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O presente trabalho propóe-se avaliar o funcionamento dos Julgados de Paz 
em Portugal, enquanto nova proposta de administração da justiça, de cariz 
desjudicializado, bem como a mediação, na vertente de meio alternativo de 
resolução de litigios, integrada nos Julgados de Paz. Esta tese está 
organizada em três capítulos. O Capitulo I, denominado: A Crise da Justiça no 
Século XXI, tem em vista proceder ao enquadramento do tema, 
contextualizando a situação da justiça aquando da emergência dos Julgados 
de Paz em Portugal, no ano 2002; O Capitulo II, denominado: Os Julgados de 
Paz, incide directamente sobre a temática em apreço, nos moldes actualmente 
existentes e o Capitulo III, denominado: O Futuro dos Julgados de Paz, visa 
apresentar propostas de melhoria dos Julgados de Paz, tendo por base o seu 
objectivo inicial e os propósitos da sua criação. 
De salientar o inquérito levado a cabo, junto dos utentes de diversos Julgados 
de Paz, e os dados estatísticos disponíveis sobre o respectivo movimento 
processual, cujas conclusóes contribuíram para a avaliação do projecto. 



keywords 

abstract 

Peace Courts, Mediation, extra-judicial, justice administration, alternative 
dispute resolution means, and users' inquiry. 

It is the purpose of the present work to evaluate the functioning of the Peace 
Courts in Portugal, while being a new proposal on the adrninistration of justice, 
based on an extra-judicial basis, as well as to evaluate the practise of 
rnediation as an alternative dispute resolution means, enclosed within the 
jurisdiction of the Peace Courts. This thesis comprises three rnain chapters: 
Chapter I "Justice Crisis in the XXI century" has, as an object, the framing of 
the theme within the context of the Justice systern since the Peace Courts 
carne into being in Portugal, in the year 2002; Chapter II, under the heading of 
"The Peace Courts", focuses directly on the subject as well as the actual basis 
on which they rest, and Chapter III, under the title of "The future of the Peace 
courts", presents some new proposals on the improvement of the Peace 
Courts, based on their initial objective and on the purposes of their 
irnplernentation. 
Attention is called to the conclusions that derived from both the inquiry made 
next to the real users of severa1 existing Peace Courts and to the statistical 
data available on the cases flow, which have greatly contributed to achieve a 
better evaluation of this project. 
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INTRODUÇÃO 

 

No plano teórico a primeira ideia que resulta da análise aos Julgados de Paz é a de que 

estes organismos vão ao encontro de uma justiça diferente, mais célere, a custos reduzidos 

e, sobretudo, personalizada. O juiz não está num plano superior escudado nos seus 

conhecimentos legais a conduzir imperativamente o processo. O conceito de juiz de paz é o 

de um jurista que se senta à mesa com as partes e estimula o acordo, bem como a 

pacificação de posições, porventura extremadas no início do processo. 

O conceito revela-se aliciante e está nos antípodas de uma justiça institucionalizada, 

materializada num tribunal judicial onde o volume de processos esbarra com uma oferta 

que valoriza (quanto a nós excessivamente) os formalismos e as formalidades legais e que 

parece estar cada vez mais distante dos problemas quotidianos do cidadão. O cidadão, por 

seu turno, inibe-se, muitas vezes de recorrer à justiça, tal não é a noção de onerosidade e 

morosidade implícita na imagem que tem de um tribunal comum.    

Os Julgados de Paz em Portugal não são uma realidade nova; datam da Carta 

Constitucional de 1822. Constituem, assim, uma recriação do passado, com uma nova 

roupagem, ao acolher no seu seio a mediação já com provas dadas ao nível da resolução 

alternativa de conflitos e que apela a uma mudança de paradigma na forma de encarar o 

modelo de oferta de justiça. 

Cardona Ferreira, Presidente do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz 

refere, a este propósito, que: “Os Julgados de Paz são uma instituição que, com roupagens 

diversas, veio do Passado, evoluiu pelos tempos da Portucalidade, vestiu os trajes do 

Presente, para ajudar a iluminar o Futuro”1. 

Constituindo um modelo descentralizado de justiça, em que as autarquias locais, por via de 

protocolos com o Ministério da Justiça, cedem a logística e os técnicos de atendimento, a 

criação de um Julgado de Paz apenas se poderá pautar por estudos de litigiosidade 

criteriosos e objectivos que indiquem que são estes tribunais que melhor respondem aos 

problemas de litigância de uma determinada região. Fugir a este caminho é distorcer os 

                                                 
1 J. O.Cardona Ferreira, Julgados de Paz Cidadania e Justiça, Do passado, pelo presente, para o futuro, in Boletim da 
Ordem dos Advogados n.º 23, Nov. Dez., 2002, p. 46. 
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Julgados de Paz, em prejuízo de uma boa administração da justiça e, em última análise, 

(mas sempre no primeiro plano considerado) do cidadão. 

O que nos propomos avaliar no presente estudo é, essencialmente, o interesse dos Julgados 

de Paz para o cidadão, designadamente o contributo efectivo para uma boa imagem da 

justiça por parte dos seus utilizadores. 

Poderíamos ter enveredado unicamente por outras vias, designadamente pela investigação 

já consubstanciada nas diversas publicações relativas a esta temática ou pela auscultação 

dos profissionais operadores da justiça. Não negamos que também teremos em linha de 

conta esse manancial útil de informação, mas não nos deteremos aí.  

A opção de realizar um inquérito aos utentes dos Julgados de Paz, no âmbito do presente 

trabalho, prende-se com a importância que damos à monitorização deste projecto e com o 

facto de considerarmos a consulta aos particulares um caminho para atingir esse desígnio. 

Defendemos a realização de inquéritos semelhantes com alguma frequência, pois, os 

respectivos resultados constituem, a nosso ver, indicadores relevantes para se puder aferir 

do desempenho dos Julgados de Paz em cada momento, bem como para suportar a tomada 

de decisões, por parte dos respectivos responsáveis, no que concerne à sua gestão.  

Os cidadãos, utilizadores destes tribunais, deverão participar na sua avaliação e, neste 

sentido, a responsabilidade pelo futuro dos Julgados de Paz em Portugal também lhes 

deverá ser atribuída.   

Aproveitamos esta introdução para referir ainda que, os trabalhos de investigação 

realizados para a elaboração da presente tese cessaram no mês de Junho de 2005. 
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I – A Crise da Justiça no Século XXI 

 

1. Um projecto emergente num contexto de crise na justiça                                                                       

A história do sistema de justiça em Portugal dá conta da existência de Julgados de Paz 

desde as origens da nacionalidade. As suas referências históricas sublinham o facto de se 

tratar de um meio, por excelência, que visa alcançar a justiça por recurso à conciliação (o 

n.º 1 do Artigo 80.º do Estatuto Judiciário de 1944 dispõe que: “Aos juízes de paz compete: 

dirigir os processos das conciliações, nos termos do Código do Processo Civil”), 

salientando, outrossim, as suas características de proximidade junto dos cidadãos.  

Nos primórdios da nacionalidade estes Tribunais caracterizavam-se por exercerem uma 

justiça rural, já que funcionavam muitas vezes como os aplicadores da justiça junto das 

populações afastadas dos centros administrativos (são frequentemente associados ao 

respectivo foral das localidades). Os Julgados de Paz contemporâneos perderam, porém, as 

suas características de ruralidade para adquirirem uma dimensão urbana, não só no plano 

das relações de vizinhança como também ao nível da responsabilidade civil contratual – 

designadamente no plano do direito do consumo.     

Tendo por referência o período que antecedeu a instituição dos Julgados de Paz em 

Portugal, nos moldes em que hoje se configura, é possível constatar que a situação era 

particularmente crítica, em termos de incapacidade do sistema de justiça para responder às 

crescentes solicitações duma sociedade que mudou muito nos últimos 30 anos. 

Espartilhada em regras, processos e estruturas pouco flexíveis, a justiça acumulou 

dificuldades e atrasos que motivaram preocupações importantes.  

António Barreto no balanço que faz, da evolução da situação do sistema de justiça 

tradicional, desde o 25 de Abril de 74 até ao fim do século (período anterior à Lei relativa à 

Organização, Competência e Funcionamento dos Julgados de Paz – Lei n.º 78/2001, de 13 

de Julho) analisa as causas que determinaram o estado deficitário da justiça nesta 

circunstância conjuntural2.  

Do retrato que traça percebemos que em 30 anos nasceu uma nova sociedade, 

acompanhada de uma nova economia, e muito provavelmente de uma nova cultura. No 

                                                 
2 António Barreto, Justiça em Crise? Crises da Justiça, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2000, pp.15-20. 
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contexto da integração europeia e da mundialização, criaram-se outras necessidades que o 

sistema, apesar de mudado, não conseguiu satisfazer.  

Os cidadãos em democracia ganham consciência dos seus direitos e procuram na justiça 

um substituto para velhas resignações ou conformismos. Um maior número de 

alfabetizados estimula, de igual modo, a procura de uma melhor defesa de direitos, sendo 

convocado o sistema formal para a resolução dos conflitos emergentes. 

A plena integração económica nacional, com a implantação do capitalismo e da economia 

de mercado, incrementa a actividade empresarial que irá acabar por “colonizar” o aparelho 

judicial. Os novos sistemas de fiscalidade, de contratação de mão-de-obra, de segurança 

social e de recurso ao direito ao trabalho implicam o recurso à via judicial e à arbitragem 

de conflitos.  

As próprias mudanças demográficas e sociais, designadamente no seio das famílias, 

transformaram o modo de encontrar solução para os conflitos – a informalidade foi 

substituída pelo recurso à justiça. 

Um outro aspecto focado por António Barreto, enquanto factor que implicou um aumento 

de litigiosidade, tem que ver com o aumento do consumo: “A enorme expansão do 

consumo, em quantidade mas também na diversificação das suas formas, assim como a 

multiplicação de modalidades de compra e venda a crédito, criaram novas pressões no 

sistema de justiça. O acesso das grandes empresas ao sistema de justiça, como se este 

fosse uma agência de cobranças difíceis”. 

As causas da crise da justiça, ou das suas dificuldades, são, pois, inúmeras. Será necessário 

tempo para que as reformas, as instituições, as leis e os hábitos se transformem e se 

adaptem às necessidades contemporâneas e futuras.  

António Barreto afirma, ainda na obra em apreço, que o sistema de justiça necessita de 

reformas profundas, que passem pela eliminação não só do legado autoritário e repressivo, 

como o que decorreu da adaptação a um novo regime democrático. Tal não significa que o 

sistema de justiça tenha sido descurado durante os trinta anos posteriores à instauração do 

regime democrático:                                                                                                                                                                                   

“Foi o que se foi fazendo ao longo de quase três décadas, através de abundante 

legislação, muitos dirão excessiva, que alterou os códigos fundamentais, os processos e as 

orgânicas. Foi também o que se tentou fazer, gradualmente, com a mudança profissional e 

material: separação de carreiras, recrutamento de magistrados e oficiais de justiça, novos 
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tribunais, novos edifícios, aquisição de equipamentos e desenvolvimento de novas práticas 

de trabalho e de comunicações. Em suma, a justiça terá talvez sido o único sistema 

colectivo em que não se verificou uma revolução mas sim uma permanente reforma. 

 Sendo assim, é de estranhar que, vinte e cinco anos depois, se fale com tanta insistência, e 

propriedade, creio, na crise da justiça e na necessidade de levar a cabo vastos programas 

de reforma. Isto apesar do evidente crescimento do sistema.”  

Em Agosto de 2002, num estudo do Observatório Permanente da Justiça, dirigido por 

Boaventura de Sousa Santos, sobre a organização judiciária, em Portugal, são identificados 

três períodos evolutivos que sintetizam, com clareza, a trajectória das alterações 

introduzidas no sistema judicial desde 1974 até à data3. No aludido estudo, são elencadas 

as preocupações dominantes em cada uma das fases. 

Um primeiro período, compreende os anos de 1974 a 1984, é caracterizado como a 

transição e a consolidação do Estado de direito. Este período foi marcado pela 

implementação das reformas judiciárias necessárias à dignificação e à democratização do 

poder judicial, bem como ao corte com o sistema judicial vigente no período do Estado 

Novo.  

O segundo período vai de 1985 a 1995, e é caracterizado pela controvérsia sobre o tribunal 

de círculo e a progressiva dificuldade dos tribunais para fazerem face ao crescimento 

exponencial da procura.  

E, por último, o terceiro período, que decorre de 1996 até à actualidade, é subdividido em 

dois momentos: num primeiro momento distingue-se pela tentativa de adaptação da oferta 

de justiça à procura existente, através da disponibilização de meios físicos e humanos, 

aliado a um reforço da informatização. No segundo momento há a opção pelas medidas de 

diminuição dos processos pendentes e da morosidade, bem como a incorporação na 

política pública das ideias de gestão, da simplificação processual e da desjudicialização. 

O estudo conclui a sua análise da seguinte forma: 

“Desde 1976 que o legislador vem reconhecendo a necessidade de reformas mais 

profundas na organização judiciária. Mas, à excepção da experiência controvertida dos 

tribunais de círculo, entretanto extintos, e da criação dos Julgados de Paz, ainda a dar os 

primeiros passos, a generalidade das restantes alterações da organização judiciária, nos 

                                                 
3Observatório Permanente da Justiça, Os Tribunais e o Território; Um Contributo para o Debate Sobre a Reforma da 
Organização Judiciária em Portugal, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra, Novembro de 2001, p.141.  
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últimos 26 anos tem unicamente resultado da necessidade de adaptar a resposta dos 

tribunais ao crescimento das acções entradas e pendentes no sistema judicial tendo estas 

últimas ultrapassado, em 1998, o número mítico de um milhão de processos.”  

