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Introdução 

 
 

   Passada uma década da criação dos Julgados de Paz, cumpre fazer 

uma reflexão sobre o valor que estes tribunais têm na sociedade portuguesa e na justiça 

em particular. 

   Esperam-se, em breve, grandes desafios e expectativas para estas 

identidades. O país passa por um momento conturbado. A crise sócio-económica que 

assola Portugal só veio realçar as falhas e as fragilidades da justiça, bem como a 

debilidade da própria democracia. Os Julgados de Paz poderão representar um sinal de 

optimismo num contexto social de insatisfação e descrença. Poderá ser essa a 

razãopara o aumentodo impacto dos Julgados de Paz no nosso ordenamento jurídico, 

através danova lei que irá fazer a primeira alteração à Lei nº 78/2001, que vai entrar 

em vigor no dia 1 de Setembro de 2013. A optimização do regime dos Julgados de Paz é 

também um dos pontos que consta no memorando de atendimento a que o governo se 

vinculou no âmbito do resgate financeiro concedido a Portugal. Ao passarem a ter um 

papel de maior realce político e social, os Julgados de Paz vêem aproximar-se o fim 

oficial do período experimental em que nasceram. A realização deste estágio curricular 

no Julgado de Paz de Lisboa permitiu-me assimilar, com satisfação, os princípios 

orientadores que guiam estes tribunais e deu-me a possibilidade de descobrir que o seu 

legado está para além de uma tutela jurisdicional eficiente. 

   A convivência com a prática deste Julgado de Paz permitiu-me 

concluir que este não é apenas um meio para a resolução de litígios, sendo também um 

serviço público de grande confiança para os utentes. A proximidade que o cidadão tem 

com o Julgado de Paz incute-lhe responsabilidade directa na resolução de conflitos e na 

obtenção de consensos, criando-se um exercício de cidadania extremamente 

importante. O fim da pacificação social está sempre presente, resolvendo-se conflitos 

existentes em relações próximas de indivíduos através de acções que muitas vezes não 

passam pela aplicação estrita da norma legal. Por outras palavras, dentro da imagem 

preponderante dos Julgados de Paz enquanto tutela jurisdicional eficiente e de custos 

acessíveis, existe uma dimensão significativa de participação democrática e paz social 
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que excede o conceito de justiça e possibilita ao cidadão melhorar a sua posição na 

sociedade com elevados níveis de satisfação. 

   A descoberta de todos os benefícios associados aos Julgados de Paz só 

podia ter ocorrido no âmbito do estágio realizado. Provavelmente, a maior parte da 

população portuguesa desconhece essas vantagens, enquanto outros cidadãos nem 

deverão saber o que são os Julgados de Paz. Contudo, estes tribunais têm um forte 

potencial que deve ser aproveitado e divulgado. Não se pode perder o que de bom já se 

conquistou e devemos procurar o melhoramento destes meios de resolução alternativa 

(e jurisdicional) de litígios, que são muito mais do que isso. 

   Os Julgados de Paz não devem existir de forma isolada em relação aos 

tribunais judiciais, como se tivessem propósitos e fins incompatíveis. Em vez de 

distanciamento e desconfiança, deveria haver união e complementaridade. O que 

apenas difere entre estes tribunais é a sua natureza. Se os Julgados de Paz têm um lugar 

no nosso ordenamento jurídico então deve-se fomentar uma convivência com os 

tribunais judiciais, procurando o dinamismo e o desenvolvimento numa perspectiva 

mais abrangente da justiça em Portugal. 

   Espero que este relatório possa contribuir para a concretização destas 

ideias, levantando questões e dando algumas respostas que poderão ser úteis para o 

debate e discussão do futuro dos Julgados de Paz na sociedade portuguesa.  
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Capítulo I. 

 

Enquadramento Teórico 

 

1. Contextualização Histórica dos Julgados de Paz em Portugal 

    

   A Filosofia dos Julgados de Paz de hoje já existia na Idade Média1. 

Esta era praticada por juízes populares ou árbitros de paz2, que através dos 

costumes e do bom senso casuístico tentavam resolver os conflitos numa 

perspectiva conciliadora. Não existem certezas em relação às práticas sociais da 

época, mas ainda assim é possível estabelecer uma ligação à prática dos dias de hoje. 

   Séculos mais tarde, é possível constatar as mesmas intenções de 

obtenção de acordo e de pacificação no século XV, com as Ordenações Afonsinas. 

Estas iriam manter-se até às Ordenações Filipinas3 .No que toca à efectiva 

institucionalização dos Julgados de Paz, esta surgiria com a Carta Constitucional de 

1826. Aí, previa-se a competência dos Julgados de Paz para julgar pequenas 

demandas4, bem como obrigações de conciliação para os respectivos juízes. 

   A constituição de 1938 continuava a prever a existência de juízes 

de paz que tinham o dever de conciliar as partes mas até ao final do século XIX estes 

passariam a ser magistrados contenciosos inferiores5. 

   Com o início do século XX e com o aparecimento do centralismo, as 

funções dos juízes de paz foram-se esvaziando até culminar na extinção institucional 

                                                        
1 Nas palavras de J.O Cardona Ferreira: “Tudo parte, aliás, de um tempo medieval 
durante o qual o centralismo é escasso e as pessoas dos espaços locais 
(mormente, concelhios) têm necessidade de prover as suas próprias 
necessidades, inclusive de instituições que previnam ou (e) resolvam conflitos”. 
J.O Cardona Ferreira; Justiça de Paz, Julgados de Paz; Coimbra Editora, 2005, p. 
79. 
2 João Miguel Galhardo Coelho, Julgados de Paz e Mediação de Conflitos, Lisboa, 
Âncora Editora, 2003, p. 13. 
3J.O Cardona Ferreira; Justiça de Paz, Julgados de Paz; Coimbra Editora, 2005, p. 
85. 
4João Sevivas, Julgados de Paz e o Direito, Editora Rei dos Livros, 2007, p. 19. 
5 João Miguel Galhardo Coelho, Julgados de Paz e Mediação de Conflitos, Lisboa, 
Âncora Editora, 2003, p. 14 
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dos Julgados do Paz e na remoção, em 1945, da referência que era a eles feita na 

Constituição de 19336. 

   Após o 25 de Abril de 1974, os Julgados de Paz passaram a constar 

novamente na Constituição7. Anos mais tarde, a Lei nº 82/77, de 6 de Dezembro, 

que aprovou a Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais, definia as competências destes 

tribunais8. Contudo, com o passar dos anos, os Julgados de Paz caíram em desuso e 

no esquecimento. 

   Só com a revisão constitucional de 1997 é que voltaria a ser 

prevista, em lei fundamental, a possibilidade de haver Julgados de Paz enquanto 

tribunais e órgãos de soberania (artigo nº209, nº 2, da Constituição da República 

Portuguesa9). 

   Quatro anos depois, seria aprovada por unanimidade pela 

Assembleia da República a Lei nº 78/2001, de 13 de Julho, que regula a organização, 

competência e funcionamento dos Julgados de Paz e que ainda vigora no nosso 

ordenamento jurídico. 

   Não obstante o percurso irregular que os Julgados de Paz foram 

tendo ao longo da história, é importante tê-lo em conta para que no futuro não se 

cometam os mesmos erros. De facto, parece ter sempre havido uma necessidade de 

resolução extrajudicial de litígios a nível local, através da conciliação das partes e da 

atenção ao caso concreto. Essa necessidade ainda hoje existe, bem como os meios de 

resolução.  

 

2. Princípios Estruturantes dos Julgados de Paz 

 

   Os princípios gerais dos Julgados de Paz constam do artigo 2º da Lei 

nº 78/2001. No nº 2 da norma estabelece-se que “os procedimentos nos Julgados de 

Paz estão concebidos e são orientados por princípios de simplicidade, adequação, 

informalidade, oralidade e absoluta economia processual”. 

                                                        
6 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p.21. 
7João Sevivas, Julgados de Paz e o Direito, Editora Rei dos Livros, 2007, p. 20. 
8Lúcia Dias Vargas, Julgados de Paz e Mediação, Uma Nova Face Da Justiça, 
Almedina, 2006, p. 91. 
9De agora a diante, denominada de CRP. 
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   Merecem igual destaque os princípios de participação cívica das 

partes e de estímulo ao acordo, que constam no nº 1 do mesmo artigo, bem como os 

princípios da proximidade eda acessibilidade10.  

   Pretende-se realizar uma breve exposição de cada um destes 

princípios condutores da prática exercida nos Julgados de Paz. Neste aspecto, é visível a 

diferença em relação aos tribunais judiciais. Estes princípios exercem a sua influência 

durante toda a tramitação processual dos Julgados de Paz e são tomados em conta em 

diversas questões que poderão surgir e que não estão previstas na lei. 

   Relembra-se que o artigo 63º da Lei nº 78/2001 prevê a aplicação 

subsidiária, no que não seja incompatível, do Código de Processo Civil 11 ao 

funcionamento dos Julgados de Paz. Assim, na prática destes tribunais estão também 

presentes os princípios basilares de cariz constitucional do Processo Civil, como o 

princípio do contraditório, da igualdade das partes ou da imparcialidade do juiz12. 

   Princípios bastante vincados na Lei dos Julgados de Paz13 , como os da 

oralidade ou da economia processual também estão previstos no CPC, embora tenham 

uma concretização nos tribunais judiciais bastante mais reduzida do que  aquelaque é 

presenciada na prática dos Julgados de Paz. 

   Como bem destaca Mariana França Gouveia14, não é de menosprezar a 

importância da arrumação sistemática dos princípios dos Julgados do Paz no início da 

LJP. Essa arrumação permite que os princípios sejam tomados em conta na 

interpretação e na aplicação das restantes normas, acabando também por se 

estenderem à conduta dos juízes de paz e dos técnicos ao longo doprocesso.  

 

2.1 Princípio da Simplicidade 

 

                                                        
10Os princípios da proximidade e da acessibilidade não estão expressamente 
previstos na lei. A existência destes princípios retira-se dos procedimentos 
inerentes ao funcionamento dos Julgados de Paz. Ver João Chumbinho, Julgados 
de Paz na Prática Processual Civil, Quid Juris, 2007, pp. 98 e seguintes.  
11De agora a diante, denominado de CPC. 
12 Lebre de Freitas;Introdução ao Processo Civil, Conceito e Princípios 
Gerais;Coimbra Editora, 2009, p.82. 
13De agora a diante, denominada de LJP. 
14Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
292. 
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   Este princípio consagra a idoneidade da forma dos actos tendo em 

conta os objectivos que se pretendem alcançar15. Estando inserido na lógica da 

economia processual, visa a eliminação dos actos desprovidos de utilidade ou que não 

sejam estritamente necessários para o seguimento do processo. 

   Esta ausência de formalismos está presente em mais do que uma 

norma da LJP, sendo exemplo disso os artigos 43º, nº 2 (apresentação verbaldo 

requerimento inicial) e 38º, nº 1 (não obrigatoriedade em constituir mandatário)16. 

   Este princípio está igualmente consagrado nos artigos 137º e 138º do 

CPC, aplicando-se também aos tribunais judiciais. No entanto, como afirma João 

Chumbinho17, a convergência que é feitanos Julgados de Paz entre este princípio e os 

princípios da informalidade e da celeridade tornam os seus procedimentos mais ágeis 

em comparação com aqueles existentes nos tribunais judiciais.  

   Durante a realização do estágio, foi observada por diversas ocasiões a 

aplicação deste princípio para além do que está expressamente consagrado na lei18. Tal 

não implica que haja uma intenção de facilitar ou que sejam reduzidas as garantias das 

partes, uma vez que tanto os técnicos como os juízes dos Julgados de Paz conseguem 

adaptar este princípio às diferentes complexidades de cada caso. 

 

2.2 Princípio da Adequação 

 

   O artigo 265º-A do CPC estabelece que “Quando a tramitação 

processual prevista na lei não se adequar as especificidades da causa, deve o juiz 

oficiosamente, ouvidas as partes, determinar a prática dos actos que melhor se ajustem 

ao fim do processo, bem como as necessárias adaptações”. 

   Ou seja, este princípio impõe que o objectivo último de cada acto 

processual seja tomado em conta na respectiva forma, adaptando-se a tramitação 

                                                        
15José Lebre de Freitas, João Redinha e Rui Pinto; Código de Processo Civil 
Anotado, Vol. I, Coimbra Editora, 2008, p. 253. 
16 Joel Timóteo Ramos Pereira; Julgados de Paz, Organização, Trâmites e 
Formulários; Quid Juris, 2002, p. 31.  
17João Chumbinho, Julgados de Paz na Prática Processual Civil, Quid Juris, 2007,p. 
87. 
18A título de exemplo, no Julgado de Paz de Lisboa os técnicos de atendimento 
utilizam uma linguagem acessível e simplificada ao comunicar com os utentes 
que não tenham conhecimentos jurídicos, dentro de uma lógica de proximidade 
ao cidadão.   
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prevista na lei abstracta ao caso concreto19. Trata-se de um princípio próximo do da 

simplicidade, na medida em que defende os mesmos interesses. Na verdade, desde a 

sua génese que a LJP já vem preparada com procedimentos simples e pouco detalhados 

que visam a eficiência processual20, havendo uma forte compatibilidade com os 

princípios que universalmente consagra21. 

 

2.3 Princípio da Informalidade 

 

   No que toca ao serviço prestado nos Julgados de Paz, este princípio 

pode ser interpretado de duas maneiras: Numa perspectiva estritamente legal ou numa 

perspectiva comportamental, sendo certo que ambas revestem igual importância na 

prática destes tribunais. 

   Dentro do princípio da informalidade também existem 

contornosbastante próximos aos princípios anteriormente apresentados. Na 

perspectiva legal, o informalismo implica uma ausência de rigidez e de excessivo 

detalhe nas normas processuais. Recupera-se aqui a ideia do predomínio dos fins em 

relação aos meios, sendo certo que a elasticidade existente nos procedimentos permite 

um tratamento mais eficiente dos contornos específicos de cada caso. Na perspectiva 

comportamental ou organizacional, o informalismo está sempre presente no 

relacionamento dos juízes e dos técnicos com o utente, na constituição física do tribunal 

e até mesmo na simbologia (ou ausência desta) dos seus ritos. 

   Enquanto o informalismo legal pode ser imediatamente apreendido 

por qualquer jurista que faça uma breve leitura à LJP, a vertente organizacional deste 

princípio da informalidade apenas poderá ser verdadeiramente compreendida por 

quem trabalha nos Julgados de Paz ou por quem contacta com a sua realidade.Não seria 

possível expor estas ideias caso não se tivesse realizado este estágio curricular nos 

Julgado de Paz de Lisboa. Da mesma forma que não seria possível apreender, por 

                                                        
19José Lebre de Freitas, João Redinha e Rui Pinto; Código de Processo Civil 
Anotado, Vol. I, Coimbra Editora, 2008, pp. 512 e seguintes. 
20Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
292. A autora também destaca a ausência de tradição de procedimentos nos 
Julgados de Paz. 
21 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 40. 
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exemplo, a relevância que um juiz sem toga pode ter, na audiência de julgamento, em 

relação às partes.  

   O informalismo contribui para que haja comunicação e participação 

dos interessados, possibilitando a proximidade e a resolução de conflitos, que por sua 

vez permitem a satisfação do utente em relação ao tribunal com fortes benefícios para a 

sociedade. Não se pretende adiantar muito mais, deixando-se apenas a conclusão de 

que os objectivos de participação cívica dos interessados e pacificação social podem e 

devem ser alcançados para além do plano jurídico-legal. 

 

2.4 Princípio da Oralidade 

 

   Trata-se de um princípio que se impõe não só por razões de 

celeridade mas também para facilitar a imediação entre os sujeitos no processo. Sendo 

o acordo entre as partes um dos fins dos Julgados de Paz, este princípio facilita a 

exposição de ideias e a argumentação necessária para esse efeito22. O princípio da 

oralidade, quando exercido por uma das partes, aproveita de igual forma ao juiz e à 

parte contrária e sem ele não seria possível chegar ao cerne dos conflitos. 

Naturalmente, trata-se de uma evidência também presente na mediação.  

   No que toca a actos processuaisstricto sensu, destaca-se a 

possibilidade de apresentar verbalmente o requerimento inicial ao serviço de 

atendimento dos Julgados de Paz(artigo 43º, nº 2 e 3 da LJP), a possibilidade de 

apresentar contestação verbalmente ao serviço de atendimento dos Julgados de Paz 

(artigo 47º, nº 1 da LJP) e a possibilidade de haver notificação por telefone (artigo 46º, 

nº 3 da LJP). Todos estes actos visam, com informalismo, acelerar a tramitação do 

processo nos Julgados de Paz23. 

 

                                                        
22João Chumbinho, Julgados de Paz na Prática Processual Civil, Quid Juris, 2007,p. 
96. 
23É bastante comum haver notificações por telefone no Julgado de Paz de Lisboa, 
com claros ganhos na celeridade. Em relação a apresentação verbal de 
requerimentos iniciais e de contestações, constata-se que na prática esta 
possibilidade pode funcionar contra o utente. Se este não possuiu experiência ou 
conhecimentos jurídicos cria-se o risco de haver uma exposição deficiente dos 
factos, embora os técnicos acautelem essa situação ao recomendar a consulta de 
um advogado.      
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2.5 Princípio da Absoluta Economia Processual 

 

   A LJP reforça, na consagraçãodeste princípio, a exigência de redução 

de actos processuais ao mínimo indispensável24. Poderia, eventualmente, considerar-se 

que este princípio não acrescenta nada de novo, estando já inserido nos princípios da 

simplicidade e da informalidade. Com efeito, retira-se destes últimos uma intenção 

clara de economia processual. 

  Ainda assim, somos da opinião de que é importante a autonomia deste 

princípio. É benéfico que este esteja expressamente consagrado na LJP, não deixando 

quaisquer dúvidas sobre os fins que devem guiar a prática dos Julgados de Paz e 

impedindo eventuais alterações legislativas que não se adaptem a ele25. 

 

2.6 Princípio da Participação Cívica das Partes 

 

   Do que foi anteriormente exposto, chega-se à conclusão que este 

princípio é, em simultâneo, um meio e um fim nos Julgados de Paz. Por um lado, visa-se 

a participação das partes para que seja possível obter, da melhor forma, um justo 

acordo no processo. Por outro lado, a participação das partes deve ser um objectivo a 

alcançar, pois reforça a democraticidade e a responsabilidade do cidadão na realização 

da justiça. 

   Não é producente tentar solucionar qualquer litígio sem ter em conta 

a posição dos envolvidos. Por mais que o Direito tente regular na lei, de forma geral e 

abstracta, todas as especificidades da vida em sociedade, esse será sempre um objectivo 

que se vai revelar curto. Além do mais, vivemos numa altura pautada por ritmos sociais 

muito acelerados que as instituições seculares do Direito têm dificuldade em 

acompanhar. Essa é uma das razões para terem surgido os meios de resolução 

alternativa de litígios, face à incapacidade e inadequação das instâncias judiciais para a 

resolução de diversos confrontos. 

   A participação cívica dos interessados na resolução do litígio tem uma 

vertente de eficácia. Se um dos objectivos dos Julgados de Paz é a justa composição do 

                                                        
24 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p.41. 
25A utilização do adjectivo “absoluta” deve condicionar a aplicação de qualquer 
norma ou procedimento que possa comprometer a celeridade do processo.   
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acordo, não se afigura lógico (nem justo) tomar decisões sem a cooperação de quem 

mais sabe e sofre com o litígio, não tomando em conta o que têm a dizer.  

   A competência dos Julgados de Paz cinge-se a acções de valor não 

superior a 5.000 €26. Não se trata de uma alçada colocada ao acaso pelo legislador mas 

sim uma intenção clara de conferir aos Julgados de Paz a competência para tratar dos  

chamados “litígios do dia-a-dia”.  

   Estes problemas tendem a ser pouco complexos juridicamente e 

próximos da vida pessoal e emocional dos interessados. Muitos deles estão inseridos 

em relações de proximidade e de carácter duradouro (sendo as relações de vizinhança 

o caso paradigmático). Não sendo resolvido o conflito primordial que existe entre as 

partes, há uma forte probabilidade de continuar a haver litígios entre elas . 

   Havendo participação, abre-se caminho ao acordo, à pacificação social 

e à solução célere. Logo, este princípio tem sempre de existir dentro destes tribunais, 

estando igualmente consagrado no artigo 35º, nº 1 (cooperação das partes na 

mediação),38º, nº 1 (comparência pessoal das partes ) e 57º (audição das partes em 

audiência de julgamento) da LJP. 

   Por fim, existe uma vertente pedagógica no princípio da participação 

das partes. Ao observar diversas audiências de julgamento e mediações durante o 

estágio, percebia-se que as partes só tinham efectivamente comunicado e concretizado 

uma saudável troca de pontos de vista a partir do momento que se viram juntos na 

mesma sala. 

   Até esse momento, antes do demandante ter proposto a acção nos 

Julgados de Paz, via-se que não tinha havido abertura de parte a parte para 

verdadeiramente ouvir e reflectir no que outro tinha dito. Havendo um terceiro, seja ele 

o mediador ou o juiz, com habilidade e experiência para orientar a discussão, as partes 

apreendem a posição ou opinião do outro.De seguida, chega-se a lugares comuns e, por 

fim, ao acordo. Trata-se de um ensinamento que poderá ser bastante útilaos utentes. Ao 

incutir-se a responsabilidade pela auto-composição do litígio está a dar-se a 

                                                        
26Artigo 8º da LJP em conjunto com o artigo 24º da Lei de Organização e 
Funcionamento dos Tribunais Judiciais. 
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possibilidade para que no futuro os litígios sejam resolvidos pelo regular exercício da 

cidadania em vez da decisão imposta pelo tribunal, órgão de soberania27. 

 

2.7 Princípio de Estímulo ao Acordo 

 

   Este princípio também actua durante a mediação e a conciliação nos 

Julgados de Paz. Visa o fim da pacificação social e a resolução definitiva do conflito. Aqui 

não entra tanto o critério da eficácia. Se assim fosse, teríamos, ao invés, um princípio de 

estímulo à resolução célere. Parte-se de uma ideia que poderá não ser compatível com a 

aplicação rígida de normas de direito substantivo, que até podem estar especificamente 

previstas paraos factos que as partes trazem à acção. Isto acontece porque o acordo 

obtido nos Julgados de Paz surge através de meios alternativos de resolução de litígios. 

No entanto, é no conflito e não no litígio que deve incidir a justa composição do acordo.  

   O que se pretende é um acordo entre as partes que seja duradouro e 

que resolva, de forma definitiva, toda a animosidade existente. Ou seja, não se deseja 

um acordo precário que incida parcialmente sobre o conflito e seja inapto para alcançar 

a paz social. A aplicação deste princípio está para além do combate a morosidade, 

concretizando um dos fins do Direito e melhorando as relações sociais28. Nas palavras 

de Cardona Ferreira: “Os Julgados de Paz devem procurar, como o seu nome indica, 

pacificação e tranquilização individual e social e, isto, pela via privilegiada do acordo – 

mas, note-se, não acordo meramente formal ou estático e, sim, acordo justo”29. 

 

2.8 Princípio da Proximidade 

 

 Trata-se aqui de uma proximidade do cidadão em relação ao sistema 

de justiça. Este não é um princípio expressamente consagrado na LJP mas justifica-se a 

sua autonomia face à importância que tem na prática dos Julgados de Paz. Este 

                                                        
27Como nos foi dito durante o estágio pelo Dr. João Chumbinho, juiz coordenador 
do Julgado de Paz de Lisboa, o que idealmente se pretende é que as partes não 
tenham de recorrer mais aos Julgados de Paz no futuro ou que necessitem da 
homologação do acordo pelo juiz, resolvendo os litígios por elas mesmas, 
confiando uma na outra.  
28João Chumbinho, Julgados de Paz na Prática Processual Civil, Quid Juris, 2007,p. 
130. 
29 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 38. 
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princípio é mais facilmente contextualizado se houver uma comparação com a prática 

dos tribunais judiciais, onde existe um distanciamento considerável para com o 

cidadão.É notório o seu alheamento em relação ao processo nos tribunais judiciais, 

levando a que tenha uma fraca identificação com estes órgãos de soberania30. 

 Devido à complexidade da questão, não se pretende desenvolvê-la 

aqui em demasia. Passando pelas dificuldades económicas de acesso aos tribunais até a 

incompreensão da própria linguagem jurídica, deixa-se apenas a observação de que os 

tribunais judiciais não exercem uma prática direccionada para a integração e 

participação do cidadão comum. 

 Face à exposição anteriormente feita dos princípios da oralidade, 

informalidade, participação das partes e estímulo ao acordo é fácil concluir que os 

Julgados de Paz não só definem o cidadão e os seus interesses como o centro das 

atenções como também o colocam como principal interveniente na resolução do 

litígio.Assim, é natural ou até mesmo inevitável que haja uma grande proximidade aos 

Julgados de Paz. No entanto, esta proximidade não é apenas psicológica31, podendo 

haver uma efectiva aproximação em termos geográficos, como está explícito no artigo 

4º, nº 3 da LJP. A norma não o afirma expressamente, mas ao permitir, por exemplo, 

que se estabeleçam locais diferentes para a prática de determinados actos processuais, 

fica subentendida a intenção de deslocar o tribunal ao que pode ser revelante para o 

processo, aproximando-o dos interesses do cidadão. 

