
$ 

Coordenação 
Editorial 

é António Peres Gediel 
o Batista Lazzari 

Marijane R. S. Santos 
io Luiz Streck 

Projeto Gráfico 
rcelo Alkmim 

Leonardo M. dei Claro
"onio Mont'Alverne B. Lima 
lodoro Vicente Agostinho Capa 
gner Balera I Rafael Simon 
ente de Paulo Barretto 

ia Cristina G. de Amorim CRB-141898 


1Z.-5o" Paulo:Cmlct'ito Edilorb':II .2011 . 

).11civíl :l Civil I. Titulo 

CI1[J-:H7.D 1 

de fevereiro de 2011 . 


ou processo. A violaçãodos dlreilos auloraís é punível 
,Olreílos Auloraís (Lei n' 9.610 de 19.02.1 998) 

no Brasll l Prinled m Brazí l 

)3105-1 20 - São PaulolSP 
:onceitojur,com,br 

MATO GROSSO DO SUL 

Campo Grande: Av. Maio Grosso, 4700 

~trro Garanda Bosque -Fone (67)3318-4825 


Campo Grande; Ruada Paz, 17 (Fórum) 
Bairro Ganlro-Fone (67) 3384-8242 


Corumbá:RuaAmélica 1941 -Bairro Gentro 

Fone: (67)3232-0016 


Dourados: Rua Onofre Pereira de Matos. 1700 

Sairro Gentro -Fone: (67) 3421·9269 

Três Lagoas: Rua Zule íde Peres Tabox, 1007 
(Praça da JusUça, 10) Fone: (67) :J.521-0403 

íNDICE 


PARTE 1 
O ADVOGADO DO AUTOR 
Providências para o aj uizamento de uma ação " """" ... ", .... " " .. " .. 19 

Providências em relação ao cliente .......... .. .. .. ...... .... ........... .. ...... ... . " " .. 19 


Aceitação da causa ................. .. ... " .... .. ............ .. ... ...... .. ........ ..... ... . 19 

Contratação de honorários ... ..... .. .. ... ..... ......... " ...... .. .. ... .. .............. 20 

Ação para cobrança de honorários .. .. .......... " .... ... ....................... 24 

Cobrança de consultas ... .. ..... .................. ...... .. ... " ...... " .................. 27 

Instrumento de procuração ..................... .. .. " ..... .... .. ................... " 27 

Quem pode passar procuração? .. .. .. ......... .... .. .............. ............ .. .. 28 

Procuração "ad judicia" ......... .. ...... .................... ... ......... .. " ............. 29 

Procuração "ad judicia et extra" .... .................... ......... ................... 30 


Poderes extrajudiciais .......... .............. ... .......... ...................... 32 

Procuração de pessoa casada .............. .... ..... .... ..... ................. ...... 33 

Substabelecimento de procuração ...... .... ........ ...... .... .... .. ... .. ... ..... 34 

Revogação da procuração ... ... .... .. .. ... ...... .... .. .. ........ .. ... ... .. ... ........ 35 

Renúncia da procuração ..... ..... ................... ... ......... ... .. . " .. ... ..... .... 36 


Providências em relação às provas ... .... ................... ........ ... ........... ...... .. 37 

Depoimento pessoal das partes .... ... ......... .... .. ........ .... ... ... .. ... ... .... 37 

Confissão ........... ........ .. .................... .. .. .. .... .......... " ....... ....... .. .... " " ... 38 

Prova documental ... .. .... .......... , .. .. ........ ..... ............... ...... ...... ... ....... 38 

Prova testemunhal ..... .. ..... .. .... ....... ........ " .... .. ... ..... ... .. .. ,...... ......... " 40 

Compare imento de testemunhas independentemente de 

intimação ....... .. ...... ...... .... ..... .... .. ... ......... , ...... ... . , ..... ... ,." ......... ........ 40 

Pessoas impedidas de fi gurar como testemunha .... ......... ...... .. ... 42 

Substituição de testemunhas " ..... ... .............. "." ..... ... ... ......... .. ...... 42 

Prova pericial ...... .. ... .... .... " ... ,..... ... .. ..... ... .............. " .... .... ,...... ........ 43 

Apresentação de quesitos ....... ... .... ... ..... ....... " ........ . " ...... ...... ...... .. 45 


Quesitos para determinar a autenticidade de assinatura ...... 45 

Quesitos para comprovar a existência de moléstia grave 

e transmissível (ação de anulação de casamento) ........ .. 45 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quesitos para questionar autenticidad de documento ...... 45 

Quesitos para exame do DNA em investigação de 


Roteiro de uma ação pelo procedimento ordinário 


Prazos de prescrição (pelo Código Civil de 2002 e leis 


paternidad ..... ...... ...... ..... ....... ... .. .... ..... ....... ... ....... ............... . 46 

Pagamento do perito e do assistente técnico ........................... ... 47 

lnsp ção jud icial ............... .. ................ ............ ... ......................... .. .. 48 

Prova an teci pada ........ .. ....... ............ ...... ..... ... ..... .. ........................ .. 51 

Exibição de documento ou coisa ... ... .... .. .... ... .... ...... .... .... .. ...... .... 53 


Providências m r la ã à ação a ser proposta ...... .. ......... ........... ..... .. 54 

Condições da a ão .......... .. ....... .... .... .......... .... ...... .. .............. .... ...... 54 

Possibilidade jurídica (ou viabilidade processual) ..... .... ........... 54 

Legitimidade das partes (ou qualidade para agir) ............ ........ . 55 

Interesse de agir .......... ......... .............. ....... ....... .. ......... ... .... ...... ... .... 56 

Escolha do procedimento adequado .. .. .. .. .... .... .... ... ...... .... ....... .. 57 

Procedimento comum sumário .. ... ...... ....... ... ........... ..... ....... .... .... 57 

