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NOTA À DÉCIMA TERCEIRA EDIÇÃO

Volvidos 15 anos sobre a primeira edição desta obra, persistem os sobressaltos e 
inquietações inerentes às sucessivas edições. 

Sobressaltos, pois é grande a proliferação legislativa, que obriga a uma atua-
lização constante; inquietação, pois o que há pouco era uma verdade arrisca-se a 
deixar de o ser, de um momento para o outro, sem grandes certezas. A título de 
exemplo, refira-se a proposta do Governo de alterações ao Código de Processo 
Civil, aprovada na generalidade em junho de 2020; quando estava prestes a retor-
nar ao plenário, depois de apreciada na especialidade pela comissão parlamentar, 
acabou por voltar à estaca zero com a dissolução da Assembleia da República. 
Aliás, esta 13ª edição foi retardada inutilmente, pois pretendia-se nela introdu-
zir as alterações que iriam vigorar.

De qualquer modo, nesta edição, procedemos às atualizações necessárias em 
relação à anterior. 

Renovo os agradecimentos aos que contribuíram para este livro, designada-
mente o Dr. José Capacete, atualmente juiz no Tribunal da Relação de Lisboa.

Consciente de que é necessário melhorar este trabalho, agradeço o envio de 
contribuições críticas para o email edgarvalles-4118l@adv.oa.pt

Lisboa, 1 de fevereiro de 2022
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PREFÁCIO

Este livro aborda o tema da prática processual civil de uma maneira que eu não 
vejo tratada nos últimos trinta anos. 

Na génese deste livro, nas palavras do seu autor e como consta da respetiva 
introdução, esteve o desafio que lhe foi lançado de escrever na perspetiva do 
interesse dos formandos, dos estagiários que vêm receber formação na Ordem.

Lembro-me das minhas sessões de formação, em que os formandos me per-
guntavam sempre: “Mas que obras devemos ler?”. Se este livro já tivesse aparecido, 
eu teria dado logo a resposta.

A originalidade deste livro está, desde logo, na abordagem que é feita do 
processo civil. Tem como ponto de referência, como enfoque, o advogado. Isto 
é: o processo civil que preocupa o advogado; o processo civil despoletado com o 
patrocínio do cliente que nos procura no escritório e a sua sequência.

É um livro de prosa cuidada, simples, concisa, de fácil leitura.
A correta sistematização dos assuntos é uma constante e facilita a apreensão 

dos conceitos. Está muito bem esquematizado.
Sem querer ser exaustivo, o que mais me chamou a atenção é a permanente 

relevância das regras deontológicas, que fazem a diferença da nossa profissão, e 
a adequada citação de muitos autores (advogados e juízes) com reflexão sobre as 
matérias, sempre de uma forma dinâmica, na ótica do advogado a quem o assunto 
foi entregue, para que o leve a bom porto.

Tudo isto polvilhado de conselhos eminentemente práticos, colhidos da expe-
riência do autor, mas que podiam igualmente ser da experiência de cada um de 
nós, colegas mais velhos.

Aliás, este livro, se expurgado fosse da sua componente técnico-processual, 
resultava um autêntico compêndio de deontologia aplicada, tantos são os con-
selhos sensatos e reconfortantes que um advogado estagiário ou um advogado 
em início de carreira dele podem extrair.
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Depois de o termos lido, com a facilidade e o prazer que só encontramos nos 
romances da nossa predileção, ficamos com a agradável sensação de ver siste-
matizada em letra de forma os conselhos que tantas vezes ouvimos dos nossos 
patronos, e que sempre aos nossos estagiários transmitimos, e os comportamen-
tos profissionais que muitas vezes presenciamos nos nossos colegas mais velhos, 
incorporamos na nossa prática da advocacia e, sobretudo com o nosso exemplo, 
nos esforçamos por veicular a quem damos formação.

