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ponibilidade absoluta e relativa.............. .. ............... ............ 606 
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DEPOIMENTO PESSOAL ............. ..... ..... ......... ...... .... ......... ..... .. ... ... .. .... 599 
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se deva guardar sigilo. Exceções......................................... 602 
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676. Indivisibilidade da confissão .... .......... .. , ........................ .. .... 607 
677. Confissão judicial e extrajudicial; diferenças. Confissão 

judicial provocada e espontânea .......... ..... ....... ...... ........ ..... 607 
678. Confissão extrajudicial. Confissão antes de proposta a ação, 

valor documental. Confissão a terceiro. Confissão oral...... 608 
679. Confissão nula e anulável. Confissão do absolutamente 

incapaz e do relativamente incapaz. Formas procedimentais 
próprias de se declarar a nulidade da confissão. Confissão 
falsa, falsidade material e ideológica. Arguição de falsida-
de; possibilidade ...... .... .......... ...... ......... ... ... ... .... .. .. ... ....... .. . 608 

, 

DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA .................................... 6 10 

680. Requerimento a outra parte. Demonstração de interesse. 
Pedido incidental.... .. ............ .... ........ ....... ............ .. ...... ... ..... 610 

681 . Pedido de exibição de documentos indispensáveis e dis-
pensáveis .................. ................ ................ ..... .. .. ............. ... .. 611 

682. Procedimento do pedido de exibição de parte à parte. Exi
bição e alegação da parte de não ter o documento. Conse
quências da não ex ibição; incapazes, réu preso, citado 
por edital ou com hora certa ...... .................. ....................... 6 11 

683. Casos de obrigatoriedade de exibição pela parte, sem pos
sibilidade de escusa. Obrigação legal de exibição, alusão 
ao documento, documento comum ............ .. ... .. .. .. .... .......... 6 12 

684. Escusa ilegítima. Consequências. Ônus processuaL.......... 613 
685. Momento da ex ibição. Fase instrutória. Ausência de pre-

clusão. Decisão ............. .... .. ..... .. .. ........ ...... ................ ......... 613 
686. Pedido de exibição a terceiro. Ação autônoma. Competên-

cia. Interesse e legitimidade .... .... ........ .. .......... .... ........ .... .... 614 
687. Interesse em razão de dúvida a respeito do documento .. .... 614 
688. Petição inicial contra terceiro. Fundamento do pedido. 

Procedimento. Defesas. Escusas ......................................... 615 
689. Alegação de não ter a coisa em seu poder. Sentença, natureza 

e recurso. Cumprimento da sentença. Caracterização do cri-
me de desobediência. Frustração da ordem, consequências 615 

690. Motivos comuns de escusa. Negócios de famíli a. Dever de 
honra. Desonra da parte ou do terceiro e parentes. Perigo 
de ação penal. Outros motivos justos ................ ......... ......... 616 

PROVA DOCUMENTAL ........... ... ... .. ........... ... ... ...... ...... ......................... 617 

691. Conceito de documento. Forma e conteúdo. Instrumento 
e documento. Documento público e particular .. ...... ...... ..... 617 
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• 692. Documento público. Origem. Certidão. Traslado. Reprodu-
ção mecânica. Quando é da substância do ato. Oficial 
competente e oficial incompetente. Valor do documento 
lavrado por oficial incompetente. Extratos digitais e repro-
duçõe$ ,digitalizadas ......... .. .. ... ....... ... ....... ..... ...................... 618 

693. Documento particular. Elaboração. Autor do documento 
.. pa,rtiçula,r. ~ssi.natura; quando se dispensa ..... ... ....... .......... 620 

694. Cartas e registros domésticos. Suprimento de título. Assi-
nat'!ra, Datilografia. Anotações no documento .... .... . ....... ... 620 

695. Data dOj dflSumentoparticular. Prova. Presunção e terceiros. 621 
696. Telegrama, e,radiograma. Reconhecimento de fiona .......... 622 
697. Reprodução mecânica. Autenticação necessária................. 622 
698. Documento particular nos autos. Certidão fornecida pelo 

escrivão ... ..... ....... ..... ....... ..... ......... ..... ....... .......... ....... ..... .... 623 
699. Cópia do documento particular. Impugnação e conferência. 

Defeitos parciais na cópia. Impossibilidade de a cópia re
tratar o documento. Inspeção. Fotografia. Impossibili-
dade de conferência. Livre apreciação do documento........ 623 

700. Livros comerciais. Presunções contra e a favor do comer
ciante. Indivisibilidade da escrituração contábil. Exibição 
plena e parcial dos livros comerciais. Pedido pelo sócio. 
Exibição deteoninada de ofício pelo juiz... .............. .. .... ... .. 624 

'701. Entrelinhas, emendas, rasuras e borrões no documento ..... 625 
702. Declaração de ciência no documento particular. Documen-

to e confissão extrajudicial. Declaração de terceiro: teste
munho escrito e documento (eficácia probatória, limites).. 626 

703. Autenticidade dos documentos. Conceito. Inautenticidade, 
falsidade material. Falsidade ideológica. ....... ....... .............. 627 

704. Documento particular. Presunção de autenticidade. Impug-
nação. Conteúdo e assinatura, ônus da prova... .... ........ ... .... 627 

705. Documento em branco. Preenchimento abusivo............. .... 628 
706. Prazo de impugnação do documento particular. Preclusão 

e presunção de autenticidade ................. .. ........................... 628 
707. Indivisibiüdade das declarações contidas no documento...... .. 628 
708. Presunção de autenticidade. Documentos públicos e parti

culares. Reconhecimento de firma, com decl aração do ta
belião. Foona de impugnação do documento particular que 
não se reputa autêntico. Documento reputado autêntico, 
necessidade de sentença declaratória de falsidade. Ação 
declaratória comum e incidental (arguição de falsidade) ... 629 

709. Falsidade material e ideológica. Arguição de falsidade: 
possibilidade apenas para a falsidade material. Alegação 
de falsidade ideológica; foona. Atos anuláveis, necessida-
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de de ação própria. Documento autêntico, mas nulo por 
defeito comum dos atos jurídicos .............. .... ..................... 630 

710. Documento que goza de presunção de autenticidade. Do
cumento que não goza de presunção de autenticidade. 
Impugnação de conteúdo e firma; ônus da prova .......... .. ... 631 

711. Disciplina sobre autenticidade e fal sidade documental es
tendida a outros instrumentos. Confissão extrajudicial...... 631 

712. Ação declaratória comum e incidental. Necessidade de 
sentença para declaração de falsidade material de docu
mento reputado autêntico. Arguição de falsidade. Falsida 
de ideológica: impossibilidade de arguição de falso........... 631 

713. Documentos não reputados autênticos. Admissibilidade da 
arguição de falsidade. Ônus da prova ........ .......... .. .. .... ....... 632 

714. Arguição de falsidade. Momento de ser proposta. Legiti
midade e interesse. Falsidade de certidões, laudos, me
moriais, autos e termos. Juntada posterior de documentos, 
prazo da arguição. Arguição anterior e posterior à instrução. 
Indeferimento liminar. Fase recursal . Procedimento. Ex
tinção anormal, com a retirada do documento. Decisão 
conjunta com a sentença principal. Recurso. Coisa j ulgada 
e seus limites objetivos. Preclusão quando não arguida. 
Não influência da ação comum........................................... 633 

715. Produção de prova documental. Documentos indispensáveis 
e dispensáveis. Documentos substanciais e fundamen -
tais. Momento d;t juntada.... .............. .. ................................ 635 

716. Defesa. Documentos indispensáveis e dispensáveis ........... 636 
717. Não juntada de documento indispensável com a inicial. 

Prazo de juntada obrigatório. Complementação pelo réu 
de sua defesa, em razão de igualdade. Reconvenção .......... 637 

718. Juntada de documentos indispensáveis para prova de fatos 
supervenientes. ............. ........... .. .. ........................................ 637 

719. ' Juntada de documentos. Audição da parte contrária. Ale-
gação de nulidade, preclllsão .............................................. 638 

720. Pedido de requisição de documentos: quando se faz neces
sário.Interesse. Impossibilidade de negativa pelos agentes 
do POder Público ... ... .... .................. ..... .. .... ..... ... ... ... ............ 638 

721. Requisição de procedimentos administrativos. Executivos 
fiscais.. .. ........... ....... . ..... .... ... ...... ... .. ... ..... ..... .. .. ... .......... ..... . 639 

PROVA TESTEMUNHAL ............ .. .. .......... ... .............. .... .. .. .... ... ..... ... ..... 639 

722. Testemunha. Conceito. Testemunha de fato e instrumentá-
ria. Testemunha e perito .... .. .. .. .... .. .. .. ........ .. ........................ 639 
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723. Testemunhas técnicas....... ....... ......................... .. ..... ............ 640 
724. Dispensa de prova testemunhal. Prova documental e exa-

me pericial. Confissão......................................................... 640 
725. Prova exclusivamente testemunhal. Quando é permitida. 

Prestação de fato. Efeitos concretos de contratos orais. 
Contratos que se concretizam com a efetiva entrega da 
coisa ......... ... ... .. .... .. ... ........ .. .. ... ... .. .... .. .. .. ... ... .. .. ... .. .. ...... ... .. 641 

726. 

727. 
728. 

729. 
730. 

731. 
732. 
733. 

Prova do contrato exclusivamente testemunhal e outras pro
vas: inconfu ndibilidade. Confissão e depoimento pessoal.. 
Prova testemunhal complementar. Início de prova escrita .. 
Admissão de prova testemunhal exclusiva para o contra-
to. Impossibilidade ou dificuldade do contrato escrito ...... . 
Prova testemunhal. Pagamento. Remissão de dívida ......... . 
Contratos simulados. Simulação maliciosa e inocente. Si-
mulação em relação a terceiros. Quando pode ser arguida 
pelo próprio contratante ......................... .... ... .. .. ... ....... ....... . 
Vícios do consentimento ......... ....... .... .. .. ... .. ... .... ... .. .. .. .. : ... . . 
Capacidade geral de ser testemunha ................ .................. . 
Fatos sobre os quais a testemunha não está obrigada a depor. 
Grave dano e sigilo obrigatório. Comparecimento obriga-
tório da testemunha ............... ............................................. . 

734. Dever do terceiro. Sua colaboração com a Justiça. Direi-

642 
642 
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643 
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645 
645 

645 

tos da testemunha...... ........ .................... ..... .... ... ... ............... 646 
735. Incapacidade para ser testemunha. Interdito. Enfermidade 

física ou mental. Maior de dezesseis anos. Cego e surdo ..... 646 
736. Testemunhas impedidas e suspeitas. Testemunhas infor-

mantes ......................................................... .. ........ .............. 648 
737. Causas de impedimento. Parentesco e afinidade, exceção. 