 Este foi um dos princípios mais visíveis durante a realização do 

estágio curricular no Julgado de Paz de Lisboa. Desde os juízes até aos técnicos, todos 

adoptam condutas que fazem com que os utentes se sintam bem-vindos e à vontade 

para falarem dos seus problemas. O desenvolvimento desta relação com as partes está 

para além da simples aplicação dos princípios dos Julgados de Paz. Devido a esta 

sensibilidade e valorização de proximidade por parte de quem trabalha neste tribunal, 

apenas nos conseguimos recordar em seis meses de estágio de um único caso de 

insatisfação do utente para com o serviço prestado.  

                                                        
30António Manuel Hespanha; O Caleidoscópio do Direito, O Direito e a Justiça nos 
Dias e no Mundo de Hoje; Almedina, 2007, pp. 290 e seguintes. 
31João Chumbinho, Julgados de Paz na Prática Processual Civil, pp. 114 e 
seguintes. 
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   Ainda que esta seja uma observação de teor não jurídico, 

consideramos que é possível estender estes bons resultados para o melhoramento da 

LJP. 

 Seria um desenvolvimento positivo criar disposições que prevejam 

uma formação específica de técnicos e juízes (para além das já existentes32nos 

regulamentos de concurso público de recrutamento e selecção de juízes de paz) que 

tenha em conta este princípio no relacionamento com os interessados. 

 

2.9 Princípio da Acessibilidade 

 

 À semelhança do princípio da proximidade, o princípio da 

acessibilidade tem um tremendo valor no funcionamento dos Julgados de Paz, embora 

também não esteja previsto de forma directa na LJP. Na verdade, o princípio da 

acessibilidade,quando visto na perspectiva geográfica, tem implicações idênticas ao 

princípio da proximidade33. Mas antes de poder haver proximidade tem de haver 

acessibilidade. Ou seja, só com um eficiente acesso à justiça é que se pode estar próximo 

do cidadão. A acessibilidade dos Julgados de Paz também é superior à dos tribunais 

judiciais.  

 Dois factores são tomados em conta na acessibilidade: O recurso a 

uma justiça que seja eficiente e célere e os custos no acesso a essa justiça. Ambos estão 

previstos no artigo 20º, números 1 e 4, da Constituição da República Portuguesa. A 

morosidade dos tribunais judiciais deixa fortes dúvidas em relação à obrigação 

constitucional de decidir em “prazo razoável”34. Em sentido oposto, o prazo médio para 

a obtenção de sentença nos Julgados de Paz e o seu número elevado de processos findos 

demonstram uma celeridade e eficiência notável35. 

                                                        
32Ver o artigo 11º da Portaria nº 1006/2001, de 18 de Agosto.  
33João Chumbinho, Julgados de Paz na Prática Processual Civil, p.101 
34De acordo com as estatísticas publicadas pela Direcção-Geral da Política de 
Justiça; o número de processos pendentes nos tribunais de 1ª instância, à data de 
31 de Dezembro de 2012, correspondia a 1.719.614 processos. Para mais 
informações, consultar a página 
http://www.siej.dgpj.mj.pt/webeis/gplp_main.jsp#. 
35Posteriormente, iremos analisar com mais detalhe esta questão. Conferir infra, 
Capítulo I, Ponto 3.2.  
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 Muitos cidadãos optam por não recorrer aos tribunais judiciais para 

resolverem os seus litígios devido ao pagamento de custas e de honorários de 

advogado. Mesmo que se obtenha uma decisão favorável, poderá não compensar face à 

demora na decisão. As custas dos Julgados de Paz são bastante mais reduzidas, claras e 

previsíveis36, possibilitando o acesso ao cidadão comum.  

 

3. Competência dos Julgados de Paz 

 

 No Capítulo II da LJP está prevista a competência destes tribunais. 

Regula-se a competência em razão do objecto nos artigos 6º e 7º e regula-se a 

competência em razão do valor, matéria e território desde o artigo 8º até ao artigo 14º. 

No artigo 6º da LJP está previsto que os Julgados de Pazapenas têm competência para 

acções declarativas e o artigo 9º do mesmo diploma define as matérias que dentro 

deste tipo da acção os Julgados de Paz podem decidir. Uma forte corrente 

jurisprudencial e parte da doutrina consideram que a competência dos Julgados de Paz 

não é exclusiva em relação à competência dos tribunais judiciais de 1ª instância. 

 

3.1 Competência material exclusiva dos Julgados de Paz 

 

   A LJP não especifica no artigo 9º se a sua competência para apreciar e 

decidir aquelas acções declarativas é alternativa ou exclusiva, o que na prática deixa a 

dúvida sobre a possibilidade de propor uma mesma acção no Julgado de Paz e no 

tribunal de 1ª instância. 

   No sentido da alternatividade, o acórdão uniformizador de 

jurisprudência (AUJ) do Supremo Tribunal de Justiça de24 de Maio de 2007 decidiu que 

a competência dos Julgados de Paz para julgar as acções que constam do artigo 9º da 

Lei nº 78/2001 é alternativa em relação aos tribunais judiciais de competência material 

concorrente. 

 Mas nem toda a jurisprudência não seguiu toda este caminho, 

havendo decisões que consideraram a competência dos Julgados de Paz como 

                                                        
36Artigo 1º da Portaria 1456/2001, de 28 de Dezembro. 
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exclusiva37. De resto, o próprio Supremo tem decisões que optam por essa via, 

anteriores ao  AUJ38. A Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto, referente à organização e 

funcionamento dos tribunais judiciais (LOFTJ) e a própria LJP não contêm uma norma 

que expressamente afirme a competência dos Julgados de Paz como exclusiva ou como 

alternativa. 

 Na nossa opinião, a competência dos Julgados de Paz deveria ser 

exclusiva em relação às matérias elencadas no artigo 9º da LJP. 

 Entre os argumentos a favor de uma competência alternativa 

destacam-se os seguintes:A LOFTJ não foi alterada com vista a atribuir competência 

material exclusiva aos Julgados de Paz, como estava inicialmente previsto nos projectos 

de lei referentes à LJP, interpretando-se esta omissão a favor da alternatividade.  

 Os Julgados de Paz perdem a sua competência a partir do momento 

que se suscite um incidente processual ou se requisite prova pericial39, não fazendo 

sentido considerar a competência material dos Julgados de Paz como exclusiva quando 

afinal esta acaba por poder ser facilmente transferida para os tribunais judiciais. Os 

Julgados de Paz também não estão elencados na lista de tribunais do nº 1 do artigo 

209º da CRPpara qual o artigo 26º, nº 1 da LOFTJ remete. 

  Os Julgados de Paz são identidades vocacionadas para a resolução 

alternativa de litígios, inseridasnum projecto experimental com escassa implementação 

territorial, características que não se compatibilizam com a teoria da exclusividade. A 

competência exclusiva  obriga o autor a interpor a acção num tribunal que oferece 

menos garantias e que pode estar em território distante do tribunal da comarca. Por 

fim, não havendo uma competência territorial universal dos Julgados de Paz, a sua 

competênciamaterial exclusiva criaria situações de desigualdade no acesso à justiça. 

   Estes são os principais argumentos a favor da alternatividade. Na 

nossa opinião,ao interpretar a letra e o espírito da lei somos da opinião que a 

competência material na LJP é exclusiva40. Na verdade, para haver harmonização no 

                                                        
37É o caso do acordão de 12 de Julho de 2007 do Tribunal da Relação de Lisboa e 
do acordão de 21 de Fevereiro de 2005 do Tribunal da Relação do Porto. 
38Acórdão de 25 de Janeiro de 2007 do Supremo Tribunal de Justiça. 
39Artigos 41º e 59º, nº 3 da LJP 
40Como bem afirma João Chumbinho, a alternatividade dos Julgados de Paz não 
está na sua competência mas nos meios (mediação e conciliação) existentes para 
a resolução de litígios. João Chumbinho, Julgados de Paz na Prática Processual 
Civil, Quid Juris, 2007,p. 48.  
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sistema legal, a interpretação das normas da LJP, CRP, CPC e LOFTJ tem de ser feita no 

sentido da competência material exclusiva.  

   Apesar dos Julgados de Paz não estarem elencados no nº 1 do artigo 

211º da Constituição (referente aos tribunais judiciais), estes estão consagrados como 

tribunais no artigo 209º, nº 2 da lei fundamental. 

   Se não existem dúvidas que os Julgados de Paz são tribunais, também 

não há dúvidas de que estes exercemuma tutela jurisdicional. Tanto no artigo 26º, nº 1 

da LOFTJ como no artigo 66º do CPC podemos ler que os tribunais judiciais são 

competentes para as causas que não sejam atribuídas a outra ordem jurisdicional. Estas 

normas conjugadas com o artigo 9º da LJP apontam para a competência exclusiva. 

   O artigo 61º da LJP confere à sentença proferida em Julgado de Paz o 

mesmo valor que a sentença proferida por tribunal de 1ª instância. Já o artigo 62º da 

mesma lei consagra a possibilidade de recurso da decisão proferida no Julgado de Paz 

para o mesmo tribunal de 1ª instância, quando o valor da acção exceder metade da 

alçada. 

   Que sentido teriam estas normas se os Julgados de Paz não fossem 

uma ordem jurisdicional? Na mesma linha argumentativa, qual seria a utilidade do 

artigo 67º da LJP, que afirma que os processos pendentes à data da criação dos Julgados 

de Paz seguem os seus termos nos tribunais onde foram propostos, se considerarmos 

que a competência material é alternativa? 

   A perda de competência e subsequente remessa para os tribunais 

judiciais dos processos em que se invoque incidentes processuais ou prova pericial não 

significa que haja competência material alternativa, havendo casos semelhantes onde 

não se prejudica a competência aquando da proposição da acção. 

   Veja-se o caso do processo de justificação previsto no Código de 

Registo Predial, que é da competência exclusiva da Conservatória (artigo 117º B, nº 1) 

mas que é remetido para os tribunais judiciais se for deduzida oposição (artigo 117º H, 

nº 2)41. No mesmo sentido, pense-se nos casos em que um tribunal, dotado de 

                                                        
41De forma idêntica, veja-se o artigo 6º e 8º do Decreto-Lei nº 272/2001, de 13 
de Outubro. 
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competência exclusiva inicial, perde essa competência por alteração do valor da causa 

ou por ter sido requerida a intervenção do colectivo42. 

   Também não consideramos razoável concluir por uma competência 

alternativa pelo facto de os Julgados de Paz funcionarem com meios de resolução 

alternativa de litígios e estarem inseridos num período experimental. É sabido que os 

Julgados de Paz foram criados para albergarem as acções declarativas mais simples e de 

menor valor que decorriam nos tribunais de 1ª estância, ficando esse objectivo de 

“escoamento” gorado sem uma competência exclusiva. 

   A obrigação de propor a acção nos Julgados de Paz pode causar 

dificuldades ao autor por ter de se deslocar mais longe do que o tribunal da comarca. 

Porém, essa dificuldade também poderia ser transferida para o réu no caso oposto, 

sendo os seus interesses igualmente legítimos. 

   Ainda em relação ao réu, a competência material alternativa viola o 

direito a um processo equitativo previsto no artigo 20º, nº 4 da CRP e o princípio de 

igualdade de armas previsto no artigo 3º A do CPC. 

   A competência alternativa deixa somente nas mãos do autor a 

possibilidade de recorrer ou não para os tribunais judiciais. Sendo certo que o réu 

poderá ter também um forte interesse (igualmente legítimo ao do autor) em que a 

acção seja interposta num Julgado de Paz ou num tribunal judicial43. 

   Nos Julgados de Paz existem as mesmas garantias processuais que nos 

tribunais de 1ª instância, uma vez que o artigo 63º da LJP manda aplicar 

subsidiariamente o CPC no que não seja incompatível com a restante lei. 

   Ainda queconsideremos que a competência material exclusiva não se 

compatibiliza com a competência territorial limitada dos Julgados de Paz, não achamos 

que isso possa levar à conclusão de que existe uma competência material alternativa. 

   O decreto da Assembleia 156/XII, onde consta a redacção final da lei 

de alteração à LJP (aprovada na globalidadena Assembleia da Repúblicaa 19 de Junho 

                                                        
42 Voto de vencida da conselheira Maria dos Prazeres Beleza ao AUJ de 24 de 
Maio de 2007 do Supremo Tribunal de Justiça. 
43Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
285. 
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de 2013)44 não contém nenhuma alteração ao artigo 9º ou uma nova norma que 

esclareça em definitivo esta questão. 

   O facto de o legislador não ter aproveitado a oportunidade para 

resolver este assunto pode reforçar a opinião da alternatividade. Dificilmente se poderá 

considerar esta omissão como um lapso (tendo em conta que é uma das questões mais 

controversas relacionada com os Julgados de Paz) e sendo a omissão deliberada, a 

posição adoptada no AUJ do Supremo Tribunal de Justiça ganha mais força.  

   Contudo, não se pode deixar de lamentar esta inércia, sobretudo 

quando o resto deste diploma aponta para a exclusividade da competência material dos 

Julgados de Paz. Para além de ter sido aumentada a alçada dos Julgados de Paz de 5.000 

€ para 15.000 €45, os juízes de paz passam a ter competência para apreciar e decidir 

incidentes processuais e procedimentos cautelares, não sendo mais necessário remeter 

o processo para o tribunal de 1ª instância46. 

   Ou seja, apesar de ter havido uma intenção clara do legislador em 

reforçar a competência e a influência dos Julgados de Paz, este não esclareceu a 

extensão da sua competência material. Não vamos especular as razões para tal omissão, 

apenas podemos concluir que é incoerente face às outras alterações à lei e que insere 

rivalidade entre órgãos jurisdicionais quando se deveria fomentar a 

complementaridade. 

 

3.2 A rede dos Julgados de Paz à luz do artigo 13º da CRP. 

 

   O nº 1 do artigo 20º da CRP estabelece que “A todos é assegurado o 

acesso ao Direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente 

protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 

económicos.”. Já o nº 2 do mesmo artigo afirma que “Todos têm direito a que uma causa 

                                                        
44Pode-se visualizar a redacção final da lei de alteração no site da Assembleia da 
República, no campo da Actividade Parlamentar e Processo Legislativo, em 
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.a
spx?BID=37370. 
45 Até que ponto é que este aumento (considerável) da competência em razão do 
valor é compatível com uma competência material alternativa? Não faz sentido 
que se reforce a influência dos Julgados de Paz para depois se considerar 
legítimo continuar a recorrer a outros tribunais.         
46Já o artigo 68º da LJP não sofre qualquer alteração neste diploma. 
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em que intervenham seja objecto de decisão em prazo razoável e mediante processo 

equitativo”. 

   No plano internacional, o acesso à justiça é consagrado no artigo 10º 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem47e no artigo 6º da Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem48. 

   Enquanto tribunais e órgãos constitucionais (artigo 209º da CRP), os 

Julgados de Paz representam um meio de efectivação deste direito constitucional. 

Naturalmente, não se trata do único tribunal previsto na constituição que é capaz de 

exercer esta tutela. 

   No entanto, somos da opinião de que os Julgados de Paz consagram 

este direito, ao contrário de outros tribunais, na sua plenitude, representando assim um 

serviço de inestimável valor para a sociedade. 

   Defendemos esta afirmação com dois aspectos primordiais: 1) A 

celeridade processual (não descurando as garantias das partes) existente nos Julgados 

de Paz49, efectivando-se direitos com grande rapidez e proveito para quem a eles 

recorre; 2) Os custos reduzidos dos Julgados de Paz50 , dando à sociedade a 

oportunidade de aceder a uma tutela jurisdicional economicamente sustentável. 

   “Prazo razoável” é um conceito indeterminado e não se afigura tarefa 

fácil estabelecer limites temporais que possam classificar uma decisão como tardia e 

desprovida de utilidade51. 

                                                        
47“Todas as pessoas têm direito, em plena igualdade, que a sua causa seja 
examinada, equitativa e publicamente, por um tribunal independente e 
imparcial, que decidirá sobre os seus direitos e obrigações.” 
48 “Qualquer pessoa tem direito que a sua causa seja examinada, equitativa e 
publicamente, num prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial, 
estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus 
direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer 
acusação em matéria penal dirigida contra ela.” 
49A duração média para a resolução de um processo nos Julgados de Paz é de 
70,48 dias, de acordo com o Relatório Anual de 2012 do Conselho de 
Acompanhamento dos Julgados de Paz, disponível em 
http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2
012.pdf, p. 23.  
50 De acordo com o artigo 1º da Portaria 1456/2001, de 28 de Dezembro, por 
cada processo tramitado nos Julgado de Paz  é devida uma taxa única de 70 
euros.   
51José Lebre de Freitas, João Redinha e Rui Pinto;Código de Processo Civil 
Anotado, Vol. I, Coimbra Editora, 2008, p. 4. 

http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2012.pdf
http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2012.pdf
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   Porém, é inegável que a concretização deste mesmo conceito, na 

prática dos Julgados de Paz, é muito superior à pratica dos tribunais judiciais. 

   É sustentável a afirmação de que a morosidade dos tribunais judiciais 

é, em parte, devida a pressupostos processuais ineficazes52 que lesam o direito à tutela 

jurisdicional. 

   Por outro lado, também é sustentável afirmar que as custas judiciais53, 

em diversos casos, podem inibir eventuais interessados de aceder à justiça por serem 

desproporcionadas face ao potencial benefício de uma decisão favorável. Contudo, o 

que se pretende aqui discutir não é a eventual falta de cumprimento do artigo 20º da 

CRP por parte dos tribunais judiciais. O que se pretende expor é a desigualdade 

existente no ordenamento jurídico português perante a tutela jurisdicional dos Julgados 

de Paz, uma vez que a sua competência não se estende por todo o território nacional. 

   Ou seja, certos cidadãos beneficiam de uma justiça muito mais 

acessível em termos de custas e bastante mais célere em termos processuais 

simplesmente por serem habitantes de regiões abrangidas pela competência territorial 

dos Julgados de Paz, enquanto muitos outros não têm acesso às mesmas condições sem 

fundamento que o justifique, violando-se o princípio da igualdade (artigo 13º da CRP). 

   Efectivamente, é possibilitado a todo o cidadão o recurso a uma tutela 

jurisdicional, mesmo para quem não tenha os recursos económicos para o efeito, 

através do regime de apoio judiciário consagrado naLei nº 34/2004, de 29 de Julho. Em 

relação à demora processual existente nos tribunais judiciais, ainda que esta seja 

inegável e bastante prejudicial à obtenção de justiça, já foi mencionado que não é 

unânime a opinião de que as causas não são obtidas em prazo razoável, tendo em conta 

a complexidade inerente a estas. 

   Mas independentemente dessas considerações, há que encarar a 

desigualdade de oportunidades que existe, tratando-se aqui de um aspecto diferente. 

   Não nos parece legítimo que o acesso aos Julgados de Paz continue a 

não ser concedido a todos. Parafraseando o Professor Jorge Miranda: “o princípio da 

igualdade na lei em relação ao processo devido sugere que os direitos ou os encargos 

processuais se estabeleçam com generalidade, sem exceção de pessoas ou 

                                                        
52Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Vol. V, 
Almedina, 2003, p. 498. 
53 Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 
Coimbra Editora, 2005, pp. 183 e seguintes. 
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circunstâncias”54. Não consideramos que exista uma igualdade plena entre cidadãos 

quando o acesso aos Julgados de Paz não é universal. Estes tribunais possibilitam uma 

resolução de litígios célere e economicamente viável, concretizando de forma extensiva 

um princípio constitucional basilar, reduzindo encargos e ampliando direitos. Em 

conclusão, urge alterar a LJP de forma a estabelecer estes tribunais por todo o território 

e permitir o seu acesso a todos os cidadãos. 

   Por diversas vezes, foi presenciada a deslocação infrutífera de 

cidadãos ao atendimento do Julgado de Paz de Lisboa para propor uma acção, devido a 

falta de competência do tribunal para tratar do caso. Quando confrontados com a 

impossibilidade de recorrer a outro Julgado de Paz para resolver o litígio, muitos destes 

cidadãos viam como pouco ou nada verosímil a deslocação a um tribunal judicial para o 

mesmo efeito. Após a realização deste estágio curricular de mestrado, foi-nos permitido 

constatar que as diferenças existentes no acesso à justiça entre Julgados de Paz e 

tribunais judiciais não devem ser menosprezadas pois essas diferenças podem 

representar uma tremenda frustração para aqueles que apenas podem recorrer aos 

últimos.          

 

3.3Competência em razão da matéria 

 

   Como já analisámos, o artigo 9º da LJP consagra as matérias para qual 

os Julgados de Paz são competentes, as acções declarativas de condenação previstas 

são: 

 

- Alíneaa) Acções destinadas a efectivar o cumprimento de obrigações, com excepção 

das que tenham por objecto prestação pecuniária e de que seja ou tenha sido 

credor originário uma pessoa colectiva. 

-  Alínea b) Acções de entrega de coisas móveis. 

-  Alínea c) Acções resultantes de direitos e deveres de condóminos, desde que não 

haja compromisso arbitral para a resolução de litígios. 

- Alínea d) Acções de litígios entre proprietários que envolva passagem forçada 

momentânea, escoamento natural de águas, obras defensivas de águas, comunhão 

                                                        
54Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Coimbra Editora, 
2012, pp. 372. 
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de valas, regueiras e valados, sebes vivas; abertura de janelas, portas, varandas e 

obras semelhantes; estilicídio, plantação de árvores e arbustos, paredes e muros 

divisórios. 

- Alíneae) Acções possessórias, usucapião e sucessão. 

- Alínea f) Acções que respeitem ao direito de uso e administração de 

compropriedade, da superfície, do usufruto, de uso e habitação e ao direito real de 

habitação periódica. 

- Alínea g) Acções relacionadas com o arrendamento urbano, excepto as acções de 

despejo. 

- Alínea h) Acções que respeitem à responsabilidade civil contratual e 

extracontratual. 

- Alíneai)Acções que respeitem ao incumprimento contratual, excepto contrato de 

trabalho e arrendamento rural. 

- Alínea     j) Acções que respeitem à garantia geral das obrigações. 

    

   O nº 2 do artigo 9º enumera os crimes em que o Julgado de Paz pode 

ser competente para apreciar pedidos de indemnização cível, estando essa apreciação 

dependente de não instauração de procedimento criminal ou de sua desistência. O nº 3 

deste mesmo artigo confirma que a apreciação do pedido também veda a possibilidade 

de instaurar procedimento criminal em momento posterior.   

 

3.4A limitação de competência material nas acções referentes à alínea a), do nº1 

do artigo 9º da LJP 

 

   Trata-se de uma limitação que pode parecer atípica à primeira vista. 

Ao negar a possibilidade de uma pessoa colectiva propor uma acção que vise obter o 

cumprimento de uma obrigação, que tenha como objecto uma prestação pecuniária da 

qual ela é credora originária, o legislador impediu que os Julgados de Paz fossem 

“afogados” pela litigância de massa que contribui, em grande parte, para a morosidade 

nos tribunais judiciais.  
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   Percebe-se que assim o tivesse feito, pois essa abrangência iria 

comprometer a própria razão de ser dos Julgados de Paz55e nunca chegariam a ser 

funcionais. No entanto, não consideramos que faça sentido vedar o acesso aos Julgados 

de Paz às pessoas colectivas que pela sua dimensão reduzida ou natureza não comercial 

(sendo a associação sem fins lucrativos o exemplo paradigmático) não trazem nenhum 

risco de elevada litigância. Porém, devido à redacção da norma essas situações ocorrem 

e criam-se situações de desigualdade de duvidosa constitucionalidade. 

   Assim, é de aplaudir a nova redacção dada ao artigo 9ºda LJP, que 

consta na proposta de lei de alteração. Na nova norma lê-se que os Julgados de Paz são 

competentes para apreciar e decidir “Acções que se destinem a efectivar o 

cumprimento de obrigações, com excepção das que tenham por objecto o cumprimento 

de obrigação pecuniária e digam respeito a um contrato de adesão.” 

   Com esta redacção, permite-se o acesso aos Julgados de Paz às 

pessoas colectivas que tínhamos anteriormente referido, uma vez que o preceito coloca 

o enfoque no tipo de contrato e não na qualidade da parte. 

   O aspecto menos positivo desta norma está relacionado com a 

possível exclusão da competência dos Julgados de Paz de acções que envolvam 

seguradoras.Uma parte considerável dos processos que dão entrada no Julgado de Paz 

de Lisboa envolvem contratos de adesão celebrados com seguradoras. Durante o 

estágio, constatámos que este tipo de acções não provocava o “entupimento” do 

tribunal nem prejudicava o seu funcionamento, daí a razão para não se considerar 

legítima esta restrição de tutela jurisdicional. No entanto, a situação pode-se alterar no 

futuro. 

    O aumento da alçada dos Julgados de Paz para 15.000 € pode originar 

uma excessiva entrada de acções face à capacidade destes tribunais, sendo certo que as 

seguradoras tornam esse risco mais verosímil.    

   Possivelmente, a solução para o problema passaria por definir o 

conceito degrande litigância e vedar o acesso aos Julgados de Paz às pessoas colectivas 

que caíssem dentro desse conceito56. Importante é que todos aqueles que não 

                                                        
55 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p.47. 
56Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
294. 
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comprometam o funcionamento dos Julgados de Paz possam usufruir da sua 

competência57. 

 

3.5Competência em razão do valor 

 

   Os Julgados de Paz têm competência para causas cujo valor que não 

exceda o valor da alçada do tribunal de 1ª instância58. 