Ações submetidas ao procedimento sumário .. ...... ........ ... ....... ... 58 

Roteiro de uma ação pelo procedimento sumário ............ .... ..... 59 

Procedimento comum ordinário ...... .... ... .... .. ... ...... ...... .... ..... .. ... .. 59 


(art. 282/475) ... ..... ......... .. ...... .... .. ......................... .. ....... ..... .. ........ .. . 61 

Procedimento sumaríssimo ..... ...... .............. .... ..... ..... ...... .. ... ........ . 62 

Ações submetidas ao procedimento sumaríssimo .. .. ... .......... ..... 62 

Roteiro de uma ação pelo procedimento sumaríssimo .. .. ......... 63 

Procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho ...... ... .. ..... ... 64 

Procedimento sumarlssimo na Justiça Federal ..... .... ... .. .. .. .... ..... 65 

Capacidade para ingressar em juízo .. .. ........ ... ... ...... .................... 66 

Cumulação de ações ... .... .. ... .. .......... .................... .. ........................ 66 

Decadência e prescrição da ação .............. .... ......... ...... ....... ... ..... 68 


extravagantes) ......... .. .. ..... ... ......... ... ... .. ........ .. ....... .. ..... .... ....... ........ 69 

Prazos de decadência ............... ...... ................ ... .. .......... ....... ... ...... 73 

Escolha do Tribunal ou Justiça competente ... ..... .... ....... .. ..... .. .. .. 75 

Escolha do foro competente (competência territorial) ........... .. 77 

Momento da determinação da competência ou do foro ... .. ..... 80 

Foro de leição .. ...... ............... .. ........ .. ......................... .... ............... 80 

Escolha do juízo competente .... .... ....................... .. ........ .. .. .. .. .. ..... 81 

Petição inicial .... ... ... ........ .... ....... ..... .. ... .. ... ... ....... ...... .... .... .. ...... .... .. 83 


Requisitos da petição inicial .. .. .... ....... .... .... ....... .... .. .. .......... 83 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jtenticidade de documento ...... 45 

)NA em investigação 


edimento ordinário 


ligo Civil de 2002 e leis 


.... .................... ........................... .. 46 

:ente técnico ........................ ...... 47 

....................... .. ...... ... .. ................ . 48 

........... .. ..................... .. ................. 5 1 

sa .................... ..... .. ... .. ....... .......... 53 

. proposta ...................... .. ........... 54 

................... ...................... ... ...... .. . 54 

lidade processual) .......... ..... ..... 54 

alidade para agir) ........ ........ .... . 55 

.. .......... ....... .......... ......... ............... 56 

luado .......................................... 57 

............................. ........ .. ... ...... .... 57 

ento sumário ............................. 58 

edimento sumário ..................... 59 

0 .................................................. 59 


............................................... .. .... 61 


............................................ ... ...... 62 

ento sumaríssimo .. ....... ...... ....... 62 

edimento sumaríssimo .... .. ....... 63 

Justiça do Trabalho ........ .. .. ....... 64 

Justiça Federal .................. ......... 65 

juízo ..................... ......... .. ...... ...... 66 

...................................... .... ... ........ 66 

ão ............. .... ...................... .. ....... 68 


.. ......... ................. ........... .... .. ... ..... 69 


....................................... .. ............ 73 

competente ................................ 75 

ompetência territorial) ............. 77 

competência ou do foro .......... 80 

.................................................. ... 80 

........................................ .. .... .. .. ... 81 

..... ........ .... .......... .... .. .... .. ...... ... ..... 83 

:ial ........... .... .......... .... .. ... ........ ...... 83 


Requisitos 'pe 'iais da petição inicial .. .......... ...... .. .......... . 95 

Quadro demonstrativo de algumas ações com seus 

respectivos valores .................... ........ .................................. 103 

Alteração/emenda da petição ................ ............. ......... ..... 104 

Modelos de petições pelos diversos procedimentos ...... 105 


Distribui 'ão da ação ................. ..... .. .... .. ...... .... ....... ..................... 110 

Protocolo integrado ................... .... .... .... ....................................... 112 

Custas devidas à União - Lei n. 9.289, de 4 de julho de 1996 ... ... 115 

Tramitação de uma ação ordinária ............................................. 118 

A réplica do autor ............ ........ ..................................................... 120 


PARTE 2 


O ADVOGADO DO RÉU 

Contestação ........... ......................................... ...... ... .. .. .......... ...... .. ... 123 

Requisitos da contestação .......................... ............ .... .. .. .. ..... .. .............. 124 

Alegações d defesa ................ ............... .. ... ............ .. .. .. ... ....... .... ........... 126 

Defesa processual (preliminares processuais) .. .. .. ......... .. .. ........ .. ....... 128 


Inexistência ou nulidade da citação ........... ........ ....................... 129 

Incompetência absoluta .. .... ................ .... ..... ............................... 131 

Inépcia da petição inicial .. .... ............... ........... ..... .. ..................... 134 

Perempção ......................... ..... .. .. ..... ..... ........ ... ... ........................... 136 

Litispendência .. ....... ........ ......... ......... ............. ...... ......................... 138 

Coisa julgada ......... .. ..... ........ ...... ..... ............... .... .... .. ..................... 139 

Conexão ......................................................................................... 140 

Incapacidade da palie, defeito de representação ou falta de 

autorização ................... .... .................. ...... .. ............................... .... 142 

Convenção de arbitragem ..... .. ... ........ .... .. ....... .. ....................... .. . 146 

Carência de ação ......................... ...... .. .... ................ ..................... 147 

Falta de cau ão ou de outra prestação, que a lei exige como 

preliminar ....... ... ... ...... ................. ......... ..... ... .. ..... ... ..... .... ......... ...... 149 


Defesa do mérito (de meritis) ............ .. .......... .............. .. .... ................... 150 

Prazo para contestar ........................ ... ..... .. ........................ ..................... 154 


Exceções ao prazo de 15 dias ..... .. .... ..... ............. ........................ 155 

Exceções .... ..... ...................... ............ .... .......... .................................. 157 