Exceção de impedimento e testemunha infonnante. Partes, 
litisconsortes. Representantes de incapazes e de pessoas 
jurídicas. Juiz e advogado e outras pessoas que assis-
tam ou tenham assistido as partes.. .. ................ ........ ...... ..... 649 

738. Causas de suspeição. Amizade ou inimizade com a parte. 
Interesse no litígio. Pessoa de má fama e condenado por 
falso testemunho........ .................... ...... .......... .. .... .. .... ......... 651 

739. Rol de testemunhas. Contagem regressiva de prazo. Núme-
ro de testemunhas. Substituição.......................................... 651 

740. Local onde depõe a testemunha. Exceção, antecipação...... 653 
741. Intimação da testemunha. Prazo. Não comparecimento: 

despesas e multa........ .......... ... .. .... .. ........ ............................. 653 
742. Comparecimento independente de intimação ...... .. ............. 653 
743. Funcionário público e militar. Requisição .................. .... .... 654 
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CAPÍTULO 34 
DA AUDIÊNCIA 
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802. Intimação para a conciliação. Não comparecimento da 
parte. Intimação do advogado. Advogados com poderes 
expressos de transação, reconhecimento ou renúncia......... 687 
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803. Ausência de proposta de conciliação. Caso de simples 
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889. Remessa dos autos ao tribunal. Protocolo. Numeração de 
folhas...... ....... .... ........ ......... ......... .. ................ ...... ..... ........... 801 
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ras e turmas......... ..... ...... .. .... ... ... ... ...................................... 801 
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Revelia. Curador especial.......... ........................................ . 875 

966. Contestação. Matéria própria. Audição do interessado e do 
Procurador-Geral da República...... ........ ........ .................. .. . 876 

967. Inteligência da sentença. Fundamentação. Homologação 
e executividade.... ....... ..... . ...... .... ... ........ ...... .. .................. .... 876 

968. Execução das sentenças homologadas. Justiça Federal. 
Carta de sentença. Execução imprópria .... .. ............ .. .... .. .... 877 

CAPÍTULO 41 
PROCEDIMENTO SUMÁRIO 

969. Processo. Conceito. Procedimento. Formação e movimen· 
tação do processo ...... .. .... .. ... .. .............. .. .... .. ...... .. ............... 878 

970. Procedimento ordinário.. ...... .. .... ... ..... .. ..... .. ..... ... .. ... ........ ... 878 
971. Procedimentos especiais . Diferentes marchas procedi-

mentais....... .......... .. ....... .............. .................... . ....... ...... ...... 879 
972. Procedimento sumário. Redução de atos. Modalidade de 

procedimento comum, mas especial. Subsidiariedade do 
procedimento ordinário para os procedimentos sumário e 
especiais... .............. ............ ..... ....................... ..................... 879 

973. Procedimento sumário. Petição inicial. Complementação 
da inicial. Rol de testemunhas, pedido de perícia e do
cumentos. Pedido de exibição de documentos........ .. .......... 880 

974. Designação de audiência inicial. Conciliação. Compareci
mento obrigatório das partes. Ausência do autor e revelia. 
Defesa e pedido do réu ........................................................ 880 

975. Citação do réu. Prazo. Fazenda Pública, prazo em dobro. 
Citação em prazo inferior: comparecimento apenas para 
reclamar; não comparecimento: adiamento da audiência; 
realização da audiência, trânsito em julgado da sentença, 
rescindibilidade.. ....... ........... .. .......................... ................... 883 

976. Exceções de impedimento e suspeição ............................... 884 
977. Exceção de incompetência. Decisão. Indeferimento liminar. 884 
978. Prova produzida por carta precatórià ............. .. .. .... .. .. .... .. .. . 884 
979. Impugnação do valor da causa e controvérsia .................... 884 
980. Assistência. Intervenção de terceiros. Declaração incidente.. 885 
981. Conciliação ....... .. ..... ....... .. .. .... .......................... .................. 886 
982. Colheita de depoimentos. Documentação ................. .......... 886 
983. Debates e sentença. Publicação em audiência .................... 886 
984. Prazo para ultimação do processo. Julgamento antecipado 887 

65 

consortes necessários. -Litisconsórcio necessário unitário. 
Revelia. Curador especial.......... ........................................ . 875 

966. Contestação. Matéria própria. Audição do interessado e do 
Procurador-Geral da República...... ........ ........ .................. .. . 876 

967. Inteligência da sentença. Fundamentação. Homologação 
e executividade.... ....... ..... . ...... .... ... ........ ...... .. .................. .... 876 

968. Execução das sentenças homologadas. Justiça Federal. 
Carta de sentença. Execução imprópria .... .. ............ .. .... .. .... 877 

CAPÍTULO 41 
PROCEDIMENTO SUMÁRIO 

969. Processo. Conceito. Procedimento. Formação e movimen· 
tação do processo ...... .. .... .. ... .. .............. .. .... .. ...... .. ............... 878 

970. Procedimento ordinário.. ...... .. .... ... ..... .. ..... .. ..... ... .. ... ........ ... 878 
971. Procedimentos especiais . Diferentes marchas procedi-

mentais....... .......... .. ....... .............. .................... . ....... ...... ...... 879 
972. Procedimento sumário. Redução de atos. Modalidade de 

procedimento comum, mas especial. Subsidiariedade do 
procedimento ordinário para os procedimentos sumário e 
especiais... .............. ............ ..... ....................... ..................... 879 

973. Procedimento sumário. Petição inicial. Complementação 
da inicial. Rol de testemunhas, pedido de perícia e do
cumentos. Pedido de exibição de documentos........ .. .......... 880 

974. Designação de audiência inicial. Conciliação. Compareci
mento obrigatório das partes. Ausência do autor e revelia. 
Defesa e pedido do réu ........................................................ 880 

975. Citação do réu. Prazo. Fazenda Pública, prazo em dobro. 
Citação em prazo inferior: comparecimento apenas para 
reclamar; não comparecimento: adiamento da audiência; 
realização da audiência, trânsito em julgado da sentença, 
rescindibilidade.. ....... ........... .. .......................... ................... 883 

976. Exceções de impedimento e suspeição ............................... 884 
977. Exceção de incompetência. Decisão. Indeferimento liminar. 884 
978. Prova produzida por carta precatórià ............. .. .. .... .. .. .... .. .. . 884 
979. Impugnação do valor da causa e controvérsia .................... 884 
980. Assistência. Intervenção de terceiros. Declaração incidente.. 885 
981. Conciliação ....... .. ..... ....... .. .. .... .......................... .................. 886 
982. Colheita de depoimentos. Documentação ................. .......... 886 
983. Debates e sentença. Publicação em audiência .................... 886 
984. Prazo para ultimação do processo. Julgamento antecipado 887 

65 

  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STJ00083615 - v. 1



66 

985. Adoção do procedimento sumário em razão do valor da 
causa. Salário mínimo e salário-referência. Determinação 
ex officio para que se siga o procedimento sumário. Impug
nação do réu ao procedimento ordinário em razão do valor 
da causa: aproveitamento da fase de defesa, se houver. 
Impugnação do réu ao procedimento sumário em razão do 
valor da causa: aproveitamento de defesa, se houver; 
ratificação expressa e tácita, aditamento .... ...... .................. . 887 

986. Adoção do procedimento em razão do valor da causa quan-
do há previsão de. procedimento especial. Procedimento 
especial fungível e relativamente fungível........ .................. 888 

987. Impossibilidade de adoção do procedimento sumário. 
Ação de estado ou de capacidade das pessoas.................... 888 

988. Procedimento sumário em razão da matéria: posse ou domínio 
de coisas móveis ou de semoventes. Possibilidade de adoção 
do procedimento especial relativamente à posse ............ ........ 889 

989. Arrendamento rural e parceria agrícola. Causas relaciona
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990. Causas relativas a condomínio. Ação executória, quando se 
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Conceito de prédio .......... ........ ............................................ 890 

992. Acidente de veículo de via terrestre. Conceito de veículo 
de via terrestre. Acidente de veículo e acidente em veículo.. . 891 

993. Cobrança de seguro por acidente de veículo....................... 891 
994. Profissional liberal, cobrança de honorários. Salário. Jus-

tiça Trabalhista. Contrato escrito, título executivo. Exclusão 
do conceito de honorários do que é devido à empresa que 
explora o ramo de serviço específico de profissional liberal... 891 

995. Honorários de advogado. Estabelecidos em sentença: títu
lo executivo judicial. Ajustamento por contrato escrito: 
título extrajudicial. Arbitramento: ação acessória............... 892 

995a. Ações que versem sobre revogação de doação ............ ....... 893 
996. Adjudicação compulsória. Imóveis loteados e não loteados.. 893 
997. Discriminação de terras. Ação discriminatória. Terras 

devolutas .. ........... ... ..... ............................. ........................... 893 
998. Acidente do trabalho ............ .. .. .......... .. ...... .................. ....... 894 
999. Usucapião especial. Procedimento especial, quando, cau

telarmente, se quer proteção possessória..... .......... ...... ...... . 894 
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CAPÍTULO 42 
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

1.000. Juizado Especial Cível. Conciliação, arbitramento, julga
mento e execução de causas de menor complexidade. 
Composição dos Juizados. Conciliadores, juízes leigos e 
juiz togado............... .... ...... .... ..... ... .... ... ... .......... ..... .. ... ... ..... 895 

1.00 I. Competência de jurisdição e de juízo por opção do autor.. 898 
1.002. Causas que podem ser submetidas ao Juizado Especial. 

Valor da causa e competência em razão da matéria. Cau-
sas que têm por objeto relação de crédito.................. ......... 898 

1.003. Causas excluj"das do Juizado Especial em razão da matéria: 
natureza alimentar, falimentar, fiscal e interesse da Fazen
da Pública, relativas a resíduos, estado e capacidade 
das pessoas .......................................................................... 90 I 

1.004. Competência para execução de acordo extrajudicial homo
logado e para execução de título extrajudicial de acordo 
referendado pelo Ministério Público................................... 903 

1.005. Causas excluídas em razão da pessoa: incapaz, preso, pes-
soas jurídicas de direito público, empresas públicas da 
União, massa falida e insolvente civil................................. 904 

1.006. Capacidade especial para ser parte no Juizado Especial 
Pessoa natural . Microempresa. Organizações de Sociedade 
Civil de Interesse Público - OSCIP - Sociedade de Cré-
dito do Microempreendedor.. ............................ .. ................ 904 

1.007.Intervenção de terceiro e assistência, proibição.................. 906 
l.OOS.Admissibilidade do litisconsórcio.................... ................... 906 
1.009.Intervenção do Ministério Público................ .. .................. .. 906 
1.010. Propositura da ação: comparecimento pessoal. Petição 

escrita ou oral. Defesa escrita ou oral. Máxima simplicida 
de e informalidade .................... .................... ............ .......... 907 

1.011. Assistência facultativa e obrigatória de advogado. Direito 
à assistência gratuita, quando ocorre ........................ .......... 907 

1.012. Competência de foro. Critério territorial, regras gerais. 
Incompetência relativa. Arguição. Extinção do processo... 908 

1.013. Princípios básicos do Juizado Especial. Atos processuais. 
Publicidade, realização e redução a escrito ou gravação dos 
atos...................................... ... .. ................ ............................ 909 

1.014. Petição inicial (pedido): requisitos. Pedido oral, redução a 
escrito. Fichas e formulários. Causa de pedir. Pedido. Valor. 
Pedido genérico, sentença líquida. Pedido alternativo. 
Cumulação de pedidos, requisitos. Registro e designação 
de audiência ............... .................. ....... ...... .... ............ .......... 910 
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1.015. Citação do réu. Necessidade do recebimento "em mão 
própria". Pessoa jurídica. Citação por ofi cial de justiça, 
informalidade. Proibição de citação por edital. Citação com 
hora certa, permissão. Requisitos da citação. Compareci-
mento espontâneo do réu ................ .......... .... ........ ........ ...... 911 

1.016. Audiência. Conciliação. Juiz togado, juiz leigo e conci-
liador ............................................................................ ... .... 912 

1.017. Jufzo arbitral. Informalidade. Árbitro. Decisão por equi-
dade. Homologação do laudo. Decisão irrecorrível... ......... 913 

1.018. Unidade da audiência. Adiamento e prorrogação. Instru-
·çãoejulgamento ................................................................. 914 

1.019:Revelia, efeitos. Julgamento de plano .................. ............... 914 
1.020. Apresentação de defesa. Contestação e exceção. Recon

venção e pedido reconvencional.... .. ...... ............................. 915 
1.021. Comparecimento conjunto das partes. Dispensa de con

testação. Pedidos contrapostos............................................ 916 
1.022. Meios de prova. Determinação de ofício pelo juiz. Limita

ção de provas. Meios moralmente perntitidos. Colheita 
informal de provas. Perícia e inspeção judicial. Exibição 
de coisa ou documento. Testemunhas. Depoimento pessoal.. ..... 916 

1.023. Marcha da audiência. Audição de partes e testemunhas. 
Sentença. Incidentes. Apresentação de documentos ........... 917 

1.024. Prova oral, dispensa de escrito .... .. ...................................... 918 
1.025.Prova requisitada. Informalidade ........................................ 918 
1 .026. Nulidades ....... .................. .... ... ... ... .......... ............................ 918 
1.027. Registro dos atos essenciais. Gravação dos atos instru-

tórios ................................................................................... 919 
1.028. Sentença. Finalidade da lei. Fundamentação da sentença. 