 

3.6Competência em razão do território 

 

   Sempre que existir Julgado de Paz numa comarca em que este seja 

competente em relação à matéria e valordevem as acções ser aí instauradas (artigo 4º e 

10º da LJP). Em casos não expressamente previstos, a regra geral é de que as acções 

devem ser propostas atendendo o domicílio do demandado no caso de este ser uma 

pessoa singular (artigo 13º, nº1 da LJP) e no caso do demandado ser uma pessoa 

colectiva, a regra geral é que as acções devem ser propostas atendendo a sede da 

administração principal, ou na sede da sucursal, agência, filial, delegação ou 

representação consoante contra quem seja a acção dirigida (artigo 14º da LJP).  

   As acções referentes a direitos reais ou pessoais de gozo sobre 

imóveis ou divisão de coisa comum devem ser interpostas no Julgado de Paz da 

situação dos bens (artigo 11º da LJP). Pode revelar ainda o Julgado de Paz do local de 

cumprimento da obrigação (artigo 12º, nº1 da LJP) ou o Julgado de Paz do local onde o 

facto ocorreu (artigo 12º, nº 2).  

 

4. Tramitação Processual 

 

                                                        
57Por uma questão de coerência, cumpre analisar se também não será ilegítimo 
negar uma tutela jurisdicional eficiente e célere a certas pessoas colectivas pelo 
simples facto de serem credoras de grande escala. O que torna legítima a 
restrição de acesso aos Julgados de Paz a este tipo de identidades é o facto de 
existir o processo de injunção, que foi especificamente criado para lidar com este 
tipo de litigância de forma rápida e eficiente, estando ele regulado no Decreto-Lei 
nº 269/98, de 1 de Setembro.   
58O artigo 31º da LOFTJ estabelece que a alçada dos tribunais de 1ª instância é de 
5.000 €.  
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   Pretende-se aqui explicar, de forma breve e sucinta, a tramitação 

processual prevista para o funcionamento dos Julgados de Paz. À semelhançados 

princípios estruturantes da LJP, esta tramitação também é revestida de simplicidade e 

tem como fim a celeridade. Contudo, não se aplica apenas a LJP nesta tramitação. 

   Diversas questões e problemas surgem no âmbito da tramitação 

processual dos Julgados de Paz. Isto porque, não obstante a pouca complexidade que a 

LJP tem, esta tramitação acaba por ser bastante influenciada pelo teor normativo do 

CPC59.A análise e o estudo dessas mesmas questões serão feitas no próximo capítulo 

deste relatório, que foca em específico a prática do Julgado de Paz de Lisboa em cada 

uma das fases processuais previstas na lei. 

   Podemos dividir a tramitação processual dos Julgados de Paz em 4 

fases:60 

 

1) Fase Inicial61. 

 

2) Fase da pré-mediação e mediação. 

 

3) Fase de Julgamento. 

 

4) Fase de Recurso. 

 

4.1 Fase Inicial 

 

A fase inicial da tramitação processual inicia-se com a apresentação do requerimento 

inicial pelo demandante62.O requerimento inicial pode ser apresentado por escrito ou 

verbalmente. Se for apresentado verbalmente, cabe ao funcionário do atendimento 

reduzi-lo a escrito e notificar logo o demandante da data da pré-mediação. Caso esteja 

                                                        
59Através da sua aplicação subsidiária, prevista no artigo 63º da LJP. 
60Ver Joel Timóteo Ramos Pereira; Julgados de Paz, Organização, Trâmites e 
Formulários; Quid Juris, 2002, pp. 155 e seguintes, para a consulta de um 
esquema gráfico com as diversas fases da tramitação processual dos Julgados de 
Paz.  
61Esta fase engloba:  Apresentação do requerimento inicial, citação, contestação, 
e, caso haja e seja admissível, reconvenção e respectiva resposta. 
62Artigo 43º da LJP. 
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presente o demandado, este também pode apresentar, de imediato, a sua contestação. 

Se o requerimento for apresentado por escrito, este deveráser feito em formulário 

próprio e deve conter a identificação das partes, a exposição sucinta dos factos, o 

pedido e o valor da causa. 

   Nem sempre é possível, na prática, apresentar o requerimento inicial 

em formulário próprio. Com efeito, em determinado tipo de acções poderá haver 

factualidade mais complexa que não se compatibiliza com a rigidez de um formulário, 

criando-se uma restrição ao pedido e a causa de pedir apresentado pelo demandante63.  

   Uma vez apresentado o requerimento inicial, o demandante deverá 

fazer a entrega inicial de 35 €, sendo recusada a recepção do requerimento caso não o 

faça64.Pagas as custas relativas à entrega inicial, é efectuada a distribuição dos 

processos (artigo 42º da LJP). Caso o Julgado de Paz disponha de mais do que uma 

secção, os processos serão distribuídos pelos juízes de paz de forma a garantir a 

repartição igualitária do serviço65.Não é necessária a entrega de duplicados legais 

aquando da apresentação do requerimento inicial e caso haja alguma irregularidade 

nas peças processuais, estas devem ser aperfeiçoadas oralmente no início da audiência 

de julgamento. 

   Os regimes de citação, contestação e reconvençãoestão regulados nos 

artigos 45º a 48º da LJP. Uma vez recebido o requerimento inicial e dada a entrada do 

processo, procede-se à citação do demandado que não esteja presente durante a 

entrega do requerimento inicial. Da citação deve constar que corre um processo contra 

o demandado, a data da sessão da pré-mediação66, o prazo para apresentar a 

contestação e as cominações previstas para o caso de haver revelia. Feita a citação, o 

demandado tem,desde essa data, um prazo não prorrogável de dez dias para contestar 

verbalmente ou por escrito. Com a apresentação da contestação, o demandado deve 

                                                        
63No mesmo sentido, ver J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 
2011, p. 158 e Joel Timóteo Ramos Pereira; Julgados de Paz, Organização, 
Trâmites e Formulários; Quid Juris, 2002, p. 157. 
64Artigos 3º e 4º da Portaria 1456/2001, de 28 de Dezembro. 
65Sendo esse o caso no Julgado de Paz de Lisboa. Conferir o artigo 15º da LJP e 
artigo 4º da Portaria nº 44/2002, de 11 de Janeiro. 
66Caso o Demandante não tenha afastado essa possibilidade de início (artigo 49º, 
nº 1 da LJP). 
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fazer a sua entrega inicial de 35 €, aplicando-se uma sobretaxa de 5 € por cada dia de 

atraso caso não o faça67. 

   Só é admitida reconvenção caso o demandado pretenda obter 

compensação ou tornar efectivo o direito a benfeitorias ou despesas relativas a coisa 

cuja entrega lhe é pedida. O prazo para resposta do demandante à reconvenção é de 10 

dias a contar da notificação da contestação68. 

   De acordo com o artigo 40º da LJP, aplica-se aos processos que 

decorrem nos Julgados de Paz o regime geral de apoio judiciário69. Ambas as partes 

podem pedir este apoio durante a fase inicial ou qualquer outra fase do processo. É de 

notar que uma vez concedido este apoio, este apenas vale para actos posteriores, não 

sendo reembolsáveis as custas que já foram pagas70. 

 

4.2 Fase da Pré-Mediação e Mediação 

 

   Trata-se de uma fase facultativa nos Julgados de Paz, na medida em 

que as partes podem afastá-la atempadamente se assim o entenderem (artigo 55º, nº 2 

da LJP). 

   Embora a LJP dê uma considerável autonomia71 à fase da pré-

mediação em relação à mediação propriamente dita, na prática dos Julgados de Paz esta 

nem sempre é possível ou até mesmo recomendável. É uma questão que iremos 

abordar em momento posterior, quando analisarmos a mediação que é praticada no 

Julgado de Paz de Lisboa. 

   Porém, antes de continuarmos com a descrição desta fase processual 

cumpre referir o seguinte aspecto: A proposta de lei de alteração à LJP estabelece no nº 

                                                        
67 Artigos 5º e 6º da Portaria nº 1456/2001, de 28 de Dezembro, alterada pela 
Portaria nº 209/2005, de 24 de Fevereiro. 
68Embora a LJP seja omissa, entende-se por maioria de razão que este prazo 
também não é prorrogável. 
69Lei nº 47/2007, de 28 de Agosto. 
70João Sevivas, Julgados de Paz e o Direito, Editora Rei dos Livros, 2007, p.55. 
71Para além de ter objetivos diferentes, prevê-se para a pré-mediação a 
intervenção de um mediador diferente do que vai actuar na mediação (artigo 
50º, nº 4 da LJP) e a possibilidade de ser realizada em dia diferente do da 
mediação (artigo 51º, nº 1 da LJP). 
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2 do seu artigo 7º que determinadas alterações aos artigos da LJP72 produzem efeitos a 

partir da entrada em vigor da Lei nº 29/2013, de 19 de Abril. 

   É indubitável que esta lei, denominada de lei da mediação73, deve ser 

aplicada à mediação exercida nos Julgados de Paz a partir do momento que entrou em 

vigor. No entanto, poderia haver dúvidas em relação à aplicabilidade das normas desta 

lei que não são compatíveis com as normas da LJP (nomeadamente, as normas relativas 

ao procedimento de mediação). Poder-se-ia considerar que aquelas disposições 

valeriam para as mediações em geral mas não para a mediação exercida nos Julgados de 

Paz, continuando esta a ser regulada pela LJP. 

   Ora, estas dúvidas deixam de existir a partir do momento em que as 

alterações às normas da LJP (que devem produzir efeitos na data de entrada em vigor 

da LM)visam especificamente a harmonização destas duas leis a nível de 

procedimentos de mediação e estatuto de mediadores. Sem prejuízo de uma análise 

mais detalhada destas alterações legislativas em momento posterior74, temos em conta 

na breve descrição desta fase aquelas que são, ou devem ser, aplicadas no presente.  

   A pré-mediação e mediação estão reguladas nos artigos 49º a 56º da 

LJP. Uma vez registado o requerimento inicial e distribuído o processo, é possível 

realizar de imediato a pré-mediação se ambas as partes estiverem presentes e assim o 

aceitarem75. Havendo disponibilidade do mediador, poderá também seguir-se de 

imediato para a mediação. A fase de pré-mediação visa explicar às partes em que 

consiste a mediação, de forma a verificar a disponibilidade destas para tentar chegar a 

acordo. Se as partes aceitarem seguir para mediação e não for possível arranjar um 

mediador para o efeito, marca-se a sessão para um dos dias seguintes. Caso não aceitem 

seguir para a sessão de mediação, será marcada audiência de julgamento. É possível as 

partes escolherem um dos mediadores que constam da lista prevista no artigo 33º da 

                                                        
72 As alterações quem devem entrar em vigor com a Lei nº 29/2013, de 19 de 
Abril, são aos artigos 16º, 21º, 30º, 51º e 53º da LJP. 
73De agora em diante, denominada de LM. 
74Conferir infra, Capítulo II, Ponto 3. 
75Tendo em conta que a alteração feita ao artigo 51º da LJP já entrou em vigor 
com a LM, as partes têm agora de formalizar o seu consentimento num protocolo 
de mediação. O artigo 16º, nº 3 da LM estabelece o que deve constar neste 
protocolo. Esta é uma alteração que iremos abordar no Ponto 3, do Capítulo II 
deste Relatório.  
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LJP, competindo à secretaria escolher o mediador caso não haja concordância na 

escolha76. 

   Se as partes faltarem à sessão de pré-mediação ou mediação e não 

apresentarem justificação no prazo de 5 dias77, o processo é remetido para a secretaria 

para marcação de audiência de julgamento. Apresentada a justificação, uma nova 

sessão será marcada nos 5 dias seguintes a essa data. Havendo uma segunda falta, a 

secretaria notifica as partas da audiência de julgamento78, que deve decorrer nos 10 

dias subsequentes. 

   O diploma que irá alterar a LJP revoga praticamente na totalidade o 

seu artigo 53º, deixando apenas um único articulado que dispõe que o processo de 

mediação a aplicar nos Julgados de Paz é regulado pela LM mas que também tem em 

conta as especificidades da LJP. Esta é uma das alterações que deve produzir efeitos 

com a entrada em vigor da LM, devendo-seassim aplicar aos Julgados de Paz o processo 

de mediação aí previsto. 

   O processo de mediação está regulado, na LM, desde o seu artigo 16º 

até ao artigo 22º.A possibilidade do mediador se encontrar em separado com cada uma 

das partes (artigo 53º, nº 5 da LJP) não está presente nestes artigos, estando invés na 

alínea c) do artigo 26º da LM que é relativo aos deveres do mediador79. No entanto, 

tudo o resto que estava previsto no artigo 53º da LJP também está regulado, com maior 

desenvolvimento80, na LM. Destaca-se, por fim, o artigo 24º da LM que possibilita que 

                                                        
76O regulamento interno do Julgado de Paz de Lisboa prevê que esta escolha deve 
garantir a igualdade e repartição do serviço de mediação (artigo 5º, nº 2 da 
Portaria nº 891/2003, de 26 de Agosto). 
77A proposta de lei de alteração à LJP alterou para três dias o prazo para 
justificar a falta à pré-mediação, harmonizando com o que já estava previsto para 
o artigo 58º. 
78 Como bem esclarece Cardona Ferreira, cabe sempre ao juiz de paz a marcação 
de audiência de julgamento, competindo a secretaria a notificação das partes. J.O 
Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p.182. 
79Trata-se de uma faculdade que não foi utilizada por nenhum mediador nas 
mediações assistidas durante o estágio. Apesar de admitirmos que esta norma 
visasse a eficiência da mediação, é da nossa opinião que o encontro em separado 
do mediador com umas das partes pode comprometer a sua imagem de terceiro 
imparcial em relação à outra. 
80O dever do mediador em “conduzir a mediação de forma a que esta se conclua 
em prazo adequado à natureza e complexidade do litígio em causa” como 
previsto no nº 6 do artigo 53º da LPJ é substituído pelo artigo 21º da LM, que 
estabelece que a mediação deve ser o mais célere possível e que o prazo máximo 
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nos Julgados de Paz haja a suspensão do processo de mediação, em circunstâncias 

excepcionais e fundamentadas, para a experimentação de acordos provisórios. 

   O artigo 56º da LJP, ainda em vigor, estabelece que se as partes 

chegarem a acordo em sede de mediação, este é levado de imediato ao juiz de paz para 

ser homologado, tendo valor de sentença. Após a homologação e o reembolso, previsto 

para as partes, no montante de 10 € em caso de acordo (artigo 7º da Portaria 

1456/2001, de 28 de Outubro), o processo finda no Julgado de Paz. Caso não seja 

possível alcançar um acordo ou haja desistência da mediação, o mediador comunica 

esse facto ao juiz de paz, que marca audiência de julgamento. Esta audiência deve 

ocorrer no prazo máximo de 10 dias a contar da notificação das partes. 

 

4.3 Fase de Julgamento 

 

Não tendo sido possível realizar a mediação ou não tendo esta sido bem sucedida, 

segue-se a fase de audiência de julgamento.Esta fase é regulada desde o artigo 57º até 

ao artigo 61º da LJP81.A lei estabelece que na audiência de julgamento são ouvidas as 

testemunhas, produzida a prova e proferida a sentença. É de aplicar ainda o nº 1 do 

artigo 26º da LJP, que prevê o dever do juiz de paz em conciliar as partes na audiência 

de julgamento. O nº 2 do mesmo artigo também dá a possibilidade ao juiz de paz de 

decidir segundo juízos de equidade, quando as partes acordarem e quando o valor da 

acção não exceder metade do valor da alçada do tribunal de 1ª instância. 

   No início da audiência de julgamento, procede-se ao aperfeiçoamento 

do requerimento inicial (se tal for necessário) e as partes apresentam as provas que 

considerarem úteis ou necessárias. Cada parte não pode oferecer mais do que 5 

testemunhas, não cabendo à secretaria notificá-las para a audiência de julgamento82. 

                                                                                                                                                               
da mediação deve constar no protocolo da mediação, estando sujeito a alterações 
por acordo das partes.  
81Apesar de constarem apenas 5 artigos na LJP para regular esta fase, o CPC 
acaba por exercer uma forte influência no decorrer de cada audiência de 
julgamento no Julgado de Paz. 
82Apesar do nº 2 do artigo 59º da LJP, chegámos a observar durante o estágio a 
notificação de testemunhas por parte do serviço administrativo do Julgado de 
Paz de Lisboa. Essas notificações foram autorizadas pelo juiz de paz com vista a 
possibilitar o bom andamento do processo. No mesmo sentido, ver Mariana 
França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2011, p. 214.   
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   Relativamente às faltas, quando seja o demandante a faltar a 

audiência de julgamento, ainda que regularmente notificado, e não apresentar 

justificação no prazo de 3 dias, considera-se tal como desistência do pedido. Se for o 

demandado, regularmente citado, a não comparecer, sem ter apresentando justificação 

dentro de 3 dias e sem ter apresentado contestação, opera a revelia e consideram-se 

confessados os factos alegados pelo demandante. Se o demandado faltoso também for 

reconvinte, considera-se que houve desistência do pedido reconvencional e se for o 

demandante reconvindo o faltoso, consideram-se confessados os factos articulados pelo 

demandado reconvinte83. 

   A sentença é proferida na audiência de julgamento, onde é reduzida a 

escrito e pessoalmente notificada às partes antes do encerramento desta fase, valendo 

como uma sentença proferida por um tribunal judicial de 1ª instância.  A nível de 

custas, a parte vencida deve pagar uma segunda parcela de 35 € num dos três dias 

subsequentes ao conhecimento da decisão e reembolsa-se a parte vencedora no 

montante de 35 € relativos à entrega inicial84.  

 

4.4 Fase de Recurso 

 

   A fase de recurso está regulada num único artigo da LJP (artigo 62º) . 

Prevê-se a possibilidade de recorrer da sentença do Julgado de Paz para o tribunal de 

comarca ou tribunal de competência específica competente, quando o valor desta 

exceda metade dovalor da alçada do tribunal de 1ª instância85. O nº 2 desta norma 

estabelece que o recurso tem efeito meramente devolutivo e que segue o regime de 

agravo. Aqui, a letra da lei está desactualizada, uma vez que deixou de haver regime de 

agravo com a reforma do processo civil operada pelo Decreto-Lei nº 303/2007, , de 24 

de Agosto, mantendo apenas os recursos ordinários de apelação e revista. Este diploma 

legal, no seu artigo nº 4, nº 1, alínea a), estabeleceu que os recursos de agravo nos 

tribunais de 1ª instância passam a considerar-se recursos de apelação. 

   Havendo recurso, é obrigatória  constituição de advogado (artigo 38º, 

nº 3 da LJP). O prazo para interposição de recurso é de 30 dias a contar da notificação 

                                                        
83 Joel Timóteo Ramos Pereira; Julgados de Paz, Organização, Trâmites e 
Formulários; Quid Juris, 2002, p. 213. 
84Artigos 8º e 9º da portaria nº 1456/2001, de 28 de Dezembro.  
85Valor superior, portanto, a 2.500 €. Artigo 31º, nº 1 da LOFTJ. 
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da decisão final (artigo 685º do CPC). Passado este prazo a decisão transita em julgado 

(artigo 677º do CPC).   

   O regime de recurso previsto para os Julgados de Paz não está isento 

de críticas. Parte da doutrina não aprova que o recurso esteja previsto para um tribunal 

de 1ª instância, considerando que a remessa devia ser feita para o Tribunal da Relação, 

à semelhança do que acontece com o recurso das sentenças arbitrais (artigo 59º, nº 1, 

alínea e) da Lei nº 63/2011, de 14 de Dezembro)86.  

   Apesar de as sentenças proferidas pelos Julgados de Paz terem o 

mesmo valor que as sentenças proferidas pelos tribunais de 1ª instância, estes últimos 

são competentes para rectificar as decisões daqueles, não havendo assim uma 

equiparação entre estas duas entidades mas antes uma “despromoção” dos Julgados de 

Paz a nível de poder decisório87. Cardona Ferreira defende a existência de um Julgado 

de Paz de 2ª instância para interposiçãodestes recursos.88 

   Este autor considera que um Julgado de Paz de recurso não só 

retiraria a conotação de subsistema aos Julgados de Paz como também facultaria um 

recurso que seguisse os mesmos princípios e espírito dos Julgados de Paz.89 

   Por uma questão de coerência e de devida valorização dos Julgados 

de Paz enquanto tribunal (embora não judicial) e órgão decisório, o recurso das 

sentenças devia ser feito para o Tribunal da Relação. O facto dos Julgados de Paz 

poderem emitir sentenças que tenham o mesmo valor que as sentenças emitidas 

pelos tribunais de 1ª instância, mas que estes últimos acabem por ser os tribunais 

de recurso dos primeiros carece de alguma lógica.  

   Esterebaixamento, ao nosso ver, não se justifica. Em todo o caso, não é 

de todo possível aplicar a solução propostano presente, uma vez que a letra da lei 

(artigo 62º da LJP) contraria de forma clara essa possibilidade. A existência de um 

                                                        
86Ana Soares da Costa & Marta Pimpão Samúdio Lima, “Julgados de Paz, Análise 
do Regime jurídico”, Julgados de Paz e Mediação, Um Novo Conceito de Justiça 
(Ana Soares da Costa, Marta Pimpão Sámúdio Lima e Outros), AAFDL, Lisboa, 
2002, p. 256 e João Sevivas, Julgados de Paz e o Direito, Editora Rei dos Livros, 
2007, p. 198. 
87Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
287. 
88 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 200. 
89Podendo também ter consequências importantes no que toca a celeridade 
processual em fase de recurso. Ver João Chumbinho, Julgados de Paz na Prática 
Processual Civil, Quid Juris, 2007,p. 183. 
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Julgado de Paz de 2ª instância é uma ideia promissora,com potencial para resolver esta 

questão de forma satisfatória. Porém, não se trata de uma prioridade essencial no 

presente contexto dos Julgados de Paz. 

   Infelizmente, muitos Julgados de Paz deparam-se com problemas de 

índole financeira, impedindo uma gestão de processos mais eficiente e mais preparada 

para um eventual aumento da procura. Urge investir mais nos Julgados de Paz antes de 

se criar e instalar um segundo órgão para efeitos de recurso.  
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Capítulo II 

 

As fases processuais durante o estágio no Julgado de Paz 

de Lisboa 

 

1. O serviço de atendimento no Julgado de Paz de Lisboa 

 

   Neste capítulo iremos expor as conclusões tomadas no âmbito do 

estágio realizado no Julgado de Paz de Lisboa. Esta análise foca-se na aplicação da LJP 

nas diversas fases processuais que decorrem nos Julgados de Paz. Com base no que foi 

presenciado durante o estágio, tentámos realçar os problemas mais significativos e 

encontrar possíveis soluções para aquilo que pode ser melhorado, destacando também 

os aspectos mais positivos na prática do tribunal. 

   Começaremos a nossa exposição com o serviço de atendimento do 

Julgado de Paz de Lisboa. O serviço de atendimento nos Julgados de Paz está previsto no 

artigo 17º da LJP, nos respectivos diplomas de criação e nas portarias que aprovam os 

seus regulamentos internos90 . A LJP apenas prevê a existência do serviço de 

atendimento, remetendo a sua regulação para o diploma de criação dos Julgados de Paz. 

   Até à presente data, existem seis diplomas legais de criação de 

Julgados de Paz e em todos as competências do serviço de atendimento constam num 

único artigo, de igual forma para todos.Antes de fazermos a descrição dessas 

competências cumpre fazerumareferência: Durante o nosso estágio no Julgado de Paz 

de Lisboa, viu-se rapidamente que, no que respeita às funções dos técnicos, o serviço de 

atendimento não é estritamente separado do serviço administrativo. Ou seja, os 

técnicos de atendimento realizam também funções administrativas quando tal se 

mostra necessário para o bom funcionamento do tribunal, sendo o mesmo também 

aplicável aos técnicos administrativos em sentido inverso. 

                                                        
90No caso do Julgado de Paz de Lisboa, tem-se em conta o artigo 8º da Portaria nº 
44/2002, de 11 de Janeiro, que aprova o seu regulamento interno e o artigo 9º 
do Decreto-Lei nº 329/2001, de 20 de Dezembro, que procede à sua criação. 



 38 

   A título de exemplo, no Julgado de Paz de Lisboa é normalmente aos 

técnicos administrativos que compete a marcação de sessão de pré-mediação (em 

estrita colaboração com o serviço de atendimento, quando é apresentando verbalmente 

o requerimento inicial), a designação de mediadores, a marcação de audiência de 

julgamento e a realização das notificações. Tudo isto são funções que cabem ao serviço 

de atendimento pelo artigo 9º do Decreto-Lei nº 329/2001, mas que na prática são 

feitas em exclusivo ou simultâneo com o serviço administrativo, numa lógica de 

coordenação e partilha que visa alcançar uma maior eficiência91. Contudo, existem 

outras funções previstas neste mesmo artigo que apenas podem ser praticadas pelo 

técnico de atendimento, como a tarefa de passar a escrito peças processuais 

(requerimento inicial e contestação) e o prestar de informações ao utente que se dirija 

ao Julgado de Paz92.  

   Iremos concentrar a nossa análise nessas mesmas funções, não só 

porque são inseparáveis do serviço de atendimento mas também porque são, na nossa 

opinião, extremamente importantes para o relacionamento entre o tribunal e os 

utentes e, em última linha, para a própria viabilidade dos Julgados de Paz enquanto 

meio de resolução de litígios que seja procurado e desejado pela população que a eles 

pode recorrer.  