A exceção de competência (re lativa) ........................................ 158 

Processamento da exceção de incompetência .............. 159 


Exceção de impedimento ............................. ............................... 161 


L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exceção de suspei ão ... .. ... .. ..... .... ........ ... ... ........ ..... .. .. .... ..... .. .. ... 162 

Processamento da exceção de impedimento e da 


Processamento da nomeação à autoria ......... ... ..... ..... .............. . 17Q 


exceção de suspeição .. ..... .. ......... .... ........ ..... ........ .... ... ...... 164 

Reconvenção ...... ... ........ ........ ...... .. .......... ......................................... 164 


Hipóteses que admitem reconvenção ...... ....... ..... .. ...... .. .. .... .... . 165 

Procedimento da reconvenção ... ... ... ..... ............ .............. ... ....... 166 


Impugnação ao valor da causa ....... ... ....... ... ........ ....... ...... .. .... ............. 168 

Impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita ... .... .... ...... 169 

Nomeação à autoria .. .. ... ... .. ...... ... ........ ... .. ....... ......... ..... .. .... ..... .. ...... ..... 170 


Denunciação da lide ........ ...... ....... .. .. ... .. .... ... .. .. .. ............ .... .. .... .. ... ... ... .. 172 

Processamento da denunciação da lide .. .... .. .... .. ...... ... .... ... .. .... 174 


Chamamento ao pro esso .... .. .. ..... ....... ........ ... ... .... ....... ... .. .. ..... .. ... .... .. . 176 

Processamento do chamamento ao processo ..... .... .... ........... .. 176 


Revelia ....... ...... .......... .. ...... .. ......... ............ .... ........ .... .... .. ....... .... ... ...... .... . 178 


PARTE 3 
FORMAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL CíVEL 

Generalidades ... ... ..... ... ........ ... ... .... .............................. .... ........ ... ... ........ . 181 

Cartório judicial ... ... .... ... .... .. .. ...... ..... .... ... .... ... .... ... .. ... .... ...... .. ... .. ......... .. 181 

Funcionamento do cartório judicial ...... ....... ..... ... ... .. .... .... .... .. .. ... .... ... 182 

Outros atos de competência do cartório .. .............. ...... .. .. ... ..... ........... 184 

Tramitação e aéompanhamento do processo .......... .... ...... .. ... .. ... ....... 189 

Carga de processos ..... .. ....... .. ..... ...... .. ...... ..... ...... .. ... ... ... .... .... .. ...... ..... ... 192 


PARTE 4 

AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA COMUM 

Generalidades ............ .. ...... ... ... ... ..... ... ... .... ... .... ... .. .... .... .. .... .... .... .. .. .... ... 197 

Audiência preliminar (de conciliação) ............. ........ ... .. ............. ........ 197 

Disposição das partes que integram a audiência ...... ... ...................... 198 

Ordem dos trabalhos na audiência ....... ....... ............ .. ............ ...... ........ 199 

Transferência da audiência .... ..... .. ... .... ...... ....... ...... ... ... .. .. .... ..... ....... ... . 199 

Audiência no procedimento ordinário .. ... ... ...... ... .... .. .. ..... .... ... ... ...... .. 200 

Audiência no procedimento sumário ... ..... ....... ..... .. ...... ...... ... ... .... .. .... 201 

Audiência no procedimento sumaríssimo ........................................... 202 

Incidentes mais comuns nas audiências .......................................... ... 202 


Ausência de testemunhas .. ....... .. .... .... .... .. .... .. ...... .... .. ...... ... .. .. .... 202 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



............................................. ....... 162 

ão de impedimento e da 

............... ..................................... 164 

........... ... ..... ... ... ... ........... ...... .... 164 

/enção ........ .. ... .. ... ......... .. ...... ... . 165 

) ................................. ................. 166 

.................................................... 168 

a judiciária gratuita ................. 169 

..................................... ............... 170 

i autoria ..................................... 17Q 

... .. .... ..... ............. ..... ....... .... ......... 172 

.0 da lide .................................... 174 

........................... ....... .................. 176 

to ao processo ..................... .. ... 176 

... .... .................... ... ..... ................. 178 


.............................. ...................... 181 


............................................... ..... 181 


.................................................... 182 


AL CÍVEL 


Srio ............................................. 184 

)rocesso ............... ...................... 189 

.................................................... 192 


...................................... .... .. ........ 197 

.0) ....................................... ........ 197 

a audiência .... .... ... ...... ...... ........ 198 

..................................................... 199 

.......... ... ............... ..... .... ....... ... ...... 199 

io ....... .. ............. ...... ... ...... ........... 200 

) ................................. .. ............... 201 

iSimo ........................................... 202 

cias ............................................. 202 

................................. .... ................ 202 


Ausência d advogado .............. ..... .. ....... ........... ... ....................... 203 

Ausência das partes ................ ....... ......... ...... .. .... ..... ....... .. ............ 203 


O ag vo da decisões em audi - neia ................................. .... ............. 204 


PARfE5 
SENTENÇA E COISA J LGADA 
Sentença ......................... .... .... .... .............................. ........ .. ............... 205 


Generalidade . ............ .......... ...... .......... ... .... ................ .... .... ...... .... 205 

Requisit s da sentença ....................... .... ............ .......................... 205 

Limites da sentença .................................... ... ........ .... .... ............... 209 

S ntença certa ............ .. ......................... .. ........ ........................ ...... 211 

Alteração da sent nça ... .. ............................... .............................. 212 

Efeitos da sentença ............................. ...... ... ................. .. .. ......... ... 212 

Cumprimento de sentença ............. .. ........ ................................ 213 

Modelos de sentenças cí eis ............. .. .... ................ ......... ..... ...... 214 


Coisa julgada (res iud;cata) .... ....... .......... .. ......................... ............. 248 

General idades ...................................................................... ......... 248 

Limit s da coisa julgada ............... .. .................. ............. .... ........... 250 