   

2. Justiça em números 

Para corroborar as suas afirmações, António Barreto apresenta dados estatísticos que 

permitem constatar que o mero recurso a medidas quantitativas (v.g. o incremento de 

tribunais e do número de juízes) não resolve o problema das mudanças económicas, 

políticas e sociais do país. Assim, no seu estudo é de sublinhar a ideia de que a justiça não 

tem acompanhado a evolução da sociedade nos seus diversos aspectos:  

Entre 1974 e 1998, o número de tribunais judiciais passou de 217 para 386; o de 

magistrados judiciais de 440 para mais de 1.300; o de magistrados do Ministério Público 

de 300 para cerca de 1.000; e o de advogados de perto de 3.000 para mais de 16.000. 

 O problema é que, apesar do crescimento do sector, do aumento de profissionais e das 

mudanças materiais, nada disto foi proporcional ao crescimento exponencial da “procura 

de justiça” e dos níveis de litigância na sociedade. Os números de processos entrados e de 

processos pendentes, que vão transitando de ano para ano, cresceram muito mais 

rapidamente e a produtividade dos tribunais não conheceu melhorias.  

Entre 1960 e 1974, o número de processos iniciados anualmente manteve-se relativamente 

estável, oscilando à volta dos 250.000, enquanto o de processos findos não ficava muito 

longe, mas sempre inferior, a uma média de cerca de 220.000.  

No período de 1974 até ao final dos anos 90 muito se alterou. Os processos iniciados 

ascenderam para perto de 800.000 por ano, enquanto que os findos se quedaram, em 

média, pelos cerca de 600.000. Na década de 90, o número de processos pendentes foi-se 

sempre dilatando, a uma média de mais de 50.000 por ano.  

Em termos proporcionais os processos entrados aumentaram quase sempre mais do que o 

número de novos magistrados e oficiais de justiça e, em 1998, os processos pendentes em 

todos os tribunais ultrapassavam um milhão. O tempo de espera de um processo parecia 

estar, de ano para ano, em permanente aumento, se se excluírem os processos “resolvidos” 

por via administrativa ou política. 
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A fim de reforçar o acima exposto anexa-se (Anexo I) um quadro relativo a durações 

médias de alguns processos cíveis findos, nos anos de 1995 a 20004, onde é possível 

verificar um aumento crescente, ao longo dos anos, das durações médias destes processos 

nos tribunais judiciais. Repare-se, por exemplo, que as acções declarativas relativas a 

dívidas, nos anos de 1995 a 2000, registaram um aumento da duração média de resolução 

processual na ordem dos 10 meses. Tendo em conta que este é o objecto de acção mais 

comum nos tribunais, é fácil perceber a incapacidade revelada pelo sistema judicial de 

responder às demandas. 

De acordo com um estudo realizado pelo Gabinete de Política Legislativa e Planeamento 

do Ministério da Justiça, destinado a avaliar a evolução da oferta e da procura da justiça ao 

longo da década de 90, bem como a particularizar esta matéria de forma mais fina no 

biénio 2000-2001, este aumento do tempo processual é justificado, em grande parte, por 

uma diminuição importante da produtividade média do trabalho judicial, quer por parte dos 

magistrados, quer por parte dos funcionários judiciais, mensurável pelo número de 

processos findos e aferido através do índice de eficiência para a movimentação processual 

cível5. Tal decréscimo de produtividade, segundo o referido estudo, não terá 

necessariamente que se dever a uma diminuição do volume de trabalho realizado por 

aqueles operadores judiciários. A respeito desta quebra de eficiência dos operadores 

judiciários, é importante atender a um aspecto, não de somenos importância: o aumento de 

processos entrados implica um acréscimo de trabalho burocrático directamente associado à 

tramitação processual, o que interfere na capacidade de resolução desses mesmos 

processos. 

Para melhor compreensão do fenómeno da evolução processual, mormente na última 

década, importará detalhar, um pouco mais, os dados genéricos acima referidos ao nível 

das estatísticas da justiça. No supra aludido relatório, elaborado pelo Gabinete de Politica 

Legislativa e Planeamento, tendo em vista estabelecer exercícios de planeamento a médio e 

a longo prazo na área da justiça, foi feita uma análise da evolução da procura, oferta e 

desempenho dos tribunais de primeira instância, nas jurisdições cível, penal e laboral, 

através da recolha e tratamento de dados estatísticos.  

                                                 
4 Fonte: dados oficiais do Gabinete de Politica Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (GPLP). 
5 Gabinete de Politica Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça, A Procura e Oferta de Justiça ao Longo de 
uma Década, Lisboa, Ministério da Justiça, Março 2002, p.4. 
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Neste relatório foram também analisados, de modo mais pormenorizado, os dados 

estatísticos no período relativo a 2000 e 2001, por comparação com a evolução registada 

na década de 1990 a 2000.   

Uma das conclusões que se retira do referido estudo é a de que ao longo dos 10 anos em 

análise, a justiça cível aumentou significativamente o seu peso em relação ao total de 

processos entrados nas diversas áreas da justiça objecto do estudo (cível, penal e laboral). 

Assim, em 1990 os processos penais constituíam a principal componente da procura de 

tutela judicial, representando 47% do total de processos, ao passo que a movimentação 

processual cível correspondia a 45% dos processos entrados e os processos laborais a 8%.6 

Todavia, a situação alterou-se substancialmente durante os anos subsequentes e no ano 

2000 o movimento de processos cíveis representava já 68% do total da procura, enquanto 

que os processos penais apenas correspondiam a 28% do total e os processos laborais a 

uma pequena fatia na ordem dos 4% de processo; nos anos 2001 e 2002 a percentagem de 

processos cíveis, em relação ao total geral, elevou-se para mais de 70%, conforme ilustra o 

ANEXO II. 

As justificações encontradas, naquele estudo, para o aumento da litigiosidade cível 

prendem-se com razões de ordem socio-económica, mas não só, sendo invocada a 

alteração do próprio ordenamento jurídico (designadamente a descriminalização de 

algumas infracções, como é o caso da despenalização parcial dos cheques sem provisão) 

para fundamentar o crescimento dos processos cíveis em detrimento dos processos de 

natureza penal. 

Num outro estudo, elaborado por António Pinto Monteiro, sobre medidas legislativas a 

ponderar, no âmbito de um “Plano de Emergência do Ministério da Justiça em face da 

litigância cível excessiva e da sobrecarga dos tribunais”7, são indicadas outras causas para 

justificar o congestionamento da justiça cível. Com efeito, na sua perspectiva, a excessiva e 

crescente utilização do sistema judicial deve-se a um pequeno número de grandes 

litigantes, cujas demandas seriam em grande parte evitáveis se as decisões de contratação, 

designadamente no que toca à concessão do crédito, fossem previamente avaliadas de 

forma rigorosa, com particular incidência no que concerne à capacidade de endividamento 

                                                 
6 Gabinete de Politica Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça, A Procura e Oferta de Justiça ao Longo de 
uma Década, Lisboa, Ministério da Justiça, Março 2002, pp.1-2. 
7 António Pinto Monteiro, Estudo sobre medidas legislativas a ponderar, no âmbito de um Plano de Emergência do 
Ministério da Justiça em face da litigância cível excessiva e da sobrecarga dos tribunais, Lisboa, Ministério da Justiça, 5 
de Novembro de 2004, pp.6-7. 
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dos seus clientes8. Quanto ao tipo de litígios sobre os quais se verifica uma maior pressão 

da procura, junto dos serviços da justiça, verifica-se também, no aludido estudo, que são 

sobretudo acções de incumprimento de dívidas de pequenos montantes. O que poderá ser 

atestado no ANEXO III, onde se nota que, entre o ano 2001 a 2003, no domínio das acções 

declarativas, são as acções de dívidas que registam um maior e crescente volume 

processual nos tribunais judiciais de 1.ª instância9.  

Assim, o factor apontado por Pinto Monteiro para justificar o aumento de processos cíveis, 

no final do século XX e início do século XXI, parece estar relacionado com uma alteração 

de comportamentos sociais. Isto é, uma maior tendência para o consumo geradora de 

situações de endividamento. 

 Um outro aspecto focado neste estudo, como constituindo factor de concentração de 

processos de natureza cível nos tribunais, tem que ver com os já apontados baixos níveis de 

eficiência do desempenho do sistema judicial em matéria executiva.  

Para este jurista, um dos principais factores de congestionamento de processos nos 

tribunais prende-se com a crescente pressão da procura sobre a oferta da justiça, 

concentrada essencialmente nos principais centros urbanos de Lisboa e Porto, os quais 

reuniram cerca de 80% de toda a litigância cível, no ano de 2002. Dos 477.225 processos 

cíveis que deram entrada nos tribunais de primeira instância, naquele ano objecto de 

estudo, 208.791 localizaram-se no Distrito Judicial de Lisboa (43%) e 176.246 no do Porto 

(36%).  

Da análise ao movimento de processos cíveis na década de 90 e inícios da década seguinte 

resulta, como aspecto mais assinalável, o crescimento sistemático das pendências 

processuais, desde o ano de 1993. Em Janeiro de 2000, por exemplo, o número total de 

processos cíveis pendentes (904.570) era superior ao dobro de processos que davam 

entrada nos tribunais judicias (450.598). Desde o ano 2000 até ao último ano relativamente 

ao qual são conhecidos dados estatísticos definitivos (2003), as pendências têm registado 

                                                 
8 António Pinto Monteiro, Estudo sobre medidas legislativas a ponderar, no âmbito de um Plano de Emergência do 
Ministério da Justiça em face da litigância cível excessiva e da sobrecarga dos tribunais, Lisboa, Ministério da Justiça, 5 
de Novembro de 2004, p.6. 
9 Segundo dados estatísticos do Gabinete de Politica Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (GPLP), a 
percentagem de acções de dívida, do total das acções declarativas findas nos tribunais judiciais em 2003, é de 62,36%, 
sendo a esmagadora maioria pequenas dívidas resultantes de contratos de aquisição de bens e serviços a crédito, cujo 
valor é muitas vezes inferior a € 1.250. 
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uma evolução crescente e preocupante: em 2001 tais pendências correspondiam a 930.139 

processos; em 2002, a 981.515; e em 2003, a 1.048.64810. 

Quanto aos processos entrados e findos, observa-se uma tendência diferente, consoante 

esteja em causa o período anterior ou posterior ao ano de 1996: 

- No período compreendido entre 1990 e 1994, ocorreu um crescimento do número de 

processos entrados e findos, com uma taxa de crescimento de processos entrados superior à 

dos findos, o que tem por consequência sucessivos e crescentes excessos de procura 

(aferidos pela diferença entre o número de processos entrados e o número de processos 

findos) geradores de uma acumulação de processos pendentes nos tribunais. Tal implicou 

que, no ano de 1995 o número total de processos pendentes tenha sido superior ao número 

de processos entrados. 

- De 1996 em diante regista-se um aumento sistemático do número de processos findos 

acompanhado (a partir de 1997) do decréscimo de processos entrados, até ao final da 

década. Esta observação conduziu a que fossem retiradas conclusões optimistas ao nível da 

evolução da capacidade de resposta dos tribunais, no que respeita aos processos cíveis, 

para os anos vindouros: 

“A manterem-se as tendências observáveis, é possível retomar em 2001 a situação de 

equilíbrio entre a oferta e a procura da tutela judicial cível que se verificava no início da 

década de noventa, embora com níveis absolutos de movimentação processual superiores 

ao dobro dos valores verificados no início do período em consideração”11. 

Todavia, constata-se que nos anos subsequentes (de 2001 a 2003)12 a tendência decrescente 

dos processos cíveis entrados não se verificou (sendo de 431.887, no ano 2001, de 477.225 

no ano 2002 e de 517.543 no ano 2003). Assim, muito embora se verifique igualmente, no 

período compreendido entre 2001 a 2003, um aumento sistemático dos processos cíveis 

findos, tal não é acompanhado de uma diminuição dos processos entrados, de forma a 

poder concluir-se pelo tendencial equilíbrio entre a procura e a oferta na justiça na área 

cível.  

Nos últimos anos, para os quais são conhecidos dados estatísticos definitivos na área da 

justiça (2001 a 2003), a balança está bastante desequilibrada, com um pendor muito mais 

                                                 
10 Fonte: GPLP. 
11 Gabinete de Politica Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça, A Procura e Oferta de Justiça ao Longo de 
uma Década, Lisboa, Ministério da Justiça, Março 2002, p.3. 
12 Dados oficiais do Ministério da Justiça, disponíveis nas Estatísticas da Justiça de 2001, 2002, e, em 2003, on line, no 
sítio: http://www.gplp.mj.pt/estjustica/movimento_processos.htm . 
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inclinado para a procura de tutela judicial (evidenciada através dos processos entrados) do 

que para as capacidades de resposta da parte da oferta (como atesta o facto de, nestes anos 

considerados, findarem menos processos do que aqueles que entram). 

Na mesma linha da investigação levada a cabo por António Pinto Monteiro, o estudo, 

promovido pelo Gabinete de Politica Legislativa e Planeamento, evidencia um decréscimo 

dos índices de eficiência cível (à excepção dos anos de 1993 e do ano 2000), “o que traduz 

o decréscimo da capacidade de resposta dos tribunais cíveis de primeira instância à 

crescente solicitação da procura de que foram objecto ao longo da década em 

consideração”13. 

Um aspecto igualmente coincidente nos estudos em apreço é a constatação que, no período 

entre 2000 e 2001, a acumulação de pendências cíveis é um fenómeno essencialmente 

urbano e litoral. Os círculos judiciais de Lisboa e Porto são os que apresentam um maior 

crescimento das pendências por 1000 habitantes (sendo superior a 10,1 processos por cada 

1000 habitantes). 

Foi feita uma análise mais detalhada aos maiores círculos judiciais do país (Lisboa e 

Porto), naquele período, dado o seu peso relativo na movimentação processual cível, uma 

vez que as variações ocorridas a nível nacional são fortemente determinadas pelas 

vicissitudes ocorridas nestes dois círculos, e em ambos os casos ocorreu uma redução da 

procura ao sistema judicial, por relação com anos anteriores (porventura motivada por 

alguma desmotivação dos cidadãos, decorrente da ineficácia da resposta dos tribunais 

judiciais e inibidora das demandas). Sendo também nestes dois círculos que se registou 

uma maior redução do número de processos findos. 