O livro vem estruturado em três partes.
A primeira parte é muito mais rica do que a epígrafe (elementos da ação decla-

rativa) pode fazer crer, e refere-se ao advogado e ao cliente com enorme acuidade. 
Apenas salientarei determinadas notas, certas regras comportamentais e 

alguns conselhos de ordem pragmática: o cliente deve ser atendido no escritório; 
não fazer esperar o cliente; não ter pressa; aconselhar com segurança, nem que 
seja necessário chamar o cliente uma segunda vez; tomar nota do que o cliente 
diz; o pagamento, como se faz?; é o advogado que recebe?; é o funcionário?

Tudo isto vem tratado de forma muito simples, muito prática.
Depois, a tentativa de resolução amigável, que o advogado sempre deve fazer 

antes de desenvolver atividade judicial. Diz o autor que o advogado deve acon-
selhar toda a composição justa e equitativa. E mais: há todo o interesse em que 
o acordo revista a natureza de título executivo. Recorda-me o que eu próprio 
salientava nas sessões de formação. Reparem: é avisado fazer assim! 

E, continua o autor: mesmo que o advogado tenha procuração com poderes 
especiais, é preferível ser o cliente a assinar o acordo extrajudicial. 

Isto é de um enorme interesse prático.
Também neste capítulo uma referência sobre honorários, que é de todo o 

interesse ler.
Um outro ponto, de enorme importância, é o da organização. 
Nós, advogados, somos avessos à organização. A organização do dia do tra-

balho, da agenda, dos papéis, é fundamental.
Subscrevo inteiramente esta necessidade.
Ainda neste capítulo, uma nota sobre a capacidade do advogado em dizer 

NÃO! Dizer não aos patrocínios que não são justos e àqueles para os quais o 
advogado não se sinta competente ou com tempo.

Eu concordo com isto. É cada vez mais importante saber dizer não!
A seguir, na estrutura desta parte primeira, vem um capítulo sobre as partes 

e seus mandatários. 
As pessoas pensam que a outorga da procuração é uma mera formalidade, 

mas é indispensável, como refere o autor, explicar ao cliente o que é a procura-
ção e os poderes que são concedidos.
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Tudo isto vem muito bem tratado neste capítulo. O mesmo se passa sobre a 
renúncia à procuração; os procedimentos práticos a adotar quando se quebra a 
relação de confiança que tem de existir entre o cliente e o advogado.

Depois, vêm os atos das partes, sempre na perspetiva do advogado. A matéria 
do prazo está muito bem descrita. Os advogados não podem invocar a acumu-
lação de serviço para deixar cumprir os prazos. Os exemplos de contagem dos 
prazos são muito práticos e estão muito bem apresentados.

A matéria do justo impedimento, o prazo supletivo, tudo isto vem tratado de 
forma pedagógica.

No capítulo VI aparecem muito bem esquematizadas as fases do processo, 
com uma análise correta dos princípios, das fases processuais, da importância da 
ligação entre elas, que tanta falta faz a quem está a iniciar a profissão.

Entramos depois na segunda parte do livro, sobre a marcha do processo.
Realço duas ou três situações que me agradaram imenso.
Uma, relativamente à petição inicial e, particularmente, à seleção dos factos 

que devem constar da causa de pedir. 
Se o autor não alegar factos, o tribunal não vai à procura deles e não se subs-

titui ao autor. Selecionar os factos que realmente constituem a causa de pedir. 
Verificar os meios de prova. Transportar para o articulado, significa articular os 
factos de acordo com a estratégia processual. 

É rigorosamente assim.
Diz o autor e eu subscrevo: o mandatário deve evitar transpor para os articu-

lados as emoções e os subjetivismos das partes e articular factos e não emoções 
das partes ou conceitos normativos.

Quantas vezes nos esquecemos desta norma e do velho brocado latino: “Da 
mihi factum, dabo tibi jus”!

Os restantes articulados, contestação, réplica e articulado superveniente vêm 
muito bem tratados.

Atendo-me agora ao saneamento ou condensação. Este capítulo está muito 
bem tratado no livro. A importância da audiência preliminar, quando é levada a 
efeito corretamente, e mais uma vez na ótica do advogado que para aí deve levar 
um projeto de seleção da matéria de facto relevante assente e a provar. O advo-
gado não deve deixar as situações ao improviso. A preparação da audiência pre-
liminar é um dos trabalhos mais espinhosos, que deve ser feito cuidadosamente. 
A realização, por sua vez, em conjunto com o advogado da parte contrária e o 
juiz, muitas vezes não é fácil.

