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PROCEDIMENTOS ESPECIAIS NO CPC – 
PECPC 

Competência técnica: Legislação Básica  

Conhecimentos relacionados: Direito Processual Civil 

 

Objetivo Geral 

 

Proporcionar aos participantes a compreensão das principais alterações nos 

Procedimentos Especiais visando a apresentar as inovações trazidas pela lei 

13.105/2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Estudar as principais alterações nos Procedimentos Especiais, e as respectivas 

interpretações doutrinárias e aplicação jurisprudencial. 

• Refletir sobre as mudanças implementadas pelo NCPC, no que se refere aos 

Procedimentos Especiais, e seu impacto na rotina de trabalho do servidor do 

PJERJ. 

• Despertar no participante o seu senso crítico com relação às posições adotadas 

pelos Tribunais.  

 

 

Metodologia e Recursos  

 

Aulas expositivas, recursos audiovisuais, atividades de fixação. 

 

 Conteúdo Programático 

 

• Introdução aos Procedimentos especiais.  

• Procedimentos Especiais suprimidos pelo NCPC. 

• Ação de Consignação em Pagamento: conceito e finalidade; espécies de 

consignação em pagamento ( judicial e extrajudicial); competência; legitimidade 

(ativa e passiva); procedimento. 
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• Ação de Exigir Contas: conceito e finalidade; competência; legitimidade (ativa e 

passiva); procedimentos (primeira e segunda fase); prestação de contas dos 

administradores judiciais. 

• Ações Possessórias: conceito e finalidade; espécies (reintegração de posse, 

manutenção de posse e interdito proibitório); competência; legitimidade (ativa e 

passiva); procedimento da manutenção e da reintegração de posse; 

procedimento do interdito proibitório; procedimento nos litígios coletivos pela 

posse. 

• Ação de Inventário e Partilha: conceito e finalidade; competência; legitimidade; 

inventariante (nomeação e remoção); procedimento do inventário; colação; 

sonegados; pagamento das dívidas; procedimento da partilha; sobrepartilha; 

herdeiro preterido; arrolamento (sumário e comum); inventário negativo; 

cumulação de inventários. 

• Embargos de Terceiros: conceito e finalidade; competência; legitimidade (ativa e 

passiva); procedimento. 

• Oposição: conceito e finalidade; competência; legitimidade (ativa e passiva); 

procedimento. 

• Habilitação: conceito e finalidade; competência; legitimidade (ativa e passiva); 

procedimento. 

• Ação Monitória: conceito e finalidade; competência; legitimidade (ativa e 

passiva); procedimento. 

• Ação de Restauração de Autos: conceito e finalidade; competência; legitimidade 

(ativa e passiva); procedimento. 

 

Avaliação 

 

Verificação de aprendizagem escrita aplicada no final do curso. 
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Carga horária  

 

24 horas 
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