Quanto às pendências nos tribunais, no ano de 2003 a comarca de Lisboa apresentava uma 

percentagem de 51% processos cíveis pendentes em relação ao total geral, seguida da do 

Porto com uma percentagem de 10,8% processos pendentes em relação ao total nacional14.   

No que respeita aos dados estatísticos relativos aos operadores judiciários, nomeadamente, 

ao número total de magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público e funcionários 

de justiça, constata-se um aumento de efectivos em todas estas categorias15: No ano 2000, 

por relação com os dados homólogos respeitantes ao início da década, existiam mais 34% 

                                                 
13 Gabinete de Politica Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça, A Procura e Oferta de Justiça ao Longo de 
uma Década, Lisboa, Ministério da Justiça, Março 2002, p.5. 
14 Dados estatísticos oficiais do Gabinete de Politica Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça. 
15 Gabinete de Politica Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça, A Procura e Oferta de Justiça ao Longo de 
uma Década, Lisboa, Ministério da Justiça, Março 2002, p.41. 
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de magistrados judiciais (de 1.018 em 1990 aumentaram para 1368 no ano 2000), mais 

40% de magistrados do Ministério Público (de 762 em 1990 aumentaram para 1.067 em 

2000) e mais 50% de funcionários de justiça (de 6.031 em 1990 aumentaram para 9.034 no 

ano 2000).  

Analisada a produtividade dos operadores judiciários ao longo da década de 90 (tendo sido 

utilizado como indicador a média de processos entrados, pendentes e findos por operador 

judiciário) apurou-se que, no que respeita aos magistrados judiciais, a média de processos 

findos aumentou até 1994, tendo-se registado uma quebra bastante assinalável em 1995, 

que se veio a revelar irreversível, sob o ponto de vista da recuperação dos índices de 

produtividade. Prova disso é o facto de, no ano 2000, o número médio de processos findos 

por magistrado judicial ser inferior ao de 1990. 

A ideia de decréscimo da produtividade judicial é reforçada com a constatação de que 

apesar do número médio de processos entrados e findos se estar a aproximar gradualmente 

no final da década (tendência que posteriormente deixou de se verificar, como vimos), o 

número médio de processos pendentes não registou diminuição. 

Em suma, resulta dos dados acima referenciados, que a justiça cível é a área da justiça com 

maior número de movimentação processual, atendendo ao crescimento sistemático da 

litigiosidade cível durante a década de 90, tendência que se mantém nos anos subsequentes 

(em 2001 a percentagem de processos cíveis em relação ao total era de 72,3% e em 2002 

era de 73,1%). É também na área cível que se regista um aumento gradual da duração 

média de resolução processual (em 2001, a justiça cível tinha uma duração média de 

processos nos tribunais judicias de 1.ª instância na ordem dos 20 meses; em 2002 de 21 

meses; tendo aumentado para uma duração média de 24 meses, no ano de 2003).  

Diferentemente do que se observa na justiça cível, com particular incidência nas acções 

declarativas, em outras áreas da justiça a tendência é inversa, ocorrendo uma redução da 

duração média de resolução de processos entre 2001 a 2003. A justiça penal, por exemplo, 

no ano 2001 apresentava uma duração média de processos crime na fase de julgamento de 

14 meses; em 2002 de 13 meses; tendo reduzido para 12 meses no ano de 2003 (ANEXO 

IV). 

Do confronto entre o movimento processual das acções declarativas, integradas na justiça 

cível, e dos processos crime na fase do julgamento findos também é possível constatar que 

o problema dos processos pendentes nos tribunais judiciais de 1.ª instância é 
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essencialmente um problema ao nível da justiça cível, que no ano de 2003 registou 424.647 

processos pendentes; 220.971 processos entrados; e 246.632 processos findos. Enquanto 

que, neste mesmo ano, estavam pendentes nos tribunais judiciais de 1.ª instância 154.945 

processos crime; entraram 116.636 processos desta natureza; e findaram 105.972 

processos. Esta tendência sofreu uma ligeira inflexão no ano 200416 uma vez que, ocorreu 

uma redução de processos pendentes nas acções declarativas (396.060 processos pendentes 

registados em 2004, menos 28.587 que no ano anterior) e um aumento da pendência nos 

processos crime (159.706 processos, mais 4.761 processos que no ano anterior). Neste ano, 

os processos entrados nas acções declarativas cíveis também diminuíram (tendo-se 

registado 203.399 processos), bem como os processos crime (registaram-se 116.106 

processos), tal foi acompanhado de uma redução de processos findos nas duas áreas da 

justiça: findaram 206.351 acções declarativas e 105.776 processos crime em 2004. O que 

manifesta uma estabilização da deficiente capacidade de resposta da oferta do sistema 

judicial, que não aproveitou a oportunidade para reduzir substancialmente a pendência de 

processos, designadamente ao nível das acções declarativas cíveis, em razão da diminuição 

dos processos entrados, registada no ano 2004 (ANEXO V). 

A tudo isto parece não se ter devidamente adaptado o sistema de justiça. Não restam 

grandes dúvidas que o sistema cresceu quantitativamente, em particular ao nível do 

aumento significativo do parque judicial e dos profissionais ligados à justiça (juízes, 

advogados, funcionários judiciais). Mas, o sistema judicial manifesta carências inelutáveis, 

revelando-se insuficientemente preparado para acompanhar qualitativamente as novas 

exigências.  

Julgamos ser tardio, mas por isso ainda mais premente, o investimento, que se tem feito 

nos últimos anos, no planeamento e na gestão da administração da justiça, na 

implementação de sistemas de informação que sirvam para agilizar procedimentos e na 

criação de uma diversificação da oferta, designadamente por via do incremento de meios 

alternativos de resolução de conflitos. Só este investimento poderá fazer face a um 

crescente aumento de processos pendentes nos tribunais e a uma nova conflitualidade, 

fruto das transformações, sobretudo no plano social e económico, que ocorreram no final 

do século XX. 

 

                                                 
16 Dados estatísticos do GPLP de natureza provisória. 
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3. Ao encontro de uma multiplicidade de ofertas na justiça  

As preocupações qualitativas com o sistema de justiça reclamam um descentrar de 

soluções. Em vez de propor soluções unívocas o sistema deverá oferecer respostas plurais. 

Isto é, a resposta à situação de precariedade identificada no domínio da justiça poderá não 

estar exclusivamente no incremento da oferta situada na justiça tradicional, materializada 

nos tribunais comuns.      

 Laborinho Lúcio integra o elenco dos pioneiros a antever e a propor soluções diferentes 

para fazer face à conjuntura de crise na justiça17. A este propósito, parece-nos ser de 

sublinhar a visão inovadora e de grande abertura deste Insigne Juiz, no sentido de admitir 

que existam outros meios de resolução alternativa de conflitos, por contraponto com o 

sistema de justiça tradicional. 

Aderimos à ideia defendida por Laborinho Lúcio de que o sistema de justiça deve 

assegurar a sua independência e criatividade, de modo a intervir com eficácia e em tempo 

útil num sector que atravessa graves dificuldades. A justificação é essencialmente de 

ordem sociológica e prende-se com um quotidiano complexo e dinâmico, tendo como 

protagonista o cidadão que se deseja informado e activo. 

O direito a uma participação activa do cidadão no sistema de justiça deverá, na esteira de 

Laborinho Lúcio, ser assegurado e impulsionado (esta posição vai ao encontro do principio 

de participação activa plasmado no art.º 2.º da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho – “a 

actuação dos Julgados de Paz é vocacionada para permitir a participação cívica dos 

interessados”). 

O autor defende respostas mais maleáveis por parte do sistema de justiça, tendo em vista ir 

ao encontro das novas realidades. A complexidade das sociedades modernas constitui um 

novo paradigma, pelo que, o direito e o sistema deverão adquirir suficiente plasticidade 

para intervirem adequadamente, num mundo onde a diversidade tende a ser a regra.  

Por esta ordem de ideias, fica claro que os Julgados de Paz, enquanto meio alternativo aos 

tribunais comuns, também representam uma solução, muito embora Laborinho Lúcio não o 

afirme expressamente. Todavia, ao pugnar pelo abandono da ideia uniforme de justiça do 

Estado, defendendo sua substituição por um sistema plural, caracterizado pela diversidade 

de instrumentos de intervenção, está a entroncar nos objectivos que presidiram à recriação 

dos Julgados de Paz em Portugal, no ano 2001. 

                                                 
17 António Barreto, Justiça em Crise? Crises da Justiça, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2000, pp.16 e 17. 
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Entre os instrumentos de intervenção, aludidos no parágrafo anterior, poderão destacar-se, 

a par dos tribunais convencionais, os tribunais municipais, os centros de arbitragem, os 

tribunais arbitrais, as comissões ou centros de composição de conflitos e as actividades de 

mediação (as quais são acolhidas na estrutura dos Julgados de Paz, conforme veremos mais 

adiante).     

 

4. Um diagnóstico preocupante 

Conclui-se, do acima exposto, que a situação da justiça no final do século XX exigia 

soluções diferentes, quer para fazer face ao “lastro” processual que grassava nos tribunais 

portugueses, quer no sentido de ir ao encontro do cidadão e das suas novas exigências. A 

sociedade havia mudado muito em três décadas. O consumo começa a assumir uma 

dimensão vertiginosa e o recurso ao crédito, designadamente ao crédito à habitação é uma 

prática comum no final dos anos 80. No plano social as mudanças também são 

significativas, as relações interpessoais alteram-se, os divórcios aumentam cada vez mais e 

o núcleo familiar diminui. O casal urbano começa a não ter espaço, nem tempo, para os 

avós, cujo papel de educar os netos nos primeiros anos de vida passa a ser substituído pelos 

colégios. Os tempos são outros e o sistema judicial tem também de se adaptar, em razão 

dos novos litígios que irrompem. 

No plano internacional o sistema jurídico e o sistema judicial sofreram, igualmente, um 

processo acelerado de transformação, que oscila em função do desenvolvimento 

económico e social, da cultura jurídica, das transformações políticas e do tipo de litígios 

dos utilizadores dos tribunais judiciais de cada país.  

Nas últimas décadas ocorreu, em diversas sociedades industriais, uma ruptura que deu 

origem a uma crise da justiça, decorrente de diversos factores que se sintetizam numa 

incapacidade do sistema de justiça tradicional acompanhar as novas realidades das 

sociedades de consumo e de informação, globalizadas. 

A circulação de ideias e pessoas processa-se a uma velocidade tal que reclama estruturas 

flexíveis, com a virtualidade de serem renovadas e adaptadas, através de procedimentos 

simples, céleres e eficazes, por contraponto com o peso e o formalismo próprios da justiça 

tradicional, materializada num tribunal e no complexo tecnicismo processual que 

caracteriza o seu funcionamento. O aparelho judicial, com o peso institucional que lhe está 

associado, cada vez mais se distancia dos problemas particulares e concretos do cidadão. 
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O desempenho dos tribunais é ineficaz, em face da explosão de litigiosidade “rotineira”, 

sendo os recursos investidos insuficientes para responder a este aumento da procura 

caracterizado pelo crescimento da demanda judicial.  

Em Portugal, o acréscimo exponencial da procura dos tribunais deve-se, em grande parte, 

às grandes empresas, sendo as respectivas demandas, regra geral, contra cidadãos 

consumidores que não pagam atempadamente os bens e serviços que adquirem (conforme 

ilustra o ANEXO III, no qual se constata que o maior número de processos cíveis findos 

nos tribunais são processos de dívidas). 

Assim, a “colonização” judicial passa muito pela cobrança de dívidas e é acompanhada, 

nas zonas urbanas, pelo crescimento do crime de furto e de roubo18, em regra relacionado 

com o consumo de estupefacientes. 

O resultado da “explosão da litigação” foi um crescente e estrutural desajustamento entre 

a oferta judicial e a procura. O acesso ao direito é restringido em função da capacidade 

económica das grandes empresas que retiram, com frequência, a possibilidade do cidadão 

comum recorrer à via judicial em condições de igualdade com aquelas, o que se revela 

contraditório com o preceito constitucional que garante o acesso ao direito e à tutela 

jurisdicional efectiva (art.º 20.º da Constituição da República Portuguesa).   

O próprio sector empresarial avalia muito negativamente o estado da justiça portuguesa, na 

medida em que também é seriamente prejudicado com a situação. 

Num estudo da autoria de Célia da Costa Cabral (Universidade Nova de Lisboa) e de 

Armando Castelar Branco (BNDES e Fundação Gertúlio Vargas)19 são apresentadas as 

conclusões de um inquérito difundido junto de empresas portuguesas, dos diversos ramos 

de actividade, com o objectivo de avaliar o impacto do funcionamento do sistema judicial 

nas decisões destas empresas e, a partir dessa análise, procurar obter uma medida desse 

impacto sobre o desempenho económico do país. 

