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Art. 569. Cabe:

I – ao proprietário A AÇÃO DE DEMARCAÇÃO, para obrigar o seu confinante a estremar
os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados;

II – ao condômino a AÇÃO DE DIVISÃO, para obrigar os demais consortes a estremar
(separar) os quinhões.

CUMULAÇÃO DAS AÇÕES

Art. 570. É lícita a cumulação dessas ações, caso em que deverá processar-se
primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum, citando-se os confinantes e os
condôminos.

OBJETIVOS:

AÇÃO DEMARCATÓRIA? Aviventar (realçar) a linha divisória entre dois terrenos ou fixar
limites entre eles (linha apagada ou confusa) – Exemplo: há duas terrenos confinantes cujos
limites confusos! (DICA: se não houver confusão a ação é reivindicatória)

AÇÃO DE DIVISÃO: extinguir o condomínio existente sobre área de terra, dividindo-se a
coisa em quinhões (desmembrar).

AÇÕES DE NATUREZA DÚPLICE

réu não precisa se valer de contestação

PROF. JULIO - WWW.JULIO.ADV.BR



DESJUDICIALIZAÇÃO ATRAVÉS ESCRITURA PÚBLICA - EXTRAJUDICIAL

Art. 571. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura
pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados,
observando-se, no que couber, os dispositivos deste Capítulo.

REGRA ESCRITURA PÚBLICA (usucapião, divórcio, inventário e demarcação)

*maiores capazes e “concordes” - AMIGÁVEL

*depois deve-se proceder registro no cartório de imóveis (Direito Registral)

COMPETÊNCIA JUDICIAL: A ação divisória deve ser proposta perante o foro
de situação da coisa (art. 47 CPC), sendo hipótese de competência absoluta,
inderrogável pela vontade das partes.

COMPETÊNCIA EXTRAJUDICIAL: qualquer Cartório de Notas do Brasil
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DA DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES

PETIÇÃO INICIAL: art. 574. Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade,
designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por
constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda.

LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE: Art. 575. Qualquer condômino (não importa o
quinhão do autor) é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, requerendo
a intimação dos demais para, querendo, intervir no processo.

LEGITIMIDADE PASSIVA: O polo passivo deve ser ocupado por todos os demais
condôminos, sendo hipótese de litisconsórcio necessário. O juiz deve ordenar a citação de
todos os condôminos, sob pena de extinção do processo sem a resolução do mérito.

CITAÇAO: Art. 576. A citação dos réus será feita por correio, observado o disposto no art.
247. Parágrafo único. Será publicado edital, nos termos do inciso III do art. 259.

Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021: Art. 247. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País...

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão
que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme
regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 259. Serão publicados editais: I - na ação de usucapião de imóvel; II - na ação de recuperação ou substituição de título ao
portador; III - em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação, para participação no processo, de
interessados incertos ou desconhecidos.

CONTESTAÇÃO: Art. 577. Feitas as citações, terão os réus o prazo comum de 15 (quinze)
dias para contestar.

PRAZO art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: § 1º Quando
houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os
incisos I a VI do caput.
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PROCEDIMENTO COMUM DEPOIS DA CONTESTAÇÃO

Art. 578. Após o prazo de resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum. (saneamento e decisão)

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Art. 579. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha
demarcanda.

PERÍCIA: LAUDO TÉCNICO: Art. 580. Concluídos os estudos, os peritos apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha
demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar
e outros elementos que coligirem.

DISPENSA PROVA PERICIAL, EXCEÇÃO PREVISTA NO Art. 573. Tratando-se de imóvel georreferenciado, com averbação
no registro de imóveis, pode o juiz dispensar a realização de prova pericial.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA (primeira etapa) – RECURSO DE APELAÇÃO

Art. 581. A sentença que julgar procedente o pedido DETERMINARÁ O TRAÇADO DA LINHA DEMARCANDA.

Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver,
declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos.

(É ≠ DA AÇÃO REINVINDICATÓRIA, a qual sabe-se que o réu discute a propriedade).