Dispensa de relatório. Breve resumo dos fatos relevantes. 
Admoestação para o cumprimento da decisão. Juiz leigo, 
decisão e homologação pelo juiz togado .. ........ ............ .. .... 919 

1.029. Sentença condenatória que exceder o limite de alçada. Ine-
ficácia parcial. .......... ........ .......................... ... ...... ................ 920 

1.030. Sentenças em causas não autorizadas ao Juizado Especial. 
Ineficácia totál. ........ .............. .................. ............................ 920 

1.031. Sucumbência. Não condenação em honorários .................. 921 
1.032. Execução de sentença .................... .... .......... ...... ...... ........... 921 
1.033.Medidas cautelares no Juizado Especial............................. 925 
1.034. Extinção do processo sem julgamento de mérito: não com-

parecimento do autor à audiência; inadntissibilidade do 
procedimento; incompetência territorial; falta de capacida-
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188. Cônjuge. Defesa de bens próprios, dotais, reservados ou de sua 
meação. Intimação da mulher casada de penhora de bens imó
veis, finalidade, qualidade de terceira. Dívida, benefício do 
casal, ônus da prova. Embargos, não suspensão da execução 
na fase expropriatória .. ..... .. .......... .. ...... ....... ............ .. ....... ..... ... 212 
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embargado. Competência: juízo deprecante e juízo deprecado. 
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195. Julgamento dos embargos de terceiro ... .... ....... ... ... .... .. .... ..... .... 217 
196. Embargos do credor com garantia real, objetivo e finalidades, 

prazo. Deferimento liminar. Defesa do exequente: insolvência 
e falência, título nulo e ineficácia do título com relação a ter
ceiros. Julgamento, procedimento ..... .. ........ .. .. ... ... ..... ... ... ... .... . 217 

CAPÍTULO 13 

HABILITAÇÃO 

197. Relação processual, autonomia . Princípio da dualidade de 
partes. ..... ... .... .... .... .. ..... .. .... .... .. ... ..... ...... ..... ... .... ..... ..... .. ..... .. .... 220 

198. Morte de uma das partes. Crise no processo. Intransmis
sibilidade e transmissibilidade do direito. Extinção e suspen
são do processo .. ... ...... .. .. .... ... ......... ......... .. ....... . ... ... ... .... ..... .. ... 220 

199. Suspensão do processo, momento. Prática de atos , aproveita
mento. Atos urgentes. Instrução iniciada.. .... .... .... ... ...... .. ....... .. 220 

200. Sucessão da parte pelo espólio. Inventariante comum e dativo.. 221 
201. Sucessão pelo cessionário ou adquirente... ..... ....... .... ..... ........ .. 221 
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218. Venda antecipada da coisa penhorada ....... .. ............................. 230 
219. Pedido de reintegração de posse da coisa vendida. Petição 

inicial, requisitos. Valor da causa. Mora do devedor. Juntada 
dos títulos vencidos e vincendos. Apreensão e depósito da 
coisa. Defesa do réu. Purgação de mora. Avaliação da coisa. 
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pagamento do saldo. .. ...... ............ .... ........... .... ............ .. ..... ....... 230 
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essenciais e facultativas do compromisso.. ........................... .... 236 
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Contrato de adesão. Conteúdo. Regras procedimentais........... 237 
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obrigatoriedade de ação judicial. Obrigação de contratar diver
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compromissória. Natureza da cláusula compromissória.. ..... 238 
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e efeitos. Rescisão ............ ............... ............. .... ....... ....... ...... .... 239 

225. Extinção do compromisso. Escusa, falecimento, impossibili
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337. Providências do juiz, quando evidenciar crime ou infração a 
contrato de trabalho .. .. .. ............ ......... .... ... .......... ..... ........ ... .. .... 356 

CAPÍTULO 24 


PROCEDIMENTO PRÓPRIO DE PROTEÇÃO CONTRA DANOS 

CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE, AO CONSUMIDOR, A BENS E 


DIREITOS DE VALOR ARTÍSTICO, LITERÁRIO, TURÍSTICO E PAISA

GÍSTICO (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) 


338. Defesa de direitos. Ações comuns. 	Ação popular. Interesses 
difusos . Distinção dos interesses difusos dos interesses indivi
duais e coletivos. Meio ambiente, consumidores, bens e direi 
tos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagís
tico. Ação civil pública .................. .. .... .... .............. .. ... ... ... ... ..... 357 

339. Propositura da "ação civil pública" contra o particular .. .... ...... 359 

340. Legitimação ativa. Ministério Público, União, Estados, Muni

cípios, autarquias, empresas públicas, fund ações, sociedades 
de economia mista, associações particulares com finalidades 
específicas (requisitos) .. .......... ........... ..... .......... .... .. .... ....... .. .. .. 359 

341. Ação civil pública para defesa do patrimônio público e social. 
Ministério Público, legitimação..... ...... ... .............. .. .... .............. 359 

342. Obrigatoriedade de atuação do Ministério Público. Extração 
de peças pelo juiz e remessa ao Ministério Público. Informação 
do servidor público e de pessoa particular... .. ......... ............. .. ... 360 

343. Inquérito instaurado pelo Ministério Público. Arquivamento, 
reapreciação do Conselho Superior do Ministério Público. Mi
nistério Público como fiscal da lei .... ..... ................ .. ........ ......... 360 

344. União, EstadoeMunicípio 
ação pela associação, ret 
Público .. ..... .............. ........ . 

345. Objeto da ação civil públic 
denação em obrigação de f 

346. Execução de obrigação in 
xação de multa . Obrigaçãe 
Emprego de força pública 
obrigações de não fazer e c 

347. Legitimidade para a execu< 
348. Dispensa de preparo prévi( 
349. Competência. Justiça Esta< 
350. Petição inicial e suspensão 

ta . Recurso. Requerimento 
ridade pública interessada. 

351. Sentença de procedência e 
Eficácia erga omnes. Enten 
cimento da eficácia absolut 
art. 16 da Lei n. 7.347, de: 

352. Normas processuais do Cc 
ação civil pública comum. J 
advocatícios. Responsabi l 
Associações e respectivos ( 

CAPf 

AÇÕES COLETIVAS E LNDIV 
DIREITOS DO 

CÓDIGO DO CONSUMIDO 

Ações que objetivam defesa de direito. 
individual e coletiva ..... ....... .... ... ..... .. . 

353. Legitimidade para ações il 
Público, associações, Uni; 
Federal, entidades e órgãos 
indireta. Dispensa de consti 
va para promoção de ação 
pré-constituição de um ano 
conteúdo do interesse mate 

354. Ações coletivas do Código 
sumo ....... ..... ... ... ... .. .. ........ . 

355. Ações coletivas para proteçã 
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ia erga omnes. Entendimento anterior e 
o da eficácia absoluta da coisa julgada. 
8 da Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965 352 
cia. Declaração de ato nulo e responsa
gresso e denunciação à lide. Reconhe

isenção de pagamento, juros de mora, 
etária. Execução fraudulenta, restituição 
·os. Réu funcionário público, descontos. 
itos secundários da sentença condenató

354 
a pendência do recurso extraordinário e 
inistério Público. Pessoas e entidades 

355 
ão de editais. Terceiro e Ministério PÚ
a. Extinção do processo sem julgamento 

355 
quando evidenciar crime ou infração a 

356 

o DE PROTEÇÃO CONTRA DANOS 
lENTE, AO CONSUMIDOR, A BENS E 

TICO, LITERÁRIO, TURÍSTICO E PAISA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA) 

ções comuns. Ação popular. Interesses 
interesses difusos dos interesses indivi

io ambiente, consumidores, bens e direi
estético, histórico, turístico e paisagís
a .... ......................................................... 357 
civil pública" contra o particular ............ 359 

'oistério Público, União, Estados, Muni
presas públicas, fundações, sociedades 
ssociações particulares com finalidades 
) ............................................................. 359 
a defesa do patrimônio público e social. 
gitimação.......... ..... ...... ........................... 359 

ação do Ministério Público. Extração 
essa ao Ministério Público. Informação 

de pessoa particular.... ... ......................... 360 
pelo Ministério Público. Arquivamento, 

lho Superior do Ministério Público. Mi
fiscal da lei.. .. ... ... .... ....... ... ... ............ ... .. 360 

344. União, Estado e Município como litisconsortes. Desistência da 
ação pela associação, retomada da causa pelo Ministério 
Público ........... .... .. ... .......................... .... ........................... ... .... .. 361 

345. Objeto da ação civil pública: condenação em dinheiro e con
denação em obrigação de fazer. Cumulação............................. 361 

346. Execução de obrigação in natura. Obrigações infungíveis, fi
xação de multa . Obrigação de não fazer, forma de execução. 
Emprego de força pública para cumprimento in natura das 
obrigações de não fazer e demais providências ........................ 362 

347. Legitimidade para a execução. Autor e Ministério Público...... 362 
348. Dispensa de preparo prévio ... ......... .......................................... 362 

349. Competência. Justiça Estadual ................................................. 363 

350. Petição inicial e suspensão liminar do ato, cominação de muI

ta. Recurso. Requerimento de suspensão da liminar pela auto
ridade pública interessada......................................................... 363 

351. Sentença de procedência e de improcedência, coisa julgada. 
Eficácia erga omnes. Entendimento anterior e atual. Reconhe
cimento da eficácia absoluta da coisa julgada. Interpretação do 
art. 16 da Lei n. 7.347, de 24 dejulho de 1985 ........................ 364 

352. Normas processuais do Código do Consumidor aplicáveis 	à 
ação civil pública comum. Procedimentos. Custas e honorários 
advocatícios . Responsabilidades decorrentes do processo. 
Associações e respectivos diretores....... ..................... .............. 366 

CAPÍTULO 25 


AÇÕES COLETIVAS E INDIVIDUAIS RELACIONADAS COM 

DIREITOS DO CONSUMIDOR. 


CÓDIGO DO CONSUMIDOR (LEI N. 8.078, DE 11-9-1990) 


Ações que objetivam defesa de direitos e interesses do consumidor. Ação 
individual e coletiva.............................................. .................... .. ...... ..... .. . 368 

353. Legitimidade para ações individuais e coletivas : Ministério 
Público, associações, União, Estados, Municípios, Distrito 
Federal, entidades e órgãos da Administração pública direta e 
indireta. Dispensa de constituição regular de entidade proteti
va para promoção de ação coletiva. Dispensa do requisito de 
pré-constituição de um ano para as associações, em razão do 
conteúdo do interesse material ..................................... ............ 368 

354. Ações coletivas do Código do Consumidor. Relações de con
sumo ..... ..... .. ... .... ............................................................... ....... 369 

355. Ações coletivas para proteção de direitos e interesses difusos... ... 369 
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356. Ações coletivas para proteção de direitos coletivos ................ . 370 	 379. Preferência do crédito pc 

357. Ações coletivas para proteção de interesses e direitos homo-	 a qualquer ação civil púb 

gêneos ....... .. ... .. ....................... .... ....................... .. ... ................. . 370 
358. Procedimentos adotáveis. Liminares .............. .... .... .. ............... . 371 
 CAI 
359. Conteúdo da sentença de procedência. Execução específica e 

perdas e danos . Imposição de multa ........................................ . 372 PROCEDIMENTO ESPECIAL Pi 
360. Custas e sucumbência. Associações e diretores. Hipóteses de 	 (AÇÃOD 

má-fé ........................................................................................ . 372 
361. Denunciação à lide. Proibição ........ .............. .... .. .. .............. ... .. . 372 	 380. Alimentos . Relação de 

362. Competência ........ ..... .. ...................................... ................ ....... . 373 	 Fonna usual de prestação 


381. Competência. Foro do do 

Ação civil coletiva de responsabilidade por danos individuais.. ............ .. 373 Alimentos a serem presu 

363. Cumulação de pedidos. Ação individual e coletiva. Procedi-	 382. Dispensa de distribuição. 
383. Assistência judiciária, irrmento. Condenação genérica ....................... ...... ..................... .. 373 