Aqueles Autores não têm hesitações em afirmar, por via do estudo que levaram a cabo, que 

a justiça tem um impacto importante no desempenho da economia nacional. No inquérito 

                                                 
18 De acordo com os dados do GPLP, entre o ano de 1998 e o ano 2002, verificou-se um aumento crescente do total de 
crimes contra o património, registados pelas autoridades policiais (1998:193.495; 1999: 209.124; 2000: 213.450; 2001: 
215.528 e 2002: 227.618), sendo que, o grande Porto e a grande Lisboa representavam cerca de metade do total geral 
deste tipo de criminalidade. Todavia, essa tendência diminuiu no ano 2001 e 2002. Assim, o grande Porto registou em 
1998: 37.888 processos crime – 20% do total; em 1999 45.179 processos - 22% do total; em 2000: 38.497 processos - 
18% do total; em 2001: 39.943 processos – 19% do total e em 2002: 36.015 processos 16 % do total), enquanto que a 
grande Lisboa registou: em 1998: 60.637 processos crime - 31% do total; em 1999: 62.307- 30% do total; em 2000: 
66.435 - 31% do total; em 2001: 63.118 – 29% do total e em 2002: 64.004 - 28% do total.    
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efectuado, o sistema judicial tem uma avaliação bastante negativa por parte dos 

empresários portugueses. A morosidade dos processos nos tribunais constitui claramente o 

factor que foi pior avaliado pelos empresários. O inquérito em referência revelou também 

que os empresários consideram a justiça portuguesa cara e imprevisível: 55,5% dos 

inquiridos consideraram o custo de recorrer aos tribunais “Elevado” e 29,7% consideraram 

esse mesmo custo “Muito Elevado”, sendo que apenas 5,1% fizeram uma avaliação de que 

esse custo era “Baixo” e 0,5% de “Muito Baixo”. Quanto à previsibilidade da decisão final 

a maior percentagem, 37,5%, classificou essa categoria de “Mau”.20  

O inquérito conclui que o mau desempenho do sistema judicial pode ser considerado um 

factor importante para a contracção do investimento nacional, o que se repercute 

necessariamente num menor desenvolvimento económico do país: 

“A morosidade dos processos desacredita o sistema judicial como solucionador dos 

conflitos inerentes à livre actuação dos agentes económicos nos mercados. Os efeitos da 

morosidade são bem conhecidos: os direitos e as garantias deixam de estar assegurados; 

as partes lesadas aceitam frequentemente acordos menos do que "justos" (porque a 

alternativa, a de recurso ao sistema de justiça, não lhe garante uma solução melhor); 

quando a justiça é lenta, o valor esperado do ganho ou da perda das partes reduz-se 

substancialmente; os custos de recorrer à justiça aumentam.”21  

Ora, o comportamento racional dos agentes incorpora o conhecimento das implicações da 

situação da justiça no sector económico. A protecção de potenciais comportamentos 

oportunistas das partes contratantes surge como uma necessidade e, em consequência, a 

morosidade do sistema judicial é inibidora da fluidez dos negócios, uma vez que se revela 

necessário calcular o risco acrescido de incumprimento, quando os custos de recorrer a 

justiça são elevados.  

É desta forma que as empresas, como agentes racionais, são afectadas pelo funcionamento 

da justiça e se vêm obrigadas a alterar os seus comportamentos. O resultado é uma 

distorção das decisões das empresas que poderão reduzir os seus níveis de investimento, 

evitar certas áreas de negócio, e cobrar preços mais altos. Assim se criam obstáculos ao 

crescimento do investimento e se limita a competitividade internacional das empresas, 

                                                                                                                                                    
19 Célia Costa Cabral e Armando Castelar Pinheiro, A Justiça e Seu Impacte Sobre As Empresas Portuguesas, Coimbra, 
Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça, Coimbra Editora, 2003. 
20 Célia Costa Cabral e Armando Castelar Pinheiro, A Justiça e Seu Impacte Sobre As Empresas Portuguesas, Coimbra, 
Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça, Coimbra Editora, 2003, pp.64-68. 
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daqui decorre que o próprio crescimento e desenvolvimento económico do país pode ser 

posto em causa. 

O supra aludido inquérito conclui também que, o principal problema do sistema judicial 

português, de acordo com a visão das empresas inquiridas, é a sua falta de agilidade em 

virtude da morosidade dos processos: praticamente todas as empresas que responderam ao 

inquérito consideram a justiça “Má” ou “Muito má” em relação a esse atributo22. A 

avaliação é também negativa quanto à previsibilidade das decisões judiciais, mas 

relativamente positiva em relação à imparcialidade das decisões. 

“De maneira geral, as respostas indicaram que, com um melhor desempenho do sistema 

judicial, haveria uma mudança nas práticas empresariais, mas que essa mudança não 

seria dramática. A produção, medida como o volume de negócios cresceria cerca de 9,3%. 

Haveria também um aumento de 9,9% no volume de investimentos, sendo esta a variável 

mais significativamente afectada, o que sinaliza um impacto importante de uma melhoria 

do desempenho da justiça sobre o crescimento. O emprego também seria positivamente 

afectado, aumentando cerca de 6,9%.”23. 

Ou seja, o diagnóstico negativo da justiça tem implicações directas sob o cidadão, 

individualmente considerado (na medida em que o sistema judicial não responde com 

celeridade aos seus problemas e, por outro lado, começam a emergir litígios para os quais o 

sistema de justiça comum não está preparado), mas assume também impacto em toda a 

economia, conforme se procurou demonstrar por via das conclusões ao inquérito supra 

aludido.  

 

5. Respostas possíveis-terapêutica  

Feito o diagnóstico do estado da justiça importará que os diversos governos, que se 

confrontam com tal crise do sector, averigúem da terapêutica que permita evitar a ruptura 

dos sistemas judiciais. As vias para a promoção de reformas, designadamente da 

                                                                                                                                                    
21 Célia Costa Cabral e Armando Castelar Pinheiro, A Justiça e Seu Impacte Sobre As Empresas Portuguesas, Coimbra, 
Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça, Coimbra Editora, 2003, pp.25-26. 
22 Célia Costa Cabral e Armando Castelar Pinheiro, A Justiça e Seu Impacte Sobre As Empresas Portuguesas, Coimbra, 
Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça, Coimbra Editora, 2003, p.65. 
23 Célia Costa Cabral e Armando Castelar Pinheiro, A Justiça e Seu Impacte Sobre As Empresas Portuguesas, Coimbra, 
Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça, Coimbra Editora, 2003, p.96. 
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administração judicial, assentam em quatro tipos diversos24, porém susceptíveis de se 

complementarem: 

 

5.1 Aumento de recursos 

A primeira medida possível reside no aumento quantitativo dos recursos, designadamente o 

incremento e a requalificação do parque judicial existente, o recrutamento e a formação de 

novos magistrados, o reforço das assessorias técnicas e dos secretariados de apoio aos 

juízes, bem como o incremento de funcionários judiciais.  

A solução em apreço é defendida pelos profissionais ligados à justiça que, em regra, 

reclamam mais meios e melhores condições de trabalho. Esta via, cuja importância se 

reconhece, sobretudo na medida em que passe pelo reforço do investimento na 

modernização dos tribunais e nos recursos humanos, tem como limite os recursos 

financeiros do Estado, que não permitem dilatar a rubrica dedicada às despesas do 

orçamento de Estado afecto à justiça.  

 

5.2. Melhor gestão dos recursos 

A segunda via é essencialmente defendida pelos cientistas sociais, administradores e 

políticos, para os quais a solução implica uma reforma “tecnocrática e gestionária”, que 

consiste numa melhor organização e gestão dos recursos existentes no sistema judicial. Tal, 

acarreta alterações na divisão do trabalho judicial, bem como a eliminação ou diminuição 

do trabalho de rotina, o que se alcança, por exemplo, através da criação de mecanismos 

que  libertem  os juízes da prática de actos meramente burocráticos e sejam facilitadores de 

um processo judicial mais expedito. 

A implementação de medidas de gestão no sector da justiça poderá implicar, desde logo, a 

reorganização do mapa judiciário português, de modo mais ajustado ao movimento 

processual das diversas comarcas do país. 

Um outro exemplo de gestão consistirá no planeamento da afectação de recursos humanos. 

A ideia generalizada é a de que, nos tribunais o volume de processos exige o incremento de 

funcionários judiciais e de juízes. Todavia, uma boa gestão de recursos humanos implica 

que se faça uma análise rigorosa, junto de cada tribunal, no sentido de determinar quais são 

                                                 
24 Observatório Permanente da Justiça, Percursos da informalização e da desjudicialização – por caminhos da reforma 
da administração da justiça (análise comparada), Coimbra, Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, Novembro de 2001, p.414. 
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as necessidades efectivas de pessoal e o modo mais eficiente da sua distribuição por juízos 

ou secretarias.  

A análise deste ponto deverá estar a cargo do administrador ou presidente do tribunal, 

cujas funções de gestão deverão ser incrementadas, sem prejuízo do papel do Conselho 

Superior da Magistratura25, com quem deverão articular-se, no que concerne aos 

Magistrados. 

 Um outro aspecto, que identificamos como estando relacionado com a política de gestão 

de recursos do sistema judicial, tem que ver com a progressão profissional dos operadores 

de justiça. A ideia transversal ao nível da moderna gestão pública é a de premiar o mérito e 

o cumprimento dos objectivos, pelo que, também na área da justiça, incluindo o sector 

judicial, constituem manifestações de boa gestão a implementação de mecanismos que 

permitam controlar a satisfação dos objectivos fixados e não fazer depender as progressões 

na carreira de critérios estritamente hierárquicos. Este desiderato importará, em nosso 

entender, a definição de um modelo de avaliação necessariamente articulado entre os 

diversos tribunais. 

Uma gestão dos recursos passará também pela análise do período de funcionamento dos 

tribunais (horários de funcionamento e férias judiciais), o que deverá ser feito em função 

do volume, tipo e movimento de processos (pendentes, entrados e findos) bem como da 

duração média processual de cada comarca. 

Estas medidas, embora aliciantes para os gestores da justiça, na medida em que têm em 

conta critérios de economicidade, de eficácia e de eficiência, tendem a ser inviabilizadas 

pelos diversos operadores na justiça (funcionários judiciais, magistrados e advogados), 

regra geral mais preocupados com a eventual perda do controlo da actividade judicial.  

Tem sido consensual, ao nível dos decisores públicos, a opinião de que, a preocupação 

com uma melhor gestão de recursos implica o investimento nas novas tecnologias e nos 

sistemas de informação. 

As actuais politicas de gestão fazem, muitas vezes, apelo às novas tecnologias, que se 

revelam instrumentais de uma boa racionalização de recursos, tendo em vista aumentar a 

eficácia e a eficiência dos serviços onde são implementadas. Sem prejuízo da 

                                                 
25O órgão do Estado a quem estão constitucionalmente atribuídas as competências de nomeação, colocação, transferência 
e promoção dos juízes dos tribunais judiciais e o exercício da acção disciplinar (conforme o disposto no n.º 1 do art.º 
217.º da Constituição da República Portuguesa). 
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complementaridade destas soluções veremos em, seguida, de forma autonomizada, a 

importância da reforma tecnológica no sector da justiça. 

 

5.3. Reforma tecnológica  

A justiça é, por excelência, uma área em que a informação tem um papel preponderante, 

pelo que a difusão e o incremento de tecnologias neste domínio teriam como consequência 

ganhos importantes de produtividade e eficiência26. 

Este terceiro instrumento aposta na reforma das novas tecnologias e na inovação, 

concepção e gestão do sistema judicial, apetrechando-o com sofisticadas inovações 

técnicas, desde o processamento automático dos dados ao uso generalizado da tecnologia 

do vídeo, até às técnicas de planeamento de longo prazo.  

O presente modelo de reforma implica o reforço da política de qualificação, através da 

formação contínua dos técnicos de justiça, do desenvolvimento e da informatização dos 

tribunais, estimulando a sua ligação em rede, entre si e aos restantes sistemas do sector da 

justiça, bem como nas possibilidades abertas pela Internet. Recomenda, outrossim, a 

adopção de medidas que facilitem o acesso dos cidadãos à informação rigorosa e 

actualizada dos principais actos legislativos em vigor. 

Esta reforma envolve ainda a criação de novos perfis profissionais e novas formas 

processuais pelo que, se aplicada, produzirá alterações profundas na organização do 

trabalho e no actual sistema de autoridade e hierarquia.  

Com efeito, as redes de comunicação e a informática têm o importante papel de aproximar 

o cidadão da justiça. O sistema de justiça é visto tradicionalmente como distante, 

inacessível, com uma tramitação processual marcada pela opacidade. As novas tecnologias 

de comunicação e de informação permitem uma maior transparência do funcionamento da 

justiça e consequentemente a sua democratização. 

Assim, é importante o contributo das Novas Tecnologias de Comunicação e de Informação 

para a transformação dos tribunais em espaços mais amigáveis para o cidadão. A valência 

das novas tecnologias potencia também a introdução no sistema judicial de formas de 

gestão modernas, retirando do quotidiano dos operadores judiciais tarefas rotineiras.  

Por intermédio do recurso às novas tecnologias os tribunais estarão mais adequados às 

novas necessidades e aos novos desafios, na medida em que serão vocacionados para, de 
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uma forma automática, facultarem informação aos seus utilizadores diários, 

designadamente através de placares informativos electrónicos, consultas on-line de 

marcações de julgamentos e quiosques electrónicos.  

Uma outra virtualidade das Novas Tecnologias é a de puderem servir para fomentar o 

controlo do desempenho do sistema judicial, como meio privilegiado de divulgação de 

estudos e auditorias que avaliem a sua qualidade.  

Não obstante o exposto, não se pode menosprezar o importante trabalho que já foi feito no 

domínio das Novas Tecnologias de Comunicação e de Informação ao nível da justiça em 

Portugal: 

Na rede do Ministério da Justiça está hoje disponível, para os tribunais, informação relativa 

à actividade de “registo” (desde a identificação civil ao registo de propriedade automóvel, 

ao registo nacional de pessoas colectivas e ao registo criminal). Um dos primeiros avanços 

desta comunicação entre sistemas será também o acesso às moradas dos contribuintes, na 

base de dados da Direcção-Geral dos Impostos, dos detentores de cartas de condução, na 

base de dados da Direcção-Geral de Viação, e dos beneficiários da Segurança Social no 

seu sistema próprio.  

Esta nova faceta vem colocar a questão de se considerar, desde o início do 

desenvolvimento dos sistemas, a informação a tratar não com a única finalidade do seu uso 

interno, mas, cada vez mais, como um bem partilhável ao serviço do cidadão. 

A par desta possibilidade de interoperabilidade entre sistemas, novas formas de diálogo e 

de interacção se irão estabelecer permitindo, por exemplo, a desmaterialização de 

processos e de procedimentos, a consulta de dados dos processos pelos intervenientes, 

contribuindo, assim, para novas formas de administração, não limitada a locais, dias ou 

horários.  