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - DEMARCAÇÃO PROPRIAMENTE DITA (segunda etapa – demarcar)

Art. 582. Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação E COLOCARÁ OS MARCOS necessários.
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Art. 583. AS PLANTAS serão acompanhadas das cadernetas de operações de
campo e do memorial descritivo, que conterá:

I – o ponto de partida, os rumos seguidos e a aviventação dos antigos com
os respectivos cálculos;

II – os acidentes encontrados, as cercas, os valos, os marcos antigos, os
córregos, os rios, as lagoas e outros;

III – a indicação minuciosa dos novos marcos cravados, dos antigos
aproveitados, das culturas existentes e da sua produção anual;

IV – a composição geológica dos terrenos, bem como a qualidade e a
extensão dos campos, das matas e das capoeiras;

V – as vias de comunicação;

VI – as distâncias a pontos de referência, tais como rodovias federais e
estaduais, ferrovias, portos, aglomerações urbanas e polos comerciais;

VII – a indicação de tudo o mais que for útil para o levantamento da linha ou
para a identificação da linha já levantada.
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2ª ETAPA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (demarcar)

Art. 584. É obrigatória a colocação de marcos tanto na estação inicial, dita
marco primordial, quanto nos vértices dos ângulos, salvo se algum desses últimos
pontos for assinalado por acidentes naturais de difícil remoção ou destruição.

MANIFESTAÇÃO DAS PARTES

Art. 586: Juntado aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as
partes se manifestem sobre ele no prazo comum de 15 dias e na sequencia lavra-se
o auto de demarcação.

Art. 587. Assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, será proferida a sentença
homologatória da demarcação. (FAZ COISA JULGADA MATERIAL)

RECURSO= APELAÇÃO = SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO, ART. 1.012, § 1º CPC

PROF. JULIO - WWW.JULIO.ADV.BR



DA AÇÃO DE DIVISÃO
FINALIDADE? DESFAZER A COMUNHÃO exclusivamente de terras particulares (imprescritível)

Art. 588. A petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente e conterá:

I – a indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel;

II – o nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, especificando-se os
estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas;

III – as benfeitorias comuns.

OBJETO DA AÇÃO DIVISÓRIA: SÓ BEM DIVISÍVEL - arts. 87 e 88 do Código Civil:

Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se INDIVISÍVEIS por determinação da lei ou por
vontade das partes.

Art. 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição
considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam.

A ação divisória pretende pôr fim ao estado condominial estabelecido entre o autor os réus, permitindo o
desfazimento da cota ideal, tornando certo e determinado o quinhão de cada uma das partes, com fundamento no
art. 1.320 do CC.

BEM INDIVISÍVEL? DEVE SER VENDIDO (ação: ALIENAÇÃO DO BEM – art. 1.322 CC)

Quando o bem for indivisível, deve ser vendido – VIDE art. 1.322 do CC, permitindo a repartição do
apurado, prevendo a lei a preferência, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre
os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.
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Art. 590. O juiz nomeará um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações
de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. Parágrafo
único. O perito deverá indicar as vias de comunicação existentes, as construções e as benfeitorias, com a
indicação dos seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o
imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha.

PRIMEIRA DECISÃO: o direito de dividir SEGUNDA FASE: homologatória da divisão

Art. 592. O juiz ouvirá as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias e não havendo impugnação,
o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel.

Divisão geodésica (proporcional) = decisão interlocutória = agravo de instrumento 1015, § único CPC

ART. 593: RESPEITAR BENFEITORIAS HÁ MAIS DE UM ANO EM FAVOR DE QUEM AS REALIZOU!

ART. 596: 15 dias para as partes se manifestarem.

Art. 597. Terminados os trabalhos e desenhados na planta os quinhões e as servidões aparentes,
o perito organizará o memorial descritivo. (respeitar art. 594 direito de restituição).

AUTO DE DIVISÃO: acompanhado de uma folha de pagamento para cada condômino e é assinado
o auto pelo juiz e pelo perito (sentença homologatória da divisão) e o auto conterá: I – a confinação e a
extensão superficial do imóvel; II – a classificação das terras com o cálculo das áreas de cada consorte e
com a respectiva avaliação ou, quando a homogeneidade das terras não determinar diversidade de
valores, a avaliação do imóvel na sua integridade; III – o valor e a quantidade geométrica que couber a
cada condômino, declarando-se as reduções e as compensações resultantes da diversidade de valores das
glebas componentes de cada quinhão.

PEDIDO PLUS: o STJ entende que é possível a cumulação da demanda divisória com imissão de posse – RESP 34.163SP.