   Ao contrário dos tribunais judiciais, o artigo 38º da LJP estabelece que 

a representação por advogado é optativa. Isto permite ao cidadão propor uma acção 

nos Julgados de Paz sem o auxílio forense. Durante o estágio, observámos que uma 

parte considerável dos utentes que se dirigiam ao atendimento do Julgado de Paz de 

Lisboa pela primeira vez estava nesta situação, sendo que a maioria não tinha qualquer 

formação jurídica. Nestes casos, o dever de informação por parte do técnico de 

atendimento reveste a maior importância. Não basta que o técnico de atendimento seja 

                                                        
91 Neste sentido, J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, 
pp. 87 e seguintes. Este autor chama a atenção para o facto de que na lei também 
estão previstas as mesmas competências tanto para o serviço de atendimento 
como para o serviço administrativo, como é o caso da alínea c) do nº 1 do artigo 
9º do Decreto-Lei nº 329/2001 em contraposição com a alínea c) do nº 1 do 
artigo 10º da Portaria nº 44/2002.  
92O serviço de atendimento é vocacionado para o público enquanto o serviço 
administrativo é vocacionado para os serviços internos do Julgado de Paz. Joel 
Timóteo Ramos Pereira; Julgados de Paz, Organização, Trâmites e Formulários; 
Quid Juris, 2002, p. 143. 
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um jurista93, é também necessário que tenha uma formação indicada para viabilizar a 

comunicação e garantir a compreensão por parte do utente.  

   No caso do Julgado de Paz de Lisboa, essa formação foi assegurada 

pelo Ministério de Justiça, através da Direcção-Geral de Administração Judicial94, 

estando prevista na alínea f) da cláusula segunda do protocolo entre aquela identidade 

e a Câmara Municipal de Lisboa95. Foi-nos possível constatar que os técnicos de 

atendimento mostram uma forte sensibilidade ao lidar com diversos tipos de utentes, 

possibilitando a comunicação, esclarecimento e a satisfação do interlocutor. 

Acrescenta-se que este dever de informação dos técnicos deve ser compatibilizado com 

a Lei nº 49/2004, de 24 de Agosto, que estabelece que apenas os advogados podem 

efectuar consulta jurídica96. A fronteira entre o esclarecimento que é devido e a 

consulta jurídica é muito mais ténue do que aparenta. Ao presenciarmos o atendimento 

no Julgado de Paz de Lisboa, deparámo-nos com várias situações em que os técnicos 

tinham de, com alguma habilidade, conciliar este impedimento com as dúvidas do 

utente. 

   Enquanto as questões da competência do Julgado de Paz e respectiva 

tramitação não ofereciam problemas, uma vez que se inserem no dever legal do técnico, 

muitas das vezes os utentes dirigiam-se ao Julgado de Paz e perguntavam aquilo que 

apenas o seu advogado pode e deve responder97. Em algumas situações, com vista ao 

benefício dos utentes, os técnicos sugeriam que estes recorressem aos serviços de um 

advogado, mesmo quando não tivessem colocado qualquer dúvida jurídica.  A título de 

exemplo, os técnicos recomendam a constituição de advogado ao utente quando este 

                                                        
93Artigo 8º , nº 1 da Portaria nº 44/2002, de 11 de Janeiro. 
94Hoje, as atribuições da Direcção-Geral de Administração Judicial  são do 
Gabinete de Resolução alternativa de Litígios (GRAL).  Artigo 11º do Decreto-Lei 
nº 127/2007, de 27 de Abril. 
95“ao MJ, através da Direcção-Geral de Administração Judicial, compete: 
     (...) 
 
      f) Promover a formação dos meios humanos que integrarem  os Serviços de 
Atendimento e Apoio Administrativo do Julgado de Paz; “. Ver 
http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Legislacao/Protocolos/Protocol
o-Lisboa.pdf. 
96Artigo 1º, nº 5, alínea b) da Lei nº 49/2004, de 24 de Agosto. 
97Podemos afirmar que faziam-no, na maior parte das vezes, de forma 
inconsciente e por desconhecimento da lei. Daí se extraí a necessidade de ter 
alguém no atendimento que tenha a capacidade para explicar sem provocar o 
desagrado ou frustação do utente, optimizando-se o serviço público.   
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não apresenta documentos que provem os factos alegados no requerimento inicial.  

Apesar do nº 5 do artigo 43º da LJP prever que as irregularidades do requerimento 

inicial podem ser sanadas no inicio da audiência de julgamento, o técnico consegue por 

esta via acautelar da melhor maneira os interesses do utente sem comprometer a 

celeridade da tramitação processual98. 

   Ou seja,  é notória a preocupação com os utentes por parte do serviço 

de atendimento do Julgado de Paz de Lisboa. Poderá ser dito que apenas se está a 

cumprir as obrigações inerentes a qualquer serviço público. Mas mais do que 

demonstrar eficácia, o serviço de atendimento demonstra uma forte proximidade ao 

cidadão, sendo esse um aspecto vital para a sua participação no seio do Julgado de 

Paz99. Lúcia Dias Vargas, num inquérito realizado em 2005, em parceria com a 

Direcção-Geral de Administração Extrajudicial, confirmou em números a satisfação dos 

utentes em relação ao atendimento nos Julgados de Paz100. Esta tendência é confirmada 

por outro inquérito realizado aos utentes que consta do relatório do Conselho de 

Acompanhamento dos Julgados de Paz referente ao ano de 2012101. Não obstante as 

amostras destes dois inquéritos serem de número reduzido102, não deixam de 

representar um bom indício no sentido das conclusões aqui tomadas. 

                                                        
98Também foram presenciadas algumas situações em que os utentes não 
quiseram acatar as recomendações dos técnicos e sempre foi respeitado, como 
não podia deixar de ser, o direito de propor uma acção no Julgado de Paz. Isto era 
feito mesmo quando a acção estivesse fadada, por exemplo, à declaração de 
incompetência do tribunal.   
99 Esta componente de proximidade inicia-se no atendimento e alarga-se pelas 
diferentes fases do processo, fazendo parte da cultura organizacional dos 
Julgados de Paz. Ver João Chumbinho, Julgados de Paz na Prática Processual Civil, 
Quid Juris, 2007,pp. 243 e seguintes. 
10048% dos utentes inquiridos do Julgado de Paz de Lisboa consideraram o 
serviço de atendimento como “muito bom” e 46% como “bom”. Numa 
perspectiva global, a percentagem dos utentes de todos os Julgados de Paz que 
consideram o serviço de atendimento “muito bom” aumenta para 58%. Ver Lúcia 
Dias Vargas, Julgados de Paz e Mediação, uma nova face da justiça, Almedina, 
2006, pp. 151 e seguintes.  
101Num máximo de 3,00 valores, o serviço de atendimento do Julgado de Paz de 
Lisboa foi avaliado em 2,60 valores. O serviço de atendimento em todos os 
Julgados de Paz foi avaliado em 2,36 valores. Ver 
www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2012.pd
f, pp. 15 e seguintes.   
102No inquérito publicado por Lúcia Dias Vargas, a amostra incidiu em 183 
pessoas. No relatório publicado pelo Conselho de Acompanhamento dos Julgados 
de Paz , a amostra do inquérito incidiu sobre 876 pessoas. 

http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2012.pdf
http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2012.pdf


 41 

   Cumpre também referir que o serviço de atendimento (tal como o 

serviço administrativo) tem de realizar tarefas indispensáveis ao bom funcionamento 

do tribunal ainda que não estejam expressamente previstas na lei, servindo como 

exemplo: Receber e encaminhar pedidos de emissão de certidão de sentença para 

execução, actualizar a tesouraria aquando o pagamento de custas, receber 

requerimentos de incidentes processuais ou de recurso para que o juiz responsável 

pelo processo em questão possa emitir despacho, etc. 

   Ainda quanto ao serviço de atendimento, pode mencionar-se que a 

LJP, ao contrário dos mediadores, nada diz relativamente aos técnicos de atendimento 

que também sejam advogados. O Conselho Superior da Ordem dos Advogados emitiu 

um parecer a 17 de Junho de 2005 onde se pronuncia sobre esta questão103. Em linhas 

gerais, o Conselho Superior chega à conclusão de que os técnicos de atendimento que 

estejam inscritos na Ordem de Advogados não poderão exercer a profissão na área de 

jurisdição do Julgado de Paz onde trabalhem, aplicando analogicamente o artigo 30º da 

LJP que vigora para os mediadores. Concordamos com esta opinião, porque não seria 

tolerável que os técnicos pudessem advogar no Julgado de Paz onde trabalham. Por 

outro lado, não faz sentido considerar que os técnicos devem ter uma restrição à 

profissão mais abrangente que os mediadores, quando a LJP nada diz sobre os 

primeiros. 

   Resumindo, podemos destacar dois aspectos de maior importância 

que cabem ao serviço de atendimento. O primeiro está relacionado com a apresentação 

do requerimento inicial. É neste momento que todo o processo se inicia, cabendo ao 

técnico conferir se o tribunal é competente e se a peça processual em questão tem 

todos os elementos exigidos pela lei104. Por outro lado, o serviço de atendimento 

estabelece um contacto permanente com o utente, sendo esse contacto particularmente 

importante quando se trata de alguém que se dirige pela primeira vez ao Julgado de 

                                                        
103 O parecer pode ser consultado no site da Ordem dos advogados, em 
http://www.oa.pt/Conteudos/Pareceres/detalhe_parecer.aspx?idc=5&idsc=316
12&ida=46501. 
104  Este controlo também é feito pelo serviço administrativo quando o 
requerimento inicial é recebido por via postal ou electrónica. Ainda que este 
controlo seja executado com igual exigência por parte dos técnicos 
administrativos, maior parte dos utentes que apresentam o requerimento por 
esta via são representados por advogados ou já colocaram acções no Julgado de 
Paz no passado, sendo menos provável que ocorram lapsos e omissões.  
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Paz. Existindo proximidade, informalidade e transparência no relacionamento com o 

utente, está a fomentar-se a participação das partes. Faz bastante diferença na prática 

dos Julgados de Paz que os técnicos de atendimento tenham a formação e a capacidade 

para também adoptarem os princípios consagrados no artigo 2º da LJP.  

 

2. O serviço administrativo no Julgado de Paz de Lisboa 

 

   Como já tínhamos mencionado anteriormente, na prática diária do 

Julgado de Paz de Lisboa não existe uma separação estanque de tarefas entre o serviço 

de atendimento e o serviço administrativo. Ao analisarmos este último, iremos 

pronunciarmo-nos maioritariamente sobre as várias diligências existentes na LJP 

durante a fase inicial do processo, ainda que a realização de algumas esteja prevista 

para o serviço de atendimento. 

   Para além da LJP, os técnicos de atendimento tem outras fontes legais 

para guiar a sua conduta. O artigo 10º do Decreto-Lei nº 329/2001, de 20 de Dezembro, 

estabelece, de forma bastante ampla e vaga, que “ao serviço de apoio administrativo 

compete a prestação de serviço administrativo necessário ao funcionamento eficaz do 

julgado de paz“. Contudo, o artigo 10º da Portaria nº 44/2002, de 11 de Janeiro, 

enumera, especificamente, as várias funções deste serviço. Entre elas, podemos 

destacar as que são mais próximas da fase inicial do processo no Julgado de Paz: A 

distribuição dos processos pelos juízes de paz e a realização de citações e notificações. 

   Face ao reduzido teor normativo da LJP, todos os processos que 

entram no Julgado de Paz acabam por ser regulados ou influenciados pelas normas do 

CPC105. Cabe também aos técnicos (e não somente aos juízes de paz) conciliar, na 

medida do possível, os princípios  do nº 2 do artigo 2º da LJP com as normas do CPC 

que devem ser aplicadas em cada processo. 

   Para além da entrega pessoal, o requerimento inicial pode ser 

entregue nos Julgados de Paz das seguintes maneiras: Transmissão electrónica de 

dados, envio por correio ou telecópia106. 

                                                        
105O artigo 63º da LJP, que prevê a sua aplicação subsidiária, revelou-se durante 
o estágio bem mais importante do que inicialmente aparentava.  
106Artigo 150º do CPC, nº 1 e alíneas b) e c) do nº 2.  
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   Durante o estágio, constatámos que uma grande parte dos 

requerimentos iniciais era recebida pelo Julgado de Paz de Lisboa por via postal107. 

Apesar do artigo 18º da LJP prever o uso de meios informáticos e da aplicação 

subsidiária do artigo 150º do CPC, constatou-se que é rara a entrega de requerimento 

inicial por transmissão electrónica108. 

   É aos técnicos administrativos que cabe analisar os requerimentos 

iniciais que não sejam entregues pessoalmente. Uma vez recebido o requerimento, o 

técnico verifica, em primeiro lugar, se o Julgado de Paz de Lisboa é competente em 

razão do valor, matéria e território. Caso haja competência, o técnico verifica de seguida 

se do requerimento constam os elementos previstos do nº 2 do artigo 2º da LJP. Se não 

constar algum destes elementos, e tendo em conta que a LJP é omissa quanto a 

possibilidade de recusa de requerimento inicial pelo serviço administrativo, o 

requerimento inicial é rejeitado por aplicação subsidiária do artigo 474º do CPC.  

   Constatou-se na prática do Julgado de Paz de Lisboa que os técnicos, 

para além de fundamentarem a recusa do requerimento inicial por falta dos elementos 

previstos no nº 2 do artigo 2º da LJP, também a fundamentavam por falta de 

informações não previstas nessa disposição legal, sendo os casos mais frequentes: 

Requerimento inicial não endereçado ao Julgado de Paz ou endereçado a outro tribunal 

(artigo 467º, nº 1, alínea a) e artigo 474º, alínea a) do CPC) e requerimento inicial não 

redigido na língua portuguesa ( artigo 139º, nº 1 e artigo 474º, alínea h) do CPC). É 

pouco controversa a aplicação subsidiária destes artigos, uma vez que é indispensável 

que o demandante indique qual o tribunal em que pretende propor a acção e que 

entregue o requerimento inicial de forma perceptível. 

   Constando do requerimento inicial todos os elementos mencionados, 

o técnico verifica se, juntamente com esta peça processual, veio o valor de entrega 

inicial de 35 €, sendo o requerimento rejeitado se não for feito o pagamento109.  

   Em regra, o pagamento relativo a entrega inicial é feito em numerário 

ou em cheque. Estando feito o pagamento e sendo o requerimento inicial válido, cabe ao 

                                                        
107Um dos deveres previsto para o serviço administrativo é o envio e recepção de 
correspondência, como previsto pela alínea b) do artigo 10º da Portaria nº 
44/2002. 
108Opção defendida por Cardona Ferreira, em J.O Cardona Ferreira, Julgados de 
Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 159.  
109Artigos 3º e 4º da Portaria nº 1456/2001, de 28 de Dezembro. 
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técnico registar a acção no Julgado de Paz e entregar ao demandante o respectivo 

comprovativo de pagamento110. De seguida, o técnico distribui o processo pelos juízes 

de paz, de forma a garantir a repartição igualitária do serviço, uma vez que o Julgado de 

Paz de Lisboa dispõe de duas secções (artigo 3º, artigo 4º e artigo 10º, nº 1, alínea a) da 

Portaria nº 44/2002, de 11 de Janeiro). Uma vez distribuído, o processo é registado na 

aplicação informática providenciada pelo Ministério de Justiça111, bem como a sessão 

de pré-mediação caso esta não tenha sido rejeitadaab initio pelo demandante, 

comunicando posteriormente a data ao mediador selecionado (artigo 49º, nº 1 da LJP; 

alíneas e) e f) do nº 1 do Decreto-Lei nº 329/2001, de 20 de Dezembro e  artigo 5º, nº 2 

da Portaria nº 1112/2005, de 28 de Outubro112).  

   Não estando presente o demandado aquando da apresentação do 

requerimento inicial, deve a secretaria citá-lo para que este tome conhecimento que foi 

instaurado um processo contra si, sendo-lhe enviada uma cópia do requerimento 

entregue pelo demandante (nº 1 do artigo 45º da LJP). Sendo a citação um dos 

pressupostos para haver direito de defesa113, este acto processual reveste grande 

importância entre as tarefas do serviço administrativo e do serviço de atendimento dos 

Julgados de Paz. 

   O nº 2 do artigo 46º da LJP regula as formas de citação nos Julgados de 

Paz. São elas a via postal e a citação por funcionário. Já o nº 2 do artigo 45º da LJP 

estabelece os elementos que devem constar na citação: A data da sessão da pré-

mediação, o prazo para apresentação de contestação e as cominações em que o 

demandado incorre em caso de revelia. Estas disposições legais dão sempre cumpridas 

na prática diária do Julgado de Paz de Lisboa.  

                                                        
110 O regime em vigor para os tribunais judiciais é distinto. Aí, cumpre ao autor 
entregar o comprovativo de pagamento da taxa de justiça juntamente com a 
petição inicial (artigo 467º, nº 3), após liquidação no Instituto de Gestão 
Financeira e Infra-Estruturas da Justiça, I.P (artigo 3º, nº 2, b) do Decreto-Lei Nº 
128/2007, de 27 de Abril. 
111Alínea g) da cláusula segunda do Protocolo entre o Ministério da Justiça e a 
Câmara Municipal de Lisboa. 
112 Tanto o Decreto-Lei nº 329/2001, de 20 de Dezembro, como a Portaria nº 
1112/2005, de 28 de Outubro, referem-se ao serviço de atendimento, mas como 
já tínhamos referido, no Julgado de Paz de Lisboa a marcação das pré-mediações 
são maioritariamente feitas pelo serviço administrativo. 
113José Lebre de Freitas; Introdução ao Processo Civil, Conceito e Princípios Gerais; 
Coimbra Editora, 2009, pp. 92 e seguintes. 
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   No entanto, quando a secretaria se depara com dificuldades em 

realizar a citação, essas disposições mostram-se insuficientes na obtenção de uma 

citação regular, sendo necessária a aplicação subsidiária do CPC. 

   Os técnicos do Julgado de Paz de Lisboa iniciam as diligências de 

citação por via postal, através do envio de carta registada com aviso de recepção (artigo 

236º do CPC)114 onde constam as informações do nº 2 do artigo 45º115, seguindo 

também juntamentea cópia do requerimento inicial. Caso haja frustação da citação por 

via postal, os técnicos do Julgado de Paz de Lisboa procedem, por questões de 

celeridade (artigo 2º, nº 2 da LJP), à convocação do demandado para comparecer na 

secretaria do Julgado de Paz com vista a ser citado (artigo 239º, nº 10 do CPC), ao envio 

de citação por via postal quando o citando está ausente em parte certa (artigo 243º do 

CPC) e ao envio de citação por via postal quando obtêm informações do citando em 

parte incerta (artigo 244º do CPC)116.    

   Se ainda assim a citação não for possível, procede-se à citação pessoal 

por funcionário117 do Julgado de Paz, uma vez que os agentes de execução não intervêm 

no Julgado de Paz de Lisboa (artigo 239º, nº 9 do CPC). Não sendo possível encontrar o 

demandado, procede-se à forma de citação com hora certa (artigo 240º do CPC)118. 

   Havendo frustação de todas as formas de citação mencionadas,a 

secretaria do Julgado de Paz de Lisboa faz o processo concluso ao juiz de paz para que 

                                                        
114A LJP não especifica que tipo de via postal deve ser utilizado no envio da 
citação, cabendo aos técnicos aplicar as disposições do CPC.  Ver J.O Cardona 
Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 152. 
115 Contudo, não constam apenas esses elementos. As citações feitas no Julgado 
de Paz de Lisboa referem, como não podia deixar de ser, que foi nesse Julgado de 
Paz instaurada a acção contra o demandado (artigo 235º, nº 1 do CPC). Nas 
citações também constam outras informações que, não sendo impostas por lei, 
são bastante úteis ao demandado. Exemplo disso é a advertência de que nos 
Julgados de Paz não existem férias judiciais.   
116Ou seja, mediante despacho do Juiz de Paz, contactam-se as entidades 
previstas no artigo 244º do CPC para colaborarem na citação. A secretaria do 
Julgado de Paz de Lisboa, quando existem dificuldades de citação, também 
solicita ao demandante a sua colaboração, com vista a recolher mais informações 
sobre o citando, no âmbito do artigo 234º, nº 2 do CPC. 
117Infelizmente, é reduzido o número de técnicos no Julgado de Paz de Lisboa 
para efectuar este tipo de citação.  
118Apesar de nada impedir a promoção de citação por mandatário judicial nos 
Julgados de Paz, nos termos do artigo 245º e 246º do CPC, constatámos que tal 
nunca ocorreu durante a realização do estágio. 
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este indique qual o procedimento a adoptar (artigo 234º, nº 3 do CPC)119. Nos Julgados 

de Paz não há lugar à citação edital (artigo 46º, nº 2 da LJP e artigo 248º do CPC), 

deixando assim um impasse para o juiz de paz quando se frustrem todas as tentativas 

de citação, pois não existe na LJP nenhuma solução para esta eventualidade. Como se 

deve proceder nesta situação?  

   A doutrina divide-se: Joel Timóteo Pereira considera que se deve 

aplicar o regime de defesa dos ausentes (artigo 15º, nº 1), citando-se o Ministério 

Público para representar o demandado120. João Sevivas também subscreve esta opinião 

e afirma que a representação e defesa por parte do Ministério Público deve estar 

expressa na LJP121. Cardona Ferreira defende que se deve nomear defensor oficioso 

nesta situação (artigo 15º, nº 2 do CPC), uma vez que não está prevista a intervenção do 

Ministério Público nos Julgados de Paz122. Por fim, Mariana França Gouveia123 considera 

que optar pela extinção do processo no Julgado de Paz não é viável por implicar um 

tremendo esvaziamento dos Julgados de Paz e, embora admitindo que a citação edital 

apenas cumpre formalmente o direito de defesa, considera que sem elaexiste falta de 

citação e nulidade do processo (artigos 195º e 771º do CPC). Assim, esta autora sugere 

que se aplique o regime de citação edital do Regime Processual Experimental (artigo 5º 

do Decreto-Lei nº 108/2006, de 8 de Junho), publicando-se um anúncio em página 

informática de acesso público. 

   Durante a realização do estágio, observámos que no Julgado de Paz de 

Lisboa opta-se por nomear defensor oficioso quando não se consegue proceder à 

citação. Na nossa opinião, seria recomendável uma solução idêntica ou semelhante à 

que foi proposta por Mariana França Gouveia124. Assim, cumpre-se minimamente o 

                                                        
119José Lebre de Freitas, A Acção Declarativa À Luz do Código Revisto, Coimbra 
Editora, 2009, p. 70. 
120 Joel Timóteo Pereira; Julgados de Paz, Organização, Trâmites e Formulários; 
Quid Juris, 2002, p. 179. 
121João Sevivas, Julgados de Paz e o Direito, Editora Rei dos Livros, 2007, pp. 199 
e seguintes. 
122 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 166. 
123Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
297. 
124Esta solução deverá constar numa futura alteração da lei. A aplicação 
subsidiária do CPC, prevista na LJP, incentiva a aplicação legal do seu artigo 15º 
em prejuízo de opções não previstas na lei.   
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direito de defesa sem se abdicar da celeridade que deve estar sempre presente na 

tramitação dos Julgados de Paz. 

   Nos Julgados de Paz não há lugar a cartas precatórias ou cartas 

rogatórias (artigo nº 46, nº 4 da LJP), mas é prevista a possibilidade de proporuma 

acção quando o demandado tenha domicílio ou residência no estrangeiro (artigo 13º, 

nº 3 da LJP). Trata-se de uma situação que foi observada no Julgado de Paz de Lisboa. 

Nestes casos, procede-se à citação por via postal, através de carta registada com aviso 

de recepção (artigo 248º, nº 2 da CPC). Face à restrição da LJP e havendo frustação da 

citação, aplica-se no Julgado de Paz de Lisboa o regime de defesa de ausentes 

anteriormente mencionado125. 

   Havendo citação regular, o demandado tem um prazo não prorrogável 

de 10 dias para deduzir contestação (artigo 47º, nº1 e nº2 da LJP)126, existindo o 

mesmo prazo para o demandante responder à reconvenção, quando esta última é 

admissível (artigo 48º, nº 2 da LJP)127. O demandado tem de fazer a entrega inicial de 

35€ quando apresentar a contestação (artigo 5º da Portaria nº 1456/2001, de 28 de 

Dezembro). Caso não o faça, os técnicos de atendimento têm de aplicar 5€ de multa por 

cada dia de atraso, não podendo o montante global exceder o valor de 70€ (artigo 6º da 

Portaria nº 1456/2001,  de 28 de Dezembro, alterada pela portaria nº 209/2005, de 24 

de Fevereiro).   