“Dá-se assim ao cidadão novas formas de controlo aumentando a transparência dos 

procedimentos administrativos e judiciais melhorando a qualidade de vida do cidadão e os 

processos de trabalho dos intervenientes nos processos de justiça.”27 

Ao nível do recuso às Novas Tecnologias de Informação e Comunicação na administração 

da justiça os primeiros passos estão dados, importa continuar a trilhar o caminho das novas 

                                                                                                                                                    
26 Maria Júlia Ladeira, As Novas Tecnologias na Administração da Justiça, in Boletim da Ordem dos Advogados n.º 22, 
Set/Out.2002, pp.22 e 23. 
27Maria Júlia Ladeira, As Novas Tecnologias na Administração da Justiça, in Boletim da Ordem dos Advogados nº 22, 
Set/Out 2002, p.23. 
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tecnologias, no sentido de majorar a eficiência e a transparência de procedimentos e 

processos no sistema judicial. 

 

5.4. Incremento da resolução alternativa de litígios 

Esta quarta proposta assenta na ideia de que a realidade social do século XXI já não se 

compadece com um sistema de monopólio da justiça. O sistema de justiça comum, nos 

moldes em que é actualmente conhecido, data do início do segundo quartel do século XIX, 

tendo surgido na sequência da queda do “Antigo Regime” e da emergência do regime 

liberal.  

Da análise à evolução do Código de Processo Civil Português, parece poder concluir-se 

que os seus princípios estruturantes sofreram uma mutação e estão, actualmente, muito 

próximos da filosofia que está subjacente aos métodos não contenciosos/adversariais de 

resolução alternativa de conflitos, designadamente da negociação, da conciliação e da 

mediação. Tal evidencia-se, com particular proeminência, no que concerne ao tipo de 

relacionamento entre as partes envolvidas. 

Com a introdução do princípio da cooperação, como princípio orientador do direito 

processual civil, reclama-se uma nova cultura judiciária consentânea com uma visão 

participada do processo, ao invés de uma visão individualista ou autoritária,28 própria dos 

modelos anteriores que marcaram o direito civil. Ora, este princípio da cooperação e de 

proximidade das partes é também basilar nos meios extrajudiciais de resolução de conflitos 

de pendor não adversarial, como é o caso da conciliação e da mediação29.  

Desde meados do século XIX até ao momento presente, perpassa a ideia de que os 

princípios norteadores do Código de Processo Civil foram balizados por três tendências 

díspares: numa primeira fase o código tinha um cunho arreigadamente jusprivatístista, 

justificado pela inspiração individualista e liberal, na medida em que conferia liberdade 

total às partes para dirigirem o processo, ficando o papel do juiz relegado para segundo 

plano.  

O processo era definido como uma disputa entre dois adversários, com total liberdade para 

dirigirem a contenda, perante o juiz a quem estava reservado o papel de terceiro passivo e 

                                                 
28 Mariana França Gouveia, Poder Geral de Controlo in Sub-Judice, 29, Coimbra, 2004, pp.11-21. 
29Juan Carlos Vezzulla, Mediação Teoria e Prática Guia para Utilizadores e Profissionais, Lisboa, Agora Publicações, 
2001, p.89. 
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imparcial.30 O Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 44 129, de 28 de Dezembro de 1961, relativo 

ao Código de 1876, revela-se elucidativo quanto à postura dos intervenientes no processo: 

“O juiz assistia numa posição passiva destinada a garantir a imparcialidade do tribunal, 

ao desenrolar da luta que os pleitantes dirimiam entre si.” 

 No início do século XX o juiz assume maior intervenção, uma postura pautada por uma 

certa inércia dá lugar a um papel mais activo no processo. A actividade das partes só se 

concebe em função do poder do juiz, o que é próprio de um código autoritário. Com efeito, 

se o período liberal marcou o início da vigência do código e deu às partes um amplo poder 

e liberdade de intervenção no processo, a concepção de um Estado intervencionista e 

regulador também influenciou indelevelmente o processo civil, no sentido de conferir 

protagonismo ao juiz em detrimento da disponibilidade das partes.31 

É com a reforma de 95/96 que é consagrado o princípio da cooperação entre todos os 

intervenientes – magistrados, partes, oficiais de justiça e terceiros.32 A aplicação deste 

princípio é considerada, no Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro, 

como angular e exponencial e, por isso, implicará a formação de uma nova cultura 

judiciária, impondo-se a renovação de algumas mentalidades e o afastamento de alguns 

preconceitos: 

“Na verdade, sem a formação desta nova cultura judiciária facilmente se poderá por em 

causa um dos aspectos mais significativos desta revisão, que se traduz numa visão 

participada do processo, e não numa visão individualista, numa visão cooperante, e não 

numa visão autoritária.” 

Este novo princípio passa a fazer parte dos princípios gerais do processo civil e encontra 

tradução no respectivo artigo n.º 266.º: “Na condução e intervenção no processo, devem os 

magistrados, os mandatários judiciais e as próprias partes cooperar entre si, concorrendo 

para se obter com brevidade e eficácia a justa composição do litígio.” 33 

Assim, as vicissitudes sofridas pelo direito processual, maxime com a reforma de 95/96, 

apontam para uma alteração de paradigma, no sentido de apostar na resolução do litígio em 

debate na acção por via da aproximação e cooperação das partes. Todavia, essa não é a 

                                                 
 
30 Luís Correia de Mendonça, José Alberto dos Reis: Os primeiros anos da Reacção Contra o Processo Civil de 
Inspiração Individualista e Liberal, 1997 (Ano 57), pp..1195,1197-14 e 15. 
31 Mariana França Gouveia, Poder Geral de Controlo in Sub-Judice, 29, Coimbra, 2004, pp.16-17. 
32 Mariana França Gouveia, Poder Geral de Controlo in Sub-Judice, 29, Coimbra, 2004, p.14. 
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concepção usual do processo civil, associada a um extremar de posições entre as partes, daí 

importar uma alteração cultural, “renovar mentalidades e afastar alguns preconceitos”, 

como dispõe o Preâmbulo do Decreto-Lei 329-A/95, de 12 de Dezembro.  

Contudo, na esteira de Mariana França Gouveia34, ajustar os princípios que pugnam pela 

paridade dos intervenientes no processo à prática poderá implicar um caminho árduo, mas 

será porventura o caminho que mais se coaduna com a realidade histórica politica e social 

dos nossos dias. É também esse o sentido dos meios extrajudiciais de resolução de 

conflitos, pautados pela informalidade e pela cooperação entre as partes. 

A alteração do escopo do processo civil, no sentido de estimular a cooperação das partes 

envolvidas na demanda, deixa antever boas perspectivas no que concerne à transposição da 

futura directiva comunitária, actualmente em preparação, que visa assegurar uma relação 

adequada entre a mediação civil e a mediação comercial com os procedimentos judiciais, 

conferindo ao juiz, se e quando considerar adequado, a faculdade de convidar as partes a 

recorrerem à mediação para resolverem o litígio35.  

Todavia, a mudança de paradigma que a Reforma de 95/96 ao Código de Processo Civil, 

pretendia alcançar ainda não teve a virtualidade de sortir os efeitos desejados na justiça 

tradicional, no sentido de alcançar, de feição expedita e eficaz, a justiça do caso 

concreto36, na medida em que esta se mantém morosa e incapaz de dar resposta à nova 

conflituosidade emergente. As importantes alterações do processo civil, tendo em vista 

estimular a cooperação das partes, carecem de interiorização dos seus princípios e de 

implementação dos seus propósitos, por parte dos operadores da justiça. 

Por outro lado, a dita justiça tradicional está indubitavelmente mais dotada de meios, mas 

as medidas quantitativas de que tem sido objecto têm-se revelado ineficazes pois, não 

lograram transformar o sistema judicial, no sentido de ser funcionalmente mais adequado 

às mudanças sociais, económicas e políticas dos últimos anos. 

É neste quadro que os meios de resolução alternativa de conflitos ganham permeabilidade, 

traduzindo uma mudança qualitativa no processo de reforma da administração da justiça.  

                                                                                                                                                    
33 A interpretação integral deste preceito implicará a sua articulação com o art.º 265.º do Código de Processo Civil, o qual 
confere ao juiz o impulso subsequente do processo e a responsabilidade pela eficiência do mesmo. 
34 Mariana França Gouveia, Poder Geral de Controlo in Sub-Judice, 29, Coimbra, 2004, p.16. 
35 Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos da mediação civil e comercial, 
Bruxelas, 22.10.2004 COM (2004) 718 final 2004/0251 (COD). 
36 Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro, Publicado na I Série do Diário da República N.º 285, de 
12 de Dezembro de 1995, p.7780(4).  
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Segundo a definição de Brown e Marriott37, “os meios de resolução alternativa de litígios 

constituem todos os procedimentos que funcionam como alternativa à litigação judicial 

tendo em vista a resolução de conflitos e que envolvem a intervenção de um terceiro 

neutro e imparcial face à contenda.” 

A resolução alternativa de litígios constitui, assim, uma proposta diferente, tendo por 

relação o modelo clássico de administração da justiça. O movimento abreviadamente 

classificado por ADR (Alternative Dispute Resolution, ou mais recentemente, Amicable 

Dispute Resolution) caracteriza-se pelo primado da informalidade, e privilegia a verdade 

material, em detrimento de actos processuais interlocutórios.  

Nos meios alternativos o processo deverá ser meramente instrumental e simplificado, de 

forma a ter a virtualidade de inflectir a procura junto dos tribunais para outras instâncias 

públicas ou privadas. 

Este movimento surgiu nos EUA, nas décadas de 60/70. O aparecimento da Alternative 

Dispute Resolution (ADR) produziu-se em consequência de outro movimento de livre 

acesso à justiça, que pretende que todos tenham a possibilidade de aceder a um meio, 

qualquer que este seja, através do qual se consiga efectivamente uma solução para pôr 

cobro ao conflito. Este movimento de livre acesso à justiça visa, assim, dedicar-se à busca 

de alternativas aos tribunais.38 

De acordo com Twining39 as causas que justificaram o desenvolvimento da ADR são de 

três tipos: 

1) O colapso que se produziu ante os organismos jurisdicionais civis e penais; 

2) O sentimento crescente de que faltam mecanismos privados de resolução de 

      controvérsias, sobretudo entre os particulares;  

3) A incapacidade intrínseca do sistema poder assegurar a todos o acesso à justiça. 

Segundo a sistematização de Silvia Barona Vilar, é possível autonomizar três fases 

distintas no trajecto evolutivo da Alternative Dispute Resolution nos Estados Unidos: a 

primeira fase, emergiu na década de sessenta, tendo-se caracterizado por procurar 

mecanismos de consenso centrados, fundamentalmente, no que seriam os litígios de 

vizinhança; a segunda fase teve lugar nos anos setenta e foi marcada pela denominada crise 

                                                 
37 Henry J Bown; Arthur L Marriot, ADR Principles and Practice: Sweet & Maxwell, 1999, p.12. 
38 Cfr. Silvia Barona Vilar Solución Extrajurisdiccional de Conflictos - Alternative Dispute Resolution (ADR) Y Derecho 
Procesal, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, p.49. 
39 Twining, W, Alternative to What?Theories of Litigation, Procedure and Dispute Settlement in Anglo-American 
Jurisprudence: Some Neglected Classics, Modern Law Review, 1993, p.380. 



LLúúcciiaa  FFááttiimmaa  BBaarrrreeiirraa  DDiiaass  VVaarrggaass  

 36 

de exercício das práticas médicas, tentando encontrar soluções para eliminar as barreiras 

decorrentes dos custos do mau funcionamento dos seguros; e, por último, a terceira fase, 

ocorreu entre meados e o fim dos anos oitenta, sendo pautada por uma ampla incursão das 

vias alternativas sobre qualquer que seja a natureza do litígio, em resultado da necessidade 

de encontrar soluções mais económicas que a oferta do sistema tradicional. 

O movimento Alternative Dispute Resolution alastrou-se para além das fronteiras norte 

americanas40, tendo sido acolhido designadamente pela Europa. Refira-se, a este propósito, 

que ao nível da União Europeia tem-se registado uma significativa preocupação na 

promoção dos meios de resolução alternativa de litígios, com o objectivo de incentivar os 

Estados - Membros a introduzirem mecanismos simplificados e desburocratizados no seu 

ordenamento jurídico. Tal verifica-se em vários textos e propostas comunitárias: 

- No Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, assinado em 29 de Outubro 

de 2004, a alínea g) do n.º 2 do Artigo III – 269.º (enquadrado na secção 3 dedicada à 

Cooperação Judiciária em Matéria Civil), dispõe a respeito de medidas destinadas a 

assegurar o desenvolvimento de métodos alternativos de resolução de litígios, 

nomeadamente quando tal seja necessário para o bom funcionamento do mercado interno; 

- A Directiva sobre assistência judiciária41 é um outro exemplo do exposto no parágrafo 

anterior, na medida em que estabelece a possibilidade de alargamento do apoio judiciário 

também aos meios de resolução alternativa de litígios. Na mesma linha de orientação, a 

Directiva 2000/31/CE, relativa a matéria de consumo ligado ao comércio electrónico, 

defende o recurso aos meios de resolução alternativa de litígios.  

- Em matéria respeitante a relações familiares existe também uma proposta de regulamento 

que dispõe sobre a competência, reconhecimento e execução das decisões em matéria 

matrimonial e de responsabilidade parental visando promover os meios de resolução 

alternativa de conflitos.  

- De igual modo, a Comissão Europeia apresentou recentemente duas medidas destinadas a 

impulsionar os RAL, no contexto da publicação do Livro Verde sobre meios de resolução 

alternativa de conflitos, a primeira prende-se com a apresentação de uma proposta de 

                                                 
40 O movimento ADR teve um crescimento nos últimos 20 anos no sistema anglo-saxónico dado que constitui a resposta 
americanizada à busca de soluções alternativas ao poder judicial. 
41 Directiva 2002/8/CE do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, relativa à melhoria do acesso à Justiça nos litígios 
transfronteiriços, através do estabelecimento de regras mínimas comuns relativas ao apoio judiciário no âmbito desses 
litígios, cujo seu art.º 10.º (com a epígrafe - Procedimentos extrajudiciais) tem o seguinte conteúdo: O benefício do apoio 
judiciário pode também ser extensivo a procedimentos extrajudiciais, nas condições definidas na presente directiva, desde 
que a sua utilização seja exigida por lei ou ordenada pelo tribunal.  
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directiva sobre mediação em matéria civil e comercial42, supra referida, e a segunda 

consiste na publicação do Código Europeu de Conduta para Mediadores. 

