
SUMÁRIO 

TÍTULO 1- PETIÇÕES JUDICIAIS 

Ação Cominatória - Petição Inicial ......... ......... .......... .. .... ... ......... .......... .... .................................... 13 


Ação de Despejo - Falta de Pagamento - Cumulada com Cobrança - Petição 


Ação de Reparação de Danos - Acidente de Trânsito - Colisão com Animal 


Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais - Acidente de Trânsito 

Ação de Reparação de Danos - Busca e Apreensão Indevida de Veículo 

Ação de Reparação de Danos - Busca e Apreensão Indevida de Veículo 

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais - Cheque Furtado 
Assinatura Falsa - Descontado pelo Estabelecimento Bancário 

Ação d ~ Reparação de Perdas e Danos - Furto de Veículo em 


Ação de Repetição do Indébito - Consumidor - Cumulada com Indenização 


Ação Condenatória de Obrigação de Fazer..... ........ .............................. .. .................................... 18 


Ação e Adjudicação Compulsória - Petição Inicial .. ...... ..................................... .. .................. 22 


Ação de Consignação em Pagamen to - Petição Inicial... .. .... ........................... ........ .... .... ...... 29 


Inicial ........ .......... ........ ... ................... ..... ..... ...... ...................... .......... ... ..... .......................... ... 34 


Ação de Despejo - Fal ta de Pagamento - Petição Inicial .................................................... .40 


Ação de Despejo - Infração Contratual - Petição Inicial.. ....................... ................. ............ 46 


Ação de Manutenção de Posse - Com Pedido de Liminar - Petição !nicial ................. 51 


Ação de Nunciação de Obra Nova - Petição Inicial... .............. ............... ...... .. ............... ..... .... .57 


Ação de Prestação de Contas - Petição Inicial... .................................... .. ............................... . 62 


Ação de Reintegração de Posse - Com Pedido de Liminar - Petição Inicial ............... 66 


na Pista ... .. .................................... .................................................................. ........... .... ....... 71 


Ação de Reparação de Danos - Acidente de Trânsito .................. ............... ....................... .... 77 


Por Menor Incapaz ....... ................. ........................... ........... ............................... ...... ....... 81 


Procedimento Ordinário ...... ..................................... .................................................... 89 


Procedimento Sumário (art. 275, I, do Código de Processo Civil] ............. 93 


Procedimento Sumário (art. 275, I, do Código de Processo Civil] ............ .99 


Estacionamento de Empresa ..................................................... .... .......................... 103 


Ação de Repetição do Indébito - Consumidor .... .............................. .... ..... .......................... .. 108 


por Danos Morais ...... ............... ........................... ........ ................................... .... ........... 113 


5 

 

 



Ação de Usucapião - Imóvel Rural com Até 50 hectares - Com Fundamento 
no Art. 191 da Constituição Federal - Art. 1.239 do Código Civil 
Petição Inic ial ............ ..... ............... .................. ... ........ .................. ....... ........... ..... ... ... ... 116 

Ação de Usucapião - Imóvel Urbano - Área com Até 250 Metros Quadrados 
- Com Fundamento no Art. 1.240 do Cód igo Civil- Petição IniciaL .... 121 

Ação de Usucapião - Imóvel Urbano - Com Fundamento no Art. 1.238, 
Parágrafo Único, do Código Civil - Petição Inicial .. .. .. ................ ................... l 27 

Ação de Usucapião - Imóvel Rural com Mais de 50 Hectares - Com 
Fundamento no Ar t. 1.238, Parágrafo Único, do Código Civil 
Petição Inicial ...................................................................................... ... ...................... 131 

Ação de Usucapião - Imóvel Urbano - Com Fundamento no Art. 1.242 do 
Código Civil (Com Justo Título)- Petição Inicial... ........................................ 135 

Ação de Usucapião - Imóvel Urbano - Com Fundamento no Art. 1.238 do 
Código Civil - Petição Inicial - 10 anos ... .... .. ......................... .......... ................... 139 