   A aplicação desta multa não parece ser compatível com a aplicação 

subsidiária do artigo 145º, nº 5 e nº 6 do CPC. Cardona Ferreira admite que estas 

normas podem ser utilizadas pelos serviços dos Julgados de Paz128, acrescendo um 

prazo de três dias úteis subsequentes ao termo do prazo inicial para praticar o acto 

devido. Estando prevista de forma clara a multa pelo atraso da entrega inicial pelo 

demandado na Portaria nº 1456/2001, de 28 de Dezembro, e a não prorrogabilidade do 

                                                        
125Para estes casos e outros que o justifiquem, o Julgado de Paz aplica aos prazos 
de defesa as dilações previstas no artigo 252º A do CPC.  Também se aplicam 
subsidiariamente os artigos 143º, 144º e 150º do CPC, deixando assim aos 
técnicos a importante (e por vezes complexa) tarefa da correcta contagem dos 
prazos. 
126Os técnicos do Julgado de Paz aplicam o artigo 238º do CPC para a contagem 
do prazo da contestação. 
127 A LJP não o diz, mas por uma questão de coerência considera-se que este 
prazo também não é prorrogável.  
128 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 168. 
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prazo para a apresentação da contestação, não faz sentido aplicar aquelas normas do 

CPC que apenas contrariam a celeridade que deve existir nos Julgados de Paz129. 

   Caso diferente será a norma que prevê o justo impedimento (artigo 

146º do CPC). Uma vez apresentada a respectiva prova, o juiz de paz decide se o evento 

impeditivo é imputável à parte, ao seu mandatário ou ao seu representante. Também 

vigora no Julgado de Paz de Lisboa o artigo 486º, nº 2 do CPC. Quando haja vários 

demandados com prazos diferentes para contestar, o termo do prazo para apresentação 

de contestação de todos é aquele que termina em último lugar. Esta norma não 

prejudica o princípio da celeridadee facilita uma defesa conjunta aos demandados130. 

Por fim, cabe aos técnicos de atendimento efectuar todas as notificações necessárias 

durante a tramitação processual. As notificações poderão ser feitas pessoalmente, por 

via postal, telecópia ou por telefone131. 

   Para além da citação, contestação e pré-mediação (artigos 45º e 47º, 

nº 3 da LJP), compete aos técnicos notificar as partes e respectivos mandatários da 

marcação de audiência de julgamento (artigo 54º e artigo 58º, nº 3 da LJP) e da decisão 

final proferida pelo Juiz de Paz (artigo 259º do CPC)132. 

   Sendo claro que a LJP dá à secretaria a competência para notificar às 

partes a data de audiência de julgamento, no que toca à marcação da data de audiência 

a letra da lei deixa algumas dúvidas. O artigo 50º, nº 3 da LJP estabelece que é o juiz de 

paz que designa esta data. No entanto, o nº 3 do artigo 58º da LJP também diz que 

compete à secretaria a marcação de nova audiência de julgamento. Dentro da coerência 

do sistema e da harmonização das normas, terá de ser o juiz de paz o responsável pela 

marcação destas datas. É ele que conhece as questões do processo (artigo 26º, nº 1 da 

                                                        
129Não vimos os números 5 e 6 do artigo 145º do CPC a serem aplicados no 
Julgado de Paz de Lisboa durante a realização do estágio. 
130José Lebre de Freitas, João Redinha e Rui Pinto; Código de Processo Civil 
Anotado, Vol. I, Coimbra Editora, 2008, p. 307. 
131Durante o estágio presenciou-se diversas notificações por telefone quando 
havia alteração de datas. A título de exemplo, os técnicos de atendimento 
comunicavam por telefone às partes ou aos respectivos mandatários a alteração 
da data de uma pré-mediação ou de uma audiência de julgamento, com vista a 
evitar deslocações inúteis aos Julgados de Paz. 
132 Apesar do artigo 60º, nº 2 da LJP prever a notificação pessoal da sentença às 
partes antes do encerramento de audiência de julgamento, observámos durante 
o estágio que muitas das vezes esta obrigação não é cumprida, acabando por ser 
necessária a notificação de sentença por via postal.   
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LJP) e quem controla o julgamento, sendo sempre recomendável que analise o processo 

antes da respectiva marcação de audiência133. 

   Encerramos a análise do serviço administrativo e de atendimento dos 

Julgados de Paz com uma breve referência ao artigo 19º da LJP. Esta norma estabelece 

que os Julgados de Paz não têm quadro de pessoal, sendo complementada pelo artigo 

12º do Decreto-Lei nº 329/2001, de 20 de Dezembro, que destaca os funcionários e 

agentes das autarquias locais para integrar esse mesmo quadro. O facto de não haver 

quadro de pessoal no Julgado de Paz de Lisboa não provocou, tanto quanto se sabe, 

nenhum problema significativo no seu funcionamento durante o estágio. Porém, 

reconhece-se que não é positivo que o Julgado de Paz esteja na dependência dos 

serviços da autarquia local, uma vez que estes são regulados e modificados consoante 

as necessidades dessa mesma identidade e não do tribunal. 

   Neste ponto, também concordamos com a opinião de João Sevivas, 

que afirmou o risco de serem colocados nos Julgados de Paz funcionários e técnicos que 

poderão não servir da melhor maneira o interesse dos cidadãos134. Idealmente, seria 

preferível que os Julgados de Paz tivessem o seu quadro de pessoal, de forma a garantir 

mais isenção e eficácia dentro dos respectivos serviços135. 

 

3. A fase da mediação no Julgado de Paz de Lisboa 

 

   A mediação e a conciliação são os dois meios de resolução alternativa 

de litígios existentes nos Julgados de Paz. Ambos têm como objectivo a obtenção de 

acordo e ambos têm como pressuposto a adesão voluntária das partes para resolver o 

                                                        
133 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 182. Durante 
o estágio no Julgado de Paz de Lisboa, a marcação foi sempre feita pelos juízes de 
paz. 
134João Sevivas, Julgados de Paz e o Direito, Editora Rei dos Livros, 2007, pp. 180 
e seguintes. Outro ponto negativo, mencionado por João Chumbinho, é não haver 
avaliações de desempenho; ver João Chumbinho, Julgados de Paz na Prática 
Processual Civil, Quid Juris, 2007,p.147. 
135Na mesma linha de raciocínio, pode-se também criticar o artigo 17, nº 3 da 
LJP. Esta norma oferece a possibilidade dos serviços serem partilhados com uma 
estrutura já existente na autarquia, podendo suscitar mais dúvidas ainda sobre a 
independência destes tribunais. 
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conflito136. A resolução alternativa de litígios (RAL) pode ser definida como o leque de 

meios alternativos aos meios judiciais para a resolução de conflitos. Estes meios 

também são marcados, em regra, pela intervenção de um terceiro neutro e imparcial137. 

   A criação destes meios passou pelo reconhecimento da insuficiência 

dos mecanismos oficiais de aplicação do Direito (a lei), promovendo-se mecanismos 

comunitários de justiça e de auto-composição para que estes possam alcançar uma 

posição idêntica à da justiça tradicional138. Por diversas vezes, a RAL revela-se uma via 

indicada para a satisfação de interesses das partes mas também para minimizar 

inconvenientes e evitar o gasto desnecessário de recursos139. 

   A mediação pode ser definida pela intervenção de um terceiro (o 

mediador) num conflito ou numa disputa, ajudando as partes envolvidas a chegarem 

voluntariamente a um acordo aceitável para ambos140.O artigo 35º da LJP define, de 

forma mais extensa, a mediação como “uma modalidade extrajudicial de resolução de 

litígios, de carácter privado, informal, confidencial, voluntário e natureza não 

contenciosa, em que as partes, com a sua participação activa e directa, são auxiliadas 

por um mediador a encontrar, por si próprias, uma solução negociada e amigável para o 

conflito que as apõe”141. 

                                                        
136 Mariana França Gouveia &Jorge Morais Carvalho, “A Experiência da UMAC na 
Mediação de Conflitos de Consumo”, Conflitos de Consumo (Mariana França 
Gouveia &Jorge Morais Carvalho), Coimbra, Almedina, 2006, p. 37. 
137Henry Brown & Arthur Marriot, ADR Principles and Practice, Londres, 
Thomson, 2005, p. 12. 
138Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
25. No mesmo sentido, João Chumbinho, Julgados de Paz na Prática Processual 
Civil, Quid Juris, 2007,p. 63. 
139 Christopher W. Moore; O Processo de Mediação, Estratégias Práticas para a 
Resolução de Conflitos; 2ª edição, tradução de Magda França Lopes, Porto Alegre, 
Artmed, 1998, p. 19. 
140 Christopher W. Moore; O Processo de Mediação, Estratégias Práticas para a 
Resolução de Conflitos; 2ª edição, tradução de Magda França Lopes, Porto Alegre, 
Artmed, 1998, p. 28. 
141A nova lei da mediação (Lei nº 29/2013, de 19 de Abril) define a mediação 
como “a forma de resolução alternativa de litígios, realizada por entidades 
públicas ou privadas, através do qual duas ou mais partes em litígio procuram 
voluntariamente alcançar um acordo com assistência de um mediador de 
conflitos.”.   
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   Assim, uma das principais características da mediação é o controlo do 

procedimento pelas partes, que está para além da voluntariedade em ir para mediação 

ou da possibilidade de dela desistirem em qualquer altura142. 

   Este controlo pelas partes é também denominado de enpowerment e o 

seu aumento é proporcional à redução da dependência das partes em terceiros para 

resolverem o litígio, nomeadamente advogados143.  

   Outro aspecto da mediação que cabe mencionar é o seu fim de 

pacificação social144. Ou seja, para além de se tentar obter um acordo que seja 

mutuamente aceite também se tenta resolver o conflito de forma a possibilitar a 

continuidade da relação entre as partes145. Este objetivo é particularmente importante 

quando as partes querem ou têm de manter um relacionamento futuro146. 

   Para alcançar o propósito de pacificação social é necessário que a 

mediação se faça ao nível de interesses e não de posições. Normalmente, as partes 

iniciam o processo de mediação com uma postura litigante e competitiva, mostrando 

uma posição extremada que muitas vezes não coincide com os suas verdadeiras 

motivações147.  

   Com o auxílio do mediador e através do diálogo, as partes podem 

aperceber-se do verdadeiro interesse da outra parte mas também o que realmente 

importa para elas próprias.Feita essa “descoberta”, torna-se bastante mais fácil 

formular um acordo que traga vantagens para ambos e que possibilite uma plena 

satisfação148. Estabelece-se assim uma lógica não litigiosa, sem vencedor nem vencido. 

                                                        
142Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
44. Neste aspecto, a mediação distingue-se de outros meios de RAL. Exemplo 
disso é a arbitragem, onde a decisão do litígio cabe a um terceiro (artigo 1º, nº 1 
da Lei de Arbitragem Voluntária). 
143Henry Brown & Arthur Marriot, ADR Principles and Practice, Londres, 
Thomson, 2005, p. 130. Questão diferente é se os advogados devem ou não fazer 
parte da mediação. 
144Ou seja, insere-se na mediação o princípio de estímulo ao acordo descrito 
anteriormente. Conferir supra, Capítulo I, Ponto 2.7.  
145Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
45. 
146Lúcia Dias Vargas, Julgados de Paz e Mediação, Uma Nova Face da Justiça, 
Almedina, 2006, p.55. 
147Lúcia Dias Vargas, Julgados de Paz e Mediação, Uma Nova Face da Justiça, 
Almedina, 2006, p.56. 
148 Patrícia da Guia Pereira, “A Adequação dos Meios de Resolução Alternativa, 
Em Especial da Mediação, Aos Conflitos de Consumo”, Mediação e Criação de 
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   Estando inserida na tramitação processual dos Julgados de Paz, a fase 

da  mediação também traz as vantagens de ser célere149 e pouco dispendiosa150. 

   Após esta breve passagem pelo conceito de mediação, cumpre agora 

mostrar como decorre a fase da mediação na prática do Julgado de Paz de Lisboa. 

Iremos também ter em conta as questões e os problemas que surgem da interpretação 

da LJP, bem como as alterações que a nova LM consagra. 

   Havendo acordo entre as partes, procede-se à pré-mediação no 

Julgado de Paz. A pré-mediação visa “explicar às partes em que consiste a mediação e 

verificar a pré-disposição destas para um possível acordo em fase de mediação” (artigo 

50º, nº 1 da LJP). Havendo pré-disposição das partes para aderirem à mediação, é 

imediatamente marcada a primeira sessão (artigo 50º, nº 2 da LJP). 

   O nº 4 do artigo 50º estabelece que o mediador que procede à pré-

mediação não deve intervir como mediador na fase subsequente. Constatámos durante 

o estágio que esta norma não é aplicada no Julgado de Paz de Lisboa. O mediador 

responsável pela pré-mediação acaba por ser também responsável pela mediação151. 

Naturalmente, as partes têm de aceitar que seja o mesmo mediador para os dois 

procedimentos, sendo prática no Julgado de Paz de Lisboa formalizar essa aceitação 

num termo de consentimento assinado por todos os intervenientes152. 

   João Miguel Galhardo Coelho acha que este impedimento é justificado 

pelo facto de a pré-mediação poder ser fastidiosa para as partes, provocando desgaste 

no seu relacionamento com o mediador 153 . Já Lúcia Vargas considera que o 

impedimento se justifica para garantir a imparcialidade do mediador, uma vez que as 

partes poderão ter uma postura mais antagónica durante a pré-mediação que já não vai 

                                                                                                                                                               
Consensos: Os Novos Instrumentos de Empoderamento do Cidadão na União 
Europeia (José Vasconcelos-Sousa), MEDIARCOM/MinervaCoimbra, 2010, p. 179. 
149Havendo ou não acordo, a fase da mediação termina antes da fase de 
julgamento no Julgado de Paz.  
150 Havendo acordo na mediação, as custas no Julgado de Paz são reduzidas a 50 
€, sendo reembolsados 10 € a cada parte (artigo 7º da Portaria 1456/2001, de 
28 de Dezembro). 
151Acrescenta-se que também é regra no Julgado de Paz de Lisboa a mediação 
suceder-se imediatamente à pré-mediação, no mesmo dia. 
152Este termo de consentimento está previsto no artigo 8º, nº 4 da Portaria nº 
1112/2005, de 28 de Outubro, que regula o funcionamento dos serviços de 
mediação existentes nos Julgados de Paz.  
153 João Miguel Galhardo Coelho, Julgados de Paz e Mediação de Conflitos, Lisboa, 
Âncora Editora, 2003, p. 34. 
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existir no início da mediação, sendo recomendável que a última sessão seja feita por 

outro mediador154.  

   Em sentido oposto, Cardona Ferreira considera que o mediador que 

faz a pré-mediação é aquele que está em melhores condições para realizar a mediação, 

poupando-se o inconveniente às partes de se terem de deslocar mais uma vez aos 

Julgados de Paz155. Este autor afirma que a letra da LJP não impede, de forma 

expressa156, que isso aconteça e que é uma escolha que as partes podem fazer (artigo 

51º, nº 2 da LJP). Na nossa opinião e tendo em conta o que observámos no Julgado de 

Paz de Lisboa, não faz sentido que este impedimento se deva sobrepor à celeridade e à 

economia processual.  

   A pré-mediação tende a demorar apenas alguns minutos, nunca 

chegando a ser verdadeiramente “fastidiosa”. Por outro lado, realizando-se a pré-

mediação e a mediação no mesmo espaço temporal, as partes não tendem a modificar 

de forma significativa a sua postura entre as duas sessões, não comprometendo a 

imparcialidade do mediador. Seria diferente caso houvesse sempre mais do que um 

mediador nos Julgados de Paz157. Contudo, durante 6 meses de estágio foram poucas as 

vezes que vimos tal acontecer. A nova LM parece confirmar esta orientação, ao afirmar 

de forma expressa que não constitui um impedimento o facto de ser o mesmo mediador 

na pré-mediação e na mediação (artigo 27º, nº 6).  

   Lendo o artigo 16º do mesmo diploma, que regula o procedimento de 

mediação, fica-se com a ideia de que é suposto que a mediação ocorra logo após a pré-

mediação, não se referindo a intervenção de outro mediador. Por fim, aproposta de lei 

que irá alterar a LJP prevê no seu artigo 5º que o nº4 do artigo 50º seja revogado, 

harmonizando com as disposições da LM e resolvendo a questão em definitivo. 

                                                        
154Lúcia Dias Vargas, Julgados de Paz e Mediação, Uma Nova Face da Justiça, 
Almedina, 2006, p. 137. 
155 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, pp. 173 e 
seguintes 
156Cardona Ferreira destaca o facto de que no nº 4 do artigo 50º lê-se “não deve”  
em vez de “não pode”. Porém, no nº 1 do artigo 17º da Portaria nº 1112/2005, de 
28 de Outubro, lê-se que “O mediador de conflitos que realiza a sessão de pré-
mediação não pode intervir como mediador na fase subsequente.”. 
157Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
298. 
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   Como já tínhamos referido anteriormente158, já estão em vigor as 

alterações aos 51º e 53º da LJP que constam da redacção final da lei que irá entrar em 

vigor no dia 1 de Setembro de 2013 (artigo 8º da redacção final). 

   A novidade que consta na alteração ao artigo 51º da LJP é o dever das 

partes, juntamente com o mediador, de celebrar um protocolo de mediação após terem 

acordado seguir para a respectiva sessão. O que deve constar neste protocolo de 

mediação está enumerado no nº 3 do artigo 16º da LM. Também já se referiu que os 

mediadores que se deslocam ao Julgado de Paz de Lisboa assinam um termo de 

consentimento com as partes. Nesse termo de consentimento já constava a maior parte 

das informações previstas no nº 3 do artigo 16º da LM: Identificação das partes e do 

mediador, as regras do procedimento, a data, o consentimento das partes, o respeito 

pelo princípio da confidencialidade e a descrição sumária do litígio. A única informação 

prevista na LM que não costumava constar neste termo de consentimento é a 

calendarização e definição de prazo máximo para a mediação ( artigo 16º, nº 3, alínea g) 

da LM).  

   Trata-se de uma disposição pouco significativa para a prática dos 

Julgados de Paz, tendo em conta que nunca se viu durante o estágio uma sessão de 

mediação prolongar-se para além de um dia. Por outro lado, a LM demonstra que esse 

prazo é meramente indicativo, pois permite que este seja alterado pelas partes (artigo 

21º, nº 2). 

   Cumpre deixar uma observação em relação ao princípio da 

confidencialidade. Trata-se de uma premissa extremamente importante para que haja 

uma discussão franca e sem receios entre as partes durante a mediação. Nenhum dos 

intervenientes (partes ou mediador) pode revelar o conteúdo da sessão159, as partes 

não têm acesso aos documentos que o mediador tenha escrito durante a mediaçãoe o 

mediador não pode intervir como testemunha em nenhuma causa que oponha as partes 

                                                        
158Conferir supra, Capítulo I, ponto 4.2. 
159Numa das mediações observadas no Julgado de Paz de Lisboa, após não ter 
sido possível chegar a acordo, uma das partes pediu ao mediador que assinasse 
uma declaração onde constasse que ela tinha feito uma proposta que a outra 
parte não aceitou. Após o mediador ter recusado e voltado a explicar em que 
consistia o princípio da confidencialidade, a parte respondeu que tinha 
percebido que o princípio vigorava até ao final da audiência de julgamento. 
Trata-se de um dos mal entendidos que ocorrem quando as partes não percebem 
que a fase da mediação é autónoma da fase de julgamento.   
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(artigo 52º, números 2º, 3º e 4º da LJP). Trata-se de um princípio que distingue a 

mediação de outros meios de RAL como, por exemplo, a conciliação160. Surgia, porém, o 

problema de a LJP não prever limites para a aplicação deste princípio. 

   O artigo 13º da Portaria nº 1112/2005, de 28 de Outubro, veio a 

colocar uma restrição, com vista a fazer cessar ou prevenir ameaça ou ofensa grave à 

integridade física ou psíquica de uma pessoa. Posteriormente, o artigo 7º da Directiva 

2008/52/CE da União Europeia, de 21 de Maio161, criada para regular a mediação em 

matéria civil e comercial, estabeleceu outros limites162 a este princípio.  

   Esta norma foi transposta para o artigo 249º C do CPC163. No entanto, 

esta disposição do CPC foi revogada pela LM (artigo 49º) que agora regula o princípio 

da confidencialidade no seu artigo 5º164. No nº 3 desta norma constam exatamente os 

mesmos limites do artigo 7ºda Directiva 2008/52/CE, de 21 de Maio. 

   Consideramos que esta alteração é positiva, a expressão 

“circunstâncias excepcionais” que constava no agora revogado artigo 249º C do CPC era 

vaga e sujeita a diferentes interpretações, correndo-se o risco de quebrar a 

confidencialidade para além do recomendável.  

   O artigo 7º da Directiva 2008/52/CE, hoje presente no nº 3 do artigo 

5º da LM, é mais claro neste aspecto. Assim, não há dúvidas que o princípio da 

confidencialidade só deve ser quebrado em casos limite, o que confere mais 

credibilidade e segurança ao processo de mediação165 

                                                        
160Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
82. 
161Pode-se consultar a versão integral da Directiva 2008/52/CE no site 
http://eur-lex.europa.eu.  
162Para além da integridade física e psíquica de uma pessoa, a Directiva coloca 
como limite “razões imperiosas de ordem pública”, “protecção do superior 
interesse das crianças” e “Caso a divulgação de conteúdo do acordo obtido por 
via de mediação seja necessária para efeitos de aplicação ou execução desse 
acordo”.   
163“Excepto no que diz respeito ao acordo obtido, o conteúdo das sessões de 
mediação é confidencial, não podendo ser valorado como prova em tribunal 
salvo em circunstâncias excepcionais, nomeadamente quando esteja em causa a 
protecção da integridade física ou psíquica de qualquer pessoa”.  
164 Com vista à harmonização, a proposta de lei de alteração à LJP prevê a 
revogação do seu artigo 50º. 
165Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
85. 
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   Em relação à mediação feita no Julgado de Paz de Lisboa, foi possível 

concluir que os mediadores praticam um tipo de mediação bastante mais facilitadora 

do que interventiva. A maioria da doutrina defende este tipo de mediação166.  

   É uma constatação que não nos surpreende, uma vez que é este tipo 

de mediação que permite chegar verdadeiramente à auto-composição do litígio e à 

pacificação social167, objetivos primordiais da mediação. Já Cardona Ferreiraparece 

defender uma postura mais “empenhada” do mediador168. Não se trata de uma questão 

de grande controvérsia, uma vez que tanto a LJP como a nova LM apontam para uma 

postura facilitadora do mediador. 

   Contudo, após termos observado diversas sessões de mediação no 

Julgado de Paz de Lisboa podemos concluir que todos os mediadores têm os seus 

próprios métodos e estratégias, ainda que todos obedeçam de igual forma à lei. Os 

mediadores têm formações diferentes entre eles (artigo 31º, alínea c) da LJP) e 

consegue denotar-se padrões de conduta em mediadores que tenham, por exemplo, a 

mesma licenciatura. Os mediadores do Julgado de Paz de Lisboa que eram juristas ou 

advogados tinham uma tendência para focar as pretensões mediatas das partes, 

adoptando um maior pragmatismo ao lidar com os litígios. Já os mediadores que eram 

psicólogos de formação, por exemplo, tinham a iniciativa de explorar de forma mais 

profunda os interesses das partes, adoptando uma abordagem mais detalhada e 

minuciosa. 

   Não podemos destacar nenhum método em relação do ponto de vista 

do sucesso ou damaior probabilidade de chegar a acordo. Não o podemos fazer porque 

o sucesso de cada método está dependente do tipo de litígio e da personalidade ou 

estado de espírito das partes. Mais concretamente, observámos que o método 

pragmático e menos aprofundado tinha mais sucesso em litígios de contornos mais 

precisos onde as partes tinham uma relação eminentemente profissional. Por outro 

lado, constatou-se que o método mais aprofundado era mais apropriado em litígios 

onde figurava uma relação duradoura, com contornos emocionais mais vincados.  

                                                        
166 Conferir Lúcia Dias Vargas, Julgados de Paz e Mediação, Uma Nova Face da 
Justiça, Almedina, 2006, p.56 e João Miguel Galhardo Coelho, Julgados de Paz e 
Mediação de Conflitos, Lisboa, Âncora Editora, 2003, p.33. 
167Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
45. 
168 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 134. 
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   Naturalmente, tudo isto são aspectos amplamente discutidos entre os 

mediadores enquanto classe profissional e tudo indica que sejam contemplados nos 

cursos de formação providenciados pelo Ministério da Justiça (artigo 31º, alínea d) da 

LJP e artigo 24º da LM). 

   Iremos abordar mais duas questões relativas ao papel do mediador. 

Uma questão prende-se com a necessidade de haver, pelo menos, um mediador sempre 

presente nos Julgados de PazA outra questão prende-se com o estatuto do mediador 

que consta da nova LM, no seguimento da criação do Código Europeu de Conduta para 

Mediadores169. 

   Na fase de mediação no Julgado de Paz de Lisboa é bastante comum 

faltar uma parte, ou as duas, à pré-mediaçãopreviamente marcada ainda que o 

demandado tenha sido regularmente citado170. Por outro lado, existe um risco elevado 

de não poder ser realizada de imediato uma pré-mediação solicitada pelas partes, 

aquando da apresentação do requerimento inicial171. Esta última situação deve-se ao 

facto de o mediador apenas se deslocar ao Julgado de Paz para a realização de pré-

mediações previamente agendadas, não estando presente no restante horário de 

funcionamento. 

   O facto de os mediadores serem profissionais independentes, 

contratados num regime de prestação de serviços (artigo 30º, nº 1 e artigo 34º da LJP e 

artigo 23º, nº 2 da LM) não impede que estes estejam presentes no Julgado de Paz 

durante a totalidade do horário de funcionamento. A nível profissional, implica apenas 

a alteração do modo de remuneração, que deixaria de ser atribuído tendo apenas em 

conta a realização de sessões de mediação. Em suma, trata-se de uma alteração que 

poderia diminuir inconvenientes para os mediadores e para as partes.  

