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APRESENTAÇÃO 

 

Aproveitando os meus Comentários ao Novo Código de Processo Civil, entendi que 
pudesse ser útil aos operadores do Direito destacar alguns temas por eles disciplinados, nascendo 
assim a ideia de dar vida própria a esta obra, de grande interesse para os operadores do Direito, 
intitulando-a “Passo a Passo dos Procedimentos Cíveis”, em 3 (três) volumes, dedicados ao 
Procedimento Comum (Volume I), aos Procedimentos Especiais (Volume II: Tomos I e II) e ao 
Processo de Execução (Volume III). 

Para que essa obra tivesse maior utilidade, decidi formatá-la sob o aspecto teórico e 
prático, este último composto de alguns modelos das principais peças processuais, a cargo do juiz, 
para que aqueles que estiverem se iniciando na seara jurídica possam se orientar no curso do 
processo. 

 Na consecução dessa empreitada, pedi ajuda à minha filha, Luciana Gontijo Carreira 
Alvim Cabral, advogada no Rio de Janeiro, passando a escrever a quatro mãos, tendo a sua 
colaboração, como coautora, sido de fundamental importância para que o objetivo fosse 
alcançado.  

 Se algum leitor detectar algum erro ou equívoco dos autores, ao dar vida a esta obra, por 
favor, faça contato pelo e-mail carreira.alvim@yahoo.com.br ou lucialvim@yahoo.com.br.   

 

                                                                   J. E. Carreira Alvim 
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CAPÍTULO I  

PROCEDIMENTO COMUM  

 

Sumário: 1.1 Processo e procedimento. 1.2 Conceito de processo e de procedimento. 1.3 Procedimento 

comum. 1.4 Aplicação do procedimento comum a outros procedimentos. 1.5 Conteúdo do procedimento 

comum. 1.6 Audiências no procedimento comum. 1.7 Audiência de conciliação ou de mediação. 1.8 

Conciliadores e mediadores. 1.9 Enunciado sumular da ENFAM. 1.10 Audiência de instrução e julgamento. 

1.11 Princípios orientadores da audiência. 1.12 Outras audiências no Código de Processo Civil. 1.13 Itinerário 

percorrido pelo procedimento comum. 1.14 Distribuição, registro e autuação da petição inicial. 1.15 Emenda 

ou complemento da petição inicial. 1.16 Deferimento da petição inicial, citação do réu e intimação do autor. 

1.17 Indeferimento da petição inicial. 1.18 Apelação do indeferimento do pedido e juízo de retratação. 1.19 

Improcedência liminar do pedido. 1.20 Apelação da improcedência liminar do pedido e juízo de retratação. 

1.21 Contestação ou resposta à demanda. 1.22 Matéria alegável na contestação. 1.23 Réplica do autor à 

contestação do réu. 1.24 Ilegitimidade de parte do réu alegada na contestação. 1.25 Revelia. 1.26 Prazos para 

o revel e oportunidade de intervir no processo. 1.27 Revelia e improcedência da ação. 1.28 Reconvenção à 

ação. 1.29 Resposta à reconvenção. 1.30 Julgamento antecipado do mérito, total ou parcialmente. 1.31 

Saneamento e organização do processo. 1.32 Audiência de instrução e julgamento. 1.33 Realização das 

audiências. 1.34 Falta de comparecimento à audiência. 1.35 Alegações finais e memoriais das partes. 1.36 

Prolação da sentença na audiência. 1.37 Sentença da causa. 1.38 Sentença sem resolução de mérito. 1.39 

Sentença com resolução de mérito. 1.40 Sentença de carência de ação. 1.41 Problemática da teoria da 

asserção. 1.42 Procedência ou improcedência da ação ou do pedido.  

1.1  Processo e procedimento 

A busca por um conceito de “processo” e de “procedimento” tem sido uma constante no 
decurso dos séculos, remontando ao direito romano, quando o processo ainda era conhecido por 
“judicium”, como sendo um “actum trium personarum: iudicis, actoris et rei” (ato de três 
pessoas: juiz, autor e réu), sendo que o vocábulo “processo” data da Idade Média quando essa 
relação entre os seus principais sujeitos passou a ser assim denominada. O conceito de 
“procedimento” é bem mais antigo, pois, mesmo quando não se tinha, ainda, um conceito 
embrionário de “processo”, este já era praticado segundo determinados ritos e conforme 
determinadas fórmulas.    

O novo Código de Processo Civil não ministra um conceito de “processo”, e nem lhe 
cumpria ministrá-lo, limitando-se a discipliná-lo, tanto na inferior instância – processo de 
conhecimento e de execução --, quanto nos tribunais –, recursos, ações originárias --, deixando 
para a doutrina a tarefa de conceituá-lo, de fornecer as suas características e de determinar a sua 
função no universo jurídico dos litígios. O mesmo ocorre em relação ao “procedimento”, em que 
o novo Código cuida de determinar, na inferior instância, um procedimento padrão para o trato 
das causas em juízo, a que denominou “procedimento comum”, ao lado de vários procedimentos 
especiais, tanto de jurisdição contenciosa quanto de jurisdição voluntária.  