384. Suspensão do processo 364. Competência ....... .... .............................. .. ........ ...... .............. .. .. . . 374 

alimentos provisórios ..... 
385. Requerimento inicial pel Coisa julgada nas ações coletivas ........................................ .. .. .... .......... .. 374 


bilitado. Ratificação. Pet365. Características próprias. Efeitos erga omnes e insuficiência 
tos, 	dispensa inicial. DIde provas. Objetivos diversos das ações .... .... .......................... . 374 

dispensa de reconhecime 

366. Decisão sobre direitos e interesses homogêneos e coisa julgada 377 
386. Alimentos provisórios. A

367. Concomitância da ação coletiva com a individual. Suspensão 
Parte líquida de bens COI

do processo .. .. ............. ...... ......... ...................... ......... ... .......... .. . 377 
 alimentos provisórios. I 
alimentos de tempo ante]

Liquidação e execução de sentença nas ações coletivas para apurar res rios. Alimentos provisóri 
ponsabilidade por danos causados e respectiva execução ............ ........ .. . 377 
 387. Despacho inicial. Design 

368. Natureza da liquidação. Complementação condenatória. Con mações. Citação e comU! 
sequências práticas .... .......... ......... ... ............ ......... ... .............. .. . 377 
 edital. Dispensa de carta 

369. Legitimidade para requerer liquidação. Substituição processual... 378 388. Audiência. Presença do 2 
370. Competência para a liquidação .............................. .................. . 378 
 cesso e revelia. Provas, te 
371. Recurso contra a sentença de liquidação. Efeitos ...... .. .. .......... . 379 
 e matéria de defesa, restr 
372. Execução individual e coletiva. Autos autônomos .................. . 379 
 389. Recurso contra a sentenç 
373. Ação condenatória individual ou de várias pessoas em litiscon visórios .......................... 


sórcio. Execução e liquidação coletivas possíveis ................ .. .. 379 
 390. Execução. Execução impl1 
374. Competência para a execução .... .... .... ...... ...................... ...... .... . 380 	 gadora. Responsabilidadl 

375. Liquidação e execução para fins de reversão a fundo especial. 380 391. Execução imprópria em 

comum, privilégios ........ 
Disposições processuais específicas dos feitos onde se cuida da proteção 392. Execução com cominação 
do consumidor ... ............. ........ .. ... ......................... ....... ............................. . 380 prisão. Recurso, habeas I 

376. Facilitação de acesso à justiça ...................................... .... ...... .. 380 	 393. Prescrição da prestação ( 

377. Inversão do ônus da prova, beneficiando o consumidor. Signi-	 394. Processo instaurado por ir 

ficado real. Prova primafacie .................................................. . 380 395. Pedido de separação, div, 
378. Despersonalização das sociedades responsáveis ..................... . 384 	 mento, revisão. Alimente 
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roteção de direitos coletivos ................. 370 

proteção de interesses e direitos homo

370 

eis. Liminares ....................................... . 371 

de procedência. Execução específica e 
ição de multa ........................................ . 372 

. Associações e diretores. Hipóteses de 

372 

372 

373 


ilidade por danos individuais................ 373 

s. Ação individual e coletiva. Procedi

373 

374 


as .................................................... ....... . 374 

·as. Efeitos erga omnes e insuficiência 

iversos das ações .................................. . 374 

e interesses homogêneos e coisa julgada 377 

o coletiva com a individual. Suspensão 


377 


ça nas ações coletivas para apurar res
os e respectiva execução ....................... 377 


o. Complementação condenatória. Con
377 


erer liquidação. Substituição processual... 378 

·quidação ................................................ . 378 

ença de liquidação. Efeitos .................... . 379 


coletiva. Autos autônomos .................. . 379 

ividual ou de várias pessoas em litiscon
uidação coletivas possíveis .................... 379 

xecução........ ... .... ..... ................ ............... 380 

o para fins de reversão a fundo especial. 380 


cas dos feitos onde se cuida da proteção 
380 


à justiça ................................................. . 380 

rova, beneficiando o consumidor. Signi
lafacie ................................................ .. . 380 

sociedades responsáveis ..................... . 384 


379. Preferência do crédito por danos ao consumidor com relação 

a qualquer ação civil pública .................................................... 384 


CAPÍTULO 26 


PROCEDIMENTO ESPECIAL PARA SE RECLAMAREM ALIMENTOS 
(AÇÃO DE ALIMENTOS) 

380. Alimentos. Relação de parentesco e obrigação alimentar. 

Forma usual de prestação alimentar. Procedimento especial..... 386 


381. Competência. Foro do domicílio do autor e do réu. Revisão. 

Alimentos a serem prestados no estrangeiro....................... ..... 388 


382. Dispensa de distribuição. Distribuição indispensáveL............ 388 

383. Assistência judiciária, impugnação .......................................... 388 

384. Suspensão do processo no recesso. Fixação e execução de 


alimentos provisórios................................................................ 388 

385. Requerimento inicial pela própria parte e por procurador ha


bilitado. Ratificação. Petição e termo. Produção de documen
tos, dispensa inicial. Documentos públicos e particulares, 

dispensa de reconhecimento de firma....................................... 389 


386. Alimentos provisórios. Alimentos provisionais e provisórios. 

Parte líquida de bens comuns. Critérios, provas. Revisão dos 

alimentos provisórios. Impossibilidade de condenação por 

alimentos de tempo anterior. Duração dos alimentos provisó
rios. Alimentos provisórios e sentença não trânsita.................. 389 


387. Despacho inicial. Designação de audiência e pedido de infor

mações. Citação e comunicação, forma. Citação por oficial e 

edital. Dispensa de carta precatória .......................................... 391 


388. Audiência. Presença do autor e do réu. Arquivamento do pro

cesso e revelia. Provas, testemunhas, dispensa de rol. Defesa 

e matéria de defesa, restrição à questão de alimentos .............. 392 


389. Recurso contra a sentença e efeito. Sentença e alimentos pro
visórios ........ .............. ............................ ...... ............................. 393 


390. Execução. Execução imprópria. Recebimento direto da fonte pa

gadora. Responsabilidade. Prestações vencidas e vincendas ... 393 


39l. Execução imprópria em rendimentos do devedor. Execução 

comum, privilégios ................................................................... 394 


392. Execução com cominação de prisão. Justificativa. Natureza da 

prisão. Recurso, habeas corpus ............................................... 394 


393. Prescrição da prestação de receber alimentos........................... 395 

394. Processo instaurado por iniciativa do devedor de alimentos ........ 395 

395. Pedido de separação, divórcio, nulidade ou anulação de casa


mento, revisão. Alimentos provisionais.................................... 395 
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396. Sentença de alimentos, relação continuativa. Coisa julgada .... .. 396 

CAPÍTULO 27 

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS SOCIEDADES 

397. Sociedade, conceito. Contrato de sociedade. Personalidade, 
inscrição e arquivamento dos atos constitutivos. Sociedade 
simples e empresarial. Associação...................... ........ .............. 397 

398 . Extinção da sociedade. Dissolução e liquidação. Cessação de 
capacidade jurídica. Sociedades anônimas.. ........ ........ .. .. .... .. ... 398 

399. Dissolução de pleno direito. Expiração de prazo. Consenso dos 
sócios, cessação de autorização, falta de pluralidade de sócios, 
deliberação de maioria absoluta em sociedade por tempo in
determinado .... ........ ..... ........ ... .. ... ... ...... .... ....... ........... ....... .... ... 398 

400. Falência da sociedade e falência do sócio .......... ........ ........ ...... 399 
401. Morte do sócio.... .. .... .... .. ........ .......... ...... .. .... .. .. .... ........ .... .. .. .... 399 
402. Incapacidade do sócio...... ........ ...... .... ........ ...... .. .... .... .... ... ........ 400 
403. Retirada do sócio de sociedade de prazo indeterminado . 

Consequências .. .......... ........ ....... .. .... ........ .. ... .. ........ ......... ......... 400 
404. Dissolução judicial. Nulidade do ato constitutivo. Impedimento 

de funcionamento . Exaurimento do fim social. Outras causas .. 40 I 
405. Dissolução parcial da sociedade. Retirada e exclusão de sócio. 

Continuação da sociedade, com exclusão do sócio falecido.. 40J 
406. Prosseguimento da sociedade com sócio único .... .......... .......... 403 
407. Legitimidade ativa e passiva na dissolução integral ou parcial . 405 
408. Dissolução e liquidação extrajudiciais .. .......... ...... ........... .... .... 406 
409. Dissolução de pleno direito. Declaração judicial, quando se faz 

necessária. Procedimento. Sentença, natureza e recurso. Su-
cumbência........... .......... ... .. ... ............ ...... .. ..... .. .. .... ............ ..... .. 406 

410. Dissolução por provocação do sócio . Procedimento. Sentença, 
natureza. Recurso.. ........ .. ... .......... ...... ......... ..... .......... ... ..... ....... 407 

411. Liquidação: nomeação do liquidante, critérios e recurso. Termo 
de compromisso. Nomeação de mais de um liquidante...... ...... 407 

412. Destituição do liquidante. Procedimento. Comissão do liqui
dante .... ... ... ........... ... .. ..... ..... .... ........ .. .. ....... ...... ............ ... ......... 408 

413 . Poderes e deveres do liquidante. Representação do acervo. 
Cobrança de dívidas ativas e pagamento das passivas. Venda 
de bens. Prestação de contas...... ........................ ...... ....... ...... .. .. 409 

414. Divisão e partilha dos bens. Sobrepartilha. Inventário e balan
ço. Solução de reclamações. Provas, questões de alta indagação. 
Partilha, forma, julgamento final, recurso .. ................... ........... 409 

415 . Dissolução e liquidação das sociedades anônimas ........ .. .. ....... 410 
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416. Sociedades de fato ou inn 
417. Liquidação de empresa ( 

falecido. Juízo do inventi 
418 . Sociedades de fins ilícit 

popular .. .. .. .................... .. 

CAI 

PROCEDIMENTOS QUE DI 
COMALIEN,I 

419. Alienação fiduciária. Con 
ção de "pacto comissório 

420. Alienação fiduciária de cc 
destinadas à comercializa 

421. Contrato de alienação fi, 
essenciais : valor da dívidê 
sitos não essenciais: taxa 

422. Comissão de permanênci 
juros e encargos. Impossi 
jurídica. Incidência apena 

423. Multa contratual e honor~ 
424. Legitimidade para contrai 
425. Busca e apreensão: execUl 

da. Busca e apreensão sat 
avalista, fiador e terceiro 
e terceiro . Legitimidade p 
riu posse e direito. Impos~ 
contra o terceiro não foi p 
com relação a terceiros, re 
devedor. Veículos automol 
a eficácia .............. ...... .. .. .. 

426. Procedimento da busca e 
ação da coisa, pedido e va 
e prova de mora. Deferirr 
recurso e mandado de se! 
mora, discordância, recursc 
ção. Prova pericial. Sentel 
cussão judicial e extrajudic 
Prazo de excussão ........ .. .. 