Em Portugal também se reclama a refundação do paradigma de justiça tradicional43. João 

Pedroso, no seu estudo sobre a reforma da administração da justiça44, propõe a adopção de 

um modelo desformalizado e descentralizado, que sirva de alternativa à administração 

tradicional da justiça: 

“A reforma da administração da justiça, em sentido amplo, passa inevitavelmente pela 

adopção de um modelo distinto do actual, compreendendo uma articulação entre os vários 

tipos de reformas propostas e designadamente a “criação” de processos, instâncias e 

instituições relativamente descentralizadas, informais e desprofissionalizadas, que sejam 

alternativas, que substituam ou complementem, em áreas determinadas, a administração 

tradicional da justiça e a tornem, em geral, mais rápida, mais barata e mais acessível”. 

Segundo António Pinto Monteiro a resolução alternativa de conflitos poderá também ser 

uma forma de evitar o congestionamento da justiça cível desviando a procura de justiça dos 

tribunais para os meios extrajudiciais45. Quanto a este ponto, somos da opinião que, para 

já, tal desiderato dificilmente se vislumbra possível de alcançar, em virtude do número 

reduzido de centros de arbitragem de conflitos de consumo e de Julgados de Paz46, 

enquanto meios institucionalizados de resolução de conflitos que comportam formas de 

resolução alternativa de litígios, bem como do reduzido e específico elenco de matérias 

para os as quais estes são competentes47.  

 

 

                                                 
42 Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos da mediação em matéria civil 
e comercial, Bruxelas, 22.10.2004 COM (2004) 718 final 2004/0251 (COD). 
43 A actual redacção do n.º 4 do art.º 202.º da Constituição da República Portuguesa, fruto da revisão constitucional de 
1989, parece apontar para esse desígnio. 
44 João Pedroso, et al. Percursos da informalização e da desjudicialização – Por caminhos da reforma da administração 
da Justiça (análise comparada), Observatório Permanente da Justiça, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, 2001, pp. 28-
29. 
45 António Pinto Monteiro, Estudo sobre medidas legislativas a ponderar, no âmbito de um Plano de Emergência do 
Ministério da Justiça em face da litigância cível excessiva e da sobrecarga dos tribunais, Lisboa, Ministério da Justiça, 5 
de Novembro de 2004, p.9. 
46 Existem 33 centros de arbitragem institucionalizados em Portugal, sendo oito financiados pelo Ministério da Justiça 
dos quais seis são centros de arbitragem de conflitos de consumo - NewsletterDGAE, n.º 5, Junho de 2005, p.27. No que 
respeita aos Julgados de Paz, com o Decreto-Lei n.º 9/2004, de 9 de Janeiro, foram criados mais oito novos Julgados de 
Paz (quatro de âmbito concelhio e outros quatro de âmbito de agrupamento concelhio) em acréscimo aos quatro Julgados 
de Paz pré-existentes, a funcionar desde o início de 2002, o que significa que actualmente estão a funcionar 12 Julgados 
de Paz em Portugal. 
47 No caso dos centros de arbitragem de conflitos de consumo apenas matérias relacionadas com litígios entre 
consumidores e estabelecimentos comerciais, que não excedam a alçada dos tribunais de primeira instância, no caso dos 
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6. Os meios alternativos de resolução de litígios 

Tradicionalmente a doutrina elenca, como meios extrajudiciais de resolução de conflitos, a 

arbitragem, a conciliação e a mediação. Estas três modalidades têm em comum o facto de 

serem formas de resolução privada de conflitos, em que a decisão não é imposta pelo poder 

judicial do Estado mas permanece na autonomia das partes. Até mesmo no caso da 

arbitragem, cuja decisão pertence a um terceiro, o seu poder advém directamente das partes 

que, previamente, convencionaram remeter a decisão a um tribunal arbitral. Abordaremos 

em seguida, autonomamente, cada uma destas formas de resolução alternativa de litígios. 

 

 
6.1. A ARBITRAGEM  

A arbitragem consiste numa forma de resolução de litígios em que as partes confiam a 

decisão de uma questão que as opõe a um ou mais árbitros, desde que em número impar, 

organizados em tribunal arbitral. Isto é, não são as partes que decidem a questão mas sim 

um terceiro, escolhido por estas, a quem compete proferir a decisão.  

Todavia, a autonomia decisória das partes está bem patente em determinados aspectos da 

arbitragem, diferentemente do que se verifica no sistema judicial tradicional, tal verifica-se 

essencialmente por via de quatro aspectos: 

a) São as partes que, concertadamente, decidem cometer o litígio à decisão de árbitros. 

O regime da arbitragem voluntária consta da Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto. O art.º1.º 

deste diploma legal dispõe a respeito da decisão das partes confiarem o litígio que as 

divide a árbitros, por via da convenção de arbitragem. Conforme resulta do n.º 2 do art.º 1.º 

da Lei supra citada, este acordo (que reveste a forma escrita) estabelecido entre as partes, 

no sentido de confiarem o litígio à arbitragem, poderá ter por objecto um litígio actual (o 

problema já surgiu encontrando-se a aguardar decisão, podendo inclusive estar afecto a um 

tribunal judicial) sendo, neste caso, o acordo designado por compromisso arbitral, ou a 

litígios eventuais que decorram de uma determinada relação jurídica, de natureza 

contratual ou extracontratual (problemas ainda por surgir mas que podem vir a colocar-se 

no futuro). Neste último caso a convenção de arbitragem tem a natureza de cláusula 

compromissória, na medida em que se traduz num acordo para o futuro, caso ocorra um 

litígio decorrente de uma determinada relação jurídica. 

                                                                                                                                                    
Julgados de Paz apenas matérias relativas ao direito civil, previstas no art.º 9.º da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho, 
limitadas também pelo valor da causa, que, actualmente, não poderá exceder os € 3.740,98.    
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A principal consequência resultante do facto das partes assinarem uma convenção de 

arbitragem é a de abdicarem de se dirigir, sobre a matéria objecto do litígio, ao tribunal 

judicial. No entanto, a convenção de arbitragem poderá ser revogada a todo o tempo até à 

decisão arbitral (nos termos do n.º4 do art.º 2.º da Lei n.º 31/86). 

b) As partes podem acordar sobre as regras do processo a observar na arbitragem, bem 

como sobre o lugar onde funcionará o tribunal arbitral. 

Contrariamente ao que se verifica nos tribunais judicias, em que as regras do processo 

estão legalmente definidas, na arbitragem as partes podem dispor a respeito das regras 

processuais e do local onde funcionará o tribunal (art.º 15.º).  

c) Até à aceitação do primeiro árbitro as partes podem fixar um prazo para a decisão do 

tribunal arbitral ou o modo de estabelecimento desse prazo. 

O n.º 2 do art.º 19.º da Lei em apreço, que dispõe a respeito do prazo para a decisão, 

estabelece uma norma supletiva para o caso das partes nada acordarem quanto a esta 

questão. Com efeito, se aquelas nada acordarem será de seis meses o prazo para a decisão 

do tribunal arbitral, o que em termos de duração média de um processo é bastante curto.48  

d) As partes podem autorizar os árbitros a julgar segundo a equidade: 

No que diz respeito ao direito aplicável, se nada for convencionado pelas partes, os árbitros 

julgam de acordo com o direito constituído. Mas, também aqui se verifica o poder 

dispositivo das partes, uma vez que, na convenção de arbitragem ou em documento 

subscrito, os interessados podem autorizar os árbitros a julgar segundo a equidade, tendo 

em conta o disposto no art.º 22.º da Lei de Arbitragem.  

Sem prejuízo dos aspectos acima referidos, a arbitragem não deixa de ter uma natureza 

impositiva. Quando constituída, a arbitragem funciona nos moldes de um tribunal pelo que, 

a decisão arbitral encerra obrigatoriedade para as partes e tem a mesma força executiva que 

a sentença do tribunal judicial (n.º 2 do art.º 26.º da referida Lei n.º 31/86, de 29 de 

Agosto)49.  

 

 

 

 

                                                 
48 Vide Estatísticas da Justiça 2002 – gráfico relativo à duração média dos processos findos em 2002, p.32.  
49 A arbitragem internacional está igualmente assegurada nos termos da Convenção de Nova York de 1958, sobre o 
reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras, da qual Portugal é parte. 
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A arbitragem institucionalizada 

Em Portugal a arbitragem foi impulsionada, a nível governativo, nos anos 80, sobretudo 

por influência do movimento anglo-saxónico de resolução alternativa de litígios50. Os 

responsáveis políticos de então entenderam que a difusão dos mecanismos de arbitragem 

voluntária constituiria uma das formas de desbloquear a actividade dos tribunais, conforme 

resulta do Preâmbulo ao Decreto-Lei n.º 425/86, de 27 de Dezembro: “Na difusão dos 

mecanismos de arbitragem voluntária estará uma das vias para desbloquear a actividade 

dos tribunais;” 

Foi também entendido que os centros de arbitragem seriam a melhor via para difundir esta 

solução alternativa à justiça tradicional, uma vez que funcionariam de forma 

institucionalizada e permanente.  

O Decreto-Lei n.º 425/86, de 27 de Dezembro, tem por finalidade dar execução ao disposto 

no art.º 38.º da Lei da Arbitragem Voluntária (Lei n.º 31/86, de 19 de Agosto). Este 

preceito legal, que tem como epígrafe Arbitragem institucionalizada, onerava o governo 

com a obrigação de definir, por via legislativa, o regime segundo o qual seriam outorgadas 

a determinadas entidades competência para realizarem arbitragens voluntárias 

institucionalizadas, bem como, caso se justificasse, as regras de reapreciação e de 

autorização entretanto concedidas. 

Assim, em cumprimento do disposto no art.º 38.º da Lei de Arbitragem, o Decreto-Lei n.º 

425/86 estabeleceu os critérios que deverão presidir à criação de centros de arbitragem. 

Este diploma tem, por um lado, como preocupação suprimir alguma discricionariedade, 

não controlável por parte do Ministro da Justiça, no que toca à autorização para a criação 

desses centros e, por outro lado, evitar uma excessiva rigidez na definição de tais critérios.   

Nos termos do n.º 1 do Artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 425/86, as entidades que pretendam 

promover, com carácter institucionalizado, a realização de arbitragens voluntárias só 

poderão entrar em funcionamento desde que estejam autorizadas pelo Ministério da 

Justiça, devendo, para o efeito, requerer essa autorização ao Ministro da Justiça.  

São fundamentalmente dois os critérios exigidos às entidades requerentes: 

representatividade da entidade requerente e idoneidade para a prossecução da actividade 

que se propõe realizar (art.º 2.º do Decreto-Lei em apreço). Em nossa opinião estes 

                                                 
50 João Pedroso, A Construção de uma Justiça de proximidade: O Caso dos Centros de Arbitragem de Conflitos de 
Consumo, in Revista Critica de Ciências Sociais n.º 60, Outubro de 2001, p.33. 
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requisitos revelam-se um tanto ou quanto vagos, particularmente o requisito da 

representatividade da entidade, na medida em que não é complementado com indicadores 

de quantidade ou qualidade, de modo a ser possível objectivar o requisito.  

Esta relação de controlo entre o Ministério da Justiça e os centros de arbitragem tem como 

corolário a aplicação de uma coima às entidades que realizem arbitragens voluntárias 

institucionalizadas sem que para tal tenham obtido prévia autorização. 

A administração da justiça por parte do Estado incentivou a criação dos centros de 

arbitragem tendo por base um determinado conjunto de vantagens que estes oferecem, 

enquanto entidades institucionalizadas, que, supostamente, a arbitragem ad hoc não teria 

condições para potenciar. 

 Com efeito, um centro de arbitragem disponibiliza às partes os regulamentos, os meios e o 

pessoal necessário à realização da arbitragem. O centro pode ainda designar árbitros e zelar 

pela competência, bem como pela conduta ética dos árbitros indicados. Fiscaliza a marcha 

do processo, o cumprimento dos prazos e poderá fixar os custos a suportar pelas partes 

(sempre em moldes muito reduzidos). Notamos, no entanto, que muito embora seja mais 

prático para as partes disporem de uma estrutura facilitadora da constituição de um tribunal 

arbitral, tal também será limitador da sua autonomia. 

A arbitragem de consumo é um exemplo de arbitragem institucionalizada51, sendo 

porventura aquela que maior importância assume ao nível dos diversos centros de 

arbitragem de conflitos institucionalizados em Portugal52. As associações privadas que 

criam centros de arbitragem institucionalizados, dedicados a questões relativas ao 

consumo, têm por objectivo a resolução de conflitos de consumo respeitantes à aquisição 

de bens e serviços, através de mecanismos extrajudiciais, designadamente a mediação, a 

conciliação e a arbitragem. 

A par da procura de respostas alternativas à crise do sistema judicial, que justificou a 

dinamização da institucionalização da arbitragem voluntária, nesta área de conflitos de 

consumo, um outro objectivo esteve subjacente à criação dos respectivos centros de 

                                                 
51 Não obstante existirem centros de arbitragem institucionalizada em outras áreas para além do consumo. Como se retira 
da Portaria n.º 81/2001, de 8 de Fevereiro, que contêm um elenco das entidades autorizadas à realização de arbitragens 
voluntárias institucionalizadas no qual é possível concluir da existência de centros de arbitragem institucionalizada em 
áreas no domínio da publicidade, do desporto, da construção civil e obras públicas, valores mobiliários, empresarial, 
seguros e laboral. Sendo neste domínio de realçar o Serviço Regional de Conciliação e Arbitragem do Trabalho, criado 
pelo Decreto Legislativo Regional nº 24/84/A, de 19 de Maio, que autorizou a criação de um Centro de Arbitragem no 
âmbito dos litígios laborais com cobertura em todo o território da Região Autónoma dos Açores e com sede em Ponta 
Delgada. 
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arbitragem de conflitos53: a tentativa de restabelecer o equilíbrio nas relações entre 

consumidores e agentes económicos. 