ão-incidência da coisa julgada .......... ........ ..... .. ...... .................. 251 


PARTE 6 

RECURSOS CÍVEIS 

Conceito .... .. ........ ............................................................... .......... ..... ..... 253 

Tribunal ao qual d v ser dirigido o recurso ..... .. ............................... 2.S4 

Efeitos do recurso ...... ............................................................................. 255 

Escolha do recurso ....... ........................ .... ....... .. .................................. 256 

Preparo e des rção ........................... ................ ...................................... 257 

Recursos contemplados p lo CPC ................. .... .. .. .............................. 258 

Prazos para recorrer ........................ ...... ...... ... .... ... ... ...... ... ...... ...... ....... .. 2 ' 9 

Contagem do prazo .............. ......... .. ..................... .... .. ............. ......... .... .. 259 

Recursos em espécie ......................................... .... ................................. 26 1 


Recurso de apelação ............. .. .. .. ............................................... .. 261 

Efeitos a apelação ................. .... .. .... .. .... ........................... 263 

Processamento da apelaç- o ............. .. ................... .. ....... ... 264 


R curso de agravo ................ .................... ... .. ..................... ........ . 265 

Modalidades de agravo ..................................................... 266 

Agravo r tido nos aut s ....... ..... .......... .............................. 266 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agravo d instrumento no 10 grau ..... ..... .. ... ..... .. .. .. .. ........ 267 

Processamento do agravo de instrumento no 1() grau ... . 269 

Efeitos do agravo de instrumento ................ .... ... ...... .... .... 271 

Agravo de instrumento no STJ: inadmissibilidade do 

recurso especial ..... ... ... .... ....... .. .... ......... ... ....... .. ......... ...... .. 274 

Procediment do agravo para o STJ ......... .. ... ... ... .... ... ..... 275 

Agravo regimental ........ .... .... ... ..... ... ... .. .. ......... .. .. .. ..... ....... .. 276 


Recurso de em bargos infring ntes ....... .... ....... ..... .... .. .... .... ........ 277 

Processamento dos embargos infringentes .. .... ..... .. ..... ... . 278 

R curso de embargos de declaração .. ........ .... .. .... .. .. ....... 280 

Processamento dos embargos de declaração .... ........... .. 280 


Recurso extraordinário (art. 541) ................ ..... ........ ........... ........ 281 

Processamento do recurso extraordinário (art. 541) .. .... 283 


Recu rso esp ial (art. 54 1) ............. .. ......... ... ........... .. ... ... ... .... ..... 284 

Julgamento de recursos repetitivos no STJ .... ....... ....... .... 285 

Processamento do recurso especial ... .. ... ... ...... ..... ...... .... . 286 


PARTE 7 

TEORIA E PRÁTICA DAS AÇÕES CÍVEIS 


Açôes na vara de família ....... ......... ............. .. ............................... .. . 289 

Ação de divórcio ... ...... ...... .... .. .. ... ... ..... ... ..... ... ..... ..... ...... ... .. .. .. ... .. 289 


Divórcio consensual .... ...... ....... ... ... .... ... ........... .... ... ..... ..... . 289 

Divórcio litigioso ...... .... ..... ... .......... ...... .. .. ........... ... ..... ........ 291 

Partilha de bens ......... ... ... .... .. ...... ............................ .. ........ .. 291 

Guarda dos filhos menores .. .... ...................... .. ..... ..... ....... . 292 

Concessão de alimentos aos filhos ... ........ ... ...... ...... .. ..... .. 294 

Alimentos para o ex-cônjuge ....... ...... .... .. ....... ........... ........ 295 

Nome da mulher após o divórcio .......... .... ... .. ..... .. ........... 295 

Restabelecimento da sociedade conjugal ... .. ......... ........ . 295 

Divórcio extrajudicial .. .. .... .. ... ... ...... ... ..... ..... .... ... ..... .. ........ 298 


Facultatividade do uso do procedimento .... .......... 301 

Inexistência de filhos menores e/ou incapazes .. ... 301 

Consenso das partes ........ .. .... ... ..... .. .... ... .. ........ .... .... 302 

Assistência por advogado .... .... ........... .. .... ..... ..... ...... 303 

Valor da escritura ...... ...... .. .. ... ... ..... ........ ... ........ .... ..... 304 

Responsabilidade do tabelião (notário) ... ...... ..... .. 304 

Validade da escritura ... ..... ..... .... ......... ..... ..... .. .... .. .... . 305 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o 1" grau ....................... .. ........ .. . 267 

) de instrumento no 1C) grau .... 269 

umento ..................... ....... .. ....... 271 


............................................... ..... 274 

) STJ: inadmissibilidade do 


para o STJ ................................ 275 

.................................................... 276 

ltes .................................. ... ........ 277 

lrgos infringentes ...................... 278 

declaração ............................... 280 

l.rgos de declaração ................. 280 

1) ................................................ 281 

o extraordinário (art. 541) ...... 283 

.................................................... 284 

epetitivos no STJ ...................... 285 

o especial ................................. 286 


EIS 


.... ............................................. 289 


.................................................... 289 


... .. ............................................... 289 


........ .... ........................................ 291 


.................................................... 291 

~s ................................................ 292 

3.0S filhos ................................... 294 

uge ............................................. 295 

jivórcio ..................................... 295 

iedade conjugal ....................... 295 

.................................................... 298 

JSO do procedimento .............. 301 

)S menores e/ou incapazes ..... 30 I 

S ................................................. 302 

)gado ......................................... 303 

.................................................... 304 

lo tabelião (notário) ................ 304 

'a ................................................. 305 


Co nsid rações 'onc\usivas ..... .... ...... ....... ..... .... .. ..... 305 

Ações de alimentos ............................. .. ..... .... .............................. 306 


Conceito de a limentos .... ..... ................... ........ .................... 306 

Natureza obrigacional ...... ......... .. ........... .. ............. .. ... ........ 306 