427. Persistência da dívida e da 
total em razão da excussãc 
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relação continuativa. Coisa julgada .... .. 396 

DAS SOCIEDADES 

397 

"V<~l'-"Ua\J'-''' anônimas ..... .. ................. ... ... . 398 

to. Expiração de prazo. Consenso dos 

falta de pluralidade de sócios, 
absoluta em sociedade por tempo in

398 
e falência do sócio ..... .. .. ... .. .. ............... . 399 


399 
400 

sociedade de prazo indeterminado. 
400 

lidade do ato constitutivo. Impedimento 
do fim social. Outras causas .. 40 I 

com exclusão do sócio falecido.. 401 
Itcled~lde com sócio único ............... ......... 403 
"""001\'<1 na dissolução integral ou parcial. 405 

extrajudiciais ....... .......................... .... 406 

·to. Declaração judicial, quando se faz 

Sentença, natureza e recurso. Su
406 

407 
do liquidante, critérios e recurso. Termo 

de mais de um liquidante.. .. .. .. .... 407 
te. Procedimento. Comissão do liqui

408 
liquidante. Representação do acervo. 

e pagamento das passivas. Venda 
contas.. ..................... ........... ...... .. .. ... ...... 409 

bens. Sobrepartilha. Inventário e balan

Provas, questões de alta indagação. 
final, recurso.......... ... ... ..... ... .... .... 409 


das sociedades anônimas ..... .......... .... 410 


416. Sociedades de fato ou irregulares ................ .. ........................... 411 
417. Liquidação de empresa em nome individual de comerciante 

falecido. Juízo do inventário ................... .................................. 411 
418. Sociedades de fins ilícitos e imorais . Dissolução por ação 

popular .............................................................. ...................... .. 411 

CAPÍTULO 28 

PROCEDIMENTOS QUE DECORREM DA VENDA DE BENS 
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRJA 

419. Alienação fiduciária . Conceito. Propriedade resolúvel. Proibi
ção de "pacto comissório" ............................... ........................ . 412 

420. Alienação fiduciária de coisas fungíveis e consuI1Úveis. Coisas 
destinadas à comercialização......................... ........... ........ ...... .. 412 

421. Contrato de alienação fiduciária. Forma escrita. Requisitos 
essenciais: valor da dívida, local e data do pagamento. Requi
sitos não essenciais: taxa de juros e comissões ..... ... ....... ...... ... 4 I 3 

422. Comissão de permanência, abrangência: correção monetária, 
juros e encargos. Impossibilidade de cumulação. Definição 
jurídica. Incidência apenas sobre parcelas vencidas..... .... ........ 413 

423. Multa contratual e honorários advocatícios................... .... ....... 414 
424. Legitimidade para contrato com alienação fiduciária...... .. ...... . 414 
425. Busca e apreensão: execução da garantia. Vencimento da dívi

da. Busca e apreensão satisfativa. Parte ativa legítima: credor, 
avalista, fiador e terceiro sub-rogados. Parte passiva: devedor 
e terceiro. Legitimidade passiva do terceiro a quem se transfe
riu posse e direito. Impossibilidade da execução da medida, se 
contra o terceiro não foi proposta a ação. Eficácia do contrato 
com relação a terceiros. registro nos domicílios do credor e do 
devedor. Veículos automotores, registro, dispensabilidade para 
a eficácia ..... .... ........................... .. .... ........................... .............. 415 

426. Procedimento da busca e apreensão. Petição inicial: individu
ação da coisa, pedido e valor da causa. Documentos: contrato 
e prova de mora. Deferimento liminar da busca e apreensão. 
recurso e mandado de segurança. Contestação e purgação de 
mora, discordância, recursos , julgamento de plano e com instru
ção. Prova pericial. Sentença. natureza, recurso e efeitos. Ex
cussão judicial e extrajudicial da garantia. Devolução de saldo. 
Prazo de excussão .. ........ ........ .. ........ .......... .. .. .......... ...... ........ ... 416 

427. Persistência da dívida e da garantia no caso de não pagamento 
total em razão da excussão. Prestação de contas....... . ............. . 419 
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428 . Conversão da busca e apreensão em depósito, requisitos. Peti
ção inicial. Legitimidade passiva. Defesa. Depósito do equiva
lente ou do valor da dívida. Recurso contra o indeferimento da 
conversão.......................... .. .... .................................................. 

429. Ação de execução e executivo fiscal de dívida tributária e não 
tributária................................................. ................................... 

430. Título de crédito. Aval, fiança, hipoteca e penhor. Limites das 
garantias. Circulação do título de crédito. Limites do aval. 
Sub-rogação ...... ... ....... ............... ............................. ... ..... .......... 

431. Falência do devedor. Pedido de restituição.......... .......... ...... .... . 
432. Alienação de coisa imóvel. Requisitos básicos do contrato. 

Pagamento e extinção da obrigação. Negativa de quitação pelo 
credor. Falta de pagamento e consolidação da propriedade no 
credor fiduciário, mediante procedimento administrativo, in
constitucionalidade. Expropriação do bem e acertamento 
final............................ ... ............................................. ..... .......... 

419 

420 

421 
422 

422 

CAPÍTULO 29 

REGISTRO TORRENS 

433. Aquisição da propriedade imóvel. Registro Torrens. Titular 
do domínio e condômino. Imóvel rural................. ........... ........ 

434. Requerimento ao oficial do registro, requisitos. Documentos e 
planta. Memorial. Autorização do credor hipotecário e do be
neficiário de ônus real. Valor da causa .................. ............... .... 

435. Procedimento. Juízo provocatório. Procedimento misto: edital 
e citações pessoais. Prazo de contestação.................... .. ........ ... 

436. Litisconsórcio, natureza, eficácia da sentença.. ........................ 
437. Contestação, interesse. Alegação de domínio e usucapião. Im

pugnação total e parcial...................... ........ ...... ........................ 
438. Ministério Público, atuação como parte e como fiscal da lei .... . 
439. Procedimento ordinário. Sentença, natureza, recurso. MatrÍCu

la do título.............. .................. ...................... ..... ... ........ ........... 
440. Pedido irregular. Regularização. Dúvida. Decisão judicial.. .... 

427 

428 

428 
429 

429 
430 

430 
431 

CAPÍTULO 30 

PEDIDO DE DESPEJO (AÇÃO DE DESPEJO) 

441. Despejo, conceito, relação ex locaro. Retomada, sentido pró
prio................. .................. .... .... .. .. ... .. .... ....... .. ..... ........... ..... ..... . 

442. Locação por prazo determinado. Locações residenciais com 
prazo inferior a trinta meses. Prorrogabilidade da locação. 

432 
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preensão em depósito, requisitos . Peti
e passiva. Defesa. Depósito do equiva

'ida. Recurso contra o indeferimento da 
419 

ecutivo fiscal de dívida tributária e não 
420 

• fiança, hipoteca e penhor. Limites das 
do título de crédito. Limites do aval. 

421 
edido de restituição .................. .. .......... . 422 
óvel. Requisitos básicos do contrato. 
a obrigação. Negativa de quitação pelo 
ento e consolidação da propriedade no 
iante procedimento administrativo, in
Expropriação do bem e acertamento 

422 

APíTUL029 

STRO TORRENS 

ade imóvel. Registro Torrens. Titular 
no. Imóvel rural.. .. ...... ........................ .. 427 
I do registro, requisitos. Documentos e 
rização do credor hipotecário e do be

· Valor da causa .......... ............ ............... 428 
ovocatório. Procedimento misto: edital 
zo de contestação................................. 428 
a, eficácia da sentença........................ .. 429 

· Alegação de domínio e usucapião. Im-
I ........................ .. ......... .. .. ..................... 429 

ação como parte e como fiscal da lei .. ... 430 
. Sentença, natureza, recurso. Matócu

.......... .. .... ........ ... ... ..... ........................... . 430 
arização. Dúvida. Decisão judicial...... 431 

APÍTUL030 

PEJO (AÇÃO DE DESPEJO) 

ação ex locato. Retomada, sentido pró
432 

terminado. Locações residenciais com 
meses. Prorrogabilidade da locação. 

Denúncia cheia. Normas processuais específicas e obrigatorie
dade. Despejo para uso próprio, de cônjuge, ascendente ou 
descendente.......... ................. ................ . .... ................ .. ..... .... .... 432 

443. Competência ........................................... ... .. ... ..................... ..... 433 
444. Procedimento ordinário e especial. Valor da causa. Liminar. 

Antecipação da tutela..... .. ....................... ....... ...... ..................... 434 
445. Prova de propriedade, quando se exige .... ................................ 436 
446. Casos de eficaz concordância do locatário ............ ................... 437 
447. Despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios. Cumu

lação com cobrança. Execuções independentes. Requisito bá
sico do pedido: cálculo discriminado do valor do débito. Pur
gação da mora. Débitos vincendos, multas e penalidades, juros, 
custas e honorários advocatícios (acréscimo). Complementação 
do depósito. Levantamento e despejo. Depósitos de aluguéis que 
se vencerem no correr do processo ........ .......... ........................ ... 437 

448. Ciência aos sublocatários. Sublocatários legítimos e ilegítimos . 
Consequências da não cientificação ................ ...... .. .. ............... 438 

449. Sentença, natureza: executiva lato sensu. Prazo de desocupação 
voluntária. Declaração errônea de prazos, recursos e mandado 
de segurança .... .... ... ... .................... .... .......... .............. ............... 439 

450. Férias forenses, não interrupção de prazo. Recesso. Recurso e 
execução provisória. Caução, quando se exige................ .... ..... 440 

451 . Fixação de caução e prestação. Caução em dinheiro, real e 
fidejussória . Destino da caução. Indenização, valor minimo. 
Retorno ao estado anterior.................. .... ........ ........ .................. 440 

452. Execução do despejo, notificação. Interrupção do prazo ........ . 441 
453. Abandono do prédio pelo locatário. Imissão de posse .......... ... 441 

CAPÍTULO 31 

PROCEDIMENTO PARA REVISÃO DE ALUGUEL 
(AÇÃO REVISIONAL) 

454. Revisão voluntária e judicial. Prazo de três anos. A revisão 
judicial. Disposições comuns referentes aos procedimentos de 
locações . .. ...................... ..... .. ....................... .. .. .. ...... ... .............. 442 

455. Locações civis e comerciais. Legitimidade para a ação ........... 443 
456. Procedimento sumário. Liminar. Requisito especial da inicial. 

Concordância, discordância e revelia. Distribuição de custas e 
ônus da sucumbência. Prova pericial e testemunhal......... .. ...... 443 

457. Sentença. Natureza constitutiva. Conteúdo. Diferenças e exe
cução. Efeito suspensivo do recurso. Possibilidade de acordo 
de desocupação no procedimento de revisão........................ .. .. 444 
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458. Fixação provisória de aluguéis. Limites e critérios. Pedido de 
contrarrevisão, recurso .. ... .......................... .. .. ........ ........ .......... 444 

459. Consequência do não pagamento de aluguel. Possibilidade de 
cobrança e impossibilidade de pedido de despejo, fundado em 
falta de pagamento de aluguel provisório........ .... ... .... .. .... ........ 445 

CAPÍTULO 32 

RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

460. Locações comerciais e industriais . Locações mistas .... ... ... ...... 446 
461. Valorização do fundo de comércio. Renovação do contrato de 

locação. Sociedades civis com fins lucrativos .................. .. ... ... 446 
462. Legitimação para requerer a renovação do contrato: locatário, 

cessionários e sucessores. Sociedade. Sócio sobrevivente. 
Sublocatário. Sublocador. Caução ... ................. .. ... .... .. ....... ...... 447 

463. Pressupostos do pedido de renovação. Prazo determinado de 
cinco anos e triênio de exploração do comércio, cessionário. 
Prazo decadencial para a propositura da ação. Soma de prazos 
de contrato. Legitimidade passiva. Simples usufrutuário ... .. .... 448 

464. Competência para a ação .. .... ............. ....... .. ....... ............. ......... . 449 
465 . Procedimento. Petição inicial, requisitos. Valor da causa. Docu

mentos. Cumprimento do contrato. Regularidade da pessoa ju
rídica. Prova da cessão ou sucessão. Procedimento ordinário.. 449 

466. Contestação, conteúdo. Falta de requisitos da renovação: 
carência ou improcedência? Recusa e retomada. Preço. Pro
va pericial para apuração do preço. Proposta de terceiro, 
impugnação, julgamento, equidade. Várias defesas apresen
tadas, princípio da eventualidade. ...... .. ................ .. .. .. ... .. .. ........ 450 

467 . Indenização do locatário em razão de melhor proposta de ter
ceiro. Solidariedade do terceiro, sua integração à lide ... .. ... ..... 453 

468. Indenização do locatário por não ter sido lavrado o contrato 
com terceiro. Indenização por exploração do mesmo ramo de 
negócio. Ação de conhecimento ........... ...... .... ... ................ .. .. ... 453 

469. Retomada para uso próprio, de ascendentes, descendentes e 
cônjuge. Condômino. Sociedade. Impugnação, insinceridade. 
Indenizações, limites ........... .. ... ... ... ... ................ ... ..... ... ... ... ...... 454 

470. Oposição à renovação para reformas e modificações do prédio. 
Memorial. Licenciamento da obra. Impugnação. Indenização . 454 

471. Natureza dúplice da ação renovatória, sentido romanístico. 
Natureza da sentença. Devolução do imóvel. .. ....................... .. 455 

472. Prazo de renovação. Registro da sentença. Cláusula de vigên
cia no caso de alienação.................. .. .. ................. ... ... .. .... ......... 456 
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aluguéis. Limites e critérios. Pedido de 

.... ... ............ .......... .... ... .......... ........ ...... 444 


pagamento de aluguel. Possibilidade de 

de pedido de despejo, fundado em 


aluguel provisório.............. .. .. .... ...... .. .. . 445 


COMERCIAL E INDUSTRIAL 

industriais. Locações mistas ........ .... .. .. 446 

de comércio. Renovação do contrato de 

. is com fins lucrativos ....... ......... ..... .... . 446 


a renovação do contrato : locatário, 

. Sociedade. Sócio sobrevivente . 