                                                        
169Pode-se consultar a versão original em  
 www.europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf . 
170Na verdade, por diversas vezes frustravam-se todas as pré-mediações 
marcadas para um determinado dia no Julgado de Paz de Lisboa. 
171Outra situação em que pode surgir este impedimento e que chegamos a 
observar no Julgado de Paz de Lisboa é quando o Juiz de Paz, com o acordo das 
partes, interrompe a audiência de julgamento para poder ser realizada uma 
sessão mediação. 
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   Infelizmente, a lei que irá alterar a LJP não prevê nenhuma alteração 

de natureza semelhante172. 

   Em relação ao estatuto do mediador estabelecido na LM, cumpre 

destacar alguns aspectos. Começamos com o nº 2 do artigo 8º, norma que consagra o 

princípio da responsabilidadena actividade exercida pelo mediador173. Na nossa 

opinião, a consagração deste princípio confere mais profissionalismo e seriedade à 

mediação exercida em Portugal. Se este meio de RAL quer progredir na nossa 

sociedade, é indispensável que haja consequências para aqueles que não mediam 

correctamente174.  O restante teor normativo relevante para o estatuto do mediador 

está presente nos artigos 25º, 26º e 27º da LM, que regulam os direitos, deveres e 

impedimentos do mediador, respectivamente. 

   Todas estas normas também são (ou serão) muito importantes para 

cimentar uma ética e uma conduta de rigor deontológico no exercício da actividade de 

mediação. Existe um forte enfoque na protecção da independência e da imparcialidade 

do mediador175, que tem o dever (e o direito) de se afastar quando se considere inapto 

ou impedido para mediar o litígio. Podemos afirmar que nunca vimos nenhuma conduta 

por parte dos mediadores que se deslocam ao Julgado de Paz de Lisboa que colidisse 

com estas normas da LM176.  

                                                        
172Neste aspecto, a proposta de lei apenas irá alterar o período temporal do 
contrato de prestação de serviços celebrado com o mediador, passando de um 
para dois anos (artigo 34º da LJP). 
173“o mediador de conflitos que viole os direitos de exercício da respectiva 
actividade, nomeadamente os constantes da presente lei e, no caso da mediação 
em sistema público, dos actos constitutivos ou regulatórios dos sistemas 
públicos de mediação, é civilmente responsável pelos danos causados, nos 
termos gerais de direito”. 
174Com vista ao mesmo fim, também destacamos o artigo 43º e 44º da LM, que 
regulam a fiscalização da actividade da mediação e os efeitos das irregularidades 
que possam ter ocorrido. Esta fiscalização fica ao encargo das entidades gestoras 
dos sistemas públicos de mediação. 
175É o caso da alínea e) do artigo 25º; das alíneas f) e g) do artigo 26º e dos 
números 1 a 4 do artigo 27º da LM. Na doutrina, indo no mesmo sentido, João 
Miguel Galhardo Coelho, Julgados de Paz e mediação de Conflitos, Lisboa, Âncora 
Editora, 2003, p. 35. 
176Apesar desta nossa afirmação, muitas das vezes só o próprio mediador é que 
pode dizer se é ou não imparcial em relação ao litígio e às partes.   
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   Contudo, é bastante positivo que elas existam e que especifiquem um 

conjunto de situações que irão decerto ocorrer177, dando a solução adequada ao 

mediador em benefício das partes.    

   Em termos práticos, deixamos uma última referência a alínea d) do 

artigo 25º da LM, que confere ao mediador o direito de requisitar à entidade gestora do 

sistema público de mediação os meios e as condições de trabalho que promovam o 

respeito pela ética e deontologia. Observámos no Julgado de Paz de Lisboa, por mais do 

que uma vez, queixas e críticas dos mediadores às condições de trabalho durante as 

mediações178. 

   Infelizmente, a falta de condições de trabalho também se estendia 

pelos outros serviços do Julgado de Paz de Lisboa. Porém, este problema torna-se ainda 

mais prejudicial no serviço da mediação, uma vez que existe um risco elevado das 

partes o considerarem pouco credível ou não se sentirem confortáveis para dialogarem, 

comprometendo toda a sessão179.  

   Já referimos que o artigo 53º da LJP encontra-se revogado pela 

proposta de lei de alteração180, havendo apenas uma remissão para a LM. Isto significa 

que a faculdade das partes serem assistidas por advogado na mediação está hoje 

consagrada no artigo 18º da LM. Em comparação com os números 4 e 5 do revogado 

artigo 53º da LJP, o artigo 18º da LM organiza de maneira diferente a assistência e 

representação das partes no processo de mediação.  

   Por um lado, apenas estabelece que partes podem fazer-se 

representar na sessão de mediação, não referindo em específico as pessoas colectivas 

nem os poderes especiais que os seus representantes poderão ter para desistir, 

confessar ou transigir.  

                                                        
177Antes da criação da LM, recorria-se aos princípios gerais da LJP para avaliar os 
impedimentos que surgissem em relação ao mediador. Conferir Ana Soares da 
Costa & Marta Pimpão Samúdio Lima, “Julgados de Paz, Análise do Regime 
jurídico”, Julgados de Paz e Mediação, Um Novo Conceito de Justiça (Ana Soares da 
Costa, Marta Pimpão Sámúdio Lima e Outros), AAFDL, Lisboa, 2002, p. 198.   
178Estas queixas incidiam, sobretudo, na falta de meios informáticos e em danos 
relativos à infra-estrutura da sala onde ocorriam as sessões de mediação.  
179A título de exemplo, um dos problemas que observámos no Julgado de Paz de 
Lisboa foi relativo à falta de aquecimento na sala onde decorrem as mediações. O 
desconforto físico das partes era evidente, o que acabou por influenciar a pré-
disposição destas para chegarem a acordo.    
180Conferir supra Capítulo II, Ponto 3 e Capítulo I, Ponto 4.2. 
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   Em relação ao tipo de pessoas que podem acompanhar as partes, o 

artigo 18º parece restringir-se a advogados, advogados estagiários e técnicos181. Por 

fim, quando uma parte quiser ser acompanhada por um técnico para o bom 

desenvolvimento da mediação, a lei exige agora que não haja oposição da outra parte.  

   Como se pode constatar, não se trata de uma alteração 

particularmente feliz. Pode ser benéfico que a parte seja assistida por alguém que não 

seja advogado, advogado estagiário, solicitador ou técnico182. Não consideramos que se 

justifique excluir uma pessoa que não exerça as profissões mencionadas se esta não 

prejudicar o andamento da sessão. A exigência de não oposição da parte contrária para 

que haja acompanhamento de um técnico é o “ressuscitar”183do artigo 9º, nº 1 da 

Portaria 436/2002, de 22 de Abril184.  

   A doutrina já se tinha pronunciado em relação a esta última norma, 

considerando que se trata uma restrição sem qualquer justificação185. Também 

achamos que quando uma parte seja acompanhada por um técnico, mesmo quando a 

outra parte não o seja, não se justifica que seja necessário o acordo da última para 

validar essa presença. Em todo o caso, não achamos que na prática esta restrição seja 

muito significativa, uma vez que a mediação têm carácter facultativo e as partes têm de 

acordar previamente em todos os aspectos do procedimento, podendo sempre desistir 

se não concordarem, seja porque razão for, com algum deles. 

   Esclarecido o regime legal da representação por advogado na fase de 

mediação dos Julgados de Paz, iremos realizar uma breve crítica às sessões de mediação 

presenciadas durante o estágio que contaram com a assistência de advogado. 

   Na nossa opinião, a presença dos advogados nas sessões de mediação 

do Julgado de Paz de Lisboa tende a ser bem mais positiva do que negativa.  

   Esta presença materializa-se de duas maneiras distintas, advogados 

enquanto representantes de pessoas colectivas e advogados enquanto representantes 

                                                        
181O nº 5 do artigo 53º permitia que as partes fossem assistidas por “outras 
pessoas nomeadas”. 
182A título de exemplo, uma sessão de mediação onde uma das partes pede a um 
familiar ou amigo com conhecimentos do litígio que a acompanhe e a auxilie. 
183Esta norma também exigia a não oposição da parte contrária para o 
acompanhamento por advogado, advogado estagiário e solicitador.  
184Entretanto revogada pela Portaria nº 1112/2005, de 28 de Outubro.  
185Ver Lúcia Dias Vargas, Julgados de Paz e Mediação, Uma Nova Face Da Justiça, 
Almedina, 2006, p.133 e João Miguel Galhardo Coelho, Julgados de Paz e 
Mediação de Conflitos, Lisboa, Âncora Editora, 2003, p.37. 
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de pessoas singulares que devem comparecer pessoalmente nos Julgados de Paz (artigo 

38º, nº 1 da LJP). 

   Enquanto representantes de pessoas colectivas, contatámos que é 

raro ver uma postura litigante e adversarial por parte dos advogados nas sessões de 

mediação. 

   Na verdade, existe uma grande abertura ao diálogo e um forte sentido 

de cooperação186, o que acaba por facilitar bastante a compreensão entre as partes bem 

como o trabalho do mediador. Sem grande surpresa, a maioria destas mediações 

acabava em acordo187. Achamos que não se pode dissociar esta influência positiva de 

um determinado aspecto: Em regra, estes advogados tinham uma experiência 

considerável na participação em sessões de mediação, chegando-se a ver o mesmo 

mandatário em diversas sessões de mediação no Julgado de Paz de Lisboa. 

   Comparativamente, os advogados enquanto representantes de 

pessoas singulares não mostravam um comportamento tão uniforme. Vimos 

mandatários(poucos), que se mostravam demasiado interventivos, restringindo a 

participação do seu cliente na mediação ou esforçando-se em demasia para provarem a 

legitimidade de uma posição. Concluíamos que estes advogados tinham um fraco 

conhecimento da mediação, por não saberem distingui-la da fase de julgamento. 

   No entanto, a maioria dos advogados de pessoas singulares, mesmo 

quando não se chegava a acordo, exerciam uma influência positiva na mediação. Essa 

influência podia passar, por exemplo, por acalmar o seu cliente quando este estivesse 

demasiado exaltado para dialogar. Noutros casos, essa influência notava-se mais no 

auxílio ao mediador para a definição dos verdadeiros interesses das partes. 

   Em suma, subscrevemos a opinião da doutrina que considera 

importante e benéfica a presença dos advogados na mediação188. A mediaçãoe o 

próprio reconhecimento dos Julgados de Paz não seriam tão significativos se não se 

pudesse contar com a participação dos advogados, sendo preciso que este contributo se 

                                                        
186Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
46. 
187Estas conclusões são tomadas em relação a litígios onde a parte contrária 
tanto era uma pessoa singular, acompanhada ou não por advogado, ou pessoa 
colectiva representada por outro advogado ou administrador.   
188 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 150. 
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mantenha para que a mediação chegue a níveis mais elevados dentro da nossa 

sociedade189. 

   Concluímos a nossa análise da fase de mediação com a temática de 

homologação de acordo que deve ser feita pelo juiz de paz. O artigo 56º da LJP nada diz 

sobre critérios de homologação de acordo celebrado em fase de mediação, apenas 

confirmando que uma vez feito tem valor de sentença. 

   Contudo, a nova LM regulou a questão em definitivo. Revogou o artigo 

249º B do CPC190 (artigo 49º da LM), relativo à homologação de acordo obtido em 

mediação pré-judicial191. No artigo 45º, a LM dispõe que o acordo celebrado na 

mediação que ocorra na pendência de processo judicial,nos termos do nº 5 do artigo 

279º A do CPC, passa a ser homologado nos termos previstos pelo artigo 14º192. Este 

artigo 14º estabelece, no seu nº 3, as diversas condições a ter em conta para a 

homologação de acordo. 

   Podemos ler no nº 3 do artigo 14º da LM: “A homologação judicial do 

acordo obtido em mediação pré-judicial tem por finalidade verificar se o mesmo 

respeita a litígio que possa ser objecto de mediação, a capacidade das partes para a sua 

celebração, se respeita os princípios gerais de direito, se respeita a boa fé, se não 

constituiu um abuso de direito e o seu conteúdo não viola a ordem pública”.  

   Já a proposta de lei de alteração à LJP confere ao nº 3 do artigo 16ºda 

LJP a seguinte redação: “O serviço de mediação é competente para mediar quaisquer 

litígios que possam ser objeto de mediação, ainda que excluídos da competência do 

julgado de paz”. O nº 2 do artigo 8º da proposta de lei de alteração estabelece que este 

novo teor normativo do artigo 16º da LJP produz efeitos com a entrada em vigor da LM. 

   Seja para aplicação do artigo 14º, nº 3 da LM ou do novo artigo 16º, nº 

3 da LJP, a questão que se impõe é: Que litígios é que podem ser objecto de mediação 

nos Julgados de Paz?  Mais uma vez, teremos de recorrer à LM para obter a resposta. 

                                                        
189Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
47. 
190Este artigo foi aditado ao CPC pela Lei nº 29/2009, de 29 de Junho, que 
transpôs a Directiva 2008/52/CE, de 21 de Maio, para o nosso ordenamento 
jurídico. 
191A LM também revogou os artigos 249º A e 249º C do CPC. 
192O nº 5 do artigo 279º A remete para os artigos 299ª e 300º do CPC (relativos à 
transacção), que definem as condições de homologação. 
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   O artigo 6º da LPJ afirma que a competência dos Julgados de Paz é 

exclusiva a acções declarativas. 

   Quer isto dizer que, nas acções em sejam competentes, os Julgados de 

Paz providenciam a mediação de um processo que terá carácter civil ou comercial.  O 

artigo 11º da LM define os litígios que podem ser objeto de mediação civil e comercial. 

Assim, podemos ler no seu nº 1: “Podem ser objecto de mediação de litígios em matéria 

civil e comercial os litígios que, enquadrando-se nessas matérias, respeitem a 

interesses de natureza patrimonial”. Já no nº 2, consta a seguinte excepção:  “Podem 

ainda ser objeto de mediação os litígios em matéria civil e comercial que não envolvam 

interesses de natureza patrimonial, desde que as partes possam celebrar transacção 

sobre o direito convertido.” 

   Em suma, dentro da matéria civil e comercial, os Julgados de Paz 

podem mediar litígios que envolvam interesses de natureza patrimonial e aqueles que, 

não tendo interesses desta natureza, obedecem ao que está estabelecido no artigo 299º 

e 300º do CPC. Ou seja, a mediação nos Julgados de Paz continua a não poder ter 

comoobjeto direitos indisponíveis. 

   Iremos então resumir os critérios para a homologação de acordo 

obtido em sede de mediação nos Julgados de Paz, conforme estabelecido pelo artigo 

14º, nº 3 da LM. Assim, a homologação tem por finalidade verificar se o acordo respeita 

a litígio que: 

 

- a) Possa ser objecto de mediação. Verifica-se se o litígio se insere numa matéria 

civil ou comercial. Inserindo-se nessas matérias, verifica-se se o litígio envolve 

interesses de natureza patrimonial. Em caso afirmativo, o acordo pode ser objecto 

de mediação. Caso o litígio tenha carácter civil ou comercial mas não envolva 

interesses de natureza patrimonial, este ainda poderá ser objecto de mediação 

desde que o acordo não envolva direitos indisponíveis e seja válido pela qualidade 

das partes e pelo seu objeto (artigos 299º, nº 1 e 300º, nº 3 do CPC). 

- b) Verifica-se a capacidade das partes para a celebração do acordo(à semelhança do 

que é exigido pelo 300º, nº 3 do CPC). 

- c) Verifica-se se o acordo respeita os princípios gerais do direito. 

- d) Verifica-se se o acordo respeita a boa-fé. 

- e) Verifica-se se o acordo não implica abuso de direito. 
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- f) Verifica-se se o acordo não viola a ordem pública. 

   Este artigo consagra legalmente os critérios que maior parte da 

doutrina já defendiapara a homologação: A ordem pública193 (artigo 280º do Código 

Civil), a boa fé194 (artigo 243º do Código Civil) e os princípios gerais do direito. 

Porém, como bem afirma Mariana França Gouveia, a dificuldade da homologação 

não está em saber se o acordo respeita a ordem pública mas sim em saber se pode 

ou não afastar regras imperativas195. Neste especto, o artigo 14º da LM não adianta 

nenhuma solução em concreto. 

   Cardona Ferreira considera que o juiz de paz deve intervir e 

solicitar dados em relação ao acordo celebrado, para averiguar se existe um 

afastamento de normas imperativas e assim recusar a homologação196. Já Mariana 

França Gouveia tem uma opinião contrária, afirmando que o juiz de paz não tem 

matéria de facto provada para poder saber o que existe ou não juridicamente no 

acordo, defendendo que o juiz apenas tem de verificar se o acordo viola ou não a 

ordem pública197. Na nossa opinião, mesmo que se aceite que o juiz de paz possa 

solicitar mais informações relativas ao acordo, concordamos que existe sempre a 

incerteza factual por não haver produção de prova. 

   Por outro lado, pode-se interpretar o artigo 14º, nº 3 da LM da 

seguinte maneira: As regras relativas à transacção só estão previstas  para os litígios 

que sejam objecto de mediação civil e comercial e que envolvam interesses que não 

tenham natureza patrimonial. Ou seja, em relação aos litígios que envolvam 

interesses patrimoniais e que possam ser objecto da mediação apenas se aplica o nº 

3 do artigo 14º e não os artigos 299º e 300º do CPC. 

   Não é nossa intenção defender a homologação de acordos que 

envolvam direitos indisponíveisstricto sensu. A disponibilidade é um conceito 

                                                        
193José Lebre de Freitas, João Redinha e Rui Pinto, Código de Processo Civil 
Anotado, Volume 1º, Coimbra Editora, 2008, p. 577. 
194Ana Soares da Costa & Marta Pimpão Samúdio Lima, “Julgados de Paz, Análise 
do Regime jurídico”, Julgados de Paz e Mediação, Um Novo Conceito de Justiça 
(Ana Soares da Costa, Marta Pimpão Sámúdio Lima e Outros), AAFDL, Lisboa, 
2002, p. 237). 
195Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
81. 
196 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 142. 
197Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
82. 
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restrito dentro da doutrina, havendo uma graduação entre direitos indisponíveis 

que são absolutos e aqueles que são relativos198. Em relação aos primeiros, o limite 

dos princípios gerais do direito e da ordem pública irão, à partida, impedir a 

homologação do acordo. Em relação aos segundos, pode considerar-se que o 

legislador quis implementar um critério mais amplo para a homologação, dando ao 

juiz de paz discricionariedade para poder validar o acordo ainda que afaste normas 

imperativas.  

   Cumpre mencionar que a LM coloca a mesma possibilidade 

relativamente à executoriedade  de acordo obtido em mediação e para o qual a lei 

não exige homologação judicial (artigo 9º da LM). À semelhança do artigo 14º, nº 3, 

o acordo tem de estarinserido no objecto de mediação. Porém, não existe nenhuma 

restrição adicional, valendo de igual forma o que está dispostono artigo 11º da LM. 

O conteúdo do acordo também só tem o limite da ordem pública (alínea d) do nº 1 

do artigo 9º). Trata-se de uma norma que reforça esta interpretação e que também 

cria, na prática, um novo tipo de título executivo199.  

   Na prática observada no Julgado de Paz de Lisboa nunca se viu 

a recusa de homologação de acordo por parte dos juizes de paz. Contudo, não 

sabemos que critérios de homologação foram aplicados ou quão restritivos estes 

eram. Também não sabemos até que ponto os acordos celebrados em sede de 

mediaçãoestavam em conformidade com a lei substantiva. Em suma, a prática deste 

Julgado de Paz também dá a entender que as recusas de homologação de acordos 

celebrados ocorrerão mais em casos limite, quando se contrariam normas essenciais 

do nosso ordenamento jurídico.  

 

4. A fase de julgamento no Julgado de Paz de Lisboa 

 

                                                        
198Lebre de Freitas; Introdução ao Processo Civil, Conceito e Princípios Gerais; 
Coimbra Editora, 2009, p. 140. 
199 Haverá interesses de natureza patrimonial, dentro da mediação civil e 
comercial, para além dos que estão elencados no artigo 46º, nº 1, alínea c) do 
CPC. 
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 A fase de julgamento no Julgado de Paz de Lisboa pode ser dividida em 

quatro fases200: 

 

- 1) Audição das partes. 

- 2) Tentativa de conciliação. 

- 3) Produção de prova. 

- 4) Sentença. 

 

   A audição das partes é uma concretização dos princípios da 

informalidade, oralidade, proximidade e participação cívica das partes. Este 

momento é extremamente importante para criar uma dinâmica própria na 

resolução do litígio. Ao serem ouvidas, as partes sentem que estão a ser tidos em 

conta os seus interesses e ficam com uma pré-disposição mais favorável à 

conciliação. 

   Naturalmente, as partes para serem ouvidas têm de estar 

presentes. O artigo 58º da LJP regula os efeitos das faltas à audiência de julgamento. 

No nº 1 deste artigo podemos ler que “Quando o demandante, tendo sido 

regularmente notificado, não comparecer no dia de audiência de julgamento nem 

apresentar justificação no prazo de três dias, considera-se tal falta como desistência 

do pedido”. Já o nº 2 dispõe que “Quando o demandado, tendo sido regularmente 

citado, não comparecer, não apresentar contestação escrita nem justificar a falta no 

prazo de três dias, consideram-se confessados os factos articulados pelo autor”. 

   Havendo reconvenção, a cominação prevista no nº 1 aplica-se 

ao demandado reconvintee a cominação prevista no nº 2 aplica-se ao demandante 

reconvindo, desde que a reconvenção não esteja dependente do requerimento 

inicial (artigo 296º, nº 2 do CPC)201. 

   Merece destaque a revelia que ocorre quando é o demandado a 

faltar à audiência de julgamento. 

   As condições para que haja revelia operante nos Julgados de 

Paz não são as mesmas que estão consagradas no artigo 484º do CPC. Para além da 

                                                        
200Embora o artigo 57º da LJP apenas preveja três fases, o nº 1 do artigo 26º 
estabelece o dever do juiz de paz em conciliar as partes. 
201Joel Timóteo Ramos Pereira; Julgados de Paz, Organização, Trâmites e 
Formulários; Quid Juris, 2002, p. 213. 
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citação regular e da falta de contestação, a LJP também exige a falta do demandado à 

audiência de julgamento e a não justificação da respectiva falta. Como já tínhamos 

analisado anteriormente202, é prática no Julgado de Paz de Lisboa a nomeação de 

defensor oficioso (artigo 15º, nº 2) quando há dificuldades de citação. Opta-se por 

esta via porque o Ministério Público não intervém junto dos Julgados de Paz e não é 

admitida a citação edital (artigo 46º, nº 2 da LJP).  

  Estas considerações são necessárias para definir em que consiste uma 

citação regular para efeitos de revelia. Cardona Ferreira considera que a citação tem 

de ser regular e pessoal, aplicando-se aos Julgados de Paz o disposto no nº1 do 

artigo 484º do CPC203. Assim, este autor considera que a citação por defensor 

oficioso não pode tornar a revelia operacional, à semelhança do que acontece com a 

citação edital (485º, b)do CPC). 

   Podemos confirmar que é esta a posição que vigora no Julgado 

de Paz de Lisboa, onde também se aplicam as excepções à revelia previstas no artigo 

485º do CPC204. De resto, a proposta lei de alteração à LJP dá a mesma resposta a 

esta questão, tornando necessária a citação pessoal para que a revelia ocorra. 

   Outra questão relacionada com a revelia é a possibilidade do 

demandado não contestante apresentar factos e provas na audiência de julgamento, 

até aí não conhecidos (artigo 59º, nº 1 da LJP).  

   Mariana França Gouveia afirma que, caso o demandado não 

contestante deduza excepções em audiência de julgamento, deve obter-se uma 

conciliação entre o princípio da verdade material e o princípio do contraditório: O 

juiz de paz deve admitir os novos factos (ainda que se esvazie o conteúdo do artigo 

47º, nº 1 da LJP) e, caso seja necessário, interromper a audiência de julgamento 

(artigo 656º, nº 2 do CPC) para o demandante poder exercer o seu direito de 

defesa205. 

   Também podemos afirmar que está é outra posição doutrinária 

que é seguida no Julgado de Paz de Lisboa.Mais do que uma vezpresenciámos 

                                                        
202Conferir supra, Capítulo II, Ponto 2. 
203 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 192 
204Joel Timóteo Ramos Pereira; Julgados de Paz, Organização, Trâmites e 
Formulários; Quid Juris, 2002, p. 191. 
205Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
300. Com a mesma opinião, João Chumbinho, Julgados de Paz na Prática 
Processual Civil, Quid Juris, 2007, p.178. 



 68 

audiências onde os juízes de paz sacrificam o princípio de economia processual para 

que se pudesse discutir toda a matéria de facto apresentada206. 

   Estando as partes presentes, segue-se a tentativa de 

conciliação. Nesta fase, pode surgir a seguinte questão: Em que medida é que a 

conciliação feita pelo juiz de paz se distingue da fase de mediação? 

   Concordando com João Chumbinho207, a mediação não é, 

necessariamente, um meio mais idóneo para obter uma solução justa e desejada por 

ambas as partes, ao invés da conciliação. O que, por sua vez, não significa que 

consideremos que são meios idênticos na procura do mesmo fim. A doutrina 

considera que a conciliação é mais interventiva que a mediação, podendo o juiz de 

paz, ao contrário do mediador, propor soluções às partes208. 