Ação de Usucapião - Contestação ........................................................................................... 143 

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN - Lei Municipal... ........... .. ....................... 145 

Ação Monitória ..................................... .................... .. ....... ......... .. .... ... ................. ......... ................... ... 151 

Ação Reivindicatória ....... ...................... .................. ..................... ...................... .................... .......... 155 

Ação Renovatória - Com a Concordância dos Atuais Fiadores - Petição 
Inicial ....................................................... . ............................................................... 161 

Ação Renovatória - Com a Concordância dos Novos Fiadores - Pe tiçã o 
Inicial .................................. .......................................................... .. ........ ............................ 166 

Ação Revisional de Aluguel - Petição Inicial ................................................... ... .............. 171 

Inventário - Arrolamento - Petição Inicial .......................................................................... 175 

Inventário - Habilitação de Crédito - Petição Inicial. ................................ . ... ....... 178 

Procuração Ad judicia ......... ............................................................................................... .............. 182 

Procuração Ad judicia _ Substabelecimento com Reservas de Pocl e!'es ...... ............. 186 

Procuração Ad judicia - Substabelecimento sem Reserva de Poderes ...................... . 188 

Procuração - Renúncia do Mandato - Notificação Extrajudicial ................................. 190 

Procuração - Renúncia de Mandato Judicial - Petição I nicial ................. .................. ... 193 

Recuperação Judicial de Empresa - Habilitação de Crédito ............................ ..... ........... 195 

Recursos 

Agravo Retido - Pelo Autor da Ação ......................................... ......... ....... .......................... ..... 199 

Agravo Retido - Pelo Demandado ........... ....................... .................................... .................. ....... 204 

6 

Agravo Retido - Contrarrazões - Autc 

Agravo retido - Contrarrazões - Pelo 

Agravo de Instrumento - Pelo Autor c 

Agravo de In strumento - Pelo Deman 

Agravo de Instrumento - Comprovaç. 
- Autor da Ação ................... . 

Agravo de Instrumento - Comprovaç 
Pelo Demandado ................. .. 

Agravo de Instrumento - Contra-Razl 

Agravo de Instrume nto - IndeferimE 
Autor da Ação ....................... .. 

Agravo de Instrumento - IndeferimE 
Demandado .. 

Agravo de Instrumento - Contra a DE 
Pelo Autor da Ação ............ .. 

Agravo de Instrumento - Contra a D( 
Pelo Demandado ................... 

Apelação - Apelante Autor da Ação ... 

Apelação - Apelante Réu na Ação ...... . 

Apelação - Contrarrazões - do Autor 

Apelação - Contrarrazões do Réu na 

Embargos de Declaração - Sentença 

Embargos de Declaração - Sentença 

Embargos de Declaração - Sentença 

Embargos de Declaração - Sentença 

Embargos de Decla ração - Omissão I 

Embargos de Declaração - Omissão I 

Embargos de Declaração - Acórdão ( 

Embargos de Declaração - Acórdão ( 

Embargos de Declaração - Acórdão' 

Embargos de Declaração - Acórdão I 

Embargos de Declaração - Omissão 

Embargos de Declaração - Omissão 

 

 



Até 50 hectares - Com Fundamento 

ederal - Art. 1.239 do Código Civil 
.... ...... ................ ................ ..... ............................. ...... 116 


rea com Até 250 Metros Quadrados 
240 do Código Civil- Petição Inicial.. ..... 121 


- Com Fundamento no Art. 1.238, 

vil- Petição Inicial .......... ......... .................... 127 


om Mais de 50 Hectares - Com 

)arágrafo Único, do Código Civil 
......................................... ....................................... 131 


Com Fundamento no Art. 1.242 do 

)- Petição Ini cial ................. . ...................... . 135 


Com Fundamento no Art. 1.238 do 

10 anos .. ............ ............. ............................... ..... 139 


................. ................................................................ 143 