. Caução ... ...... ........ ... ...... ...... .... .... ... . 447 

de renovação. Prazo determinado de 


exploração do comércio, cessionário. 

a propositura da ação. Soma de prazos 


passiva. Simples usufrutuário .... .... . 	 448 

449 


inicial, requisitos. Valor da causa. Docu

do contrato. Regularidade da pessoa ju

ou sucessão. Procedimento ordinário .. 449 

. Falta de requisitos da renovação: 


'a? Recusa e retomada. Preço. Pro

do preço. Proposta de terceiro , 


equidade. Várias defesas apresen 
tualidade ...... ..... ....... .. ................ ..... .. .. . 450 


em razão de melhor proposta de ter-

terceiro, sua integração à lide ..... ....... . 453 


por não ter sido lavrado o contrato 

por exploração do mesmo ramo de 


453 

de ascendentes, descendentes e 


Sociedade. Impugnação, insinceridade. 

454 


refonnas e modificações do prédio. 

da obra. Impugnação. Indenização . 454 

renovatória, sentido romanístico. 


Devolução do imóvel ........ ... .... .. ... ..... .. . 455 

da sentença. Cláusula de vigên

456 


473 . Pedido de renovação e de retomada por iniciativa do locador. 

Defesa .. .... .. ......... .. ......... .. ... .......... ..... ...... ... ... ........ .. .... ....... ... ... 456 


JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

CAPÍTULO 33 


PROCEDIMENTO ORDINÁRIO E PRINCÍPIOS GERAIS DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 


474. Jurisdição voluntária, conceito . Atividade integrativo-admi

nistrativa do Estado nos negócios particulares, finalidades ...... 461 


475. Atividade administrativa do Poder Judiciário como exceção . 

Ausência de litígio e de execução . Permissibilidade restrita 

da integração administrativa a atos expressos .... .. .. .. ......... ..... .. 462 


476. Jurisdição contenciosa, processo; jurisdição voluntária, proce
dimento .. ...... .. .. ......... ....... .. ... .. ... .. ...... ... .... ..... .. .. .. ........ ... ... ....... 462 


477. Provocação para agir, exceção . Ação e requerimento. Procedi

mento comum e especial de jurisdição voluntária, princípios 

comuns... ........ .. ... ........ ... ... ..... ... ... ... ..... ..... ........ .... .. ........ ... ..... .. 463 


478. Procedimento, nome generalizado: causa. Petição inicial , re
quisitos, valor da causa ......... ........ ....... ...... .... .... ...... .... ............ . 463 


479. Competência. Inexistência de disciplina própria. Critério de 

conveniência. Desnecessidade de exceção, recursos .. ......... ..... 463 


480. Quem pode requerer. Capacidade de estar emjuízo, princípios 

próprios ..... .. ....... ... .. .... .... .. .... .... .. .. .... .. . ...... ..... .... ..... ..... . .. .... ..... 464 


481. Citação dos interessados. Ausência de conflito de interesses. 

Definição de interesse para citação. Intervenção de pessoa que 

demonstra interesse, possibilidade, critério do juiz. Nul idade 

do procedimento por falta de citação. Nulidade do procedimen
to em seu curso e por ação própria ..... ............. .... .......... ... . ....... 464 


482. Formas de citação, regras comuns. Audição da Fazenda Pública 465 

483. Resposta, prazo. Resposta fora do prazo ....... .. .. ..... .. ......... .. .... . 466 

484. Decisão e instrução . Provas, liberdade de forma, livre investi


gação. Prazo para a decisão. Teor da decisão. Ausência de 

condenação e sucumbência..... .... ......... .. ......... ... .. ... ....... .... ...... . 466 
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486. Modificação da sentença trânsita, possibilidade. Atividade 
judicial de simples observância de forma, impossibilidade de 
alteração. Circunstâncias supervenientes ........... .... .. ... .... ......... 

487. Não observância do critério de legalidade estrita, conveniência 
e oportunidade. Extensão. Direito formal e direito material. 
Normas procedimentais ....... .............. .... ... .... ... .............. .... ... ... . 

467 

467 

CAPÍTULO 34 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO E ESPECIAL 
DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

488. Catalogação das hipóteses de procedimento ordinário. Regras 
comuns. Procedimentos especiais ........ ... ...... ... ... ...... ....... ..... ... 469 

CAPÍTULO 35 

EMANCIPAÇÃO 

489. Formas de emancipação. Menor não sujeito ao poder familiar.. 
490. Emancipação do menor não sujeito ao poder familiar, mani

festação de vontade. Outorga de procuração ..... ... .... ..... .. .... ..... 
491. Competência. Juiz de Menores ... .. .... ......... .... .... .. .... ... ... .. ..... .... 
492. Citação dos interessados, tutor. Tutor especial. Discordância 

do tutor, não vinculação do juiz. Instrução .... ..... ............. ....... .. 
493. Função integrativa da decisão. Momento da emancipação. 

Emancipação nula. Juiz incompetente, validação do ato. Anu
lação de atos praticados pelo menor emancipado.. ............ ....... 

470 

471 
471 

471 

471 

CAPÍTULO 36 

SUB-ROGAÇÃO 

494. Bens doados ou testados com cláusula de inalienabilidade. 
Sub-rogação da cláusula em outros imóveis, apólices da dívida 
pública, capital rentável.. ... .. ....................... .... ... .. .............. .. ..... 

495. Requerimento. Interessado. Doador vivo ..... .. ... ............. ......... . 
496. Audição do Mini stério Público e decisão. Provas e diligências. 

Concessão, mandado. Escritura de permuta. Venda e aquisição 
de outro imóvel. Título da dívida pública .......... ... ... ... ... .. ...... ... 

497. Revogação da sub-rogação e nulidade. .. ... ... .... .... .. .......... ... ... ... 

473 
473 

473 
474 
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trânsita, possibilidade. Atividade 
ia de forma, impossibilidade de 

supervenientes .... ............. .. ...... ...... .. 467 

de legalidade estrita, conveniência 

Direito formal e direito material. 


..... .. ...... .................... ... .. ... ........... .... ... . 467 


ORDINÁRIO E ESPECIAL 

VOLUNTÁRIA 


teses de procedimento ordinário. Regras 

tos especiais..... ......... ..... .... ...... .......... .... . 469 


CAPíTULO 35 


MANCIPAÇÃO 

Menor não sujeito ao poder familiar .. 470 

não sujeito ao poder familiar, mani

de procuração ......... ... .. .. ........... . 471 

Menores .... . .. .. .... . ................... . .... ... ........ 471 


tutor. Tutor especial. Discordância 

do juiz. Instrução .......... .................... . 471 


decisão. Momento da emancipação. 

incompetente, validação do ato. Anu
pelo menor emancipado .................... . 471 


com cláusula de inalienabilidade. 
em outros imóveis, apólices da dívida 


473 

473 


473 

474 


CAPÍTULO 37 

ALIENAÇÃO E ARRENDAMENTO OU ONERAÇÃO DE BENS DOTAIS, 
DE MENORES, DE ÓRFÃOS E DE INTERDITOS 

498. Venda de bens de menores sujeitos ao poder familiar e venda 

de bens de órfãos. Desnecessidade de observância do princípio 

de legalidade estrita ........ .. .................. ...... .... .. ........ .... ..... .. .... ... 475 


499. Bens dotais, possibilidade de alienação: autorização judicial .. 476 

500. Venda de bens de menores e interditos. Venda de bem dotal. 


Legitimidade para requerê-Ias. Participação voluntária do 

Ministério Público .. .. .... .. .. .... ... .......... .......................... .... ....... .. 476 


501. Arrendamento de bem dotal ou de incapazes ... ..... .. ....... .......... 476 

502. Oneração dos bens dotais e de incapazes. Vantagens .. .... .. ... .... 477 


CAPÍTULO 38 


ALIENAÇÃO DE COISA COMUM 

503. Condomínio. Divisão cômoda. Indivisibilidade, venda. Indivi
sibilidade jurídica .... ........ .. ......... .... .......... ....... ..... ........ ..... .... .. . 478 


504. Alienação de coisa comum indivisível. Requerimento ............ . 479 

505 . Divisão de coisa comum, jurisdição contenciosa. Venda de 


coisa comum, jurisdição voluntária, requisitos para venda ...... ... . . 479 

506. Oposição dos condôminos. Matéria alegável ....... .... .. ... ... ....... . 480 

507. Propriedade exclusiva. Matéria de oposição. Limites da decisão 480 

508. Integração judicial ao ato. Revogação. Rescisão do ato nas vias 


jurisdicionais. Perfeição da alienação autorizada, exceção: 

fraude .............................................. .. .................................... ... . 480 


509. Legitimação para requerer a alienação. Condômino. Cônjuge, 

consentimento do outro ....... ............ ........ ...... .......................... . 481 


510. Deferimento. Venda em leilão. Avaliação ..... .. ... .. ....... ....... ... ... . 481 

511 . Venda de coisa comum e venda de coisa penhorada em execução, 


diferenças. Dispensa de segunda arrematação. Preço vil .... .... . 481 

512. Realização do leilão. Intimação dos condôminos para o leilão. 


Desnecessidade de lavratura de auto de arrematação. Quem 

pode lançar. Incapaz. Arrematação à vista e a prazo .......... .... . . 482 


513. Direito de preferência do condômino com relação a estranhos 

e dos condôminos entre si. Arrolamento de benfeitorias, 

oposição. Rescisão nas vias ordinárias. Direito de preferência 

e lanços de arrematação. Direito de preferência por valor de 

benfeitorias e valor de quinhão. Momento do exercício do 

direito de preferência. Complementação de dados .... .... ........ . 482 
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514. Ação do condômino que teve relegada a preferência. Procedi
mento especial de jurisdição contenciosa. Depósito, importân
cia e parcelas respectivas. Procedimento, citação. Litisconsór
cio necessário não unitário. Juízo provocatório. Interesse .... ... 

515. Direito lesado do arrematante pelo exercício do direito de 
preferência .. .. .. ... .. .. .... ..... ... .. ... .... .. .. .. ..... .... .... ... .. .. ... ..... ... .. .. ..... 

516. Divisão do dinheiro do preço, recurso .... .. .. .. ... .. .... .... .... ........ ... 
517. Alienação de bens que não cabem no quinhão de um só her

deiro. Hasta pública. Naturezajurisdicional da sentença. Leilão, 
despesas .. .. ... .. ... .. ... .. ....... ... .... ... .... ...... .. .... .... .. .... ... .. .. ... ... ... .... .. 

484 

485 
485 

486 

CAPÍTULO 39 

ADMINISTRAÇÃO OU LOCAÇÃO DE COISA COMUM 

518. Direito à extinção de condomínio. Divisão e venda. Opção por 
administração e locação da coisa comum, participação judi
cial .... ......... ... ..... .. .. .. ..... .. ..... ... .... ..... ....... .... .... .. .... ... .. ..... .... ..... . 

519 . Requerimento para locação ou administração. Citação e opo
sição. Coisa divisível e indivisível. Acordo com a proposta de 
locação ou administração. Opção pela administração, maioria 
de votos. Oposição à locação, indicação do administrador. Nova 
proposta ........ . ... .... . ... ..... ..... ... .......... .. ......... ........ .. . ...... .. ... ... .... . 