No que toca aos meios de prova, capítulo IX, chamo a atenção para a clareza, 
a qualidade das considerações do autor sobre a prova testemunhal. 
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Tudo isto vem culminar com a audiência de julgamento. 
Permito-me aqui realçar o que dizemos frequentemente aos advogados esta-

giários e a nós próprios. A primeira regra é que o improviso é dote de alguns. 
Temos de ir para a audiência de julgamento muito bem preparados, com o pro-
cesso estudado. Não é com o processo lido. É estudado.

Preparar o julgamento significa trabalhar com o cliente no nosso escritório.
Preparar o julgamento com a parte é indispensável, até para a parte perceber 

a dificuldade do processo. Este capítulo está muito bem elaborado.
Chamo aqui a atenção para um outro pormenor, no que respeita à relação 

entre os honorários e o julgamento. O autor refere, e muito bem, que é na altura 
da designação de data para o julgamento que o advogado deve solicitar ao cliente 
um reforço significativo da provisão, pois esse é um período decisivo tendo em 
conta a fase crucial do processo. Até por uma questão de sobrevivência: o advo-
gado tem de viver e não pode esperar pelo final do processo para receber a totali-
dade dos honorários a que tem direito. Por outro lado, como o autor bem salienta 
no capítulo da sentença, também porque se o cliente não ficar satisfeito com o 
resultado, terá mais relutância em pagar. 

É realmente de boa prática na advocacia receber parte dos honorários ao longo 
do processo, através de provisões.

Finalmente, a parte III, que chamo a atenção, não é constituída por minutas, 
mas textos de apoio em que aparecem representados vários documentos que 
complementam as matérias, sem se pretender organizar um formulário.

Têm de ser vistos e analisados na ótica do livro, com um conteúdo pedagógico.
A edição da obra é da Almedina, como sempre impecável, na sua elaboração.  

O preço é ajustado.
Para terminar estas pequenas nótulas de apresentação, queria apenas realçar 

a coragem do Dr. Edgar Valles em dar ao prelo esta obra, essencialmente prática, 
despida de pretensões teóricas ou científicas, mas rigorosa nos procedimentos e 
conceitos jurídico-processuais civis, de fácil leitura e apreensão do sentido e cheia 
de conselhos úteis e deontologicamente irrepreensíveis, seguramente importante 
para a formação dos advogados estagiários. Melhor lhe ficaria o título de “Manual 
das Boas Práticas do Advogado no Âmbito do Processo Civil Aplicado”, porque 
verdadeiramente de um manual, de um guia, se trata.

Depois, agradecer-lhe, em meu nome e no dos restantes formadores deste 
Centro de Estágio de Coimbra, o ter conseguido sistematizar neste livro a expe-
riência dos advogados de barra que persistimos em ser e transmitir-lhe que este 
livro será recomendado a todos os advogados estagiários que verdadeiramente 
queiram ser advogados e a todos os que, já o sendo, queiram reconfortar-se nos 
sensatos ensinamentos do seu autor.
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(Extratos da intervenção de improviso do Dr. José Granja Bento, Presidente 
do Centro Distrital de Estágio de Coimbra e formador de Prática Processual 
Civil, proferida em 23/3/2006, na apresentação da primeira edição do livro em 
Coimbra, em sessão organizada pela Ordem dos Advogados).

Nota do autor: nesta edição do livro, foram suprimidas as referências do pre-
fácio a matéria revogada pelo CPC de 2013, como é o caso da tréplica.
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INTRODUÇÃO

Em 1985, a Presidente do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, 
Maria Clara Lopes, convidou-me para integrar a direção do Centro de Estágio de 
Lisboa da Ordem dos Advogados bem como para exercer funções de formador.

Desde então, tenho sempre participado na formação para estagiários, com  
funções de responsabilidade no Conselho Distrital presidido por Laureano San-
tos (1993-1995), em que pontificou o atual Bastonário da Ordem dos Advoga-
dos, Rogério Alves.