De ve r a li m entar entre parentes .... ..... .. .... .. ....... .. ............... 307 

Dever alim enta r entre cô njuges ............ .... .... ... ....... .... ...... 309 

Dev r a limentar en tre companheiros ...... .. ............... ........ 31 ] 

Ali mentos gravídicos ... .... .. ...... .. ...... .. ...... .... .. ............. ...... .. 3 12 

Fixaçã o d valor dos alimentos ............. .. .. .............. ......... 3 12 

Alimentos de natureza indenizatória ......... .. ..................... 314 

Ação de pe fi d o de alimentos ........................................... 316 

Processame nto da ação ..................................................... 317 

Nature za da s ntenç a de alimentos .................................. 317 

Meios pa ra assegurar o pagamento das prestações ........ 318 

Execução de alimentos ...................................................... 318 

Ações revisionais de alimentos .......................................... 321 


Ação d e exoneração de al ime ntos ................................... 323 

Reajustamento d as prestações .................................................... 325 

Ação d e investigação de paternidade ............................ .. .......... 327 


Fundamentação para o pedido .............................. .. ......... 327 

Legiti midade para a ação ................................................... 328 

Investigação com objetivo de desconstituição da 

paternidade .... ........ ........... ............................................ .. ..... 329 

Meios de prova da filiação/paternidade .......................... 330 

Relativização da coisa julgada nas ações investigatórias ... 331 

Recusa em submeter-se ao exame de DNA ...................... 333 


Medidas cautelares no ãmbito do Direito de Família .................. 336 

Alimentos provisórios e provisionais .................................................... 336 

Alimentos provisionais nas ações de divórcio e de anulação de 

casamento ......... ..... .. ......... .... .................................................................. 338 

Alimentos provisionais nas ações de investigação de 

paternidade ............................................................................................. 338 

Separação de corpos ............................................... .. ............................ 340 

Afastamento temporário do lar (art.888,VI,CPC) ............................... 344 

Arrolamento de bens (art. 855, CPC) .................................................... 345 

Entrega de bens de uso pessoal (art. 888, lI, CPC) .............................. 347 

Posse provisória dos filhos (art. 888, J[J, CPC) ......... .. ........................... 348 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afastamento do menor autorizado a contrai r C' samento 

(art. 888, IV, CPC) .. ........ ..... ...... .... ..... ... ....... .... .. .... .. .. ........ ....... .. ...... ....... . 349 

Depósito de menores ou incapazes (art. 888,V, CPC) ...... ........ ..... ..... 351 

Guarda e educação dos filhos (art. 888,VII, CPC) ... .... ... ..... ... ............. 352 

Busca e apreensão de men r (art. 839, CPC) .............. .. .. ... ...... .. .... ..... 354 

Competência da Vara da Infância e da Juventude .. .. ...... .... .. ...... .... ... 354 

Ações no âmbito das uniões de fato ............................................. 356 

Modalidades de unio de fat ...... .. .............. .. ...... .. ... .... .. ..... ......... .. .... 356 


União estável ... ........ ................ ....... .. ......... ...... ... .... ..... ... ... ..... ..... .. 356 

Con u inato ..... ...... ........ .. .. .... ......... .. ... .. ... ........ ... ......................... 359 

União homoafetiva .. .. ................. .. ..... .. ............... ........ .. .. .... .......... 361 


Dir itos na união homoafetiva ..... .... .. ......... ... ...... ..... .. .... .. 363 

Ind nização por s rv i os prestados .. .. .... ................ 363 

R nsão previdenciária .................. .... ......................... 363 

Previd - ncia privada complementar ............ ......... ... 364 

Guarda de filh do companheiro(a) ..... .... .. ..... .... .. 365 

Direito de suc ssão .. .... .. ................. .... .... ............. .... . 365 

Dir ito de adotar ....... ..... ............... ...... ............... .... .... 365 

Inclusão em plano de saúde .... .... ....... .. ................... 366 

Reconhecimento da união estável ... .... .... .............. 367 


Dissolução da un ião estável .... .... .. .. ........... .... .. ...... .. .. ..... ................ .. .... 369 

Formas d dissolução ................. ...... .. ... ......... ..... ... .. ........................ .... .. 369 

Dissolução por ato de vontade ........... .. ...... .. ... ..... .. ......... .............. .... ... 369 


Direitos dos conviventes na dissolução por ato de vontade ... 370 

Direito à partilha dos bens comuns .. .......... ......... .... ......... .. ........ 370 

Direito a alimentos ....... ...... ... .. ............................... .. ..... .. ..... .... ..... 371 


Dissolução pela morte .. ............................ .. ...... .. ...... ... ............. ... .......... 372 

Dir itos dos companheiros na dissolução por morte ............... 372 

Direito à parti lha do patrimônio comum .... .... .. ............ .. ........... 372 

Direitos su 'essórios .... ... ............................ .. ... .. ........ .... ................ 373 

Outros direitos dos ompanh i ros .......... .. ..... .... .. ..................... .. 374 


Ações decorrentes das uniões estáveis .... ........... .... ....... .... ..... .......... ... 375 

Ação declaratória d reconhecimento .... ..... ... ..... .... ... ......... .... . 375 

Ação de alimentos .. ...... .. .. ............. .. ..... ..... .... .. ...... .... .... ............... 377 

Ação de habili ta ã em inventário e ação de inventário .. ...... 380 

Medida cautelar de separação de corpos ........ .... ..... .... ............. 384 


Ações possessórias ............ .. ......... .. .... ...... .. ........... ......................... 386 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