    A prática vista nas mediações e conciliações no Julgado de Paz 

de Lisboa mostra que as partes tendem a adoptar posturas e comportamentos 

diferentes nestas diferentes duas fases do processo. 

   Na fase de mediação, as partes tendem a mostrar-se mais à 

vontade e mais libertas para expor aquilo que verdadeiramente pensam, tornando o 

diálogo mais profícuo e mais revelador dos seus verdadeiros interesses. Em 

audiência de julgamento, perante o juiz de paz, denota-se uma maior restrição nas 

partes, sobretudo quando se trata da primeira vez que se deslocam aos Julgados de 

Paz e ainda não estão inteiradas do seu funcionamento e dos princípios que aí se 

aplicam. A presença do juiz na conciliação, enquanto figura que aplica a lei e decide 

com base nos factos provados,  mostra-se, por vezes, inibidora da exposição e 

resolução do conflito209.  

                                                        
206Também chegámos a presenciar o adiamento de audiência de julgamento por 
falta de mandatário judicial (651º, nº 1, alínea d) do CPC), preservando-se mais 
uma vez o interesse da parte em detrimento da celeridade processual. Ver J.O 
Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 193. 
1João Chumbinho, Julgados de Paz na Prática Processual Civil, Quid Juris, 2007, 
pp. 71 e ss. 
208Ana Soares da Costa & Marta Pimpão Samúdio Lima, “Julgados de Paz, Análise 
do Regime jurídico”, Julgados de Paz e Mediação, Um Novo Conceito de Justiça 
(Ana Soares da Costa, Marta Pimpão Sámúdio Lima e Outros), AAFDL, Lisboa, 
2002, p. 240. 
209Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, 
p.90. 
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   Isto deve-se, em parte, ao facto de as partes não interiorizarem 

de maneira imediata que a conciliação e o julgamento são fases distintas, que 

obedecem a princípios e tramitações diferentes, ficando receosas de 

comprometerem a sua posição com o que poderão dizer. 

   Existem outros riscos na conciliação210. O juiz de paz não é 

parte interessada no conteúdo do acordo mas pode ter interesse, ainda que 

inconscientemente, na obtenção de acordo para libertar a sua agenda. Ou seja, o juiz 

poderá “forçar” as partes a obter um acordo211. Outro risco relevante é o juiz de paz 

deixar-se influenciar pelo que se passou numa tentativa de conciliação falhada, 

alterando a sua visão para a audiência de julgamento. 

   Tudo isto pode acontecer. No entanto, reparámos que a figura 

do juiz de paz na conciliação pode servir de incentivo e de motivação para a 

concertação de um acordo não forçado. Algumas partes, em audiência de 

julgamento, ao ouvirem o apelo do juiz à conciliação, tendem a perder a sua 

irredutibilidade em relação ao litígio do processo e ficam babertas à possibilidade 

de se chegar a acordo. Na nossa opinião, uma das razões para isto ocorrer é porque 

o juiz é visto como alguém de credível, como um conhecedor e aplicador da lei e, ao 

mesmo tempo, como alguém apto para solucionar os problemas. 

   Esta credibilidade nem sempre é vista em relação ao mediador, 

que poderá ter mais dificuldades em chegar a acordo entre as partes.Naturalmente, 

esta credibilidade não poderá ser confundida com autoridade. É indispensável que a 

persuasão das partes para a conciliação, feita em audiência de julgamento pelo juiz, 

não se transforme numa obrigatoriedade (o “forçar” de acordo) que, em última 

linha, não é desejada pelas partes.    

   Caso haja a sensibilidade e a formação adequada para a 

conciliação por parte do juiz, não vemos razões para descurar este meio em relação 

à mediação.  

                                                        
210Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, pp. 
91 e seguintes. 
211Em algumas audiências de julgamento observadas durante o estágio, vimos 
uma insistência excessiva por parte do juízes de paz em tentar conciliar as 
partes.  
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   Ao abrigo do artigo 2º, nº 1 da LJP, é possível ao juiz em 

audiência de julgamento reencaminhar as partes para a mediação com vista à 

discussão do litígio e à obtenção de acordo. 

   Ainda que esta possibilidade não esteja expressa na Lei dos 

Julgados de Paz, é vital que o juiz de paz possa recorrer a ela quando este se 

apercebe, em audiência de julgamento, que existe um conflito entre as partes que 

poderá ser melhor conduzido em solucionado em fase de mediação. Desde que o juiz 

tenha a experiência e o conhecimento necessário relativamente aos meios 

alternativos de resolução de litígios, este poderá aperceber-se de uma maior 

animosidade que exista entre as partes, por vezes muito para além do litígio em 

questão. Nestes casos, faz todo o sentido sugerir às partes que se leve essa discussão 

à fase de mediação, podendo estas usufruir de um ambiente mais propício ao 

diálogo e a uma troca mais aberta de pontos de vista.  

   Consideramos que o apontar de diferenças entre a mediação e 

a conciliação na prática dos Julgados de Paz não deve ser feito com vista à exclusão 

ou à preferência, em abstracto, de um meio em relação ao outro. Esta discussão deve 

ser feita com vista à coexistência, adaptando cada meio à complexidade do caso em 

concreto e evitando estabelecer barreiras estanques e conceptualizações rígidas 

entre eles. 

   Falhada a conciliação, segue-se a produção de prova na 

audiência de julgamento. Surgem dúvidas em saber como se aplica o limite de cinco 

testemunhas que cada parte pode apresentar quando existe mais que um 

demandante ou demandado (artigo 59º, nº 1 da LJP). Na prática do Julgado de Paz 

de Lisboa entende-se, por regra, que o limite de 5 testemunhas não deve ser 

ultrapassado independentemente do número de demandados ou demandantes. 

   Compreende-se esta posição, pois salvaguarda-se o princípio 

da celeridade que é visado pela norma. Infelizmente, não se prevê que esta questão 

seja esclarecida na proposta de lei de alteração à LJP. 

   O nº 2 do artigo 59 da LJP estabelece que as testemunhas não 

são notificadas pela secretaria. 
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   Embora esta seja a regra no Julgado de Paz de Lisboa, em casos 

limite212a secretaria notifica as testemunhas para comparecer na audiência de 

julgamento213. A discussão da prova pericial nos Julgados de Paz será feita neste 

relatório em momento posterior214, quando fizermos a critica à proposta de lei de 

alteração à LJP (no mesmo momento, iremos também discutir a suscitação de 

incidentes processuais e providências cautelares). 

   Produzida a prova, o juiz de paz deve proferir a sentença em 

audiência de julgamento, sendo a decisão final pessoalmente notificada às partes 

antes do encerramento da audiência (artigo 60º LJP). 

   Trata-se de uma norma que espelha os princípios da 

celeridade, proximidade e participação cívica. Na própria audiência de julgamento 

as partes podem compreender o alcance da decisão final, sucintamente 

fundamentada e informalmente explicada pelo juiz de paz. Contudo, observámos 

que no Julgado de Paz de Lisboa esta norma raramente é aplicada. As partes são 

notificadas pessoalmente do acordo que tenha sido alcançado na conciliação mas as 

decisões finais são notificadas por via postal (artigo 255º e 259º do CPC). Ou seja, 

uma vez produzida a prova o juiz de paz marca uma nova data para a continuação da 

audiência de julgamento (artigo 656º, nº 2 do CPC), apenas para efeitos de leitura da 

sentença215. 

   Na prática, as partes não comparecem à leitura, sendo 

posteriormente notificadas da decisão final. É notório que se perde muito pela não 

aplicação desta norma, tanto a nível da celeridade como da participação das partes 

no processo. No entanto, também não sabemos até que ponto é que se pode, 

realisticamente, aplicar esta norma.Não nos parece que o não proferir de sentença 

em audiência de julgamento seja uma questão de mera vontade ou esforço por parte 

dos juízes de paz. 

  Se é verdade que em alguns processos, pela matéria de facto assente e 

pela simplicidade que revestem, é possível cumprir o que a lei diz, haverá muitos 

                                                        
212Por exemplo, quando a notificação pelo Julgado de Paz é a única maneira da 
testemunha comparecer, sendo o seu depoimento fulcral no processo. 
213 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 195. 
214Conferir infra, Capítulo III, Ponto 1.2. 
215 O princípio da continuidade da audiência também tende a ser inobservado 
nos tribunais judiciais. Ver José Lebre de Freitas, João Redinha e Rui Pinto; 
Código de Processo Civil Anotado, Vol. II, Coimbra Editora, 2008, p. 671. 
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outros em que o juiz de paz precisará de mais tempo para analisar o se passou em 

audiência de julgamento216. 

   É preciso ter em conta que a devida fundamentação da 

sentença e o mérito da decisão final poderiam ficar comprometidos caso o juiz de 

paz não pudesse adiar a audiência para ponderar a sua decisão final.Ou seja, abdica-

se dos princípios da celeridade e da participação cívica das partes por um fim 

superior. A proposta lei de alteração à LJP não prevê nenhuma modificação que 

acautele esta prática e tendo em conta o maior número de processos previsto com o 

aumento da alçada dos Julgados de Paz, decerto que a situação irá permanecer desta 

maneira. 

   Através do artigo 63º da LJP, diversas normas do CPC são 

aplicadas em todas as audiências de julgamento que ocorrem nos Julgados de Paz, 

iremos só enumerar algumasdas mais importantes: Normas do regime de prova 

testemunhal (artigo 634º, 638ºe 640º), alegação oral do mandatário (artigo 796º, nº 

6)adiamento da audiência (artigo 651º), julgamento da matéria de facto (artigo 

653º), livre apreciação de prova (artigo 655º), publicidade da audiência de 

julgamento (artigo 656º), princípio do inquisitório (artigo 265º), princípio da 

adequação formal (artigo 265º A), notificação de decisões judiciais (artigo 259º), 

custas processuais da sentença (artigo 659º, nº 4) e esclarecimento e reforma da 

sentença (artigo 669º). 

   Devemos concluir a análise prática desta fase com o seu 

aspecto mais interessante. A tramitação processual é bastante reduzida e 

simplificada na LJP. Isto implica que o juiz de paz tenha permanentemente em conta 

dois factores distintos na audiência de julgamento. Um é relacionado com a 

aplicação subsidiária do CPC, que tem (obrigatoriamente) uma forte influência nesta 

fase. O outro factor incide sobre os princípios estruturantes da LJP. Ou seja, o grande 

desafio para o juiz de paz é manter o espírito e a essência dos Julgados de Paz ao 

mesmo tempo que fornece garantias processuais indispensáveis para o bom 

andamento do processo. 

                                                        
216 Em relação a prazos realistas para proferir sentença, ver José Lebre de 
Freitas, João Redinha e Rui Pinto; Código de Processo Civil Anotado, Vol. II, 
Coimbra Editora, 2008, p. 675. 



 73 

   A forma como se conciliam estes dois factores nunca é 

uniforme ou certa. Uma determinada norma ou decisão pode ser vital num processo 

mas bastante inapropriada noutro. Em suma, o juiz de paz tem na audiência de 

julgamento um nível elevado de discricionariedade que não deve ser menosprezado. 

Trata-se de um dever que irá envolver ainda mais responsabilidade, face à alteração 

eminente da LJP.   
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Capítulo III 

 

O presente e o futuro nos Julgados de Paz: Análise da nova 

lei dos Julgados de Paz. 

 

1. Crítica às principais alterações da nova Lei dos Julgados de Paz 

 

   Neste último capítulo, iremos começar por analisar e avaliar as 

normas da proposta de lei de alteração à LJP, já aprovada na Assembleia da República 

(AR). Ou seja, iremos tentar prever o impacto das modificações mais significativas. 

Posteriormente, iremos abordar às alterações que a proposta de lei de alteração à LJP 

também poderia ter implementado. 

 

1.1 Aumento do valor da Alçada dos Julgados de Paz para 15.000 € 

 

   A proposta de lei de alteração à LJP modifica o artigo 8º da seguinte 

maneira: “Os Julgados de Paz têm competência para questões cujo valor não excedam 

15.000 € ”. Ou seja, a competência dos Julgados de Paz em razão do valor irá triplicar a 

partir do dia 1 de Setembro de 2013. 

   Esta alteração será, muito provavelmente, a mais significativa das que 

constam na proposta de lei. Trata-se de uma norma que, na nossa opinião, tanto poderá 

dar um reconhecimento único aos Julgados de Paz como poderá torná-losineficazes, 

dificultando o seu funcionamento. 

   Existem razões para ponderarmos a ocorrência de resultados tão 

díspares. Durante a realização do estágio, ficámos impressionados com o serviço que o 

Julgado de Paz de Lisboa presta ao cidadão. Uma vez observado o seu funcionamento, 

penso que será difícil alguém duvidar da utilidade e do valor deste tribunal. Contudo, 

mais forte do que a importância que os Julgados de Paz têm hoje é a importância que 

ainda poderão ter. 

   Ou seja, estes tribunais têm muito potencial que ainda não foi 

explorado nem aproveitado. Apesar de existirem há mais de dez anos, em muitos 
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aspectos continuam a ser um projecto experimental. Ainda não houve o devido 

investimento nestes tribunais. Tal é justificado pelo facto dos Julgados de Paz, dentro da 

administração da justiça, ainda não serem vistos como uma solução indispensável, em 

que valha a pena investir.  

   O artigo 64º, nº 3 da LJP, com a epígrafe “Projecto experimental” e 

ainda em vigor dispõe que “O Governo celebrará com as autarquias da área ou áreas 

das circunscrições previstas números anteriores protocolos relativos às instalações, 

equipamentos e pessoal de apoio necessários à instalação dos projectos experimentais”. 

   Estes protocolos ainda estão em vigor nos mesmos moldes. A nível de 

despesas, cabe apenas ao Ministério da Justiça pagar as remunerações dos mediadores 

e dos juízes de paz217. As condições de funcionamento no Julgado de Paz de Lisboa, a 

cargo da Câmara Municipal, são insuficientes e desactualizadas para manter um serviço 

de qualidade elevada. Durante o estágio, foram evidentes: A falta de espaço para 

arquivar os processos, material de trabalho insuficiente ou de fraca qualidade, espaço 

físico reduzido e degradado e aplicações informáticas que apresentavam falhas218. 

   Podemos afirmar com alguma convicção que o bom funcionamento 

deste Julgado de Paz só se concretiza pelo esforço e dedicação dos juízes e técnicos que 

lá trabalham. Com estas dificuldades, revelava-se uma tarefa árdua tratar do número 

habitual de processos que chegam ao Julgado de Paz todos os meses. 

   Coloca-se a questão: Terão os Julgados de Paz as condições 

necessárias para receber o aumento considerável de processos que irá inevitavelmente 

ocorrer com o aumento da sua alçada? Não conseguimos acreditar que tal seja possível 

nos moldes actuais219. 

   No que toca a despesas, a proposta de lei de alteração à LJP apenas 

prevê a repartição, entre o Ministério de Justiça e municípios, dos montantes obtidos a 

título de custas no Julgado de Paz, ficando os respectivos termos por fixar numa 

                                                        
217Artigo 6º, alíneas b) e c) da Portaria nº 44/2002, de 11 de Janeiro; alterada 
pela Portaria nº 891/2003, de 26 de Agosto. 
218Naturalmente, não é apenas o Julgado de Paz de Lisboa que sofre com este tipo 
de problemas. Conferir o Relatório de 2012 do Conselho de Acompanhamento 
dos Julgados de Paz em 
http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2
012.pdf, pp. 12 e seguintes. 
219Com opinião contrária, J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 
2011, p. 66. 

http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2012.pdf
http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2012.pdf
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Portaria ainda por criar (futuro nº 5 do artigo 5º da LJP). Trata-se de uma modificação 

positiva que poderá deixar menos desequilibrado o co-financiamento dos Julgados de 

Paz. Contudo, é preciso que os montantes recebidos a título de custas pelos municípios 

equivalha a despesas para melhorar a logística dos Julgados de Paz, não sendo possível 

garantir que tal aconteça. 

   Em suma, havendo já evidentes dificuldades nos Julgados de Paz para 

tratar dos processos que recebem, com o aumento exponencial da alçada a sua 

organização interna poderá quebrar e comprometer todos os benefícios e princípios 

associados a estes tribunais. Será indispensável um investimento nas condições de 

funcionamento que seja proporcional ao aumento de processos, independentemente 

deste ficar ao cargo dos municípios ou do Ministério da Justiça220. 

   Ficamos também com dúvidas se o aumento da alçada não irá mitigar 

a aplicação dos meios de resolução alternativa de litígios existentes nos Julgados de Paz, 

a mediação e a conciliação. 

   Existem países, como os Estados Unidos da América, que têm já uma 

forte tradição na aplicação destes meios221e que utilizam-nos em litígios que poderão 

envolver montantes monetários bastante elevados222. Contudo, denota-se um padrão 

nas mediações e conciliações realizadas no Julgado de Paz de Lisboa: Quanto maior o 

montante ou o pedido em causa, menor é a tendência para o acordo entre as partes. 

   É natural que assim seja. Porém, acreditamos que estas dificuldades 

poderão ficar esbatidas à medida que se vão interiorizando na sociedade estes meios de 

resolução de litígios. Infelizmente, essa interiorização ainda está numa fase pioneira. 

Logo, com o aumento da alçada poderá existir o risco de a mediação e a conciliação 

deixarem de ter uma influência significativa nos litígios que chegam aos Julgados de 

Paz. 

   Concluímos a análise deste ponto com a referência a outras duas 

alterações à LJP que, no nosso entender, não se conciliam da melhor forma com este 

aumento da alçada dos Julgados de Paz. 

                                                        
220Lúcia Dias Vargas, Julgados de Paz e Mediação, Uma Nova Face Da Justiça, 
Almedina, 2006, p.195. 
221Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, 
p.65. 
222A título de exemplo, as mediações feitas entre associações desportivas de 
jogadores profissionais e a respectiva Liga de clubes. Conferir em 
http://www.nba.com/laborcentral 
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   Podemos ler no novo nº 2 do artigo 26º que “O juiz de paz não está 

sujeito a critérios de legalidade estrita, podendo, se as partes assim o acordarem, 

decidir segundo juízos de equidade quando o valor da acção não exceda metade do 

valor da alçada do julgado de paz”. Ou seja, a condição para julgar de acordo com juízos 

de equidade passa de uma acção que tenha metade do valor da alçada do tribunal de 1ª 

instância para uma que tenha metade do valor da alçada do Julgado de Paz223. 

   Não conseguimos encontrar grande sentido para esta norma. Durante 

o estágio, não chegámos a ver nenhuma decisão tomada segundo juízos de equidade, 

sendo também uma norma de aplicação rara nos restantes Julgados de Paz224. Logo, não 

parece que este aumento de valor para julgar segundo a equidade venha a ser revelante 

na prática. 

   No mesmo sentido, na alteração ao nº 1 do artigo 62º da LJPpodemos 

ler que “As decisões proferidas nos processos cujo valor exceda metade do valor de 

alçada do tribunal de 1ª instância podem ser impugnadas por meio de recurso a 

interpor para a secção competente do tribunal de comarca em que esteja sediado o 

Julgado de Paz”. Isto significa que o tribunal de 1ª instância vai passar a ser o tribunal 

de recurso para acções de 2.500 € a 15.000 € que provêm do Julgado de Paz, quando o 

valor da sua alçada é de 5.000 €225. Iremos criticar este artigo mais a diante neste 

relatório226. 

   Em conclusão, ficamos apreensivos com o aumento do valor da alçada 

dos Julgados de Paz uma vez que não existem certezas de que irão ser criadas as 

condições para que estes tribunais mantenham a qualidade dos seus serviços. Se essas 

condições chegarem a ser criadas, admitimos que é possível alcançar resultados 

positivos. 

 

1.2 Competência dos Julgados de Paz para apreciar e decidir incidentes 

processuais e emitir providências cautelares 

    

                                                        
223 Mais concretamente, o valor limite da acção passa de 2.500 € para 7.500 €. 
224 Conferir em 
http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2
012.pdf, p. 28. 
225Artigo 31º da LOFTJ. 
226Conferir infra Capítulo III, Ponto 2.3. 

http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2012.pdf
http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2012.pdf
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   Trata-se de duas novidades que também poderão alterar, de forma 

substancial, o funcionamento dos Julgados de Paz. A alteração ao artigo 41º estabelece 

que “São apreciados e decididos pelo juiz de paz os incidentes processuais suscitados 

pelas partes que não sejam expressamente excluídos pelo disposto na presente lei”. 

   Nas palavras de Lebre de Freitas, podemos definir incidentes de 

instância como uma “sequência anómala de actos processuais com tramitação total ou 

parcialmente própria relativamente à tramitação normal do processo”227. 

   Existem diversos tipos de incidente de instância no CPC. Desde 

impedimentos (artigo 123º) e escusas (artigo 126º) até incidentes probatórios (artigos 

545º, 548º, 550º, entre outros). Neste novo artigo 41º podemos destacar duas acções 

de natureza diferente: apreciar e decidir. Relativamente à apreciação, iremos 

transcrever a alteração feita ao artigo 58, nº 3 da LJP: “Requerida a prova pericial228 e 

ouvida a parte contrária, se o juiz de paz entender que a diligência é pertinente ou não 

dilatória, manda remeter os autos ao tribunal de 1ª instância competente para a 

produção de prova necessária”.  

   Ou seja, o juiz de paz será competente para avaliar se a requisição de 

prova pericial tem um fim dilatório ou injustificado. Se for esse o caso, o processo 

prossegue no Julgado de Paz.  

   Se a requisição de prova pericial for considerada válida, o processo é 

remetido para o tribunal de 1ª instância. Concordamos com este novo articulado do nº 

3 do artigo 59º229pois consagra de forma expressa o dever do juiz depaz em apreciar as 

requisições de perícia antes de remeter o processo para outro tribunal. Trata-se de um 

dever essencial, mesmo que ocorra um desaforamento230. 

   Já em relação à capacidade de decidir o acto nos Julgados de Paz (sem 

remessa para o tribunal judicial), temos as nossas reservas. É verdade que, com a 

                                                        
227José Lebre de Freitas, João Redinha e Rui Pinto; Código de Processo Civil 
Anotado, Vol. II, Coimbra Editora, 2008, p. 491. 
228A perícia não é um incidente processual mas sim um meio de prova. É a 
complexidade inerente à sua produção que justifica que seja discutida neste 
ponto. 
229Porém, não aprovamos o novo nº 4 do artigo 59º,  que devolve os autos ao 
Julgado de Paz uma vez produzida a prova pericial. Corre-se mais uma vez o risco 
de delongas no processo, apesar do novo nº 4 do artigo 5º da LJP prever a 
aplicação do Regulamento das Custas Processuais para pagamento da perícia, 
podendo dissuadir fins dilatórios. 
230É o que sucede com os artigos 41º e 58º, nº 3 da LJP que ainda estão em vigor. 
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presente LJP, existem situações de desaforamento que não se justificam. É o caso, por 

exemplo, do litisconsórcio necessário que não tenha sido pedido na propositura da 

acção (artigo 39º da LJP)231. 

   Mas relativamente a este caso em concreto, a proposta de lei de 

alteração à LJP resolveu a situação da melhor maneira, permitindo a regularização de 

litisconsórcio necessário após a propositura da acção, estabelecendo um prazo máximo 

de 10 dias232 para assegurar a celeridade processual (artigo 39º, nº 2 da proposta de lei 

de alteração à LJP). 

   E, provavelmente, haverá outros incidentes processuais cuja 

respectiva apreciação e decisão não irão colidir com a celeridade e simplicidade dos 

Julgados de Paz. Contudo, achamos que é excessivo optimismo afirmar que não há o 

risco do processo no Julgado de Paz se tornar complexo e moroso ao ponto de negar o 

que está estabelecido nos princípios da LJP. 

   Mais concretamente, corre-se o risco de “judicializar” os Julgados de 

Paz para além do que é recomendável. Estas críticas valem de igual forma para o 

aditamento que é previsto para a LJP, com o artigo 41ºA. Este artigo permite a 

requisição de providências conservatórias e antecipatórias nos Julgados de Paz, dentro 

dos limites do artigo 9º da LJP. 

   Em suma, consideramos que estas alterações poderão trazer aos 

Julgados de Paz os mesmos problemas de morosidade e exequibilidade prática que 

existem nos tribunais judiciais. Se isso acontecer, os Julgados de Paz perdem a sua 

identidade e o seu valor, podendo não fazermais sentido a sua existência. A própria 

aplicação do artigo 456º do CPC via artigo 63º da LJP não irá impedir as condutas 

dilatórias nos Julgados de Paz, uma vez que esta norma também se revela insuficiente 

dentro dos tribunais judiciais233. Consideramos que o juiz de paz deve apreciar as 

requisições de incidentes processuais e procedimentos cautelares mas se os considerar 

válidos a regra deveria ser a remissão para os tribunais de 1ª instância. 

 

                                                        
231Trata-se de uma situação que ocorreu diversas vezes durante o estágio. Na 
prática, o demandante desistia da acção para depois propor uma nova acção no 
Julgado de Paz com o litisconsórcio regularizado.  
232O prazo conta-se a partir da decisão que julgue ilegítima alguma das partes 
por não estar em juízo determinada pessoa. 
233Ver António Menezes Cordeiro; Litigância de Má Fé, Abuso do Direito de Acção 
e Culpa “In Agendo”; Almedina, 2011, p. 31. 
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1.3 Alteração à competência material dos Julgados de Paz em função do tipo 

contratual 

 

   Em relação a esta alteração, remetemos para o que já foi analisado 

neste relatório234. Na nossa opinião, trata-se uma modificação positiva pois permite o 

acesso aos Julgados de Paz por parte de pessoas colectivas235 que antes não o tinham. 