ATENTE: por se tratar de demanda de caráter dúplice, falta interesse de agir para reconvenção com relação ao pedido de divisão, mas admite-se para
outra finalidade (como perdas e danos ou de restituição de frutos e rendimentos).
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DA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – PROC. ESPECIAL

DISSOLUÇÃO TOTAL É PROCEDIMENTO COMUM

Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto:

I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que
exerceu o direito de retirada ou recesso; e

II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou

III - somente a resolução ou a apuração de haveres.

EXEMPLOS: acionistas excluídos, falecidos ou retirantes; exclusão de sócios com apuração de haveres $$$$.
O fundamento da ação de dissolução parcial da sociedade é a quebra da affectio societatis.

COMPETÊNCIA: A ação de dissolução parcial de sociedade é fundada em direito pessoal, e deve ser
proposta no lugar onde está a sua sede (alínea “a” do inciso III do art. 53).

VALOR DA CAUSA: O valor da causa deve ser igual ao valor das cotas do(s) sócios(s) ou acionistas
excluídos, falecidos ou retirantes, nos termos do inciso II do art. 292.

LEI S/A Art. 206 da Lei nº 6.404/76: A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto
a SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO quando demonstrado, por acionista ou acionistas que representem
cinco por cento ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim.
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LEGITIMIDADE ATIVA

Art. 600. A ação pode ser proposta:

I – pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não
ingressar na sociedade;

II – pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido;

III – pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do
espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do
contrato social;

IV – pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido
providenciada, pelos demais sócios, a alteração contratual consensual formalizando o
desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito;

V – pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial;

VI – pelo sócio excluído.

Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união
estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na
sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio.
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Art. 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias,
concordar com o pedido ou apresentar contestação.

COMPENSAÇÃO DE VALORE$ EVENTUALMENTE PAGOS PELA
SOCIEDADE

Art. 602. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável
com o valor dos haveres a apurar.

JULGAMENTO ANTECIPADO

Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da
dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação.

Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários
advocatícios de quaisquer das partes e as custas serão rateadas segundo a
participação das partes no capital social.

Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a
liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo.
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SENTENÇA DECLARATÓRIA – EFEITOS EX TUNC

Art. 605. A data da resolução da sociedade será:

I – no caso de falecimento do sócio, a do óbito;

II – na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio
retirante (60 DIAS);

III – no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente (recesso= afastamento -
notificação);

IV – na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito
em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e

V – na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado.

Art. 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o
valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e
avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser
apurado de igual forma. Parágrafo único. Em TODOS OS CASOS EM QUE SEJA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades.

APURAÇÃO DOS HAVERES – PERÍCIA $$$

Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz:

I – fixará a data da resolução da sociedade;

II – definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e

III – nomeará o perito.

PARTE INCONTROVERSA: O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que
DEPOSITEM EM JUÍZO A PARTE INCONTROVERSA DOS HAVERES DEVIDOS.
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1- Diante da quebra da “affectio societatis” entre os sócios José e João, o sócio
majoritário José deseja encerrar a sociedade. Neste caso, deverá obedecer o
procedimento:

A- procedimento especial previsto no artigo 599 e ss. do CPC

b- procedimento comum previsto nos artigos 319 e ss. do CPC

C- não existe a possibilidade de extinção da sociedade

D- “affectio societatis” não é essencial para manutenção da sociedade

E- nenhuma das alternativas

DICA: TOTAL OU PARCIAL? Comum ou especial?
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2- A competência da ação divisória deve ser proposta (art. 47 CPC) :

A- perante o foro do autor,

B- perante o foro do réu,

C-perante o foro de eleição;

D-perante o foro do juízo arbitral;

E- perante o foro de situação da coisa.
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3- Contra a sentença homologatória do auto de divisão e demarcação de terra
caberá apelação e qual efeito o recurso será recebido:

A- no efeito satisfativo,

B- nos efeitos devolutivo e suspensivo (CPC/2015, art. 1.012, § 1.º, I)

C- somente no efeito suspensivo (CPC/2015, art. 1.012, § 1.º, I),

D- nenhuma das alternativas (CPC/2015, art. 1.012, § 1.º, I);

E- somente no efeito devolutivo (CPC/2015, art. 1.012, § 1.º, I).

EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO?

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;
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4- De acordo com o art. 575 do CPC, qualquer condômino é parte legítima para
promover a demarcação do imóvel comum, requerendo a intimação dos demais
para, querendo, intervir no processo. Neste caso, no polo passivo, trata-se de
litisconsórcio:

A- litisconsórcio ulterior, 

B- litisconsórcio passivo facultativo,

C- litisconsórcio passivo necessário.

