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DICA: ASSISTIR AUDIÊNCIA TRABALHISTA:

audiência link TRT15: https://bit.ly/cejusclimeirasala1

Acessar com nome + expressão “estudante”

Segunda e quarta período da tarde.

SEMANA JURÍDICA: https://www.youtube.com/c/coordenacaodireito

DICAS FORTES PRÁ PROVA:

RESPONDER O QUESTIONÁRIO!



PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

PROCEDIMENTO = MARCHA – (ITER)

ESPECIAL = HÁ PREVISÃO (CPC ou Lei especial)

PROCESSO:

-CONHECIMENTO: (busca uma decisão transitada em julgado!)

-EXECUÇÃO: (TÍTULO EXECUTÁVEL : líquido – certo – exigível): Tudo muda!!

PROCEDIMENTO ESPECIAIS HÍBRIDO  ex.: consignação em pagamento

FORMA DOS PROCEDIMENTOS:  

FACULTATIVO: JEC, MS, monitória, falência etc.

OBRIGATÓRIO: usucapião judicial, interdição etc.



CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer,
com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

OBJETIVO: visa a liberação do devedor e de extinção da obrigação!

APLICABILIDADE: MORA OU DÚVIDA DE QUEM É O DEVEDOR

FORMA: JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (plano de ensino consignação bancária)

§ 1º Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado
em estabelecimento bancário, oficial onde houver, SITUADO NO LUGAR DO
PAGAMENTO, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento,
assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa.



CABIMENTO
Art. 335 Código Civil: A consignação tem lugar:

(I) se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar
quitação na devida forma;
(II) se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;
(III) se o credor for incapaz de receber, desconhecido, declarado ausente, ou residir em
lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

I-II-III: MORA DO CREDOR

(IV) se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;
(V) se pender litígio sobre o objeto do pagamento

IV – V = DÚVIDA

CONSIGNAÇÃO TAMBÉM TEM CABIMENTO:
CTN ART. 164
Lei de Locação – ART. 67
TRABALHISTA – CPC + CLT



LEGITIMIDADE

ART. 539 NOS CASOS PREVISTOS EM LEI, PODERÁ O DEVEDOR OU TERCEIRO REQUERER, COM
EFEITO DE PAGAMENTO, A CONSIGNAÇÃO DA QUANTIA OU DA COISA DEVIDA.

ATIVA (AUTOR): O pagamento por consignação pode ser realizado pelo próprio devedor ou por um
terceiro, juridicamente interessado na extinção da obrigação, como o fiador, o sócio, o herdeiro (ou 3º
não interessado)

PASSIVA(RÉU): A ação de consignação em pagamento (ou a consignação extrajudicial) deve ser proposta
contra o credor.

DÚVIDA? SE O CREDOR E/OU DEVEDOR FALECER OU SE TORNAR INCAPAZ?

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão PELO SEU ESPÓLIO ou
PELOS SEUS SUCESSORES...

Código Civil - art. 1.991. Desde a ASSINATURA DO COMPROMISSO até a HOMOLOGAÇÃO
DA PARTILHA, a administração da herança será exercida pelo inventariante.

Art. 75 CPC: “serão representados em juízo, ativa e passivamente:

VII - o espólio, pelo inventariante”



CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA (OU EXTRAJUDICIAL)

§ 1º Tratando-se de *OBRIGAÇÃO EM DINHEIRO, poderá o valor ser
depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, SITUADO NO
LUGAR DO PAGAMENTO, cientificando-se o credor por carta com aviso de
recebimento, assinado o prazo de 10 dias para a manifestação de recusa.

§ 2º Decorrido o prazo do § 1º, contado do retorno do aviso de
recebimento, sem a manifestação de recusa, CONSIDERAR-SE-Á O DEVEDOR
LIBERADO DA OBRIGAÇÃO, ficando à disposição do credor a quantia depositada.

§ 3º OCORRENDO A RECUSA, manifestada por escrito ao estabelecimento
bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 MÊS, a ação de consignação,
instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa.

§ 4º Não proposta a ação no prazo do § 3º, ficará sem efeito o depósito,
podendo levantá-lo o depositante.

*JURISPRUDÊNCIA: Só dinheiro? divergência na doutrina, ex.: Marcato: joia)

CORREIOS: MP – R$ 7,00



CONSIGNAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL

EXTRAJUDICIAL: *uso facultativo (CONVENIENTE, é mais simples!)