520. Deferimento do pedido de locação. Preferência do condômino. 
Preço e condições. Licitação ..... .. ... .... .......... ........ ...... ..... ... ...... 

521. Requerimento para administração. Pronunciamento da maioria... .. 

487 

488 

489 
489 

CAPÍTULO 40 

ALIENAÇÃO DE QUINHÃO DE COISA COMUM 

522. Venda de quinhão em coisa comum. Coisa divisível e coisa 
indivisível. Preferência do condômino .... .. ...... .. ..... .. .... ... ... .... .. 

523. Citação dos condôminos. Exercício do direito de preferência. 
Prestação de garantia. Sentença de procedência. Depósito, 
alteração da sentença em caso negativo.... .. ... .... .. ......... .. ... .. ... .. 

524. Efeito da sentença autorizativa. Não vinculação do requerente 
alienante .. ...... .. ......... .. ...... .. ........ .. ....... .. ... .... ..... ... ..... ...... .. .... ... . 

525. Preferência do condômino: quinhão maior e benfeitoria, lici
tação... ..... ..... ... ... ..... .... .. ...... .... .... ... .. .......... ..... ... ... .... .. ... .... ... .... 

526. Custas e honorários no pedido de venda de quinhão em coisa 
comum ....... .. ..... ... .... ..... ... .... ...... .... .. .. ...... .... .. .......... ... ... .... .... .. . 

527 . Herança, quando se considera, para efeitos práticos, o direito 
à sucessão como coisa comum ... ... .... .. .... ..... ..... .... .. ..... .. .... ... ... 

490 

490 

491 

491 

491 

491 

52 

528. Venda direta a estranho. D 
cial do exercício do direit( 

529. Venda a estranho: acordo I 
do expresso ou tácito no p 
nutenção das condições ... 

530. Direito à sucessão aberta. 

CAP 

EXTINÇÃO DE USUI 

531. Usufruto , conceito. Usufn 
usufruto ... ..... .. .... .. ....... . ·· ·· 

532. Extinção de usufruto: mOI 
renúncia expressa: dispel 
voluntária ..... .. ... .. ........ .... . 

533 . Renúncia tácita ao usufrutl 
Necessidade de atestação a 
voluntária ... .. .... ..... ... .... ... . 

534. Extinção pelo não uso ou 
535. Destruição da coisa. Sub-ro 
536. Casos de extinção de usu 

judicial e casos que a ex 
divergência. Revisão nas' 

537. Custas e despesas ... ...... ... . 

538. Fideicomisso, conceito .. . . 
539 . Caducidade do fideicomis: 

dispensa ...... ... ..... ... .... .. ... 
540. Morte do fideicomissário 

solutiva. Justificação em. 
messa às vias ordinárias .. 

CAP 

ALIENAq 

541. Alienação judicial em e~ 
Leilão, requisitos próprio 

542. Casos de venda judicial: 
deterioração, bens avaria 
determinada de ofício. Bt 

543. Venda antecipada na exec 
ria ..... ..... .. ... ... .. ... ...... ... ... 
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ue teve relegada a preferência. Procedi
sdição contenciosa. Depósito, importân
vaso Procedimento, citação. Litisconsór
·tário. Juízo provocatório. Interesse ...... . 484 
ematante pelo exercício do direito de 
................................................................ 485 
o preço, recurso......... .. ......................... .. 485 

e não cabem no quinhão de um só her

atureza jurisdicional da sentença. Leilão, 

......... .. .................. .. ............... ... .. ............ . 486 


APÍTULO 39 

U LOCAÇÃO DE COISA COMUM 

ondomínio. Divisão e venda. Opção por 
ão da coisa comum, participação judi
................. .. ............... ... ......... .. ...... .......... 487 
ação ou administração. Citação e opo

e indivisível. Acordo com a proposta de 
ão. Opção pela administração, maioria 
ação, indicação do administrador. Nova 

.......... .................... ........... .. .................... 488 

de locação. Preferência do condômino. 
itação ........................ ................. .. .. ... .... 489 
. ·stração. Pronunciamento da maioria..... 489 

UINHÃO DE COISA COMUM 

coisa comum. Coisa divisível e coisa 
do condômino .. ............. .. ................ .... 490 

os. Exercício do direito de preferência . 
. Sentença de procedência. Depósito, 
m caso negativo.............. ............... ....... 490 
rizativa. Não vinculação do requerente 

.................... .... ............................... .... .... 491 
ino: quinhão maior e benfeitoria, lici

...... .. ................... .. .......... .. ... .. ................. 491 

.................................. ................ .. ........... 491 
nsidera, para efeitos práticos, o direito 
comum .... .. ........................................... 491 

528. Venda direta a estranho. Direito à adjudicação. Prazo decaden
cial do exercício do direito ................................. ...................... 

529. Venda a estranho: acordo expresso no próprio negócio e acor
do expresso ou tácito no pedido de jurisdição voluntária. Ma
nutenção das condições ................ ............................................ 

530. Direito à sucessão aberta .......................................................... 

492 

492 
493 

CAPÍTULO 41 

EXTINÇÃO DE USUFRUTO E FIDEICOMISSO 

531. Usufruto, conceito. Usufruto legal e convencional. Objeto do 
usufruto........... .. ..... ..................................................... .. ............ 

532. Extinção de usufruto: morte, termo de duração, consolidação, 
renúncia expressa: dispensa de procedimento de jurisdição 
voluntária ............... ...... ..... ..................... ............................. ..... . 

533 . Renúncia tácita ao usufruto. Cessação de causa que o originou. 
Necessidade de atestação através de procedimento de jurisdição 
voluntária ......................... ........................................................ . 

534. Extinção pelo não uso ou não fruição da coisa.............. .... ....... 
535 . Destruição da coisa. Sub-rogação, casos. Deterioração do bem .... . 
536. Casos de extinção de usufruto que não exigem participação 

judicial e casos que a exigem. Necessidade de ausência de 
divergência. Revisão nas vias jurisdicionais........................ .. ... 

537. Custas e despesas....... .................................... .. .............. .. ......... 
538. Fideicomisso, conceito ............................................................. 
539. Caducidade do fideicomisso. Via administrativa, quando se faz 

dispensa ......................... ....................... .. .............. ............... .. .. . 
540. Morte do fideicomissário antes da realização de condição re

solutiva. Justificação em jurisdição voluntária. Oposição, re
messa às vias ordinárias.. ........... .. ................ .... ... .......... .. ......... . 

494 

495 

496 
496 
496 

497 
497 
497 

498 

498 

CAPÍTULO 42 

ALIENAÇÕES JUDICIAIS 

541. Alienação judicial em execução e em jurisdição voluntária . 
Leilão, requisitos próprios ........... .. ......................... .. ........ .. ...... 

542. Casos de venda judicial: admissibilidade da lei , bens de fácil 
deterioração, bens avariados ou de grandes despesas. Venda 
determinada de ofício. Bens depositados .. .............. .. ...... .. ....... 

543. Venda antecipada na execução, normas de jurisdição voluntá
ria......... .... ..... .......... .. .. ..... .. .... .. ... ............. ......... .......... .. .. .. ........ 

499 

499 

500 

53 
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l 

544. Semoventes e bens de guarda dispendiosa .............. ................. 500 
545. Alienações autônomas e incidentes. Dispensa de hasta pública. 500 
546. Avaliação, dispensa. Preço vil .. ........ .................... .. ..... ............. 501 
547. Substituição da hasta pública por outra fonna de alienação. ... ..... 50 I 
548. Despesas, regras gerais e exceção .................. ... .. ............. ... .. ... 501 
549. Sub-rogação de ônus na importância apurada. Depósito com 

rendimentos. Cadernetas de poupança... ..... .. .. .... .... ... .. ... ....... ... 501 
550. Procedimentos admissíveis contra a alienação judicial............ 50 I 

CAPÍTULO 43 

SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO CONSENSUAIS. 
CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO 

551. Sociedade conjugal, efeitos. Sociedade conjugal e regime de 
bens. Dissolução da sociedade conjugal e dissolução do casa
mento ................. ....... .. ......... .. ......... ... ........ ......... ... .... .......... .. ... 503 

552. Separação judicial litigiosa ou por mútuo consentimento. Re
quisitos específicos. Separação de corpos ... ... ................ .......... 504 

553. Separação consensual ou por mútuo consentimento. Sentença 
de delibação, teor declaratório da validade do ato, efeitos: 
momento da separação.. ....... ..... .. . .... .... .. ... .. .. ......... ....... ........... . 504 

554. Requisitos e procedimento da separação consensual e divórcio. 
Petição inicial. Tempo de casamento. Assinatura dos cônjuges. 
Documentação. Dispensa da indicação das causas de separação. 
Valor da causa. Cláusulas necessárias ......... ....... ........ .. .. ....... ... 505 

555. Negativa de homologação. Prejuízo de filhos incapazes. Quo
tas de contribuição para a criação, pensão alimentar dos filhos. 
Pensão alimentar irrisória. Revisão da pensão ..... ......... ....... ... . 506 

556. Alimentos para a esposa, quando se fazem necessários. Revisão 
e dispensa posteriores, necessidade de rigor na alteração. Con
duta da esposa, quando é causa de exoneração de obrigação 
alimentar...... .. ...... ..... ... ... ... ........... .. .. .... .... .... ..... .... ...... .. ... . ... .. .. 507 

557. Não formulação de pensão alimentar para a mulher. Renúncia 
e desistência de alimentos, diferenças práticas .. ..... ......... ... ...... 507 

558. Partilha dos bens. Diferimento para as vias contenciosas, ou 
posterior acordo. Lesão flagrante a um dos cônjuges, negativa 
de homologação. Critérios para se examinar a proporcionali
dade... ..... ......... ........ ................. ..... ..... .. ... ...... .. ... ............. .... ...... 508 

559. Recolhimento de tributo para diferença de valores, quando 
se dá ........ ........ ... ........ ........... ........ .... ...... ... ...... .. ...... .. ... ......... ... 508 

560. Anulação de separação consensual ou divórcio, vias comuns. 
Prazo prescricional. Nulidade de partilha, quando feita no pró

54 

prio procedimento de sep 
da separação litigiosa, açi 

561 . Cláusulas facultativas. Pe 
filhos. Promessa de doaçã 
executividade ....... .. .... ... . . 

