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TRIBUNAIS

“Demand letter” não é uma demanda

Estatais v. Federais

Onde casos de família, aluguel, ou penais vão 

Onde casos de imigração vão 

Onde casos comerciais vão 



PETIÇÃO INICIAL

 Provas apresentadas com a demanda / 

Base para a demanda



CITAÇÃO

 Notificação

 Requerimentos: 

 Cópia da citação e petição inicial 

 Indivíduo: 

 Residência do Reu

Qualquer pessoa que resida + pelo menos 15 anos de idade

 Empresas: 

Agente Registrado no Sunbiz (apenas empresas da Florida) ou

 Presidente ou vice-presidente, gerente geral, diretor, ou qualquer agente
da empresa que resida na Florida. 

 Citação de réus domiciliados no Brasil: Carta Rogatória (Superior tribunal de 
Justiça concede “exequatur” (execute-se, cumpra-se) e juiz federal tem 
competência para a execução do “exequatur”. 



 Prazo para responder: 

 20 dias (pode ser extendido) 

 Consequências de não contestar

 “Default” + “Default Judgment” = Julgamento à revelia normalmente a favor do
autor em linha com o que foi solicitado por ele na petição inicial.

 O que fazer se você  não contestou a tempo 
 Julgamento à revelia pode ser revertido.

 “Motion to Set Aside”: Pedido à corte, se tiver justificativa plausível. Ex.: réu
não foi citado



 Defendendo

 “Motion to Dismiss”

 Resposta

 Descoberta de Provas (“Discovery”)

 Informacao sua que pode ser explorada pela outra parte

 Tempo e Ritmo de um caso

 Custos e Riscos



 Execução de sentença 

 Recurso de apelação  



ADVOGADO

 Contratando advogado e a questão da língua

 Especializações e licença para ser advogado na 
Florida

 Honorários:  
 Por hora
 Preço fixo  
Contingência  
 Pro bono
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