REQUISITOS EXIGIDOS EXTRAJUDICIAL:

(a) Seja realizado em estabelecimento bancário oficial (Banco do Brasil, Caixa
Econômica, por exemplo), ou, na falta deste, em qualquer instituição particular;

(b) seja realizado pelo devedor ou por terceiro;

(c) seja efetivado em favor de credor certo, capaz e com endereço
conhecido, possibilitando o envio de correspondência ao destinatário, convocando-
o a levantar o depósito.

(d) soma em dinheiro - acréscimo dos juros (**legais/convencionais) /
correção monetária.

*Art. 5º · XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos
Poderes Públicos em defesa de direitos...

**Juros legais e convencionais (art. Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a
correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.



PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL

NÃO PRECISA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA:

-comparecer ao estabelecimento bancário efetuando o depósito da quantia

-enviar correspondência.

-deixar fluir o prazo de dez dias, sem opor recusa, importando na aceitação tática,
extinguindo a obrigação

-recusa manifestada pelo credor, pode-se ajuizar a ação de consignação em
pagamento no prazo de um mês, contado da ciência da recusa.

O consignante não está obrigado a realizar novo depósito, no início do
processo, basta juntar o comprovante do depósito da via extrajudicial à petição
inicial.

ATENTE: se a ação de consignação em pagamento for ajuizada após o
decurso do prazo anteriormente referido? O autor deve realizar novo depósito!



COMPETÊNCIA

Art. 540. Requerer-se-á a consignação no LUGAR DO PAGAMENTO,
cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a
demanda for julgada improcedente.

COMPETÊNCIA RELATIVA LUGAR DO PAGAMENTO? “permite-se foro de eleição”

PRELIMINARES – ART. 337: § 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência

relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

SÚMULA 33 STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

REGRA GERAL: matéria deve ser arguida como preliminar da contestação, sob pena
de prorrogação da competência, assim, o juízo, inicialmente incompetente, torna-
se competente em decorrência da inércia do réu!



PRESTAÇÕES SUCESSIVAS “pedido implícito” - NÃO PRECISA DISTRIBUIR UM NOVO PROCESSO!

Art. 541. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o
devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se
forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo
vencimento.

Exemplos: taxas condominiais; mensalidades escolares; mensalidades diversas

PEDIDO IMPLÍCITO

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em
prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na
condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo,
deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1º Compreendem-se no principal os
juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os
honorários advocatícios.



VALOR DA CAUSA
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma

dos valores de todos eles;
§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a

obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por
tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Súmula 449 STF: “O valor da causa, na consignatória de aluguel, corresponde a uma
anuidade”.

Prazo para a realização dos depósitos? O prazo de cinco dias para a realização dos
depósitos sucessivos, contado do vencimento (semanal, quinzenal, semestral etc.)

SE OCORRER A MORA INTERCORRENTE? PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS!

Obs.: não é extensivo às ações de consignação em pagamento propostas com
fundamento na Lei de Locação, art. 67, III o qual prevê que as prestações vincendas
devem ser depositadas na data dos respectivos vencimentos (princípio da especialidade).



TERMO FINAL PARA A REALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS?

Divergencia na doutrina após a prolação da sentença.

Evita-se um monte de ações relacionadas a uma só obrigação!

OPINIÃO DO PROFESSOR: até a sentença! Ao sentenciar, o magistrado
cumpre a acaba o ofício jurisdicional, sendo impedido de atuar no processo.

PETIÇÃO INICIAL

Art. 542. Na petição inicial, o autor requererá:

I - o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5
dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3º;

II - a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação.

Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo
será extinto SEM resolução do mérito.

ATENTE: requisitos da petição inicial arts. 542 + 319 CPC



CONSIGNAÇÃO DE COISA INDETERMINADA
Art. 543. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao

credor, será este citado PARA EXERCER O DIREITO dentro de 5 dias, se outro prazo não
constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao
despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega, sob pena de
depósito.
REFERÊNCIA art. 342 do CC prevê que, se a escolha da coisa indeterminada competir ao
credor, será ele citado para esse fim, sob cominação de perder o direito e de ser
depositada a coisa que o devedor escolher;

Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo 542.
Se tiver cláusula contratual, o réu (credor) é citado para escolher a coisa, podendo:

(a) escolhe a coisa e dar quitação, autorizando o magistrado a extinguir o processo com a
resolução do mérito, sem liberar o réu do pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios;
(b) deixar de comparecer aos autos, transfere a escolha ao devedor, permite o
prosseguimento do processo, concede prazo para a apresentação da defesa, ouvida do
autor em réplica, julgamento antecipado da lide ou designação da audiência de instrução,
apresentação das razões finais e sentença.



CONTESTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

QUESTÕES PROCESSUAIS – ART. 337 CPC (indeferimento – extinção SEM mérito)

QUESTÕES PREJUDICIAS DE MÉRITO – CC (julgamento COM MÉRITO)

QUESTÕES DE MÉRITO – CC (julgamento COM MÉRITO)

Art. 544. Na CONTESTAÇÃO, o réu poderá (DEVE) alegar que:

I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II - foi justa a recusa;

III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV - o depósito não é integral. Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o
réu indicar o montante que entende devido.

REGRA DA SUCUMBÊNCIA: art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

CONEXÃO OU CONTINÊNCIA DE AÇÕES? EXEMPLO: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO + AÇÃO DE DESPEJO

SOLUÇÃO: Se a ação de consignação em pagamento é conexa com ação despejo por falta de pagamento:
CONEXÃO PELO JUIZ PREVENTO! - Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

MATÉRIA É DE ORDEM PÚBLICA, do interesse do Estado, e por isso pode ser conhecida DE OFÍCIO pelo
magistrado (§ 5º do art. 337).



INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO

Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 dias, salvo se
corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.

LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA (PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO)

§ 1º No caso do caput , poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a
consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

SENTENÇA DA DIFERENÇA É TÍTULO EXECUTÁVEL

§ 2º A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o
montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento NOS
MESMOS AUTOS, após LIQUIDAÇÃO, se necessária.

CONSIGNAÇÃO É AÇÃO DE NATUREZA DÚPLICE

Art. 546. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao
pagamento de custas e honorários advocatícios. Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o
credor receber e der quitação.

NATUREZA DA SENTENÇA QUE JULGA A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO É DECLARATÓRIA:
reconhecendo a liberação do devedor da obrigação em decorrência do pagamento, realizado
extrajudicialmente ou no início da ação de consignação em pagamento. (o que libera o devedor da
obrigação não é a sentença que julga a ação pela procedência dos pedidos, mas o depósito realizado no
início do processo, confirmado pelo magistrado no seu encerramento).

TIPOS DE SENTENÇA: CONDENATÓRIA – DECLARATÓRIA - CONSTITUTIVA



HIPÓTESE CABIMENTO: DÚVIDA ou SUPOSTOS CREDORES

Art. 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o
autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu
direito.

EXEMPLO: locação de imóvel ao inquilino (devedor) que, após a celebração do contrato de locação, recebe carta do
proprietário do bem (pessoa diferente do locador), solicitando que os aluguéis lhes sejam pagos.

O inciso IV do art. 335 do CC confirma o cabimento da ação de consignação em pagamento diante da DÚVIDA a quem o
pagamento deve ser realizado.

Art. 548. No caso do art. 547 :

I- não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas (ART. 746 CPC);

II - comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano;

III - comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o
processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o PROCEDIMENTO COMUM.

Art. 549. Aplica-se o procedimento estabelecido neste Capítulo, no que couber, ao resgate do aforamento.
(AÇÃO RESGATE DO AFORAMENTO também conhecida EXTINÇÃO DO AFORAMENTO)

ENFITEUSE foi retirado do rol dos direitos reais do CC/2002. OBS.: com o novo CC fica proibida a constituição de
enfiteuses, subordinando-se as existentes, até sua extinção por lei especial e pelo CC 1916.

OBJETIVO: Para a remissão do aforamento do terreno de marinha, o foreiro deve pagar ao Senhoria Marinha uma importância e
passa a ser proprietário pleno do imóvel, não mais necessitando pagar o aforamento anual!



DINÂMICA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

-DISTRIBUIÇÃO PETIÇÃO INICIAL

-EMENDA À INICIAL (art. 321 – 15 dias)

-Ou indeferimento (art. 330: inepta – parte manifesta ilegítima – carecer de
interesse processual)

-Art. 332 DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO

-RECEBIDA A PETIÇÃO INICIAL!