DIN - Lei Municipal ...................... ...... ... .... .. 145 


......... .................... .. ................................... .. ........... .151 


........................ .. .............................. ....................... . 1 55 


cia dos Atuais Fiado res - Petição 

................................................................. .. ............. 161 


.......... ... .................. .. ..................... .. ...... .................. 166 

ria dos Novos Fiadores - Petição 


ial .............................. .. ............................... .......... . 171 


[1 ............... ... ............... ............. ...................... ......... 175 


ção Inicial .................................. ...................... 178 


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


to com Reserva s de Poderes .............. ...... 186 


to sem Reserva de Poderes ....................... 188 


:ificação Extrajudicial ................. ............. .... 190 


al- Petição Inicial ....................................... 193 


:ação de Crédi to ...................... .. ..... .. ............. 195 


....· ......................................................................... 199 


...... .. .. ............................ ... ......... ............... ........ ..... 204 


Agravo Retido - Contrarrazõ es - Autor da Ação ..... .... ................... ........... .... ........ ............... 206 


Agravo retido - Contrarrazões - Pelo Demandado .................... .... ........ .... ...... ... ............... 208 


Agravo de Instrum nto - Pelo Autor da Ação .. ............... ........ .... ............ ...... .. .................... .. 210 


Agravo de Instrumento - P lo Demandado ........................................................................... 215 


Agravo de Instrumento - Comprovação da Interposição - Artigo 526 do CPC 

- Autor da Ação .. .......... .. .......................................... ................... ............ .............. ......... 217 


Agravo de Instrumento - Comprovação da Interposição - Art. 526 do CPC-

Pelo Demandad o .. .............. .......... ................................. .. ........................................... 220 


Agravo de Instrumento - Contra-Razões ..... ... ........... .......... ........................ ..... ................. . 222 


Agravo de Instrumento - Indeferimento dos Embargos Infringen tes - Pelo 

Autor da Ação ....... ........ ...... ........ .. ........ ............. .............................. ........... ...... .. .. ........ 224 


Agravo de Instru m ento - Indeferimento dos Embargos Infringentes - Pelo 

Demandado ............. ........... ............................. ............................................................... 226 


Agravo de Instrumento - Contra a Decisão Que Denega o Recurso Especial 
Pelo Auto r da Ação ................. ..... ....... .............. .. ...................... ............. ....... 228 


Agravo de Instrumento - Co nt ra a Decisão Que Denega o Recu rso Es pecial 
Pelo Dema ndado ... ..................... ... .................... ................................................ ..... ....... 232 


Apelação - Apelante Autor da Ação .............................................. .. ..... .................................... .. 235 


Apelação - Apelante Réu na Ação ............................. .. ............ ...................................... .. ............. 238 


Apelação - Con trarrazões - do Autor da Ação ................... .. ...................... ..... ...................... 240 


Apelação - Contrarrazões do Réu na Ação ....... ........................................ .................... ........ ... 243 


Embargos de Declaraçào - Sentença Obscura - Pelo Autor da Ação ......... .. ...... 245 


Embargos de Declaração - Senten ça Obscura - Pelo Demandado .......... ................... 248 


Embargos de Declaração - Sentença Contraditória - Pelo Autor da Ação ............... 250 


Embargos de Declaraçã o - Sentença Contraditória - Pelo Demandado .................... 252 


Embargos de Declaração - Omissão na Sente nça - Pelo Autor da Ação .......... .. ........ 254 


Embargos de Declaração - Omissão na Sentença - Pelo Demandado ........................ 257 


Embargos de Declaração - Acórdão Obscuro - Pelo Autor da Ação ... ......................... 259 


Embargos de Declaração - Acórdão Obscuro - Pelo Demandado ............................. ... 261 


Embargos de Declaração - Acórdão Contraditó rio - Pelo Auto r da Ação ................. 263 


Embargos de Declaração - Acórdão Contraditório - Pelo Demandado ....... .. ........ .... 265 


