
BLOCO DE EXËRCICIOS

1 - quEsrÕEs soBRE A5 FORMAS DE RESOLUçÃO DE CONFLITOS

É sabido que o programa Fantástico da Rede Globo promoveu a realização de sessões

na-{ntativa de que partes envolvidas em litígios resolvam seus conflitos sem a

necessidade de participação do Estado-Juiz. Tais sessões são conduzidas por terceiro

imparcial e desinteressado que tem como função única mostrar às partes envolvidas

os benefícios do acordo, não podendo este terceiro intervir caso a composição

buscada se mostre inviável. Explique de forma fundamentada qual é a modalidade

solução de conflitos utilizada no enunciado:

2 - QUESTõES SOBRE NORMA PROCESSUAL X NORMA MATERIAL

\ \
\.----

É sabido que antes do advento da lei t2.tL2l19 não era possível a formulação de

pedido l iminar (saída imediata e compulsória) no âmbito de uma ação de despejo por

fatta de pagamento de aluguéis para locações residenciais. Dessa forma o locador,

mesmo diante do não pagamento dos aluguéis, não possuía qualquer instrumento

processual para retirada imediata do locatário inadimplente. Vale dizer que a referida

lei L2.tl2l09 que conferiu nova redação a diversos dispositivos da lei 8.245190 (lei da

focação), entrou em vigor no dia 25.1.2OO9. Dessa forma, diante destas informações

imagine a seguinte situação:

Em fevereiro do ano de 2008 Joaquim celebrou contrato de locação residencial urbana

com Antônio Malandro Ele, f igurando o primeiro como locador e o segundo como

locatário. O contrato teria a duração de 30 meses. Em novembro de 2008 Antônio

deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis, motivo pelo qual em 2 de fevereiro de

2009 Joaquim propôs ação de despejo por falta de pagamento com pedido liminar

(para saída imediata) em desfavor de Antônio Malandro Ele. O advogado de Antônio

pretende utilizar como matéria de defesa contra o pedido liminar o fato de que na

data da celebração do contrato, a lei L2.LL2/O9 não estava em vigor, logo não seria in

õa-su cãbíúel-ã-6rmúfaçãõ*dê-FêdiiÍìtlimiiiãr.-ASsirÍ,-pêl$-u-ntã:se:- Com-bass-nor

estudos em sala de aula sobre norma processual e norma material, é possível a

formulação de pedido l iminar no caso supra? Explique.



3 - qUESTÕES SOBRE PRINCÍPIOS

PROCEDIMENTO

Analise a ementa jurisprudencial abaixo, apontando e conceituando o(s) princípio(s) a

ela relacionado(s):

AnELAçÃO eRELIMINAR- cASSAçÃO SENTENçA EXTRA PEÏITA NoVo

JULGAMENTO

Conforme preconiza a norma processual, não pode o juiz eximir-se de julgar a lide

levada a sua apreciação, tampouco condenar o Réu à prestação não requerida na

petição inicial. lmpõe-se assim a cassação da sentença, devendo os autos serem

remetidos à comarca de origem para novo julgamento. (AC. Un. do 1e. TAC. CíV. DE SP,

Apel, Cív. n. 345.765).

4 - QUESTõES SOBRE D|VISÃO pAJUR|SDTçÃO E ónAÃOS DO PODERJUDICIÁR|O

JOÃO POBRE COITADO piètènde ingiesiáf êom âÇão dë indënizãção pôr danos morais

em face da empresa TRANSPORTADORA IRMÃOS PICARETAS LTDA. João e a empresa

estão domiciliados na comarca de Uberlândia. Diante do exposto pergunta-se: Perante

qual "jurisdição" João deverá propor a ação? Qual é o órgão do Poder Judiciário

responsável por julgar essa demanda em primeiro grau de Jurisdição? E em segundo

grau de jurisdição? Após o recurso a que faz alusão a questão anterior, será possível

recorrer novamente? Qual (ais) órgão (s) será (ão) responsável (eis) pela análise desse

(s) novo (s) recurso(s)?

lmagine a seguinte situação: Antônio Honesto adquiriu 40 (quarenta) cabeças de-gado

de José Picareta, tendo pago pelo negócio a quantia de quarenta e oito mil reais. Ao

chegar em sua fazenda e submeter o gado a exames, Antônio Honesto constatou que

todos estavam doentes, motivo pelo qual procurou José para devolução dos animais e

recebimento da quantia paga, tendo o último se recusado a devolver o dinheiro por

-e.ntc n der-que o &do-lq i i n f e ct a d o a p ó s a-yeodÀ@ o r!-e n t a d o p o!.

seu advogado, deixou o gado na fazenda de José (que prontamente aceitou) e em

seguida propôs ação de reparação de danos, requerendo a condenação do José ao

pagamento da quantia paga (R548.000,00) acrescido das despesas de transporte

{retorno dos animais à fazenda de José) e despesas corn exames. Diante do exposto

pergunta-se:

INFORMATIVOS DO PROCESSO E DO



Perante qual "jurisdição" deverá tramitar esta demanda?

