
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

EDITAL PGM Nº 02, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 

O Presidente da Comissão Organizadora do 1º Exame de 

Seleção para o Programa de Residência Jurídica da 

Procuradoria Geral do Município de Niterói, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, torna pública a retificação 

e substituição do item 3 do Anexo I do Edital PGM nº 01/2013, 

publicado no Diário Oficial de 20.12.2013, que passa a ter a 

seguinte redação: 

 “3 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL  

Ponto 1 

a) Direito Processual: conceito, objeto, divisões, posição no 

quadro das ciências jurídicas, relações com os outros ramos 

do Direito. A norma processual civil no tempo e no espaço. 

b) Função jurisdicional: caracterização. Distinção entre ela e 

as outras funções do Estado. A jurisdição voluntária. Órgão da 

função jurisdicional. Organização judiciária federal e estadual. 

Órgãos auxiliares da Justiça. Funções essenciais à Justiça. 

c) Ação: conceito, principais doutrinas. Condições do seu 

exercício. Classificações e individualização das ações. 

Concurso e cumulação de ações. Conexão e continência. 

Ponto 2 

a) Processo: noções gerais. Processo e procedimento. 

Espécies de processos e de procedimentos. 

Princípios fundamentais do processo e do procedimento no 

direito brasileiro. Objeto do processo. Mérito. 

Questão principal, questões preliminares e prejudiciais. 

b) Natureza jurídica do processo. A relação jurídica 

processual: caracteres, requisitos, pressupostos processuais, 

conteúdo. Poderes, direitos, faculdade, deveres e ônus 

processuais. 

Ponto 3 



a) Sujeitos do processo: o juiz. Competência: conceito, 

classificações, critérios de determinação. 

Prorrogação e prevenção. Incidentes sobre competência. 

Conflitos de competência e de atribuições. 

b) Sujeitos do processo: as partes. Capacidade e legitimação. 

Representação, assistência, autorização. Substituição 

processual. Pluralidade de partes: litisconsórcio. 

c) Intervenção de terceiros. Assistência. 

Ponto 4 

a) Fatos e atos processuais. Classificação, forma, lugar e 

tempo. Vícios e seus efeitos. Nulidades. 

b) Impulso processual. Prazos, preclusão. Inércia processual: 

contumácia e revelia. 

c) Da formação, da suspensão e da extinção do processo. 

Ponto 5 

a) Resposta do réu. Contestação. Exceções. Reconvenção. 

b) Providências preliminares. Julgamento conforme o estado 

do processo. 

c) As provas. 

Ponto 6 

a) A audiência. Sentença: conceito, classificação, estrutura, 

efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da 

sentença. A coisa julgada. 

b) Vícios da sentença: efeitos e meios de impugnação. 

Recursos e ações autônomas. Ação rescisória. Noções gerais 

sobre recurso: classificação, requisitos de admissibilidade, 

efeitos, desistência. 

c) Os recursos ordinários em espécie. Reclamação (correição 

parcial). 



d) Recurso extraordinário. Recurso especial. 

Ponto 7 

a) Execução em geral. As diversas espécies de execução. 

Liquidação. Defesa do devedor: embargos do devedor, 

impugnação, exceção de pré-executividade. 

b) Execução contra a Fazenda Pública e Autarquias. 

Execução fiscal. Embargos do devedor. 

Ponto 8 

a) Mandado de Segurança. Mandado de injunção. Habeas 

data. 

b) Controle jurisdicional da constitucionalidade das leis e atos 

do Poder Público. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação 

declaratória de constitucionalidade. Argüição de 

descumprimento do preceito fundamental. 

c) Ação de desapropriação. Ação Popular. Ação Civil Pública. 

Proteção de interesses difusos e coletivos. 

Ponto 9 

a) O processo cautelar. 

b) Antecipação da tutela. Procedimentos comum e ordinário. 

Procedimento sumário. 

Ponto 10 

a) Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Ação 

Monitória. 

b) Procedimentos especiais de jurisdição voluntária. 

Ponto 11 

a) Direito objetivo. Norma jurídica: características, elementos 

e classificação. Fontes do direito. 



Vigência, eficácia, aplicação, hierarquia e revogação. 

Interpretação das leis. Conflito intertemporal e interespacial 

das leis. 

b) Direito subjetivo. Faculdades e interesses. Direito adquirido 

e expectativa de direito. 

c) Pessoas. Pessoa física: começo, fim, capacidade e 

legitimidade, emancipação, registro civil e nome. Pessoa 

jurídica: conceito e classificação. Fundações. Domicílio. 

Ausência. Desconsideração da personalidade jurídica. Direitos 

da personalidade. A Dignidade da Pessoa Humana. 

Ponto 12 

a) Bens. Classificações. Bens públicos e privados: regime 

jurídico. 

b) Fatos, atos e negócios jurídicos: conceito, classificação, 

defeitos, modalidades, forma e prova. 

Existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos. 

Nulidade e anulabilidade. Princípio da conservação dos 

negócios jurídicos. 

c) Prescrição e decadência. 

Ponto 13 

a) Obrigações. Conceito e elementos essenciais. 

Modalidades. 

b) Fontes e efeitos das obrigações. Transmissão das 

obrigações. Cessão de direitos. Pagamento. Pagamento 

indevido. Enriquecimento sem causa. Mora. Extinção e 

inexecução. 

c) Teoria da imprevisão. Caso fortuito e força maior. 

Ponto 14 

a) Concurso de credores. Falência, recuperação judicial e 

recuperação extrajudicial. 



b) Contratos. Conceito, formação do vínculo e classificações. 

Conexão de contratos. Responsabilidade pré-contratual. 

Contrato plurilateral. Função social do contrato. Boa-fé. 

c) Evicção. Vícios redibitórios. Estipulação em favor de 

terceiros. Contrato com pessoa a declarar. Resolução, 

distrato, arrependimento e erros. Contrato preliminar. 

Ponto 15 

a) Código de Defesa do Consumidor. 

b) Contratos típicos. 

Ponto 16 

a) Obrigações por declaração unilateral de vontade.b) 

Obrigações por decorrência de ato ilícito. Abuso de direito. 

Responsabilidade civil e sua liquidação. Dano material e dano 

moral. 

Ponto 17 

a) Posse. Conceito, evolução, classificação, aquisição e 

perda. Efeitos e defesa. Composse. 

b) Propriedade. Conceito. A propriedade em geral. A função 

social da propriedade. Propriedade imobiliária. Limitações 

impostas à propriedade. 

c) A propriedade imobiliária urbana. Modalidades de aquisição 

e perda. Condomínio. Propriedade em planos horizontais. 

Incorporação. Parcelamento do solo urbano. Estatuto da 

Cidade. 

Ponto 18 

a) Direitos reais sobre coisa alheia. Conceitos e princípios. 

b) Enfiteuse. Servidões. Direito de superfície. Usufruto, uso e 

habitação. Promessa de compra e venda de imóvel. Direitos 

reais de garantia. 



c) A propriedade móvel. Aquisição e perda. A propriedade 

resolúvel. A propriedade fiduciária. 

Ponto 19 

Sucessões. Inventário e arrolamento.” 

 
 
 

Michell Maron Nunes Midlej 
Presidente da Comissão Organizadora 

Procurador do Município 