Embargos de Declaração - Omissão no Acórdão - Pelo Autor da Ação ..................... 267 


Embargos de Declaração - Omissão no Acórd ão - Pelo Demandado ..... ..................... 269 


7 

 

 



~ 

~ 

Embargos de Divergência - STJ - Pelo Autor da Ação ..... ....... ... ............... ..... ..... ........... ..... 271 


Embargos de Divergência - STJ - Pelo Demandado .. , ...... ........... ... ,.. ....... .... .. ...... ........ ... .. . , 275 


Embargos de Divergência - STF - Pelo Autor da Ação .. , ....... .... ...................... ................... 277 


Embargos de Divergência - STF - Pelo Demandado ........................................................... 281 


Embargos Infringentes - Pelo Autor da Ação ................... ... .. .............................. ........ .......... 285 


Embargos Infringentes - Pelo Demandado .......................... ......... ... ... ..... .. .... .... .................... .28 7 


Recurso Adesivo - Em Apelação - Pelo Autor da Ação .. ................................... .... .... ...... ... 289 


Recurso Adesivo - Em Apelação - Pelo Demandado ..... ..... ............. .... ........ ........ ... ......... ... 293 


Recurso Adesivo - Em Embargos Infringentes - Pelo Autor da Ação ..... ......... .. ..... .. .. 295 


Recurso Adesivo - Em Embargos Infringentes - Pelo Demandado ....... ....... ..... .......... 298 


Recurso Especial - Pelo Autor da Ação ................................. ... .. ... ........ ............... ... .... .. ..... .. ... .. 300 


Recurso Especial - Pelo Demandado ................................... ........ ...... ... .. ................................. 309 


Recurso Especial- Contrarrazões - Pelo Autor da Ação .... ... .. ... ... .. .. . .... .. ..... .... . ......... 317 


Recurso Especial - Contrarrazões - Pelo Demandado ......... .. ................ .... ........... ....... .. .. 319 


Recurso Extraordinário - Pelo Autor da Ação ...... .......... .............. ......... .. ........... ..... ...... .. .. .. .. 321 


Recurso Extraordinário - Pelo Demandado ... ................... ........................... . ...... .... ...... .. ..... 329 


Recurso Extraordinário - Contrarrazões - Pelo Autor da Ação ............ ............... ..... ... 337 


Recurso Extraordinário - Contrarrazões - Pel o Demandado ..... ...... .. ....... ...... .. ... .... .... .. 339 


Recurso Ordinário - Decisão Denegatória de Mandado de Segura nça - Única 

Instância - Tribunais Estaduais ........... ...... .. .... ................. ... ............. .. ....... . ..... .....341 


Recurso Ordinário - Decisão Denegatória de Mandado de Segurança - Única 

Instância - Tribunais Regionais Federa is ......... .. .... ... ........ .. ....... ..... .. .......... .. .... 344 


Recurso Ordinário - Decisão Denegatória de Mandado de Segu rança - Única 

Instância - Superior Tribunal de Justiça ... .. ... .... ........ ....... ....... .............. ... ..... ... .347 


TÍTULO 2 - CONTRATOS DIVERSOS 

Contrato de Arrendamento Rural ......... .. ... .......... ... .. .................. .. .. .. .. .......... , ..... ........... ....... ..... .352 


Contrato de Arrendamento Rural - Terras para Pecuária ......... .......... ..... ... .... ..... ...... ..... 356 


Contrato de Cessão de Crédito .... ......... ...... .. ......... ......... .. ....... ....... ...... ...... ... ........ .. ................ ... 361 


Contrato de Cessão de Crédito (2) .. .................... ........................ ......... .. .. ......... ... ..... ......... .. .. 363 


Contrato de Cessão de Servidão de Passagem ........ .. .... ......... ... .. .. ....... .. ... .......................... .. 366 


Contrato de Comodato de Bem Imóvel .. ..................... .. .............. .. .. .................................... ... ... 368 


8 

Contrato d e Comodato de Bens Móvei 

Contrato de Comodato de ComputadOl 

Contrato de Comodato de Veículo ......... 