..... .......... ........ ... .. ........................ 349 

contrair casamento 


:art. 888,Y, CPC) ............. .. ... .... .. 3 1 

88,VII, CPC) ....................... .... .... 352 

:9, C C) .. ..... .. ........ .................. ... 3 4 

la Juventude ............................. 354 

·0 ...... .. .......... .... .... . ............ .. ... . 3 6 

.............. .. ...... ..... .. ............ ... ...... .. 356 

.......... .... ......... ..... ... ....... ........ ... ... 356 

.. ................................ ........ .......... 359 

........ ........... ... ...... .. ................... ... 361 

r tiva ............................. ........ ..... 363 

rviç s prestados .... ............ ... ..... 363 

ria ........................................... .... 363 

I complementar ....................... . 364 

companheiro(a) ............ ........ .. 365 

........ ..... .. ....... ......... ............ ..... ... 365 

......... ..... ... ........ ... .............. ... ..... .. 365 

de saúde ............ .. ........ .. ............ 366 

aunião estável .. ............. .......... 367 

........ ........ ........... ... .... ..... ..... .. .. .... 369 

... .................. ..... ....................... ... 369 

.......... ........... ............. ....... ........... 369 

solução por ato de vontade ... 370 

luns ..... ..... ... ... .. .............. ...... ... ... 370 

.... ....................... ... .. ...... ..... .. .. ..... 371 

.......... .. ..... .. ... .. ......... .. .... .. .......... . 372 

dissolução por morte .... .. ....... .. 372 

)comum .... .. ............. ...... .. ........ 372 

.... ................ ..... ... ........... .. .......... . 373 

ros ........ .... ..... ... ..... .. ..... .............. 374 

~is ....... ...... ............... ........... ......... 375 

imento ........... .......................... 375 

........ ... ............... ....... ................ ... 377 

ário e ação de inventário ........ 380 

de corpos ......................... .. ..... .. 384 

.............. .... ... ..... ... ... .... ... ....... ... 386 


Posse e exceção de domínio ................... ... .... ...... ... .... .......................... 387 

Ação de manut nção de po e ....................... .. ... ........ ........................ 389 


Requisitos da ação de manutenção de posse ........................... 389 

Ação de r integração de poss ............. ........... .......... .... .... .. ...... .. ......... 90 


Requisitos da ação de reintegração d poss .. .. .......... .... ......... 91 

Ação de interdito pro itório ..... ........ ............ ............ ............................. 93 


Requisitos do interd ito proibit - rio ............. .............. ...... .... ......... 9 

Ação de inventário e partilha ... .. .... .. ... .. .. ..... ............ .... ... .. .. ........... 394 

Foro competente ... ....... ........ ...... ... .. ...... .......... .... ........ ... .... .. .... .... .. .. ....... 395 

Quem pode requerer o in entári ........ .. ...... .. ........ ....... .. ........ ... ...... ... 395 

Nomeaç- o do inventariante .... .. ........................... .... ................ .. ........... 397 

lnformaçõ s . . rem obtidas do cliente ..... .. ...... .. ...... .. ....................... 398 

Documentos que devem ser solicitados ....... .. ..................................... 399 

Instrumento de procur 'ão ............ ..... ........ ... ..... ...... ..................... ....... 399 

Petição inicial ..... ....................... ..... ... ... ............ .... ....... .. .. ............. .. ......... 400 

Termo de compromisso de inventariante (art. 990, CPC) .... .. ........ .. .. 404 

Primeiras declara ões (art. 993, PC) .................................................. 404 

Colação ........... ......... ... ... .. .... .............. ..... ...... ... .... .. ........ .............. .. ...... .. .. 404 

Avaliação dos bens ........................ ............... .... ..... ....... ... ... ......... .. .... ..... 406 

Partilha dos bens .... ............... ..... ....... ... .. .. ........ ... .. ... .................. ....... .. .... 408 

Renúncia à herança e imposto de tran missão ........... ....................... 411 

Pagamento das despesas e certidões negativas ....... ...... ....... ..... ......... 4 12 

Formais de partilha ....................................................................... ......... 413 

Sobreparti lha .................. ............. ............. .. .............. ......... .... ...... .. ... ....... 41:3 

Cumulação de in entários ............ ............. ...... ....... ...... ... ....... .......... .... 414 

Inventário negativo ............... .. ......... .... .. .... .. .......... ........ ..... .. .... ..... ......... 414 

Bens e direitos que dispensam inventário e partilha ............. ..... ....... 4l!l 

Inventár ios e partilhas extraj udiciais .. .................. ....... .... .. .. ..... ... .4 18 

Escri tura Pública de Inventário .. ...... .................. .. ............. ... .. ............... 418 

Facultatividade do uso do procedimento ........ ........... .... ........ ... .......... 419 

Inexistência de filhos menores e/ou incapazes ... .. .... ................ ........ . 420 

Consenso das part s .... ................. ..... ........ .... ..... ..... .... ...... ........ ..... ........ 420 

Partes no ato jurídico .. ...... ... .......... .... .... .... .. ............................ ... ........... 420 

R presentação do espólio ............................... ................... .. ................. 421 

Objeto do inventário/partilha .. ... .. ............. .................... ..................... .. 421 

Conteúdo da escritu ra .. ........ .............. .. .... .. .................. ....... .. ...... .. ... .. .... 422 

Docum ntos ne essários .......................................... ........................ ..... 422 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comprovação da titularidade dos bens ......... ........ .......... .. ......... ......... 422 

Valor da escritura ........ ........... ............ ....... ....... .. .. .... ........ .. ..... ... .... .. .. .... . 423 

Sobrepartilha ... ........ ............... ...... ..... ................ ....... ............ ................ ... 424 

Escritura de retificação da partilha ... .. .. ... .. ....... .. .... ......... ............ .. ....... 424 

Inventário negativo .................... ........... ........ ... ... .. .. .. .. .. ..... ....... ..... ......... 424 

Assistência por advogado ... .. ..... .... .. ..... .. ... .. ..... ....... ... .......... .......... .. ..... 425 

Re ponsabil idade do tabelião .. ... .. .. ............. ........ .. .. .. ... .. .. .. ... ..... ......... 425 

Validade da escritura ............ ... ... .. ... ..... ............ ........ ... ........... ................ 425 