D- litisconsórcio simples.

E- litisconsórcio unitário e especial;
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5- Conforme art. 587 do CPC, assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, será
proferida decisão homologatória da demarcação. Desta decisão é passível de:

A- agravo interno

B- agravo

C- agravo de instrumento

D- mandado de segurança

E- Apelação
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6- Qual o foro competente para a ação de divisão de terras particulares de um
imóvel localizado na tríplice fronteira entre SP, PR e MS:

Sabe-se que o imóvel tem a proporção:

SP com 50% do imóvel

PR com 49% do imóvel

MS com 1 % do imóvel

A- obrigatoriamente SP;

B- obrigatoriamente PR.

C- obrigatoriamente MS;

D- juízo prevento SP, PR ou MS,

E- nenhuma das alternativa.

Dica: vide art. 60 CPC
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7- O valor da causa na ação divisão de terras particulares:

A - equivalente ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido,

B- não existe valor da causa;

C- o valor da causa é apresentado depois da avaliação judicial;

D- o valor da causa é apresentado depois da sentença,

E- nenhuma das alternativas.

Sugestão: art. 292, IV CPC
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8- Proposta a ação de demarcação ou divisão, e por conta do caráter dessas
destas ações, caso o autor abandone o processo depois da apresentação da
contestação, caracterizado, portanto, a desídia do autor, acarretará:

A- extinção com resolução do mérito,

B- extinção sem resolução do mérito,

C- julgamento do feito.

D- revelia;

E- nenhuma das alternativas;

Atente: ação de natureza dúplice!
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9- Tratando-se de terras da União, a ação que tramita pelo rito comum
adequada a ser proposta a fim de ajustar e fixar os limites territoriais (separar e
titular terra pública) é:

A- discriminatória.

B- divisória,

C- demarcatória,

D- divisória civil pública;

E- cominatória dominial;

Dica: Em tese, seria uma ação demarcatória.

Lei n. 6.383/76 Dispõe sobre o Processo Discriminatório de Terras
Devolutas da União, e dá outras Providências.
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10- Considerando  o cenário de desafogar o Poder Judiciário, Complete a frase:

“A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por ____, desde que os
interessados sejam ____ e ____ e todos os interessados _____”.

A- Judicial – maiores – capazes – concordes;

B- Oficial Maior – maiores – capazes – concordes.

C- Juízo arbitral – maiores – incapazes – concordes;

D- Escritura pública–maiores– capazes- concordes,

E- Nenhuma das alternativas.
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11- As ações divisórias e demarcatórias são ações dúplices, o que significa que:

A- quando há pedido contraposto,

B- quando há reconvenção,

C- quando há litispendência.

D- quando há coisa julgada.

E- as posições de autor e réu se confundem
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12- O objetivo da ação demarcatória é:

A - seja criada a linha de confrontação entre os imóveis.

B- seja criada uma linha imaginária de confrontação entre os imóveis;

C- seja demarcada a posse dos imóveis,

D- extinguir o condomínio,

E- nenhuma das alternativas;
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13- O propósito das ações divisórias é:

A- dividir os dividendos,

B- dividir os haveres,

C- extremar o condomínio;

D- extinguir o condomínio.

E- demarcar a delimitação dos imóveis;

Bem divisível!
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14-

Por se tratar de direito real imobiliário, há a necessidade de
consentimento do cônjuge para propositura da ação divisão de terra.

Verdadeiro ou falso

Vide: art. 60 CPC

Polo ativo e passivo!
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Verdadeiro ou falso:

17- Os sócios permanecem sócios pela vontade. Logo, o sócio não é obrigado a
permanecer indefinidamente na sociedade. À vontade de estar e permanecer em
sociedade dá-se o nome de “affectio societatis”

18- Na dissolução parcial de sociedade, há a retirada apenas de um dos sócios, sem
que isso implique o encerramento da sociedade.

19- contrato social é o ato constitutivo originário, radiografia da sociedade. Suas
disposições regulam e descrevem os termos em que a sociedade foi formada, bem
como os critérios que devem ser respeitados quando de sua dissolução. A própria
lei, em diversos momentos, remete aos critérios definidos em contrato social para
a apuração de haveres do sócio retirante. Para o pagamento dos haveres, o
contrato social é a regra a ser seguida; só se admite exceções em casos
excepcionais, de manifesta injustiça ou inadequação dos critérios contratualmente
definidos.
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