- o juiz INTIMA O AUTOR (através do seu advogado - DOE), concedendo-lhe
o prazo de *CINCO dias para realizar o depósito.

Decorrido o prazo sem a prática do ato, o magistrado deve extinguir o
processo sem a resolução do mérito, (o depósito se constitui em pressuposto processual específico da ação de consignação
em pagamento).

DEPÓSITO realizado TJSP MANUAL https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/PortalCustas/ManualUtilizacaoDepositos.pdf

CITAÇÃO DO RÉU (meio eletrônico – AR – Oficial, citação por hora certa 2 x – Balcão – Edital)

CONTESTAÇÃO (Formulário de MLE - Mandado de Levantamento Eletrônico)
* PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE: O art. 67, II da Lei da Locação determina a citação do réu, o autor será intimado a, no prazo de VINTE E QUATRO HORAS
efetuar o depósito judicial da importância indicada na petição inicial, sob pena de ser extinto o processo.







1- Tem legitimidade ATIVA para ajuizar consignação em pagamento, EXCETO:

A- cônjuge do devedor principal

B- devedor solidário

C- vizinho do devedor

D- fiador

E- credor



2- Após ler o seguinte pedido de uma petição inicial:

“seja declarada a quitação do aluguel vencido em 10-10-2019, bem como
daqueles que se vencerem durante o trâmite do processo”.

Neste caso, podemos afirmar que a petição inicial se refere?

A- execução

B- ação de conhecimento

C - procedimento especial

D- rito sumário

E- despejo por falta de pagamento



3- O objetivo principal da ação consignação em pagamento é:

A- liberar o credor da obrigação.

B- liberar o devedor da obrigação;

C- evitar prescrição.

D- evitar decadência;

E- estimular a conciliação;

4- É cabível consignação bancária (extrajudicial) na Lei de Locação – Lei 8.245/91?

(   )sim           (   )não



4- Numa consignação em pagamento, havendo supostamente concurso de
credores (art. 335, IV do CC), trata-se:

A-litisconsórcio misto facultativo,

B-litisconsórcio passivo facultativo,

C-litisconsórcio ativo necessário;

D-litisconsórcio ativo facultativo.

E - litisconsórcio passivo necessário.

Dica:  547 CPC



5- A consignação em pagamento, por natureza processual, por grande parte da
doutrina (MARINONI – MITIDIERO – SÉRGIO ARENHART), é considerada de
natureza:

A- ação de conhecimento

B- ação de execução

C- ação híbrida (conhecimento e execução)

D- ação cautelar

E- ação sumária



6- O procedimento comum, para fins didáticos, é dividido em fases.

Assinale a sequência mais coerente e completa para o procedimento
comum:

A - postulatória, saneadora, instrutória, decisória, recursal e executória

B- recursal, decisória, instrutória, probatória, postulatória, saneadora

C- saneadora, postulatória, probatória, instrutória, decisória e recursal

D- postulatória, saneadora, probatória, executória, decisória e recursal

E- postulatória, instrutória e recursal



7- José, inquilino, precisa consignar dois meses do aluguel de seu apartamento.
Considere o aluguel mensal de R$ 1.000,00, neste caso a consignação bancária terá
o valor da causa de:

A- R$ 1.000,00,

B- R$ 2.000,00,

C- R$ 2.000,00 mais os acréscimos,

D- R$ 12.000,00,

E- nenhuma das alternativas.

DICAS:

Súmula 449 STF: “O valor da causa, na consignatória de aluguel, corresponde a uma anuidade”.

- Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de
pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

- § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou
por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.



8- Uma ação que tem o seguinte pedido: “a citação do réu para que receba o valor

depositado ou, se quiser, apresente resposta no prazo legal, sob pena de sujeitar-

se aos efeitos da revelia”.