Ação de execução ........ ......................... .. ... ..... .......... ............... ..... ... 428 

Cumprimento de sent nça (título executivo judicial) ... .... ...... ....... ... 430 

Desnecessidade da intima ã do devedor: posição do STJ ....... .. .... 431 

Descabimento de honorários na fase de execução .. ..... ...... .. .. ....... ... 432 

Legitimidade ativa para a execução .... ... ........ ..... .... .......... ... ....... .. .. ... .. 433 

Legitimidade passiva na execução .. .. .... ....... .... .... ... ........ .... ........ .... ... .. 433 

Foro competente para a ação .. ......... .. ....... ... ....... .. ..... .. .. .. . : ..... .......... ... 433 

Processamento da ação .... ......... ....... .. ... ...................... ... ... ............... ..... 434 

Petição inicial ....... .. ... ....... ...... ..... .. ...... ....... ... ... ............ .............. ......... ... . 434 

Citação do devedor ...... ........... ........ ..... ...... ..... .... ..... ....... .. .... .. .... .. ... ...... 434 

Penhora on-line ..... .... ...... ........ .... ... .. .... .. .. ..... ..... ........ .... ....... .... ........ ...... 435 

Embargos à execução .... ....... ........... .......... .. ...... ....... ..... .... ... .... ..... .... .... 437 

Exceção de pré-executividade .. .......... .. ...... ...... ....... .... ........... .... .... .. .. .. 439 

Avaliação dos bens ... .. ............. ..... .... ..... .... ... ......... .... .. .. ......................... 444 

Publicação do edital de hasta pública ........ ..... ................ .... .... .... ....... 444 

Leilão ou praça ....... .. ................ ... .. .......... ............ ..... ...... ......... ....... .... ... . 444 

Pagamento pelo devedor ... ............... .. ...... .... .. .. .. .... ........ ... ........ .. ....... .. 446 

Ações decorrentes da locação de imóveis ........ .. ......... .. ............ .. 448 

Ações de despejo .... ..... ..... ........... .. ....... .. ...... ......... ...... .... ......... .. .. .... .. ... 448 

Generalidades ..... ........ .. ....... ...... ....... .... ...... .. ......... ........... ..... ..... .... ........ 448 

Aspectos processuais da ação de despejo ................................. .. ....... 449 

Modelos de petições de despejo ... ...... ........ ....... .................................. 452 

Outras ações no âmbito das locações .. ... .. .. .. ... ......... ..... ....... ..... .. .. ... .. 457 


Ação revisional de aluguéis ................... .. ........... ... ...................... 457 

Ação de consignação de aluguel .. ..... ...... ..... ....... .. ........... ... ...... 459 

Ação de exoneração de fi ança .. .... ....... ....... ... .. .. ... .... .. ...... .. .. .. ... 461 

Ação renovatória de locação ......... ..... .......... ...... ........................ 464 


Enunciados sobre matérias de locação ............ .. ......... .. ... ................... 467 

Enunciados do Centro de Estudos e Debates do 2° Tribunal de 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ens ............................................... 422 

..................................................... 423 

............................ .. .. ... ..... ............. 424 

......................... ..... .. ..................... 424 

..................................................... 424 

..................................................... 425 

..................................................... 425 

..................................................... 425 

.................................................. 428 

cecutivo judicial) ....................... 430 

!vedor: posição do STJ ............. 431 

e de execução ........................... 432 

..................................................... 433 

..................................................... 433 

.. ................................................... 433 

............................................... .. .... 434 

..................................................... 434 

..................................................... 434 

..................................................... 435 

..................................................... 437 

..................................................... 439 

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

:a ................................................ 444 

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

..................................................... 446 

imóveis ................................... 448 

.. ................................................... 448 

..................................................... 448 

:spejo .......................................... 449 

..................................................... 452 

~ ................................................. 457 

..................................................... 457 

lei ............................................... 459 

1................................................... 461 

..................................................... 464 

:ão ............................................... 467 

Debates do 2° Tribunal de 

Alçada Civil de São Paulo .... ...... .. ........ .. .. ........ .. ........... .. .. .............. .. ..... 467 

Ações de acidentes de trânsito .. ....... .. ............................ ... ...... ... .. 469 

Generalidades ......... .............. .............. ..... ............... .................... ....... ..... 469 

Indenização por danos materiais ........ .... .. .. ........ .................. .... ............ 470 


Legitimidade para a ação ........................................ ...... .... .. ...... .. 470 

Legitimidade ativa .................... .. .............. .. .............................. .. ... 471 

Legitimidad passiva .................................................. .. .... ............ 471 

Legitimidade (responsabilidade) dos pais ou responsáveis .. , 472 

Legitimidade (responsabilidade) do proponente (patrão) ..... 473 

Legitimidade (responsa bilidade) do dono do animal ............. 473 

Legitimidade (responsabilidade) por furto em 

estacionamento ................. ..... .. ..................................................... 474 

Legitimidade (responsabilidade) na múltipla colisão ............. 474 

Responsab ilidade ivil da administração pública .................... 476 

Denunciação da lide e ação regressiva ..................................... 476 

Chamamento ao processo da locadora do veículo ................. 477 

Foro competente para a ação ..................................................... 477 

Processamento das ações ............................................................ 478 

Documentos que devem acompanhar a petição inicial ......... 478 


Indenização por danos pessoais .................................................... 478 

Momento da propositura da ação de indenização por 

danos pessoais ... ... ................................................................. 480 

Efeitos da sentença criminal no juízo cível .......................... 480 

Modelos de petições .... ................................................................ 481 


Medidas cautelares .... .. .... .. ............................................................. 489 

Generalidades .................... .... .................... .. .............. .... ......................... 489 

Cautelares nominadas ................................................. .. .. ....................... 490 


