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ESTUDO DIRIGIDO (2º de DPC) – Especial de Páscoa
Prof. Darlan Barroso
1) Indique os procedimentos especiais que possuem liminares, os respectivos requisitos e a
fundamentação legal no NCPC e legislação extravagante.
2) Quais os requisitos em relação ao pedido? Em quais situações podem ser elaborados os seguintes
pedidos especiais:
a) Cumulado
b) Alternativo
c) Subsidiário – (ou sucessivo)
d) Genérico
e) Implícito
3) O autor poderá alterar o pedido após a distribuição da petição inicial? Justifique.
4) Indique e justifique o valor da causa nos seguintes casos:
a) Ação de indenização por danos moral no valor de R$ 50.000,00 e danos materiais de R$ 20.000,00.
b) Ação de alimentos em que o autor demanda pensão mensal de R$ 10.000,00.
c) Ação para rescisão de contrato de compra e venda de imóvel avaliado em R$ 500.000,00, sendo que
a parte contratante, autora da ação, apenas realizou o pagamento de R$ 100.000,00.
d) Ação de despejo, sendo que o aluguel fixado no contrato é de R$ 1.000,00 mensais.
e) Ação para cobrança de 18 prestações vencidas de R$ 1.000,00 e prestações vincendas que correm
por tempo indeterminado.
5) Havendo erro no valor da causa, qual será o meio adequado para que o réu possa demandar a sua
elevação ou redução?
6) Antonio deseja propor ação em face da Sociedade X para o recebimento de valores devidos em
razão do descumprimento de determinado contrato. No entanto, antes mesmo da propositura da
demanda, o Autor toma ciência de que a referida sociedade não tem bens que possam suportar a
execução e, além disso, consta nas redes sociais que a empresa teve a sede abandonada e o
encerramento irregular. Antonio sabe também que José, sócio da referida empresa, colocou os bens
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em seu nome particular com a finalidade de ocultá-los e prejudicar eventuais execuções. Nesse caso,
qual seria o meio adequado para a inclusão de José na ação? Qual o momento processual?
7) Lucas foi citado em ação proposta por Aurélio em razão de acidente de veículo. Ocorre que, mesmo
entendendo não ser culpado pelos danos, o Réu possui contrato de seguro com a Empresa Norte
América. Nesse caso, qual o meio processual para que Lucas traga na ação a referida seguradora?
Qual o momento processual? O referido instituto também pode ser utilizado pelo Autor da ação?
8) Quais as diferenças entre a denunciação da lide e o chamamento ao processo?
9) Qual a diferença entre a assistência e o instituto do amicus curiae?
10) Ao contestar a ação, o réu afirma ser parte ilegítima e pede a sua saída dos autos por entender que
um terceiro deveria estar no seu lugar. Nesse caso, qual medida deverá tomar o réu?
11) Juca reside em Manaus, onde foi citação da existência de uma ação em Mogi das Cruzes/SP. O Réu
entende que a competência territorial está errada, já que a ação deveria ter sido proposta em São
Luiz/ MA. Nesse caso, qual o meio para alegar a incompetência e onde será protocolizada a peça?
12) Apresentada contestação, o Autor é intimado para manifestar-se acerca dos argumentos do Réu.
Qual é a peça própria para isso, prazo e fundamentação?
13) Quais os efeitos da citação do réu para o processo?
14) O comparecimento espontâneo do réu supre a citação? A mera juntada de procuração antes da
citação supre o ato citatório?
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