Trata-se de uma ação:

A- procedimento comum

B - consignação em pagamento

C- exigir contas

D- usucapião

E- ação de depósito bancário



9- Prova: CESPE
Vanessa e Juliana firmaram contrato de compra e venda de um veículo automotivo. No contrato ficou

acertado que Juliana, a compradora, daria a entrada de 30% do valor do veículo, sendo o restante dividido em 12
parcelas. O primeiro vencimento seria no dia 10 do mês subsequente ao acordo e os valores deveriam ser pagos em
espécie e em mãos. Por fim, as partes acordaram que o veículo seria entregue pela vendedora à compradora assim
que a entrada de 30% e o pagamento da primeira parcela fossem efetivados. Conforme o acordado, Juliana efetuou
o pagamento do valor da entrada, mas quando foi pagar a primeira parcela Vanessa se recursou a receber, alegando
que iria precisar do veículo por mais alguns meses.
Conforme as regras de procedimentos especiais, nessa situação hipotética,

A- Juliana deverá efetuar o depósito em agência bancária oficial e em seguida solicitar que Vanessa seja
notificada pelo cartório local do valor depositado,

B- Juliana deverá realizar a consignação em pagamento extrajudicial. Vanessa, por sua vez, poderá se
recusar a receber o valor depositado e sua desistência tácita será confirmada após 30 dias de inércia em relação ao
saque do depósito,

C- em caso de não levantamento do valor por Vanessa, Juliana poderá ajuizar a ação pertinente, devendo a
agência bancária transferir de ofício o valor depositado para conta judicial,

D- é vedado a Juliana promover a consignação em pagamento na via extrajudicial, haja vista se tratar de
uma ação de competência exclusiva do judiciário,

E- notificada da consignação extrajudicial, Vanessa poderá se recusar a receber o valor em manifestação
escrita. Depois da recusa, Juliana terá um mês para propor ação pertinente.



10- Prova:TJ-MG - Juiz de Direito Substituto

A tomou certa importância emprestada de B para pagar em 60 (sessenta) dias; 10

(dez) dias antes de vencer a obrigação, o credor faleceu. O devedor foi procurado por C e

D para receberem o crédito e alegaram que ambas teriam mantido união estável,

simultaneamente, com B. Diante do impasse e pretendendo não se sujeitar aos efeitos da

mora, o devedor:

A- nada fará e aguardará iniciativa por parte das supostas credoras.

B- proporá ação de consignação em pagamento e requererá ao Juiz, como tutela

provisória de urgência, decidir quem é a credora.

C - Proporá ação de consignação em pagamento e requererá a citação das duas

supostas credoras para que levantem a importância ofertada.

D- proporá ação de consignação em pagamento e requererá ao Juiz autorização

para depositar a importância devida somente depois que for definido quem é a credora.



10: CASO CONCRETO 1:

Teófilo firmou com Lúcia e Joana um contrato de locação tendo como objeto o
aluguel dos dois primeiros andares de um edifício comercial localizado na região central
da Capital e Estado de São Paulo pelo valor mensal de R$ 1.000,00.

O contrato de locação está em pleno vigor e vem sendo cumprido em todos os
seus termos pelas partes.

Ocorre que, às vésperas da data do vencimento do aluguel deste mês, Teófilo foi
notificado por Antônio para que efetuasse os pagamentos dos aluguéis, a partir de então,
à sua pessoa, já que havia adquirido de Lúcia e Joana, mediante contrato de compra e
venda, o imóvel locado.

No entanto, antes que efetuasse o pagamento ao suposto novo proprietário do
imóvel, Teófilo recebeu outra notificação, subscrita por Joana, informando que ela não
tinha concordado com a venda (que nem sequer poderia ter sido feita) e insistindo que
os aluguéis continuassem sendo pagos a ela e a Lúcia, até que fosse decidida a ação
proposta por ambas para anular o contrato particular de compra e venda.

Como advogado de Teófilo, considerando o ânimo conciliador, proponha a medida
judicial cabível para melhor resguardar os interesses de seu cliente.

INDIQUE: AÇÃO, LEGITIMIDADE, COMPETENCIA e VALOR CAUSA



CASO CONCRETO 1 :

AÇÃO: Ação de Consignação de Aluguéis e Acessórios da Locação

LEGITIMIDADE ATIVA: Teófilo

LEGITIMIDADE PASSIVA: Lúcia e Joana e Antônio (todos aqueles que disputam o
pagamento - CPC, art. 547)

COMPETENCIA: foro do lugar da situação do imóvel (Lei n° 8.245/1991, art. 58, II)
São Paulo

VALOR CAUSA: corresponderá a 12 meses de aluguel (Lei n° 8.245/1991, art. 58, III)

Atente: a inicial deverá ser instruída com a procuração, o contrato de locação, o
recibo do último aluguel pago, as notificações recebidas e a guia de depósito do
valor consignado.



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ...ª VARA CÍVEL DA COMARCA ...