Na atual sistemática processual, o procedimento sumaríssimo passou a ser o padrão 
apenas nos Juizados Especiais (federais e estaduais), o qual tem a virtude --, ou pelo menos 
deveria ter --, de ser um procedimento concentrado, que permita a solução do litígio no menor 
espaço de tempo possível.  

 

1.2 Conceito de processo e de procedimento 

O processo civil é o instrumento da jurisdição civil, nascendo de uma pretensão na 
aplicação da lei civil, sempre a cargo da parte, desenvolvendo-se com a cooperação das partes 
com o juiz, culminando com a sentença de mérito da causa. 

  O processo é considerado um “conjunto coordenado de atos tendentes à solução do 
litígio, mediante a aplicação da lei”, enquanto o procedimento é “a sequência dos atos processuais, 
mediante atuação dos sujeitos, para se alcançar o objetivo das partes e do Estado-Juiz, na obtenção 
e fornecimento da prestação jurisdicional”.  

 

1.3 Procedimento comum 

Nos termos do art. 318 do CPC, aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo 
disposição em contrário deste Código ou de lei. 



 No tocante aos procedimentos, o CPC contempla o procedimento comum (art. 318 a 538), 
os procedimentos especiais (arts. 539 a 770) e o procedimento executivo (arts. 771 a 925). 

Na hierarquia dos procedimentos, aplicam-se em primeiro lugar os procedimentos 
especiais, pois, se a causa não couber num desses procedimentos, seguirá o procedimento comum; 
mas nada impede que, prevendo o CPC um procedimento especial, possa a parte preferir um 
procedimento comum, a exemplo do que ocorre com as ações possessórias.  

 A palavra “causa” nem sempre corresponde a uma ação ou a um processo, podendo ser 
tomada, segundo a inteligência do texto, como sinônimo de demanda. 

No particular, a palavra “causa” tem diversas acepções jurídicas, sendo sinônimo de 
“demanda”, de “ação” e até de “feito”, mas, na linguagem do art. 318 do CPC, é empregada com 
o sentido de “processo”, porque, sendo o processo um conjunto coordenado de atos processuais, 
e o procedimento, a sua roupagem exterior, existe entre a “causa” e o “procedimento” uma relação 
de “conjunto” e “forma”. Ao dizer que se aplicam a todas as causas o procedimento comum, é 
como se dissesse que se aplicam a todos os processos o procedimento comum. 

As “disposições em contrário”, referidas pelo art. 318 do CPC, são referentes àquelas 
causas que o CPC ressalva no § 3º do art. 1.046, e que são as mencionadas no art. 1.218 do Código 
de 1973, além dos procedimentos de jurisdição contenciosa, disciplinados pelo novo CPC no 
Título III do Livro I da Parte Especial, como a ação de consignação em pagamento (arts. 539 a 
549), a ação de exigir contas (arts. 550 a 553), as ações possessórias (arts. 554 a 568) etc.; e os 
procedimentos de jurisdição voluntária, como a notificação e interpelação (arts. 726 a 729), a 
alienação judicial (art. 730), o divórcio e separação consensuais, extinção consensual de união 
estável e alteração do regime de bens no matrimônio (arts. 731 a 734) etc.   

As “disposições em contrário” referidas no art. 318 do novo CPC, objeto de leis especiais, 
são inúmeras, dentre as quais a que disciplina a desapropriação por utilidade pública (Decreto-
Lei 3.365/41); o mandado de segurança (Lei 12.016/09); a ação popular (Lei 4.717/65); a ação de 
alimentos (Lei 5.478/68) etc.  

 

1.4 Aplicação do procedimento comum a outros procedimentos 

O procedimento comum se aplica, subsidiariamente, aos demais procedimentos especiais 
e ao processo de execução (CPC: art. 318, parágrafo único).   

 Essa disposição do novo CPC mais não faz do que concentrar num único artigo, dedicado 
ao procedimento comum, as disposições que figuravam em preceitos isolados no sistema 
revogado, mas, na verdade, não se aplica o procedimento comum aos demais procedimentos 
especiais e ao processo de execução, mas apenas, e subsidiariamente, aqueles preceitos do 
procedimento comum no que forem aplicáveis. 

No que tange ao advérbio “demais”, está sobrando no parágrafo único do art. 318, que deveria se 

limitar a dizer que: “O procedimento comum se aplica, subsidiariamente, aos procedimentos 

especiais e ao processo de execução”. 


