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I T ODU ÃO 

o Código de Processo Civil cuida dos 
em seu Livro IV, dividido em dois títulos: 

jurisdição contenciosa, e o segundo, da juris. 

() processo não se confunde com O prc 

bos mantenham entre si estreita relação. Cor 

processo compreende as relações jurídicas qu 

c01 sujeitos nele envolvidos e a forma pela qual 

dem-se uns aos outros, até que seja obtida a 

O procedimento limita-se ao encadeam 

no tempo. É a manifestação extrínseca do pn 
vação da maneira de interligação dos diversos 

se sucedem até o provimento final. 

A sistemática acolhida foi a de que em . 

não atribua procedimento especial adota-se ( 

que pode ser ordinário ou sumário. A concll 

processos adotem o rito comum são identifica 

te se não houver previsão expressa de rito esp' 

Estão enumeradas no Código de Proce~ 

vagantes as ações cujo processo seguirá o rito 
ficará evidenciada a natureza instrumental d 

meio para a efetivação dos direitos atribuídos 
dade de procedimentos decorre de um esforç 

dar o processo de forma a torná-lo um instrur 

útil, adaptando-o ao direito substantivo que e 

Aquele que, por exemplo, deseja enconl 
culiaridades do procedimento nas ações po: 

não as deve procurar no direito processual mo 

ridades da proteção à posse, ta] como tratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