Qual será o órgão responsável por julgar o recurso interposto

proferida? Expliquè

Após o recurso de que trata a alínea anterior, será possível

novamente? Explique;

contra a sentença

"in tese" recorrer

Considerando que a causa em referência poderia ser caracterizada como complexa, é

possível que a mesma seja resolvida no âmbito do juizado especial cível?

JOÃO POBRE COITADO pretende ingressar com ação em desfavor da COPASA -

Companhia de Águas e Saneamento do Estado de Minas Gerais. João reside em Belo

Horizonte. Diante do exposto.pergunta-se: Perante qual 'Jurisdição" loão deverá

propor a ação? Qual é o ór!ão do Poder Judiciário responsável por julgar essa

demanda em primeiro grau de Jurisdição? E em segundo grau de jurisdição? Após o

reçursg a. que Ía-z alg-s-ão -a questão- -anterior, será possível recorrer loyameqte? Qugl

(ais)órgão (s) será (ão) responsável (eis) pela análise desse (s) novo (s) recurso{s)?

5 - quEsTÕES 5OBRE CONDIçÕES E ELEMENTOS DA AçÃO

linagine a seguinte situação: Antônio da Silva era caseiro do sítio de José Picareta.

Antônio, em razão do trabalho, residia em uma pequena casa localizada na mesma

área do sítio. Após uma briga entre os dois, José decidiu rescindir o contrato de

trabatho com seu caseiro, o que em úttima análise significava que Antônio também

deveria deixar o imóvel. Ocorre que Antônio permaneceu no imóvel obrigando José a

propor uma ação de reintegração de posse, com o seguinte pedido'

Requer o Autor a procedência da presente ação, expedindo-se o competertte mandado

de reintegração de posse a fim de que a ofensa a posse ào Requerente seja

deÍ!$iVa me nte exttpade _ __

Diante do exposto responda:

Aponte os elementos e as condições da ação no caso em apreço;



JOAQUIM MALANDRO ELE, famoso apontador de jogo de bicho, ingressa com

reclamatória trabalhista em face de CASTOR DE ANDRADE (dono da banca de jogo de

bicho) em razão do último não ter pago a remuneração decorrente de seus serviços de

apontador. Diante das informações constantes da questão, qual at i tude deverá tomar

o magistrado? (

lmagine a seguinte situação: Antônio propõe ação de indenização por danos morais

em face de José com base no artigo 186 e 927 do Código Civil, afirmando que José teria

inscrito o seu nome indevidamente nos serviços de proteção ao crédito (Serasa, SPC

etc). Ao f inal requereu a condenação de José ao pagamento de indenização por danos

morais no importe de RS 10.000,00 . Diante do exposto, identifique os elementos

desta Ação, as condições da Ação, abordando, inclusive, as subdivisões de cada

instituto. (valor 4,0)

Analise a ementa jurisprudencial abaixo e após, explique em que consiste o interesse

de agir e a legitimidade das partes (valor L,0)

APELAçÃO. AÇÃO ORDTNÁR|A. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E OUTROS ADJETOS.

RESCISÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. CÔNJUGE QUE NÃO É PARTE NO

CoNTRATO. AUSÊNC|A DE INTERESSE DE AGrR. PROTEçÃO DA MEAçÃO DA ESPOSA DO

VENDEDOR. TNADEQUAçÃO DA VtA ELEITA. Objetivando a autora a rescisão de

contrato do qual não fez parte e/ou proteger a sua meação no patrimônio do casal,

carece de legit imidade e de interesse para agir nesta demanda porquanto totalmente

inadequada à obtenção da tutela postulada nesta via.



lmagine a seguinte situação: Antônio Honesto adquir iu 12 (doze) cabeças de gado de

José Picareta, tendo pago pelo negócio a quantia de doze mil reais. Ao chegar em sua

fazenda e submeter o gado a exames, Antônio Honesto constatou que todos estavam

doentes, motivo pelo qual procurou José para devolução dos animais e recebimento

da quantia paga, tendo o últ imo se recusado a devolver o dinheiro por entender que o

gado foi infectado após a venda.

Antônio, devidamente orientado por seu advogado, deixou o gado na fazenda de José

(que prontamente aceitou) e em seguida propôs ação de reparação de danos,

requerendo a condenação do José ão pagamento da quantia paga (R$12.000,00)

acrescido das despesas de transporte (retorno dos animais à fazenda de José) e

despesas com exames. Os pedidos da petição inicial f icaram assim consignados:

Seja o Réu condenado a devolver ao Autor a quantia de R512.000,00 relativos ao

pagamento efetuado;

Seja o Réu condenado a pagar a quantia de RS800,00 a tí tulo de despesas de

transporte;

Seja o Réu condenado a pagar a quantia de RS1.000,00 relativos às despesas com

exames.

Diante do exposto responda:

Aponte os elementos da ação no caso em apreço, levando em conta todas as

pretensões do Autor descritas na questão;


