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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS  

 
A Prefeita do Município de Votorantim/SP, com a supervisão da Comissão do Concurso especialmente 

nomeada pela Portaria Nº 19645 de 21 de fevereiro de 2022, usando das atribuições legais: 
 
 
I – DIVULGA A ALTERAÇÃO do Anexo II – Conteúdo Programático e Sugestões Bibliográficas exclusivamente 
para o cargo 3.01 – PROCURADOR JURÍDICO que passa a vigorar com as seguintes exclusões e inclusões a 
saber: 
a) EXCLUI OS SEGUINTES CONTEÚDOS: procedimento especial e ordinário; - execução de título 

extrajudicial; - ação de depósito - ação de anulação e substituição de títulos ao portador - ação de prestação 
de contas. 

b) INCLUÍ OS SEGUINTES CONTEÚDOS: – procedimento comum - Tutela Provisória: urgência antecipada e 
urgência cautelar – tutela da evidência - Cumprimento de sentença - Processo autônomo de execução – da 
ação de exigir contas; oposição. 

c) Com as alterações ora divulgadas o conteúdo programático do DIREITO PROCESSUAL CIVIL para a valer 
com a seguinte redação: 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 05 QUESTÕES 

Lei - interpretação, eficácia temporal (retroatividade e irretroatividade). Pessoas - identificação, personalidade, 
estado, capacidade, incapacidade, representação, assistência, pessoas naturais, pessoas jurídicas, registro, 
domicílio. Bens Públicos. Ato Jurídico. Direitos Reais - posse, propriedade, servidão, enfiteuse. Direitos Reais de 
Garantia. Pagamento - sujeitos, objeto, tempo e lugar, mora, pagamento indevido. Formas de Pagamento - 
consignação, sub-rogação, ação em pagamento, compensação, novação, transação. Contrato - Normas Gerais 
e Classificação - compra e venda -empréstimo - mandato - locação. 
Princípios Gerais do Direito Processual - fontes - eficácia da lei processual. Jurisdição - conceito - princípios - 
espécies - limites. Ação - conceito - teoria - condições - classificação - elementos - cumulação de ações. Processo 
e procedimento - conceito - princípios – espécies – procedimento comum - pressupostos processuais - formação, 
suspensão e extinção do processo - Atos processuais - forma - tempo - lugar - prazo - comunicação - nulidades. 
- Tutela Provisória: urgência antecipada e urgência cautelar – tutela da evidência - Cumprimento de sentença - 
Processo autônomo de execução. Execuções especiais: execução fiscal - execução contra a Fazenda Pública. 
Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa: ação de consignação em pagamento - da ação de exigir 
contas - ações possessórias - embargos de terceiro – oposição - habilitação - restauração de autos - ação 
monitória. Mandado de segurança - ação popular - ação civil pública - desapropriação – usucapião. 
 
Permanecem inalterados os demais itens do Anexo II. 

 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, 
que fica à disposição afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Votorantim/SP, pela Internet no 
endereço www.integribrasil.com.br  bem como o resumo poderá ser divulgado em outros meios de comunicação, 
visando atender ao restrito interesse público. 
 

Votorantim, 04 de abril de 2022. 
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