Daquele grupo restrito de formadores iniciais, apenas restam dois: Rodolfo 
Lavrador e eu próprio.

Os anos passaram… Vinte e um anos decorreram…
Em todos os cursos de estágio, na área do Processo Civil, sobreveio, sempre, 

a mesma pergunta dos formandos: como estudamos as matérias?
As respostas têm sido, ao longo dos anos, as mesmas: não estamos na Facul-

dade, mas podem reler Antunes Varela, Castro Mendes, Manuel de Andrade e, 
agora, António Santos Geraldes. Existem também preciosos apontamentos das 
sessões do saudoso José Carlos Mira, coligidos por Ana Silva Coelho.

Vários formandos têm perguntado: “Mas a Ordem não tem quem escreva?”
A pergunta causou mais incómodos do que seria de esperar. A Ordem dos 

Advogados tem excelentes formadores, com notável trabalho. Mas para o exte-
rior, não há reflexos, exceto em Deontologia, matéria por excelência reservada 
à Ordem. 

Em Deontologia, temos António Arnaut e agora Sousa Magalhães. Mas em 
Penal? E em Processo Civil? E em tantas outras matérias?

Será que o Processo Civil está reservado aos académicos e aos magistrados? 
Não. Os advogados, pela sua experiência profissional, também podem e devem 
escrever. 
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Nesse desiderato, e respondendo também ao desafio de Raposo Subtil, Pre-
sidente do Conselho Distrital de Lisboa, que sempre incentivou os formadores 
a escrever, a “pôr cá para fora trabalhos”, reuni as experiências destes anos de for-
mação, conjugada com o trabalho profissional, no terreno (como agora se diz), e 
eis a obra que é dada à estampa.

Não é uma obra académica, teórica.
São antes apontamentos práticos, elementos de estudo, dirigidos aos advogados 

estagiários e, porque não, aos advogados jovens e em geral aos que se pretendem 
iniciar no processo civil.

Por essa razão, o título é “Prática Processual Civil”, ou seja, o processo civil 
visto na perspetiva do advogado.

A primeira parte é geral, abrangente; a segunda inclui a marcha do processo, 
desde os articulados à sentença, com uma nota final sobre custas; a terceira e 
última parte contém documentos de apoio. Não são minutas (que induzem em 
erro), mas apenas documentos auxiliares para o acompanhamento do estudo, 
ilustrativos das matérias, elaborados por vários colegas. As peças judiciais foram 
gentilmente facultadas por José Capacete, ilustre juiz da 13ª Vara Cível de Lisboa, 
que nos últimos anos tem colaborado em ações no âmbito do estágio, auxiliando 
os advogados estagiários em visitas organizadas ao tribunal. Prestou valiosa cola-
boração na revisão do livro, corrigindo e sugerindo aperfeiçoamentos. 

Todos os artigos indicados sem referência expressa a códigos ou diplomas 
referem-se ao Código de Processo Civil. 

Este trabalho não visa substituir a formação do Centro Distrital de Estágio, 
nas suas vertentes diversificadas (sessões de formação da primeira fase, segunda 
fase, e e-learning): é antes um meio auxiliar, complementar. As opiniões expres-
sas são da minha exclusiva responsabilidade, pelo que não podem ser invocadas 
como posição de outros formadores.

De realçar também que o verdadeiro processo civil se aprende com a presença 
e intervenção nos tribunais. 

Deveria referir aqui os vários amigos (advogados e magistrados) que me aju-
daram e que deram o seu contributo profícuo em sugestões, correções e na pró-
pria revisão. Mas correria o risco de omitir algum, tantos e tão bons são eles. E 
elas. Também destaco o muito que aprendi nestas milhares de horas de formação.

Finalmente, uma última referência – last but not least – à Ana, ao Luís e 
ao Francisco, a minha família, que sempre me incentivaram e que sabem com-
preender os meus “recolhimentos” e “sofrimentos”, partilhando igualmente os 
sucessos.

(Janeiro de 2006)
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