AUTOR (qualificação completa) endereço físico e eletrônico, por seu advogado, que esta subscreve (mandato incluso), com escritório na ..., onde recebe

intimações, e-mail: ...., vem, à presença de Vossa Excelência, observando-se o procedimento especial previsto no art. 67 da Lei nº 8.245/91, ajuizar

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE ALUGUEL

em face de: RÉU (qualificação completa), pelos motivos de fato e de direito que a seguir expõe:

DOS FATOS

O autor firmou contrato de locação com o réu em (dia), por um período de ... meses, com valor locativo inicial de R$ .... (extenso). O locador se

recusa a receber os alugueis sob argumento de defasagem na atualização do valor dos alugueres, o que não procede.

FUNDAMENTO

Considerando que o autor tentou por todas as formas negociar com o locador, no entanto, o locatário se mostrou irredutível nas suas

pretensões, além de se mostrar intransigente, o requerido se recusou a receber o valor contratualmente devido, qual seja, R$ ... para o mês de ..., logo,

requer a consignação dos alugueres nos termos do artigo art. 67 da Lei nº 8.245/91.

DOS PEDIDOS

Diante o exposto, requer:

a) seja o autor autorizado a efetuar depósito judicial do valor de R$ ..., referente ao aluguel vencido no último dia ... no prazo de 24 horas;

b) a citação do réu para que receba o valor depositado ou, se quiser, apresente resposta no prazo legal, sob pena de sujeitar-se aos efeitos da revelia;

c) seja declarada a quitação do aluguel vencido em ...., bem como daqueles que se vencerem durante o trâmite do processo.

PROVAS

Protesta provar o alegado por todos os meios permitidos em direito, em especial documentais e testemunhal.

VALOR DA CAUSA:

Dá-se a causa o valor de R$ ....

Termos em que, Pede deferimento.

LOCAL E DATA – NOME DO ADVOGADO – OAB/UF N. ...



15: CASO CONCRETO 2: OAB: Modestino celebrou com a sociedade Mercator Leasing S.A.
um contrato de arrendamento mercantil, tendo por objeto uma máquina copiadora
importada, cujo pagamento dar-se-ia em 24 prestações mensais e consecutivas,
reajustáveis a cada 12 meses, de acordo com o INPC. Depois de uma forte oscilação das
taxas de câmbio, a sociedade Mercator enviou a Modestino uma notificação extrajudicial,
noticiando um aumento de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da última
prestação recebida, já vigente a partir da próxima parcela, independentemente dos
reajustes anuais, com base em cláusula contratual dispondo que a arrendadora poderia
aumentar o valor das parcelas, caso viesse a ocorrer desvalorização no câmbio.
Modestino não concordou com o aumento imposto pela sociedade e, ao tentar pagar a
parcela vencida na data de ontem, teve a sua oferta, feita com base no valor sem o
aumento, recusada pela arrendadora. Depositou a prestação que entendia devida em
conta bancária por ele aberta em nome da arrendadora e, ato contínuo, enviou-lhe
notificação noticiando o depósito efetuado. A arrendadora, também por escrito, manteve
a recusa, sustentando estar correto o valor por ela exigido e ser insuficiente a quantia
depositada por Modestino.

Como advogado de Modestino, sabendo: a) que as parcelas deveriam ser pagas na
sede da sociedade, no bairro de Pinheiros, em São Paulo; b) que Modestino é domiciliado
em Santos; c) que o valor do contrato é de R$ 10.000,00, o de cada prestação, antes do
aumento, de R$ 416,00 e, depois, de R$ 520,00 – proponha a medida judicial apta a
liberá-lo da obrigação.

INDIQUE: AÇÃO – POLO ATIVO E PASSIVO – FUNDAMENTO – COMPETÊNCIA E VALOR DA CAUSA



CASO CONCRETO 2:

AÇÃO: AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

POLO ATIVO: MODESTINO

POLO PASSIVO: SOCIEDADE MERCATOR

FUNDAMENTO: art. 335, I, do CC e arts. 539 e ss do CPC.

COMPETÊNCIA: foro do lugar do pagamento (Foro Regional de Pinheiros-SP), arts.
337 do CC e 540 do CPC.

VALOR DA CAUSA: 12 vezes o valor da prestação que o autor considera devida (art.
292 §§ 1º e 2º, do CPC).

OPÇÃO PELA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO?
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