Medida cautelar de arresto (art. 813, CPC) ................................ 490 

Medida cautelar de seqüestro (art. 822, CPC) .. .. ....................... 491 

Medida cautelar de caução (art. 826, CPC) ............................... 492 

Medida cautelar de busca e apreensão (art. 839, CPC) ........... 493 

Medida cautelar de exibição (art. 844, CPC) ............................. 494 

Medida cautelar de produção antecipada de provas 

(art. 846, CPC) ................................................................................ 495 

Medida cautelar de alimentos provisionais (art. 852, CPC) ..... 495 

Medida cautelar de arrolamento de bens (art. 855, CPC) ........ 496 

Medida cautelar de justificação (art. 861, CPC) ........................ 497 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M dida cautelar d protesto, notificação e interp lação 

(art. 867, CPC) ..... ... ... ............ ... ........ ........ ..... .. ...... .. ........ .. .. ........... 497 

Medida cautelar de homologação de penhor I gal 


Medida cautelar de protesto e apreensão de título 


Med ida cautelar de obras de conservação em coisa litigiosa 


Medida cautelar d ntrega de bens de uso pessoal do 


Medida cautelar d posse provisória dos filhos 


Medida cautelar de afastam nto de menor autorizado a 


Medida cautelar de depósito de menores ou incapazes 


Medida cautelar de afastamento temporário da morada do 


Medida cautelar de guarda e educação dos filhos 


Medida cautelar de interdição ou demolição de prédio 


Medida cautelar de separação de corpos (§ 1°, art. 7°, 


(art. 874, CPC) ... ........ ......... .. ......... ...... ..... .. ........ .............. .............. 498 

Medida c utelar de posse em nome de nascituro (art. 877) ... 499 

M dida cautelar de atentado (art. 879, CPC) ... .. .. .. ... ... .............. 499 


(art. 882, CPC) ......... .. ... ..... .... ...... ...... ...... ... .. ... ............. .. ....... ... ...... 500 


(art. 888, I, CPC) ........ .... .. ....... ... ..... ..... .. ..... ............ ..... ...... .. ... .... .... 501 


ônjuge e dos filhos (art. 888, 11 , CPC) ... ..... ... .. .. ..... ... ... .... ........ .. 501 


(art. 888, 111 ,CPC) ...... ......... ..... ...... .... .. ...... .. ...... ....................... .... .. 501 


contrair casamento (art. 888, IV, CPC) .................. .. ......... ... ... ...... 501 


(art. 888, V, CPC) .... .......... ..... .......... ... ............ .. ... ...... .. .... ......... .. .... . 501 


casal (art. 888, VI,CPC .... ........ .. ..... ... ....... .......... .. .......... .... .. ........ 502 


(art. 888,VIl, CPC) ......... .... ... .......................................................... 502 


(art. 888, VIII, CPC) ... .... .................................................................. 502 


Lei n° 6.515/77) .................... ....... .. ............ .. ............ .... .... .. ...... .. .... 502 

Cautelares inominadas .... .. .. ......... ...... .... .. .... ..... ....... .. .. .. ..... .. .............. ... 502 


Medida cautelar de sustação de protesto ...... ........ .... ..... .. ......... 503 

Situações em que cabe a sustação .. .. ............... ......... .......... .... ... 503 

A sustação como medida cautelar preparatória .... ... ................ 504 

Conteúdo da petição inicial (art. 801, CPC) .......... ...... .............. 504 

A sustação como medida preventiva .. .. ...... .... ........... .... ... .. ..... .. 505 

Pedido de afastamento do lar nas uniões estáveis .......... .. .. ...... 507 

Nas questões decorrentes das relações de consumo ......... ... ... 507 


Modelos de petições ......................................... ........ ... ......... .... .... ......... 508 

Ação monitória ...... ........... ...... ............. ........... ......... ......................... 515 

Generalidades ........ ............ ..... ........ .......... .... ....... .. ......... .. .. .. ......... ... ...... 515 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



>tificação e interpelação 

.................... ......... ........ .............. . 497 

;ão de penhor legal 

........................... ........... .. ............ 498 

tome de nascituro (art. 877) ... 499 


ipreensão de título 


Jnservação em coisa litigiosa 


1It. 879, CPC) ................... .......... 499 


............. ...... .. ............................... 500 


....................... .. .... ..... .............. ... . 501 

bens de uso pessoal do 

,CPC) ........................................ 501 

isória dos filhos 

............. ........................ ........ ....... 501 

o de menor autorizado a 

:CPC) ... .... ............... .... ........... .... 501 

em nores ou incapazes 


ducação dos filhos 


ou demolição de prédio 


de corpos (§ l°, art. 7°, 


................................... ..... ............ 501 

.o temporário da morada do 

................ ........... ....... ................ .. 502 


..................... .. ................ ............. 502 


...... .. ............ ...................... ... .... ... 502 


........ ......... ... ................................ 502 


................................... .... .. ... .... .... 502 

e protesto ...... ... ...... .......... ......... 503 

ção ............................ .. ............... 503 

~Iar preparatória ...... .......... ....... 504 

rt. 801, CPC) ....... .. .................... . 504 

entiva ................ ...... ....... ....... ... .. 505 

las uniões estáveis .................... 507 

~elações de consumo ............... 507 

............. ... .......... ..... ......... ...... ...... 508 

................................................. 515 

......... ...... ..... ................................ 515 


Procedim nto monit ' rio .... .... ............ ...... ...... .. .... ...... ... ..... ......... ... .... ... 516 

Modelos de p ti - 5 .. ....... ...... ..... ...... ...... .... . ............ .... .. ...... ..... ..... .. ..... 517 

Ações nos juizados especiais ...... ........ ........................................... 519 

Juizados Especiai da Justi a Comum ..... .. ............ ... ... ............. ........... 520 

Juizados Especiais da Justi a Federal ......... ..... .. ..... ............ .. ........ ....... 521 

M delos d p ti ões ini iais ........ ... .... ........ .. .. ... .. .. .......... ..... ............ .. .. 524 


Referências Bibliográficas ........... ................................. .......... 531 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