A maior parte dos conflitos de consumo apresenta uma desproporção entre os interesses 

económicos das partes envolvidas e uma relação negativa de custo/benefício da respectiva 

resolução judicial. A experiência tem demonstrado que os meios de resolução extrajudicial, 

quer pela sua flexibilidade, quer pelo seu baixo custo e celeridade, quer ainda pelo seu 

carácter informal são mais adequados para a resolução deste tipo de conflitos54.  

Uma outra virtualidade destes centros de arbitragem de conflitos de consumo é a de 

promoverem o acesso ao direito, na medida em que visam superar barreiras económicas, 

culturais e sociais, fomentando o nascimento de uma justiça específica para litígios de 

consumo, que seriam suprimidos, ou reprimidos por dificuldades em acederem ao sistema 

judicial: “permitindo, assim, aos cidadãos um melhor conhecimento e protecção dos seus 

direitos, que de outro modo, constituiriam litígios que não teriam resolução, por não 

chegarem ao sistema judicial.” 55   

Um aspecto que nos parece importante sublinhar tem que ver com as entidades envolvidas 

na criação destes centros de arbitragem de conflitos de consumo, que se situam à escala 

europeia, nacional, regional e associativa, na medida em que são estabelecidas parcerias no 

plano comunitário, ao nível da administração central, local, bem como associativo – aquilo 

a que João Pedroso, no seu estudo sobre centros de arbitragem de conflitos de consumo 

chama de tensão criativa: “Estes centros de informação, mediação e arbitragem são o 

resultado de uma tensão criativa entre a União Europeia, que financia o arranque, o 

Estado (central e local), que apoia técnica e logísticamente, as associações de 

consumidores, que dinamizam, e, por vezes, as associações de comerciantes e 

produtores.” 

 O Centro de Arbitragem de Conflitos de Lisboa, por exemplo, resultou de um projecto-

piloto que foi dinamizado através de protocolos entre a Comissão Europeia, o Município 

                                                                                                                                                    
52 João Pedroso, A Construção de uma Justiça de proximidade: O Caso dos Centros de Arbitragem de Conflitos de 
Consumo, in Revista Critica de Ciências Sociais n.º 60, Outubro de 2001, p.33. 
53 O Ministério da Justiça apoia, técnica e financeiramente, desde a sua criação seis centros de arbitragem de conflitos de 
consumo: Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa; Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do 
Distrito de Coimbra; Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto; Centro de Arbitragem de Conflitos de 
Consumo do Vale do Ave; Associação CIAB – Centro de Informação Mediação e Arbitragem de Consumo do Vale do 
Cávado; Centro de Informação Mediação e Arbitragem de Consumo do Algarve. No âmbito do sector automóvel o 
Ministério da Justiça apoia também o Centro de Arbitragem do Sector Automóvel, bem como o Centro de Informação 
Mediação e Arbitragem de Seguros Automóveis – Cfr. NewsletterDGAE, n.º 5, Junho de 2005, p.27. 
54 Como refere o sítio do Centro Europeu do Consumidor, cujo endereço é: http//www.reje.consumidor.pt/ 
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de Lisboa, o Instituto do Consumidor e a sociedade civil, por via da União dos 

Comerciantes de Lisboa e a DECO. 56  

 

Do procedimento 

O procedimento dos centros de arbitragem de conflitos assenta na Lei de Arbitragem 

Voluntária (Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto). 

Quanto ao modo de resolução de conflitos, os centros de arbitragem obedecem 

normalmente a uma estrutura tripartida ou quadripartida, organizada de forma 

complementar57, dispondo em regra dos seguintes componentes: 

- Um serviço informativo e de aconselhamento jurídico: é neste serviço que são recebidas 

todas as reclamações que chegam ao centro, quer da parte dos consumidores, quer da parte 

dos profissionais, sendo prestada a informação solicitada58 ou encaminhado o processo, de 

acordo com a especificidade do conflito apresentado. Este serviço tem ainda por função 

instruir os processos de reclamação, com vista à fase da mediação ou da arbitragem. 

- Um serviço de conciliação e de mediação: nesta componente é estimulado o acordo entre 

o consumidor e o profissional. De realçar que dos 3.651 processos que foram resolvidos 

nos oito centros de arbitragem, financiados pelo Ministério da Justiça, no ano de 2004, 

2.160 findaram por mediação, sendo esta a via pela qual findaram mais processos nos 

diversos centros de arbitragem, já que apenas 244 processos findaram por conciliação e 

1.247 processos findaram por via da arbitragem, conforme ilustra o ANEXO VI ao 

presente trabalho.59 

- Decisão arbitral: não lograda a mediação nem a conciliação, as partes poderão recorrer à 

arbitragem. Nos centros de arbitragem o tribunal arbitral tem natureza permanente e é 

constituído por um único árbitro designado pelo Conselho Superior da Magistratura, que 

poderá julgar ou pelo direito constituído, ou por recurso à equidade, desde que tal seja 

acordado entre as partes.  

                                                                                                                                                    
55 João Pedroso, A Construção de uma Justiça de proximidade: O Caso dos Centros de Arbitragem de Conflitos de 
Consumo, in Revista Critica de Ciências Sociais n.º 60, Outubro de 2001, p.57. 
56 Conforme se retira do sítio do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa, disponível em: 
http://planeta.ip.pt/~ip209335/relatorio.html. 
57João Pedroso, A Construção de uma Justiça de proximidade: O Caso dos Centros de Arbitragem de Conflitos de 
Consumo, in Revista Critica de Ciências Sociais n.º 60, Outubro de 2001, p.49. 
58 De acordo com os dados estatísticos da Direcção-Geral da Administração Extrajudicial, no ano de 2004 foram 
prestadas 18.960 informações pelos diversos centros de arbitragem - NewsletterDGAE, n.º 5, Junho de 2005, p.27.  
59 Dados estatísticos da Direcção - Geral da Administração Extrajudicial - NewsletterDGAE, n.º 5, Junho de 2005, p.27.  
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De salientar que as sentenças proferidas pelo Juiz Árbitro têm a mesma força executiva das 

sentenças do tribunal judicial de 1.ª instância, constituindo título executivo (nos termos do 

art.º 48.º, n.º 2 do Código de Processo Civil e 26.º da Lei de Arbitragem Voluntária) pelo 

que, em caso de não cumprimento da decisão arbitral, esta poderá ser apresentada num 

tribunal judicial tendo em vista a sua execução imediata.  

 

Principais Características  

As características60 mais significativas dos centros de arbitragem de conflitos de consumo 

convergem, em muitos aspectos, com os princípios norteadores dos Julgados de Paz, que 

representam um outro meio institucionalizado, o qual também incorpora a mediação 

enquanto meio de resolução alternativa de conflitos. 

Informais e com um procedimento simplificado, os centros de arbitragem respeitam os 

princípios da legalidade, da igualdade entre as partes, do contraditório, da transparência, da 

representação, da verdade material e da apreciação da prova. Paralelamente caracterizam-

se por diversos aspectos61, entre os quais: 

Acessibilidade – os cidadãos não estão condicionados por um procedimento formal na 

apresentação das suas queixas, podendo apresentar as suas reclamações de diversas formas, 

designadamente, por carta, fax, correio electrónico ou no formulário constante no 

respectivo site do Ministério da Justiça. No caso de optarem por apresentar pessoalmente a 

sua reclamação serão atendidos por um jurista do centro; 

Proximidade – o Juiz Árbitro está mais próximo das partes, na medida em que não tem de 

respeitar determinados condicionalismos formais que existem no processo judicial 

tradicional, o que lhe permite apreciar as questões de forma mais directa, designadamente 

quando recorre à equidade para resolver o conflito; 

Celeridade – a duração média dos processos nos centros de arbitragem é, normalmente, 

muito curta. O Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa, por exemplo, 

tem um prazo, entre a admissão do processo pelo Centro e a sua resolução, que se situa 

entre os 30 a 40 dias;  

Isenção de custas – uma vez que os Centros em apreço não têm fins lucrativos. Graças à 

comparticipação financeira das diversas entidades envolvidas foi possível isentar os utentes 

                                                 
60 Cfr. Manuela Araújo, Arbitragem Institucionalizada, NewsletterDGAE, n.º 3, Maio de 2004, pp.2-9. 
61 Identificados no sítio do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa, com o endereço: 
http://planeta.ip.pt/~ip209335/relatorio.html. 
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do pagamento de preparos e custas. Até mesmo na própria fase executiva foi estabelecida a 

isenção de preparos e custas para os exequentes das sentenças proferidas pelo Tribunal 

Arbitral, nos termos do artigo único do Decreto-Lei n.º 103/91, de 8 de Março.   

 

6.2. A CONCILIAÇÃO  

A conciliação também se inscreve no conjunto de meios de resolução alternativa de 

litígios. Por via deste meio informal as partes, com a intervenção de um terceiro, tentam 

encontrar uma solução para o seu conflito. 

O terceiro conduz o processo conjuntamente com as partes, convidando-as a discutir os 

pontos divergentes e auxiliando-as a que cheguem voluntariamente a um acordo. 

O negociador salienta os aspectos objectivos do conflito, estimulando uma solução rápida e 

não exaustiva da questão, incentivando as partes para que alcancem um acordo da sua 

responsabilidade. Tendo por referência a mediação, o conciliador tem uma posição mais 

activa, chegando mesmo a propor uma solução para o conflito, o que já não acontece por 

parte do mediador que não propõe qualquer solução, apenas favorece o diálogo entre as 

partes no sentido de serem estas a alcançar um entendimento para a questão que as divide. 

Importa distinguir a conciliação técnica não contenciosa da conciliação de audiências, 

prevista no procedimento judicial62 (como é o caso da tentativa de conciliação realizada 

nos termos do art.º 509.º do Código do Processo Civil) ou em processos especiais, como 

sucede no processo de recuperação de empresas e de falência, que prevê a obrigatoriedade 

de um procedimento especial de conciliação entre a empresa e alguns dos credores, que 

vise a recuperação da empresa em situação de insolvência (previsto no n.º 1 do art.º 2.º do 

Decreto-Lei n.º 201/2004, de 18 de Agosto). 

A conciliação distingue-se da mediação essencialmente por três aspectos: 

Na conciliação o acordo alcançado pode não ser totalmente satisfatório; é possível 

trabalhar a partir de uma posição inicial (verdade formal ou posição) para alcançar uma 

situação de compromisso sem grande repercussão para o futuro; as concessões recíprocas 

permitem chegar a um resultado mais vantajoso do que a manutenção do conflito, ainda 

que não seja o resultado ideal.  

                                                 
62 Ruan Carlos Vezzulla, Mediação Teoria e Prática Guia para Utilizadores e Profissionais, Lisboa, Agora Publicações, 
Lda., 2001, pp. 82-83. 



LLúúcciiaa  FFááttiimmaa  BBaarrrreeiirraa  DDiiaass  VVaarrggaass  

 46 

Ao invés na mediação o objectivo é que ambas as partes sintam que o acordo alcançado as 

satisfaz totalmente; são trabalhados os interesses e não as posições iniciais, não são feitas 

cedências pelas partes mas são procurados interesses comuns, mediante um trabalho que 

estimule a cooperação. 

Nesta conformidade, Ruan Carlos Vezzulla defende que a conciliação é uma técnica 

indicada para situações circunstanciais sem que as partes desejem manter o seu 

relacionamento no futuro (acidentes de viação, compra e venda ou agressões entre 

desconhecidos). Se as partes quiserem ou forem obrigadas a dar continuidade ao seu 

relacionamento, como sucede por exemplo nas relações familiares, de vizinhança, laborais 

ou contratuais, então a técnica indicada deverá ser a mediação63. 

 

6.3. A MEDIAÇÃO 

 
O conceito  

“A Mediação é 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 opõe”, nos termos 

do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho. 

Trata-se de um procedimento que visa proporcionar um espaço de diálogo e de 

investigação dos problemas e das motivações dos participantes, para que os mediados 

alcancem uma clara compreensão do conflito e dos reais interesses a serem satisfeitos. 

Uma vez identificado um aspecto comum do problema, as partes poderão trabalhar em 

conjunto, cooperativamente, para um acordo que resolva a questão através de uma solução 

mutuamente aceitável e que seja estruturada de modo a manter a continuidade das suas 

relações. 64 

 A mediação é particularmente vantajosa quando se trata de conflitos entre pessoas que 

querem, ou têm de, continuar a manter o seu relacionamento no futuro, como é o caso de 

pessoas que têm relações familiares ou de vizinhança. A mediação pode, assim, instruir os 

participantes acerca das necessidades recíprocas e proporcionar um modelo personalizado 

                                                 
63 Ruan Carlos Vezzulla, Mediação Teoria e Prática Guia para Utilizadores e Profissionais, Lisboa, Agora Publicações, 
Lda., 2001, p.83. 
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de resolução de conflitos, tanto para esse momento como para o futuro. Em diversas 

situações, a mediação auxilia os participantes (mediados) a trabalhar de maneira conjunta e 

a concluírem que a cooperação poderá traduzir-se em vantagens mútuas65.  

 

Estimulo à autodeterminação 

A filosofia da mediação radica no entendimento segundo o qual, as pessoas envolvidas no 

conflito são as que melhor capacidade terão para o resolver, pelo que os participantes 

devem ter um domínio absoluto do procedimento da mediação, podendo desistir dele 

sempre que entenderem. Ao mediador cabe o papel de estimular o diálogo e não o de 

decidir ou impor soluções, pois prevalece sempre a vontade das partes. 