Ao mesmo tempo, a nova redacção do artigo 9º mantém o afastamento da litigância de 

massa ao colocar o enfoque nos contratos de adesão. A nova redacção do artigo 9º da 

LJP também amplia a competência dos Julgados de Paz às acções declarativas que 

envolvam reivindicação236 e divisão de coisa comum. 

 

1.4 Alterações ao estatuto dos Juízes de Paz e ao Conselho de Acompanhamento 

dos Julgados de Paz 

 

   Iremos analisar o estatuto dos juízes de paz conjuntamente com o 

Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz (que na alteração ao artigo 65º da 

LJP passa a ser denominado de Conselho dos Julgados de Paz) à luz da proposta de lei 

de alteração à LJP. 

   Tal é justificado pelo seu estreito relacionamento, estando as 

respectivas alterações também interligadas. Relativamente aos juízes de paz, estes 

passam a ser providos por um período de cinco anos (novo nº 1 do artigo 25º da LJP) e 

o seu recrutamento e selecção passam a ser da competência do Ministério da Justiça, 

em colaboração com o Conselho dos Julgados de Paz (novo nº 1 do artigo 24º da LJP). 

   Estas modificações são positivas. A passagem de três para cinco anos 

no provimento dos juízes de paz confere mais estabilidade à carreira e vai no sentido da 

inamovibilidade constitucionalmente prevista para os juízes (artigo 216, nº 1 da CRP). 

Já a inclusão do Ministério da Justiça no recrutamento e selecção de juízes de paz não só 

se revela positiva como necessária, tendo em conta as outras alterações à LJP que 

                                                        
234Conferir supra, Capítulo I, Ponto 3.5. 
235A título de exemplo, associações sem fins lucrativos. 
236Joel Timóteo Ramos Pereira; Julgados de Paz, Organização, Trâmites e 
Formulários; Quid Juris, 2002, p. 78. 
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aumentam consideravelmente a competência dos Julgados de Paz e a oficiosidade dos 

juízes de paz, numa aproximação aos tribunais judiciais237. 

   A alteração prevista para o artigo 65º da LJP consagradiversas 

modificações. Para além de alterar o nome do Conselho de Acompanhamento dos 

Julgados de Paz para Conselho dos Julgados de Paz (novo nº 1 do artigo 65º), também 

prevê que o Conselho passe a ser constituído por um representante dos juízes de paz, 

eleito entre estes (nova alínea f) do nº 2 do artigo 65º).  É bastante importante que haja 

um representante dos juízes de paz no Conselho dos Julgados de Paz, tendo em conta os 

poderes que o segundo exerce sobre os primeiros.  

   O novo nº 3 do artigo 65º elenca as competências do Conselho dos 

Julgados de Paz. Podemos destacar as seguintes: 

 

- a) “Nomear, colocar, transferir, exonerar, apreciar o mérito profissional, exercer a 

acção disciplinar e, em geral, praticar todos os actos de idêntica natureza 

respeitantes a juízes de paz;”. 

- b) “Apreciar e decidir as suspeições e os pedidos de escusa relativos aos juízes de 

paz;”238. 

- c) “Autorizar férias, admitir a justificação de faltas e actos de natureza análoga 

referentes a juízes de paz;”. 

- g) “Colaborar nos concursos de recrutamento e nos cursos e acções de formação 

dos juízes de paz;” 

 

  Como se pode constatar, é notório o poder e o controlo que o 

Conselho dos Julgados de Paz pode exercer sobre os juízes de paz239. Até os próprios 

impedimentos e escusas que na presente LJP cabem aos próprios juízes de paz 

apreciar e decidir (em aplicação subsidiária do CPC) passam a estar na competência 

deste Conselho. 

                                                        
237No sentido oposto, a não alteração dos artigos 28º e 29º da LJP faz com que os 
juízes de paz continuem a ser equiparados aos funcionários públicos. Não vemos 
como positiva a subsistência dessa equiparação. No mesmo sentido, Lúcia Dias 
Vargas, Julgados de Paz e Mediação, Uma Nova Face Da Justiça, Almedina, 2006, 
p.183. 
238Esta norma repete-se no novo nº 2 do artigo 21º da LJP 
239Poderes que vão muito além da referência ao poder disciplinar que consta no 
nº 2 do artigo 25º da LJP, ainda em vigor.  
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  Contudo, o Conselho dos Julgados de Paz continua a ser um órgão 

dependente da Assembleia da República, com mandato de legislatura240, da mesma 

forma que permanece o cunho político dos respectivos membros241. 

  O facto de haver membros do Conselho que são nomeados por órgãos 

externos ao poder judicial, com base em critérios de confiança política, fez com que 

a doutrina se pronunciasse pela inconstitucionalidade desta norma242. 

  É inegável que existe uma politização do Conselho dos Julgados de 

Paz, não havendo garantias da sua independência. Veja-se, a título de exemplo, a 

redacção do novo nº 3 do artigo 25º, onde se lê que “No termo do período que se 

refere o nº 1, o Conselho dos Julgados de Paz pode deliberar, de forma 

fundamentada, a sua renovação, devendo ter em conta a vontade manifestada pelo 

juiz de paz, a conveniência de serviço, a avaliação do mérito do juiz de paz, o número 

de processosentrados e findos no julgado de paz em que o juiz exerce as suas 

funções, bem como a apreciação global do serviço por este prestado no exercício das 

mesmas, devendo tal procedimento ser adoptado caso se justifique ulteriores 

renovações”. 

  A norma tem aspectos positivos. Por um lado, continua a não ser 

colocado, pelo menos em abstracto, um limite às renovações do provimento dos 

juízes de paz, reforçando a inamovibilidade. Também representa uma melhoria o 

adicionar de critérios assentes no mérito para efectuar renovações. Infelizmente, 

continua a não haver garantias de que a decisão de renovação não irá ser tomada 

por razões de conveniência política. 

  Embora não judiciais, os juízes de paz são juízes e os Julgados de Paz 

são tribunais (artigo 209º, nº 2 da CRP). Logo, entendemos que é necessário que a 

gestão e controlo da actividades dos juízes de paz sejam feitos porum órgão 

verdadeiramente independente. Seja um já existente (por exemplo, o Conselho 

Superior da Magistratura) ou esteja ele por criar (um Conselho dos Julgados de Paz 

em moldes diferentes). Para o bem e para o mal, a lei de alteração à LJP aproxima as 

competências dos Julgados de Paz às competências dos tribunais judiciais. A 

                                                        
240Neste aspecto, o nº 1 do artigo 65º da LJP permanece inalterado. 
241No entanto, este cunho fica mais esbatido com a inclusão de um representante 
dos juízes de paz. 
242Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo III, 
Coimbra Editora, 2005, p. 112. 
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existência de um órgão independente que fiscalize e regule a actividade dos juízes 

de paz é mais compatível com essa nova realidade. 

 

1.5 Outras alterações à Lei dos Julgados de Paz 

 

  Iremos aqui mencionar outras alterações à LJP que, não tendo um 

impacto tão forte como as que já foram escrutinadas, continuam a merecer uma 

referência. 

  Começamos com a nova redacção do nº 3 do artigo 4º, onde se lê que 

“Podem ainda ser constituídos Julgados de Paz junto de entidades públicas de 

reconhecido mérito, sendo o seu âmbito de jurisdição definido no respetivo ato 

constitutivo.”243 Parece-nos que se utiliza um conceito demasiado vago. Ainda assim, 

achamos que é positivo que os Julgados de Paz passem a poder existir junto 

defaculdades de direito. 

   Irá ser acrescentado um novo número ao artigo 60º da LJP que 

consagra a obrigação de notificação de sentença ao Ministério Público nos processos 

em que sejam partes incapazes, incertos e ausentes. É bastante positivo que haja 

este controlo em relação às partes que deveriam ser, à partida, representadas no 

processo pelo Ministério Público (artigos 15º, 16º e 17º do CPC). 

   A nova redacção do artigo 5º da LJP manda aplicar o 

Regulamento de Custas Processuais aos processos que tenham sido remetidos para 

o tribunal de 1ª instância ou quando tenha sido interposto recurso. Se não estivesse 

prevista a capacidade dos Julgados de Paz em apreciar e decidir incidentes 

processuais (nova redacção do artigo 41º da LJP), esta norma poderia servir como 

um desincentivo às condutas dilatórias. A nova redacção do artigo 37º afirma que 

“outras entidades com personalidade judiciária” podem ser parte nos Julgados de 

Paz. Esta norma compatibiliza-se com a nova redacção do artigo 9º, nº 1, alínea a) da 

LJP e esclarece em definitivo situações que já ocorriam nos Julgados de Paz244. 

   A nova redacção do artigo 48º da LJP permite que a cumulação 

do valor do pedido do demandante com o valor do pedido do reconvinte seja 

                                                        
243Estas identidades também são mencionadas, para o mesmo efeito, nas 
alterações ao nº 2 e 3 do artigo 64º da LJP.   
244No Julgado de Paz existem várias acções que envolvem condomínios como 
parte, sendo identidades com personalidade judiciária.  
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superior ao limite da alçada dos Julgados de Paz, desde que o valor da reconvenção 

não ultrapasse aquela alçada. Trata-se de mais uma norma que amplia a 

competência dos Julgados de Paz em razão do valor. 

   As alterações à fase de mediação e ao estatuto dos mediadores 

já foram discutidas neste relatório245, bem como a alteração ao artigo 58º, nº 1 da 

LJP que esclarece as condições para que ocorra a revelia246. 

 

2. Crítica às omissões da nova lei dos Julgados de Paz 

 

   Iremos concluir este capítulo com uma crítica às alterações que não 

foram mas que deveriam(ou poderiam)ter sidofeitas à LJP.Com efeito, muitas destas 

omissões ganham uma relevância acrescida face às modificações que irão 

surgir,independentemente de já terem sido mencionadas pela doutrina no passado. 

 

2.1 Competência material exclusiva ou alternativa dos Julgados de Paz? 

 

   Das questões relacionadas com o Julgado de Paz, esta é aquela que foi 

mais discutida na doutrina e na jurisprudência. A criação de uma lei que alterasse a LJP 

representava a melhor das oportunidades para esclarecer em definitivo esta situação. 

Na verdade, esse esclarecimento deveria ser uma das principais prioridades da nova lei. 

   Assim, não conseguimos perceber como não existe na nova lei 

nenhuma solução ou mínima referência a este assunto. Já nos tínhamos pronunciado 

sobre esta omissão da proposta de lei. Para lá remetemos247. 

   O silêncio da proposta de lei pode ser interpretado de diferentes 

maneiras. Na nossa opinião, o argumento mais forte a favor da alternatividade da 

competência material passa a ser o seguinte: O legislador sabia da existência do AUJ do 

Supremo Tribunal de Justiça que decidiu pela alternatividade e ainda assim optou por 

não modificar a lei. 

                                                        
245Conferir supra, Capítulo II, Ponto 3. 
246Conferir supra, Capítulo II, Ponto 4. 
247Conferir supra, Capítulo I, Ponto 3.1. 
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   Ou seja, essa interpretação confirma que é pretendida uma 

competência material alternativa para os Julgados de Paz. Contudo, não nos parece que 

irá cessar a divergência e a incerteza em relação a este assunto. 

   A razão para concluirmos nesse sentido prende-se com as alterações 

mais significativas à LJP, mais concretamente: O aumento da alçada dos Julgados de Paz 

para 15.000 €, a competência dos Julgados de Paz para apreciarem e decidirem 

incidentes processuais e providências cautelares e a devolução dos autos ao Julgado de 

Paz após remessa do processo para produção de perícia. 

   É inegável a intenção do legislador em aumentar a competência dos 

Julgados de Paz, restringindo fortemente os casos em que o processo dever ser 

remetido para os tribunais judiciais. Como conciliar a teoria da alternatividade com o 

aumento significativo da alçada dos Julgados de Paz? É difícil conceber que se pretenda 

fomentar a rivalidade entre Julgados de Paz e tribunais judiciais,  tornando-se mais 

evidente o desperdício de recursos humanos e financeiros.  

   Por outro lado, se existe a intenção de manter a competência material 

dos Julgados de Paz como alternativa porque razão é que se passa a permitir que estes 

apreciem e decidam procedimentos que anteriormente competiam aos tribunais 

judiciais avaliar? É preciso não esquecer que a proposta de lei não afirma 

expressamente a exclusividade mas também não o faz com a alternatividade. Também a 

favor da teoria da exclusividade, o legislador não fez nenhuma alteração ao artigo 67º 

da LJP. 

   Mais uma vez, lamentamos que esta questão não tenha sido 

esclarecida. A proposta de lei irá marcar o final do período experimental dos Julgados 

de Paz mas faltou a coragempara definir a sua autonomia e independência dentro do 

poder jurisdicional. 

 

2.2 Julgados de Paz sem competência executória 
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   Esta é outra questão que já foi bastante discutida. Parte da doutrina 

perfilha a opinião de que os Julgados de Paz devem ter competência para executar as 

suas próprias decisões248. 

   40% dos processos que entraram nos Julgados de Paz em 2012 foram 

concluídos em sede de mediação ou conciliação249. Partimos do pressuposto de que a 

maior parte destes acordos foram cumpridos pelas partes. Nessa medida, não é tão 

grave a falta de competência executória dos Julgados de Paz. Ainda assim, 30% dos 

processos que entraram nos Julgados de Paz em 2012 findaram em julgamento. 

   Essas decisões têm de continuar a ser executadas nos tribunais de 1ª 

instância, uma vez que a proposta de lei não altera o artigo 6º da LJP. Estranhamente, a 

competência executória dos Julgados de Paz parece estar expressamente prevista no 

Memorando de Atendimento sobre as condicionalidades de política económica a que 

Portugal se vinculou250 

   O principal problema da falta de competência executória dos Julgados 

de Paz é o esvaziamento do seu princípio da celeridade. Em 2011, a duração média para 

concluir uma acção executiva nos tribunais de 1ª instância era de 41 meses251.  

   Perdem-se as principais vantagens da tutela jurisdicional dos Julgados 

de Paz, a eficiência e a celeridade252. Não existem dúvidas de que seria benéfico que a 

proposta de lei desse esta competência aos Julgados de Paz. Contudo, esta alteração 

implicaria um considerável aumento dos meios destes tribunais. Na proposta de lei não 

constam alterações que impliquem um grande número de gastos e investimento no 

funcionamento dos Julgados de Paz. 

                                                        
248 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 73. Em 
sentido contrário,  Lúcia Dias Vargas, Julgados de Paz e Mediação, Uma Nova Face 
Da Justiça, Almedina, 2006, p.121. 
249 Informação disponibilizada pelo Conselho de Acompanhamento dos Julgados 
de Paz. Conferir 
http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2
012.pdf, p. 17. 
250“7.7. Optimizar o regime de Julgados de Paz, para aumentar a sua capacidade 
para dar resposta a pequenos processos de cobrança judiciais”. Conferir em 
http://www.portugal.gov.pt/media/371372/mou_pt_20110517.pdf, p. 32. 
251 Conferir a estatística no site do Ministério da Justiça em 
http://www.siej.dgpj.mj.pt/webeis/gplp_main.jsp#. 
252João Chumbinho, Julgados de Paz na Prática Processual Civil, Quid Juris, 2007, 
p. 182. 

http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2012.pdf
http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2012.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/371372/mou_pt_20110517.pdf


 87 

   A próxima questão que iremos tratar também é sensível a esta 

matéria. 

 

2.3 Tribunal de recurso dos Julgados de Paz 

 

   A proposta de lei mantém como tribunal de recurso o tribunal de 1ª 

instância. Como já tínhamos dito anteriormente neste relatório, a solução ideal passaria 

por criar uma segunda instância ou um tribunal de recurso específico para os Julgados 

de Paz. Para lá remetemos a questão253. A ser criado, esse tribunal aplicaria a lei mas 

também os princípios e a filosofia dos Julgados de Paz. Tal como a competência 

executória, esta alteração permitiria um progresso notável no funcionamento dos 

Julgados de Paz mas também implicaria despesas elevadas para ser implementada. 

Independentemente de a proposta de lei seguir uma filosofia de contenção de custos, 

não achamos que seja justificável que o recurso continue a ser feito para o tribunal de 

1ª instância.  

   Com a proposta de lei, não restam dúvidas de que os Julgados de Paz 

deixam de ser um projecto experimental. Porém, as sentenças dos Julgados de Paz 

continuam a ter o mesmo valor das sentenças dos tribunais de 1ª instância. A alçada 

dos Julgados de Paz passa a ser o triplo da alçada dos tribunais de 1ª instância. Ou seja, 

reforça-se a ideia de que deve ser o Tribunal da Relação o tribunal de recurso. 

   Com o aumento da alçada dos Julgados de Paz, a continuidade do 

recurso para os tribunais de 1ª instância só vem a reforçar a imagem dos Julgados de 

Paz como uma entidade inferior e menos digna dentro dos tribunais. 

 

2.4 Regime de citação dos Julgados de Paz 

 

   Já nos debruçámos neste relatório sobre as dificuldades de citação 

que existem na prática diária dos Julgados de Paz e as possíveis soluções para esse 

problema254. 

   Infelizmente, a proposta de lei não prevê nenhuma alteração ao 

regime de citação dos Julgados de Paz. Durante o estágio, todos os dias observámos 

                                                        
253 Conferir supra, Capítulo I, Ponto 4.4. 
254Conferir supra, Capítulo II, Ponto 2. 
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impasses em relação a citações. Não está prevista a intervenção do Ministério Público 

nos Julgados de Paz para representar os ausentes. A citação edital também não é 

admitida (artigo 46º, nº 2 da LJP). A solução encontrada na prática dos Julgados de Paz, 

quando se frustram todos os meios de citação, é a nomeação de defensor oficioso. 

Mariana França Gouveia considera que esta solução não impede a causa de nulidade 

por falta de citação (artigo 195º do CPC)255.  

   A lei deveria ter-se ocupado desta questão. Não parece que fosse 

oneroso ou particularmente complicado encontrar uma resposta ao problema que 

melhorasse consideravelmente a tramitação processual e que cumprisse minimamente 

com o direito de defesa. Na nossa opinião, deveria ter-se previsto a intervenção do 

Ministério Público à semelhança do que acontece nos tribunais judiciais, por uma 

questão de legitimidade e controlo (artigo 3º, nº 1, a) do Estatuto do Ministério 

Público). 

   Deixa-se uma nota positiva: A proposta de lei impõe a notificação de 

sentença ao Ministério Público nos processos em que sejam partes incapazes, ausentes 

e incertos (artigo 60º, nº 3 da LJP). Esta norma permite, ao menos, que o Ministério 

Público exerça um controlo sobre a decisão final ainda que não se cumpra o seu dever 

legal de representação destas partes.     

 

2.5 Competência penal dos Julgados de Paz 

 

   A proposta de lei não alarga as competências dos Julgados de Paz a 

esta matéria. Achamos que se perdeu outra oportunidade para melhorar o serviço 

destes tribunais. É verdade que os Julgados de Paz nunca poderão ter competências 

muito vastas neste ramo do direito, quanto mais não seja por imposição constitucional 

(artigo 32º e 209º, nº 4 da CRP). 

   Contudo, considerando as vantagens que o serviço de mediação e até 

mesmo a conciliação podem trazer, porque não estender a competência dos Julgados de 

Paz para os crimes particulares e semi-públicos, quando não esteja em questão pena 

privativa da liberdade? 

                                                        
255Mariana França Gouveia, Resolução Alternativa de Litígios, Almedina, 2012, p. 
298. 
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   Admitimos que esta competência obrigaria a uma formação adequada 

dos juízes de paz nestas matérias e a intervenção do Ministério Público nos Julgados de 

Paz256.  

   Porém, essas implicações não envolveriam um especial aumento de 

logística nem complexidade de meios. Também é verdade que o juiz de paz não pode 

analisar e decidir o pedido de indemnização cível em relação as matérias do artigo 9º, 

nº 2 sem também analisar a responsabilidade criminal257. Ainda que não tivesse um 

impacto significativo, é uma medida que poderia dar os seus frutos na prática dos 

Julgados de Paz258. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
256Lúcia Dias Vargas, Julgados de Paz e Mediação, Uma Nova Face Da Justiça, 
Almedina, 2006, p.123 
257 J.O Cardona Ferreira, Julgados de Paz, Coimbra Editora, 2011, p. 66. 
258João Chumbinho, Julgados de Paz na Prática Processual Civil, Quid Juris, 2007, 
p. 301. 
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Conclusão 

 

   O maior contributo que podemos dar com este relatório é a divulgação 

da seguinte mensagem: Os Julgados de Paz prestam um serviço muito útil e devem 

continuar a existir. Duranteseis meses de estágio curricular de mestrado apreendemos 

o melhor e o pior do funcionamento destes tribunais. 

   A grande conquista dos Julgados de Paz está na lei que os regula. O 

mais importante para o seu funcionamento poderá ser a qualidade do trabalho 

prestado pelos juízes e pelos técnicos mas essa realidade é inerente à prestação de 

qualquer serviço, seja ele privado ou público. É nos princípios e na simplicidade da 

tramitação processual que reside a mais-valia destes tribunais. 

   O pior do funcionamento dos Julgados de Paz é a sua base de apoio 

político-económica. São órgãos de soberania de cariz constitucional que o Estado 

financia de forma parcial e escassa. A sua implementação territorial continua a ser 

reduzida. Cabe aos municípios, num contexto de crise económica, decidir como devem 

lidar com a maior parte dos encargos financeiros. Os Julgados de Paz e os seus 

benefícios não deveriam ser apenas conhecidos entre aqueles que lá trabalham e que 

utilizam os seus serviços. Os Julgados de Paz devem deixar de ser um projecto 

experimental não só na lei mas também na administração de justiça e no exercício da 

cidadania. 

   Em breve, entrarão em vigor as alterações à LJP. Melhora-se a lei por 

via do alargamento das competências dos Julgados de Paz, que tornará o seu 

funcionamento menos simplificado. 

   Em relação ao que foi exposto, pode-se adoptar uma visão mais 

optimista ou uma visão mais céptica. A visão optimista irá realçar a oportunidade dada 

aos Julgados de Paz para provarem o seu valor e para estenderem a sua influência.  

   Com essa responsabilidade acrescida, a aceitação dos Julgados de Paz 

na sociedade será plena e poderão dar um precioso auxílio para a eficácia do sistema. 

   Alguns poderão duvidar dos benefícios das competências alargadas 

dos Julgados de Paz, correndo-se o risco de não se poder concretizar os princípios que 

tornam os Julgados de Paz um elemento distinto e eficiente entre os tribunais. Na 
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verdade, aumenta o risco de surgirem os mesmos problemas processuais que impedem, 

em muitos casos, uma justiça célere e eficaz. 

   Na nossa opinião, deveria manter-se a competência dos Julgados de 

Paz para acções de valor mais reduzido e deveriam continuar afastados os mecanismos 

e os procedimentos que pela sua complexidade não são compatíveis com os princípios 

estruturantes da LJP.  

   A nossa opinião baseia-se na convicçãode que Julgados de Paz não 

devem ser idênticos aos tribunais judiciais tal como os tribunais judiciais não devem 

ser idênticos aos Julgados de Paz. Não existe apenas um modelo correcto para a 

resolução de litígios. Devem existir diferentes modelos de resolução para diferentes 

tipos de litígios. Se o objectivo passa por dar aos Julgados de Paz as vestes dos tribunais 

judiciais então talvez não se justifiquem os primeiros, tratando-se apenas de uma 

duplicação desnecessária de gastos e recursos. 

   Os Julgados de Paz devem ser orientados para a aplicação dos meios 

de resolução alternativa de litígios. Por enquanto, estes meios são mais eficazes e mais 

indicados para acções de pouco valor. Os Julgados de Paz devem continuar a exercer 

uma tutela jurisdicional mas esta tutela tem de ser célere e exercida sobre causas 

simples. Para causas mais complexas existem as instâncias judiciais. 

   Não são as alterações à LJP o que mais nos preocupa no futuro dos 

Julgados de Paz. 

   Estes tribunais têm de ter meios e recursos que se adaptem às suas 

novas competências. Durante o estágio curricular de mestrado, eram evidentes as 

dificuldades a este nível que prejudicavam o serviço e o funcionamento do tribunal. 

Outros Julgados de Paz passam pelas mesmas  (ou ainda piores) dificuldades.  

   O esforço por parte dos juízes e dos técnicos poderá não impedir uma 

redução drástica da qualidade dos serviços prestados nos Julgados de Paz se as 

condições de trabalho e de funcionamento não acompanharem minimamente o 

aumento elevado do número de processos que está previsto. 

   Esperemos que este aspecto seja eventualmente acautelado. Caso 

contrário, o legislador irá deparar-se com tribunais de fraco proveito, ficando com mais 

um problema para resolver. 

   Os Julgados de Paz devem manter os seus princípios, os meios de 

resolução alternativa de litígios e o tratamento de causas de pequeno valor para que se 
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continue a justificar a sua existência. De igual forma, a sua imagem e a sua influência 

nestes mesmos moldes deve ser divulgada e ampliada por toda a população.   
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