562. Procedimento. Distribuiç: 
pensabilidade. Reconcilia 
çôes. Defeitos e nulidades 
dição do Ministério Públio 

563. Sentença homologatória, 
extra-acordo. Recurso, ef 
gistro Civil e no Registro 

564. Conversão de procedimer 
risdição voluntária. Separ 
acordo na forma comum . 

565. Conversão da separação c 
cio. Prazo ... .. .. .. ..... ..... .... . 

566. Requerimento por um só ( 
!idade de se requerer em ( 

567. Pedido de conversão feit( 
cedimento, citação. Natl 
voluntária. Contestação; . 
oposição. Não realização 
incidente. Custas e honor 

568. Requisitos de ordem pút 
pedido de conversão .... ... 

569. Conteúdo da sentença de 
ração de cláusulas da sepl 

570. Divórcio direto contencio 
ração de fato por mais de 
ência de justificação e ratJ 

571 . Separação e divórcio com 

CAP 

ABERTURA, REGIST 
TESTAMENl 

572. Testamento, conceito. 	D 
solene e formal .... .. ... ... .. . 

573. Cumprimento do testame 
judicial ... ... ..... .. .. ... ......... . 

574. Ato de aprovação do testa 
xame do testamento nas, 
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guarda dispendiosa. .. .... ... ..... ............ .... 500 

e incidentes. Dispensa de hasta pública . 500 

vil.... .. .............. .. .... .. .................... .. 501 
por outra fonua de alienação. ...... .. 50 I 

501 

501 
contra a alienação judicial........ .... 501 

Sociedade conjugal e regime de 
I'A-JIICU.~UIC conjugal e dissolução do casa

503 
ou por mútuo consentimento. Re

~paraçao de corpos.... .. ...... ................ .. .. 504 
ou por mútuo consentimento. Sentença 
laratório da validade do ato, efeitos: 

504 
da separação consensual e divórcio. 


de casamento. Assinatura dos cônjuges. 

da indicação das causas de separação. 

necessárias .. .. ...... .. .................... ...... 505 

Prejuízo de filhos incapazes. Quo

a criação, pensão alimentar dos filhos. 
.a. Revisão da pensão .... .. ........ .. ......... 506 
quando se fazem necessários. Revisão 


necessidade de rigor na alteração. Con
é causa de exoneração de obrigação 


507 
alimentar para a mulher. Renúncia 
diferenças práticas .... ...... ...... ......... 507 

para as vias contenciosas, ou 
flagrante a um dos cônjuges, negativa 

~rios para se examinar a proporcionali
508 

lUto para diferença de valores, quando 
508 

o consensual ou divórcio, vias comuns. 
ulidade de partilha, quando feita no pró

prio procedimento de separação ou posteriormente. Rescisão 
da separação litigiosa, ação rescisória ............ ...... .......... .......... 508 

561. Cláusulas facultativas. Pensão da mulher ao marido. Visita aos 
filhos . Promessa de doação a filhos e a terceiros. Possibilidade, 
executividade .. ........ .... .... .. .. ............ .... ...... ..... .................. ... .. .... 509 

562. Procedimento. Distribuição. Audiência de conciliação, indis
pensabilidade. Reconciliação. Termo de ratificação. Modifica
ções. Defeitos e nulidades. Designação de nova audiência. Au
dição do Ministério Público, atuação. Pedido de diligências ...... .. 509 

563. Sentença homologatória, conteúdo. Ineficácia de di sciplina 
extra-acordo. Recurso, efeitos, interesse. Averbações no Re
gistro Civil e no Registro de Imóveis .. ...... ........ .. .. .............. .. .. . 510 

564. Conversão de procedimento de jurisdição contenciosa em ju
risdição voluntária. Separação consensual. Processamento do 
acordo na forma comum .... .......... .. .. .. ...... .. .... .................... .... .. . 511 

565 . Conversão da separação contenciosa ou consensual em divór
cio. Prazo .. .. .. .. ........ .... .. .. .. .......... ...... .... .. .. .......... ...... ...... .. .. .. .. .. 511 

566. Requerimento por um só dos cônjuges. Competência. Possibi
lidade de se requerer em outra comarca .... .............. .............. ... 512 

567. Pedido de conversão feito apenas por um dos cônjuges. Pro
cedimento, citação . Natureza do procedimento: jurisdição 
voluntária. Contestação; alegação de falta de prazo, simples 
oposição. Não realização de condição, oposição contenciosa 
incidente. Custas e honorários advocatícios. Competência .. ... 512 

568. Requisitos de ordem pública e sua observação. Partilha no 
pedido de conversão.... ................ ............ .... ...... .. ................... .. 513 

569. Conteúdo da sentença de conversão. Impossibilidade de alte
ração de cláusulas da separação.... .... .. .. .... ............ .... .. .. .... .. ...... 514 

570. Divórcio direto contencioso ou consensual, requi sitos. Sepa
ração de fato por mais de dois anos. Audiência inicial e audi
ência de justificação e ratificação .............. ...... ........................ . 514 

571. Separação e divórcio consensual administrativos .. .............. ..... 514 

CAPÍTULO 44 

ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DOS 
TESTAMENTOS E CODICILOS 

572. Testamento, conceito. Disposições de última vontade. Ato 
solene e formal.... .. ............ ...... .... ........................ ...... .. .... .. ....... 517 

573. Cumprimento do testamento. Rigorismo da forma, aprovação 
judicial .... ... ................ .. .. ................................ ....... .................... 517 

574. Ato de aprovação do testamento. Requisitos extrínsecos. Ree
xame do testamento nas vias contenciosas ...................... .... .. ... 518 

55 
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: 

575. Forma ordinária e forma especial do testamento ...................... 518 
576. Testamento cerrado, requisitos e formação. Apresentação ao 

oficial. Auto de aprovação ............. .. ...................................... .. . 518 
577. Testamento público, requisitos, cego........... .. .... ............... ...... .. 519 
578. Apresentação e aprovação do testamento cerrado e público. 

Observações prévias . Auto de abertura e apresentação. Verifi
cação de violação, providências. Aprovação final, rigor formal 
máximo. Nomeação de testamenteiro. Ordem de apresentação 
e busca e apreensão do testamento cerrado .... .. . ...... .. ... ........... .... 519 

579. Testamento particular, requisitos. Meios mecânicos. Testemu
nhas instrumentárias ............................ ...... .... ......... .... ... .... ....... 521 

580. Aprovação do testamento particular. Procedimento. Intimação 
dos interessados. Herdeiros necessários. Legatários. Testamen
teiro . Citação dos interessados por edital. Inquirição das teste
munhas. Manifestação dos interessados. Impugnações, conte
údo possível. Aprovação, requisitos formais, número de teste
munhas. Registro e cumprimento ....... ....... ..... ...... .. ....... ... ....... 522 

581. Testamento marítimo e aéreo. Requisitos e aprovação.. .. ....... .. 523 
582. Testamento rrúlitar. Requisitos e aprovação. Testamento nun

cupativo. Formas de aprovação...................... ........................... 523 
583. Codicilo, requisitos e aprovação .. .... ................. .. .... ............... ... 524 
584. Nomeação de testamenteiro. Regras comuns para todas as 

espécies de testamento. Extração de certidões, regras comuns.. . 524 
585. Execução do testamento. Função e deveres do testamenteiro. 

Defesa da posse dos bens. Validade do testamento. Registro de 
hipoteca legal. .... .......... ......... ......... ... ......... .. .......... .. ......... ........ 524 

586. Remuneração do testamenteiro. Prêmio, vintena .. ..... ... .. .. .. ... .. 525 
587. Remoção do testamenteiro. Promoção, casos. Procedimento.. 525 
588. Competência para aprovação de testamento. Conveniência ..... 525 
589. Testamentos e disposições testamentárias elaborados sob a 

vigência do Código Civil de 1916...... ....... ............................... 526 

CAPÍTULO 45 

HERANÇA JACENTE 

590. Herança jacente. Falecimento sem herdeiro. Renúncia de her
deiros. Testamento, falta de testamenteiro nomeado. Nascituro 
e pessoa jurídica em formação........... ...... ................. ............. ... 527 

591. Arrecadação de herança jacente. Iniciativa do juiz. .. .......... .. .... 527 
592. Competência, regras subsidiárias. Arrecadação de bens em 

outra comarca, regras flexíveis ..... ....... ...... ...... ... ........ .... ... ...... . 528 

56 

593. Nomeação de curador pai 
ça. Depositário ......... ...... . 

594. Procedimento. Comparec 
tério Público e Fazenda Pl 
tura de auto. Arrecadação 
tos sem interesse, destino 

595. Urgência da arrecadação. 
596. Pesquisa sobre o falecido 
597. Venda antecipada de ben: 
598. Capacidade processual di 

curador ... .. ................. .... . . 
599. Medidas conservatórias 

curador .. ............ .. ... ........ . 
600. Balancetes mensais do CL 

601. Remuneração do curador 
602. Depositário, poderes .. .... . 
603. Comparecimento de cônjl 

ro, não realização ou su 
motivada do Ministério F 
tença, efeitos. Recurso, ef. 
jurisdicionais ... ............... . 

604. Encerramento da arrecado 
pessoais. Comunicação à 

605 . Habilitação de sucessore~ 
corporação ao patrimônic 

606. Habilitação de herdeiro, te 
versão em inventário. ReI 

607. Procedência da habilitaçã 
tações, remessa para as v 

608. Efeitos da conversão da , 
dos autos ao juízo compe 

609. Encerramento do prazo e 
to. Várias habilitações ... .. 

610. Trânsito 	em julgado da ! 

interessados para as vias 
meação. Representação ( 
paternidade .... ... ...... .. ..... . 

611. Ação direta, não empecill 
612. Incorporação dos beos ac 

deral ou União. Petição ÍI 
613. Habilitação de credores d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STJ00087671 - v. 3



especial do testamento ........... ........... 518 
requisitos e formação. Apresentação ao 

........... ........................................ .... . 518 
isitos, cego ... ................ .. ........ .. ........ . 519 

do testamento cerrado e público. 

Auto de abertura e apresentação. Verifi


ias. Aprovação final, rigor formal 

testamenteiro. Ordem de apresentação 

testamento ceuado .. ........ ............ .......... . 519 
requisitos. Meios mecânicos. Testemu
.............. .... ...... ........ ......... ..... ....... . ... ...... 521 
to particular. Procedimento. Intimação 

necessários. Legatários. Testamen

C::':'i:1UlJS por edital. Inquirição das teste

dos interessados. Impugnações, conte-


requisitos formais, número de teste

522 
523 

........ ..... . ......... . ............... .. . .. ..... 523 
aprovação ...... ........................ ... ............. . 524 

iro. Regras comuns para todas as 
Extração de certidões, regras comuns ... 524 

Função e deveres do testamenteiro. 
Validade do testamento. Registro de 

524 
nteiro. Prêmio, vintena .. ...... ... ......... . 525 

Promoção, casos. Procedimento .. 525 
in",~~~,~ de testamento. Conveniência ..... 525 

ções testamentárias elaborados sob a 
de 1916 ...... .... .. .......... .................... .. 526 

imento sem herdeiro. Renúncia de her
ta de testamenteiro nomeado. Nascituro 
rmação....... .................... .. ... ................. . 527 
a jacente. Iniciativa do juiz.................. . 527 
ubsidiárias. Arrecadação de bens em 

528 

593. Nomeação de curador para a herança jacente. Posse da heran
ça. Depositário ... ........... .. ... .... .. ................... .. .. .... .. .................... 528 

594. Procedimento. Comparecimento à residência do morto. Minis
tério Público e Fazenda Pública. Arrolamento dos bens. Lavra
tura de auto. Arrecadação em dia seguinte. Papéis e documen
tos sem interesse, destino ... ........ ................. .. ......... ... .......... ..... 528 

595. Urgência da auecadação. Arrecadação pela autoridade policial. 529 
596. Pesquisa sobre o falecido e entrega dos bens ao curador ..... ... . 529 
597. Venda anteci pada de bens............. ...... ... .... . ............ .......... ..... ... 530 
598. Capacidade processual da herança jacente. Representação do 

curador ... ......... ...................... ... .. ..................... ... ....................... 530 
599. Medidas conservatórias dos direitos da herança, função do 

curador ............ ........ ..... .. .. ..... ..................... ... ... .... .. .. ............ .... . 530 
600. Balancetes mensais do curador....... .... . .................... ..... ... ... .... .. 531 
601. Remuneração do curador. Prepostos. .. ................ ..... ..... ... ......... 531 
602. Depositário, poderes ....... ......... .... ... ...... ....... ...... ....... ..... ....... .... 531 
603. Comparecimento de cônjuge-meeiro, herdeiro ou testamentei

ro, não realização ou suspensão da arrecadação. Oposição 
motivada do Ministério Público ou da Fazenda Pública. Sen
tença, efeitos. Recurso, efeitos. Ausência de coisa julgada. Vias 
jurisdicionais .............................. ... ..... ...................... .... ... ... ...... . 531 
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procedimel 


1. 	 Conceito de processo. Procl 

Processo é a soma de atos q 
direito ou acautelar outro processo. 
so de conhecimento; na segunda, o 

O processo só se define por Sl 

de conhecimento, sua normal extin 
ponha o litígio. Os pontos extremos 
a petição inicial e a sentença. 

2. 	 Processo e procedimento. D 

Em princípio, qualquer que ~ 
marcha do processo, que se vai fom 
alteram. Forma e rito são únicos , nã 
to ordinário, no Código de Proce~ 
procedimento comum. 
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J. Há uma nova doutrina classificando o 
fonna tal que o primeiro seria o segundo em con 
o pensamento, mas entende que o contraditório 
natureza do processo como relação e não como , 
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