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- Artigos: 539 a 770.

- Procedimentos: Comum e Especiais.

- Comum (Padrão): PI – Audiência
Conciliação/Mediação – Contestação –
Réplica – Saneamento – AIJ – Sentença.

Aspectos Gerais



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.

Ação Consignação em Pagamento



Art. 550 Aquele que afirmar ser titular do 
direito de exigir contas requererá a citação do 
réu para que as preste ou ofereça contestação 
no prazo de 15 (quinze) dias.

Ex: Administrador de empresas, condomínio, 
curador.

Da Ação de Exigir Contas



Posse: Considera-se possuidor todo aquele 
que tem de fato o exercício, pleno ou não, de 
algum dos poderes inerentes à propriedade.

Propriedade: O proprietário tem a faculdade 
de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de 
reavê-la do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou detenha.

Das Ações Possessórias



- Da Manutenção de Posse (turbação)

- Reintegração de Posse (esbulho)

- Interdito Proibitório (justo receio)

Das Ações Possessórias



Demarcação: para obrigar o seu confinante a 
estremar os respectivos prédios, fixando-se 
novos limites entre eles ou aviventando-se os 
já apagados;

Divisão: condomínio - para obrigar os demais 
consortes a estremar os quinhões.

Da Ação de Divisão e da Demarcação



Art. 599 A ação de dissolução parcial de 
sociedade pode ter por objeto:

I a resolução da sociedade empresária 
contratual ou simples em relação ao sócio 
falecido, excluído ou que exerceu o direito de 
retirada ou recesso; e

Ação Dissolução Parcial de Sociedade



II a apuração dos haveres do sócio falecido, 
excluído ou que exerceu o direito de retirada 
ou recesso; ou
III somente a resolução ou a apuração de 
haveres.

Ação Dissolução Parcial de Sociedade



Art. 674 Quem, não sendo parte no processo, 
sofrer constrição ou ameaça de constrição 
sobre bens que possua ou sobre os quais 
tenha direito incompatível com o ato 
constritivo, poderá requerer seu desfazimento 
ou sua inibição por meio de embargos de 
terceiro.

Dos Embargos de Terceiro



Art. 682 Quem pretender, no todo ou em 
parte, a coisa ou o direito sobre que 
controvertem autor e réu poderá, até ser 
proferida a sentença, oferecer oposição 
contra ambos.

Da Oposição



Art. 687 A habilitação ocorre quando, por 
falecimento de qualquer das partes, os 
interessados houverem de suceder-lhe no 
processo.

Da Habilitação



Art. 693 As normas deste Capítulo aplicam-se 
aos processos contenciosos de divórcio, 
separação, reconhecimento e extinção de 
união estável, guarda, visitação e filiação.

- Solução consensual

- Atendimento multidisciplinar

Das Ações de Família



Art. 698 Ministério Público somente intervirá 
quando houver interesse de incapaz e deverá 
ser ouvido previamente à homologação de 
acordo.

Art. 699 Abuso ou a alienação parental: o juiz, 
ao tomar o depoimento do incapaz, deverá 
estar acompanhado por especialista.

Das Ações de Família



Art. 700 A ação monitória pode ser proposta por 
aquele que afirmar, com base em prova escrita 
sem eficácia de título executivo, ter direito de 
exigir do devedor capaz:

I o pagamento de quantia em dinheiro;

II a entrega de coisa fungível ou infungível ou de 
bem móvel ou imóvel;

Da Ação Monitória



III o adimplemento de obrigação de fazer ou de 
não fazer.

Da Ação Monitória



Art. 703 Tomado o penhor legal nos casos 
previstos em lei, requererá o credor, ato 
contínuo, a homologação.

Da Homologação do Penhor Legal



CC: São credores pignoratícios, os hospedeiros, ou 
fornecedores de pousada ou alimento, sobre as 
bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus 
consumidores ou fregueses tiverem consigo nas 
respectivas casas ou estabelecimentos, pelas 
despesas ou consumo que aí tiverem feito. Em 
cada um dos casos, o credor poderá tomar em 
garantia um ou mais objetos até o valor da dívida.

Da Homologação do Penhor Legal



Avaria: entende-se o dano havido ao bem 
confiado para transporte, ou seja, o prejuízo 
material resultante do transporte.

Da Regulação de Avaria Grossa



Avaria simples ou particular: recai sobre o 
bem transportado e tem como exclusivo 
responsável o transportador.

Avaria grossa: toda despesa extraordinária ou 
dano causado ao navio ou à carga, 
voluntariamente, em benefício comum de 
ambos.

Da Regulação de Avaria Grossa



Art. 707 Quando inexistir consenso acerca da 
nomeação de um regulador de avarias, o juiz 
de direito da comarca do primeiro porto onde 
o navio houver chegado, provocado por 
qualquer parte interessada, nomeará um de 
notório conhecimento.

Da Regulação de Avaria Grossa



Art. 708 O regulador declarará 
justificadamente se os danos são passíveis de 
rateio na forma de avaria grossa e exigirá das 
partes envolvidas a apresentação de garantias 
idôneas para que possam ser liberadas as 
cargas aos consignatários.

Da Regulação de Avaria Grossa



- Da notificação (ciência) e da Interpelação 
(fazer ou deixar de fazer).

- Da alienação judicial: ausência acordo –
venda em leilão.

Procedimentos Jurisdição Voluntária



- Do Divórcio e da Separação Consensuais, da 
Extinção Consensual de União Estável e da 
Alteração do Regime de Bens do 
Matrimônio.

- Dos Testamentos e dos Codicilos: cerrado.

Procedimentos Jurisdição Voluntária



- Da Herança Jacente: o juiz em cuja comarca 
tiver domicílio o falecido procederá 
imediatamente à arrecadação dos respectivos 
bens.

- Ficará sob a guarda, a conservação e a 
administração de um curador até a respectiva 
entrega ao sucessor legalmente habilitado ou 
até a declaração de vacância.

Procedimentos Jurisdição Voluntária



- Dos Bens dos Ausentes: Declarada a 
ausência nos casos previstos em lei, o juiz 
mandará arrecadar os bens do ausente e 
nomear-lhes-á curador na forma 
estabelecida na Seção VI, observando-se o 
disposto em lei.

- Publicação de editais internet: 1 ano.

Procedimentos Jurisdição Voluntária



- Das Coisas Vagas: Recebendo do 
descobridor coisa alheia perdida, o juiz 
mandará lavrar o respectivo auto, do qual 
constará a descrição do bem e as 
declarações do descobridor. §1º Recebida a 
coisa por autoridade policial, esta a 
remeterá em seguida ao juízo competente.

Procedimentos Jurisdição Voluntária



- Da Interdição: laudo médico, curador.

- Da Tutela e da Curatela: Menores e 
Maiores.

- Da Organização e da Fiscalização das 
Fundações: Estatuto / Ministério Público.

Procedimentos Jurisdição Voluntária



- Da Ratificação dos Protestos Marítimos e 
dos Processos Testemunháveis Formados 
a Bordo: Diário de navegação – 24 horas –
ratificação judicial.

Procedimentos Jurisdição Voluntária
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