Contrato de Compra e Venda de Estab, 

Contrato de Compra e Venda - Veículc 

Contra to de Confissão de Dívida ......... .. . 

Contrato de Confissão de Dívida e Ces 

Contrato de Depósito de Bem Móvel

Contrato de Depósito Mercantil de Ber 

Contrato de Distribuição ....... .. ....... ...... ... .. 

Contrato de Faturização - (FACTORIN, 

Contrato de Franquia Empresarial ....... 

Contrato de Honorários Advocatícios . 

Contrato de Int r mediação Empresari 

Contrato de Locação de Equipamento~ 

Contrato de Locação de Equipamento~ 

Contrato de Locação de Espaço para P 

Contrato de Locação de Imóvel Reside 

Contrato de Locação de Imóvel Reside 

Contrato de Locação de Móveis e Uten 

Cont ra to de Mú tuo com Fiador...... ... .... .. 

Contrato d e Mútuo com a rantia de A 

Contra to de Mútuo com Garantia Hipo 

Contrato d e Novação de Dívida ... ........... 

Contrato de Parceria Empresarial ....... .. 

Contrato de Permuta de Bens Imóveis 

Contrato de Permuta de Bens Móveis. 

Contrato de Prestação de S rviços de. 

Contrato de Prestação de Serviços de ' 

Contrato de Prestação d e Serviços de 

Contrato de Prestação de Servi s de 

 

 



ltor da Ação ......................... ....................... ........ 271 


emandado .......... ......... .......................... .... ........... 275 


utor da Ação ....... .... .................... ........... .. .......... . 277 


emandado ..... .... ..... ... ............ .... .... .... ............ ...... 281 


lção ....................................... ...... ........................... 285 


lo .......... ............................. .. ............ ........... ............. 28 7 


utor da Ação ........ .. .. ...... ........................... ......... 289 


emandado ...... ........ ................. .. ........... ........... ... 293 


entes - Pelo Autor da Ação ...... ............ .. ..... 295 


entes - Pelo Demandado ................. .. .......... 298 


.......... ................. .............................. ... .... ................ 300 


...... .......... ....... .......... .......... ........... ... .............. ......... 309 


Autor da Ação ...... ... .............. ..................... .. ... 317 


Demandado ...... ............ ....... ........................... 319 


lção .... ................. .. .... .... ............. .. .......... ............... 32 1 


lo ............... ......................... ........... .... ....... ........... .. 329 


- Pelo Autor da Ação ....... ...... ................ .. ..... 337 


- Pelo Demandado ................ .................. ....... 339 


de Mandado de Segurança - Única 

5 ...... .. ...... .................... .... ....................................... 341 


de Mandado de Segurança - Única 

5 Federais ........... ....... .................. ............... ....... 344 


de Mandado de Segurança - Única 

le Justiça ..................... .. ...................... .... ......... 347 


........................... ................. .. ..................... ........... 352 


; para Pecuária ........ .... .. ........ ........... .............. 356 


...... ....·.... ...... .... ............ ....... .................. ................ 361 


·.............................. .......... ............... ... .... .. .. .. ........ .363 


em ........... .. ..................... ............ .. ....... ............ .. .. 366 


.......... .... ............... .................... ................... ..... .... 368 


Contrato de Comodato de Bens Móveis ................ ................. .. ......... .. ............... .. .. ...... ............. 371 


Contrato de Comodato de Computadores e Impressoras .. .. ........... .................................. 374 


Contra to de Comodato de Veículo .. .................... .. .... ..................................... ............................... 377 


Contrato de Compra e Ve nda de Estabelecimento Comercial .... ...... ... ... .. ............ .... .. .... 381 


Contrato de Comp ra e Venda - Veículo - Al ienação Fiduciária ...... .............. .. .............. 384 


Contrato de Confissão de Dívida .. ..... .... .... ......... .. ....... ........... ...... .......... ........ .......... .... ............... 387 


Contrato de Confissão de Dívida e Cessão de Direitos Sobre Imóvel .......................... 389 


Contrato de De pós ito de Bem Móvel- A Título Gratuito ................ ........ ... ..... ....... ..... .. .... 392 


Contra to de Depósito Mercantil de Bem Móvel .................................. ....... .............. .. ........... 394 


Contrato de Distribuição ..... ............. .... ... .... ................. .... .... .............. .......... .......... ......................... 397 


Contrato de Faturiza ção - (FACTORING] .... .. .................................... ...................................... .402 


Contrato de Franquia Empr sa r ia l ................ .. ............................................. ...... .. .. .................. 406 


Cont l" to de Honorários Advocatíc ios ........ ............................... ...................................... .. ....... 420 


Contrato de Intermedia ção Empresaria l ........ .. .. ................................... ...... ........ .................... . 423 


Contrato de Locação de Equ ipa mentos ................ ...... .. ............ ............ ............. .. .. ................... 426 


Con tra to de Locação de Equ ip m ntos com Opção de Compra ............................ ........ .43 1 


Contrato de Locação de [spaço para Publicidade ..................... .. .. .... .. .... .. ........ .. .... .. ........ .. 437 


Contrato de Locação de Imóvel Res id encia l com Fiador .... ...... .......... ................. ............ 440 


Contrato de Locação de Imó ve l Residencial com Seguro Fiança .......................... .. .. .....446 


Contrato de Locação de Móveis e Utensílios ..... ................... .. ................... .... .. .... .......... ........ .451 


Contrato de Mútuo com Fiador.............. .. ........ .................. .... .. ........ .... ................... .... ............ ..... 455 


Con tra to de Mútuo com Gara ntia de Anticre. e .... .. ....... .................... .. .. .. .... .. ....... .. .. ...... .. ..... 458 


Con tra to de Mútuo com Garan tia Hipotecária .... .. .... .. ........... ............................. ................... 461 


Contrato de Novação de Dívida .... .... ..... .. .. ... ......... .. ................ .... ............. .. .. ....... .. .. ............. 464 


Contrato de Parceri a Emp resaria l.................. ......... .. ... ... ...... ... ........ ....... ... .. .. ....... ...... .. .... ......... 466 


Contrato de Pe rm uta d e Bens Imóveis ......... ... .. ......... ... .. ...... .. .... ... .... ........... ........ .. ........ ...... .... 46 9 


Contrato de Permuta de Be ns Móveis .............. .. .. .... ... ............ ........ .. .................. .. .. .. .... .... ...... 473 


Contra to de Prestação d e Servi ços d e Assistência Técnica em Administração ...... 475 


Contrato de Pres tação de Servi ços de Cobrança ...... ......... .......... ..... .... .... .. ... .... ............. .. .... .478 


Contrato de Prestação de Serviços d e Consultoria .. .. .................. ...... . .... .. .............. ... .. .. ..... 482 


Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia . .... ............. .............. ........... .... ....... .. ..... 485 


9 

 

 



Contrato de Prestação de Serviços de Fisioterapia ............... .............. ......... ........ .... ..... .... 488 


Contrato de Prestação de Serviços - Fornecimento de Alimentação ................ ... ....... 491 


Contrato de Prestação de Serviços - Implantação de Restaurante - Área 

Técnica de Cozinha ... ....... .... .... .. ... ...... ...... ....... ............ ..... ...... ..... ........ ....... ... ...... ... .. ... 495 


Contrato de Prestação de Serviços - Implantação de Res taura nt 

Atendimento ao Público ...... ................................. .... ...................... ... ........ .. ............ 499 


Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com Imissão de Posse ......... 502 


Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Sem Imissão de Posse ...... ... 506 
 MANUAL DE CONTRA 

Título I - P 

 

 