Assim, o processo de mediação parte do princípio de que as partes têm capacidade e 

responsabilidade para determinar, de forma consensual, o que é melhor para elas. Na 

mediação as pessoas são estimuladas a avaliar e a satisfazer as suas próprias necessidades e 

a resolver os seus conflitos com responsabilidade, sem o “paternalismo” de um 

profissional, ou a interferência do Estado.66  

  

Mudança de paradigma – trabalhar os interesses em detrimento das posições  

Um dos objectivos inicias da mediação consiste na distinção entre as posições das partes 

(normalmente expressas nos articulados elaborados pelos advogados e entregues no 

tribunal) e os verdadeiros interesses que lhes subjazem. É costume, a este propósito, usar a 

imagem do iceberg67, sendo que as posições representam a ponta visível do mesmo e o 

verdadeiro iceberg os interesses sobre os quais a mediação incidirá.  

Do trabalho feito, com o objectivo de fazer emergir os interesses não revelados 

inicialmente no litígio, resultará uma nova perspectiva dos mediados sobre o conflito. 

Gradualmente os mediados vão adquirindo uma visão integrada da questão, o que lhes 

confere uma perspectiva totalmente diferente da visão inicial que tinham, normalmente 

expressa através de uma posição extremada. Os mediados começam então a estar em 

condições para criar opções para a solução do seu problema. 

                                                                                                                                                    
64 Ruan Carlos Vezzulla, Mediação Teoria e Prática Guia para Utilizadores e Profissionais, Lisboa, Agora Publicações, 
Lda., 2001, pp. 87-95. 
65 Folberg, Jay/Taylor Alison, Mediación Resolución de Conflictos sin Litigio, Caracas, Editora Limusa, Grupo Noriega 
Editores, 1992, pp. 52-53.   
66 Folberg, Jay/Taylor Alison, Mediación Resolución de Conflictos sin Litigio, Caracas, Editora Limusa, Grupo Noriega 
Editores, 1992, pp. 52-53.   
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As partes tendem a iniciar o processo de mediação com um espírito competitivo e 

adversarial que associam ao processo litigioso, o paradigma da cultura adversarial impede-

as, na maior parte dos casos, de expressarem as suas reais motivações. Como refere Ruan 

Carlos Vezzulla: “A cultura do contencioso está tão arreigada nas sociedades que em 

alguns países se aplicam os processos judiciais com os nomes dos adversários com um 

versus (ou um contra) entre o nome das partes.”68  

 A maior dificuldade que o mediador encontra é precisamente a de fazer ver às partes que 

precisam de colaborar no decurso do processo, para que no final se sintam satisfeitas com o 

acordo alcançado.  

O objectivo da mediação consiste, assim, em levar as partes a colaborarem na resolução do 

problema em vez de se manterem intransigentemente agarradas a posições inultrapassáveis 

e antagónicas. É por isso que frequentemente se diz que a mediação é um método não 

adversarial de resolução de conflitos.  

Christopher W. Moore69 elenca 4 motivos que, no seu entender, impedem as partes em 

disputa de identificar os seus interesses, de uma maneira clara e directa: 

- Em geral, não sabem quais são os seus genuínos interesses; 

- Quererem ocultar os seus interesses como estratégia, na suposição de que tirarão maior 

proveito de um acordo se os seus verdadeiros objectivos forem ocultados à outra parte;  

- Aderirem tão fortemente a uma determinada posição que satisfaz os seus interesses que o 

interesse se torna obscurecido e igualado à posição e não pode ser visto de forma separada; 

- Não terem conhecimento dos procedimentos para explorar os seus interesses. 

Contudo, não é possível negociar sobre posições70, sobre o discurso fechado e estruturado 

que os litigantes apresentam como sendo o seu objectivo, sendo indispensável chegar aos 

reais interesses das partes e pôr de parte as posições opostas, porque só a partir dessa fase é 

possível encontrar pontos comuns para que seja estimulada a cooperação, no sentido de ser 

encontrada uma solução satisfatória para os mediados.  

Este desiderato, em descobrir os interesses de cada parte em conflito, tem origem nas 

técnicas de negociação destinadas a alcançar acordos mutuamente aceitáveis, cujo 

                                                                                                                                                    
67 Ruan Carlos Vezzulla, Mediação Teoria e Prática Guia para Utilizadores e Profissionais, Lisboa, Agora Publicações, 
Lda., 2001, p.30. 
68 Ruan Carlos Vezzulla, Mediação Teoria e Prática Guia para Utilizadores e Profissionais, Lisboa, Agora Publicações, 
Lda., 2001, p.33. 
69 Christopher W. Moore, O Processo de Mediação Estratégicas Práticas para a Resolução de Conflitos, Porto Alegre, 
Artmed, 1998, p.203. 
70 Fisher, Roger/Ury, William/Patton, Bruce, Como Conduzir Uma Negociação, Porto, Edições ASA, 2004, pp. 60-63. 
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entendimento é o de que, por detrás das posições opostas se encontram interesses 

partilhados e compatíveis71. 

   

O acordo como forma de assegurar a continuidade da relação 

Um dos possíveis corolários do processo de mediação é o alcance de um acordo. Tendo em 

conta que um dos objectivos da mediação é o de dar continuidade ao relacionamento dos 

mediados para o futuro, o acordo alcançado deverá representar o resultado de um processo 

cooperativo entre os mediados, em que estes, após terem conseguido expressar os seus 

interesses, convergem na procura de soluções, de modo a alcançarem uma solução que 

satisfaça a ambos.   

O acordo é vinculativo, não por ter a imperatividade da sentença (não obstante poder ser 

homologado por um juiz) mas porque foi obtido pelas partes e será tanto mais respeitado 

quanto mais estas se empenharem em alcançá-lo. Para tal, deverá ser reconhecido pelos 

mediados como uma decisão autónoma e responsável, livremente construída e fruto do seu 

trabalho cooperativo. Assim, o seu respeito decorre da autonomia da vontade e não de uma 

imposição coerciva da parte de um terceiro: 

“Os acordos negociados perduram não somente porque os seus planos de implementação 

são efectivamente estruturados e satisfazem os interesses das partes, mas porque as partes 

estão psicológica e estruturalmente comprometidas com o acordo. Nesta última fase da 

negociação, os negociadores e mediadores devem estar, particularmente, interessados em 

criar factores psicológicos e estruturais que possam comprometer as partes com o acordo 

negociado.”72 

 

Vantagens da mediação:  

- É amigável e conducente à paz social, pois ao mesmo tempo que assegura que sejam as 

partes a ter o controlo do processo, favorece a melhoria do seu relacionamento, na medida 

em que trabalha sobre as reais motivações dos mediados e não sobre posições 

antagónicas73;  

                                                 
71 Fisher, Roger/Ury, William/Patton, Bruce, Como Conduzir Uma Negociação, Porto, Edições ASA, 2004, pp. 89-90 
72 Christopher W. Moore, O Processo de Mediação Estratégicas Práticas para a Resolução de Conflitos, Porto Alegre, 
Artmed, 1998, p. 268.   
73 Ruan Carlos Vezzulla, Mediação Teoria e Prática Guia para Utilizadores e Profissionais, Lisboa, Agora Publicações, 
Lda., 2001, p. 87. 
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- Estimula a autodeterminação, na medida em que habilita74 as pessoas a resolver o conflito 

de forma voluntária e confidencial: apenas as partes, mantendo o controlo dos seus 

interesses (não obstante poderem estar assistidas pelos seus próprios advogados) se 

dedicaram à resolução do conflito na presença do mediador, cuja função é a de facilitar o 

processo;    

- Apresenta custos mais reduzidos para as partes, comparativamente com o processo 

judicial. Nos Julgados de Paz, por exemplo, quando o processo é resolvido por acordo 

alcançado através de mediação, a taxa é reduzida para € 50, devolvendo-se a cada parte a 

quantia de € 10, nos termos do art.º 7.º da Portaria n.º 1456/2001, de 28 de Dezembro.  

- A obtenção do acordo não é morosa. Com efeito, a resolução dos litígios por acordo 

alcançado na mediação é, regra geral, mais célere que a resolução dos processos pela via 

judicial permitindo às pessoas e às empresas que recorrem a este meio de resolução 

alternativa de conflitos beneficiar de uma menor duração dos respectivos processos75.  

- É vantajosa para o próprio sistema judicial, já que poderá libertar os tribunais de 

processos, dando à justiça tradicional maior oportunidade para se concentrar em outras 

áreas que não sejam passíveis de resolução através de meios alternativos.  

Para atestar da eficácia da mediação, apresentam-se dados provenientes de alguns Estados 

dos Estados Unidos da América, com uma arreigada tradição de resolução de processos por 

esta via, os quais se revelam elucidativos76: no norte da Califórnia, no tribunal federal, 

noventa por cento dos casos são resolvidos antes do julgamento, a maioria deles por meio 

de algum tipo de mediação. No Tribunal Superior de San Diego, um tribunal estadual no 

sul da Califórnia, noventa e cinco por cento dos casos são resolvidos por mediação antes 

do julgamento. Mediadores privados dos Estados Unidos informam que noventa por cento 

dos seus casos são resolvidos por meio de mediação.  

Em face destes números Edward P. Davis: Advogado e Mediador na Califórnia tece77 as 

seguintes considerações: 

“Uma, obviamente, é a alta taxa de resolução, de eficácia da mediação; a segunda é que 

as estatísticas são muito parecidas – 90% ou até mais de sucesso.   

                                                 
74 Andrew Floyer Acland, Como Utilizar la Mediación para Resolver Conflictos en las Organizaciones, Buenos Aires, 
Editora Paidós, 1993 pp. 56-57. 
75 Zulema D. Wilde e Luís M.Gaibrois, O que é a mediação: para que serve: onde está legislada: qual a sua utilidade: 
como se processa: qual a sua natureza: quem a pratica: aspectos inovadores, Lisboa, Agora Publicações, 2003, p.44. 
76 Dados estatísticos retirados da intervenção de Edward P. Davis, Mediação no Direito Comparado, Brasília, Centro de 
Estudos Judiciários, CJF, 2003, p.32.  
77José Delgado et. al. Mediação: um projeto inovador, Brasília, Centro de Estudos Judiciários, CJF, 2003, p.33. 
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Finalmente, no Norte da Califórnia, tínhamos um atraso de cinco anos antes de 

instituirmos o gerenciamento de casos e a ADR obrigatória. Hoje, o tempo de resolução de 

um caso no Norte da Califórnia é de sete meses.”  

 

Quando não se deve usar a mediação 

Sem prejuízo das vantagens que a mediação apresenta para o sistema de justiça em geral e 

para o cidadão em particular, não se deverá generalizar este meio de resolução extrajudicial 

de litígios para todos os casos: 

Andrew Floyer Acland78 elenca alguns casos em que a mediação não resulta: 

- Quando está em jogo uma grande quantidade de dinheiro (embora a estimativa seja 

relativa, de acordo com as circunstâncias e importância de cada caso); 

- Se se tratar de situações em que o recurso ao tribunal é essencial e predominante; 

- Para uma das partes existe um interesse vital, como por exemplo uma questão 

fundamental de princípios, uma necessidade tão absoluta que é inegociável, nomeadamente 

a custódia de um filho, quando há o risco de um dos progenitores o poder maltratar ou 

sequestrar; 

- Pelo menos uma das partes deseja uma decisão judicial para obter um precedente; 

- Uma das partes quer obter uma decisão punitiva; 

- Pelo menos uma das partes beneficiará muito com a lentidão do procedimento judicial; 

- Pelo menos uma das partes não está suficientemente motivada para chegar a acordo; 

- Nenhuma das partes está disposta a considerar a possibilidade de um acordo. 

 

A mediação familiar      

“A Mediação Familiar pretende contribuir para evitar o confronto do julgamento, 

prevenir o incumprimento das sentenças e fomentar a participação e a responsabilidade 

de ambos os progenitores, relativamente aos vários aspectos de Regulação do Exercício 

do Poder Paternal, por forma a garantir que ambos continuem a exercer as suas funções 

parentais.”79 

A reforma da justiça não pode ser indiferente às mutações das estruturas familiares 

tradicionais, designadamente ao aumento das uniões de facto, das famílias monoparentais e 

                                                 
78 Andrew Floyer Acland, Como Utilizar la Mediación para Resolver Conflictos en las Organizaciones, Buenos Aires, 
Editora Paidós, 1993, pp. 52-53. 
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de um maior número de filhos fora do casamento. “Um conflito familiar é algo 

extremamente complexo. Reduzi-lo apenas ao seu aspecto jurídico, deixa de fora toda uma 

panóplia de aspectos que poderão implicar o incumprimento de acordos judiciais. O 

processo judicial é pouco favorável à participação directa e activa dos interessados na 

resolução das questões familiares. Uma alternativa à rigidez Jurídica será a resolução de 

conflitos familiares através da mediação.”80 

Os primeiros trabalhos na área da mediação familiar surgiram nos EUA na década de 70, 

com o objectivo de solucionarem questões relacionadas com o processo de divórcio. A 

razão pela qual a maioria das experiências de mediação familiar se referia ao divórcio 

prende-se, em grande parte, com insatisfação em relação à inadaptação do sistema judicial 

para encontrar resolução para estes conflitos81. 

De raiz anglo-saxónica, a primeira manifestação que esta modalidade de mediação teve na 

Europa foi na Grã-Bretanha, nomeadamente em Bristol, cidade com uma das mais elevadas 

taxas de divórcio da época. Mais tarde aderiram à mediação familiar a França, a Espanha, a 

Bélgica, a Alemanha e a Itália – países onde existem vários centros de mediação, quer de 

natureza estatal, quer de natureza municipalizada ou privada82. 

Em Portugal, a primeira experiência desta forma de resolução alternativa de conflitos 

surgiu em 1993, com a criação do Instituto Português de Mediação Familiar, cuja equipa 

era bastante multidisciplinar: psicólogos, juristas, magistrados judiciais e terapeutas 

familiares. O projecto de desenvolvimento da mediação familiar em Portugal foi da 

responsabilidade do Centro de Estudos Judiciários, que organizou e ministrou, 

conjuntamente com o Instituto Português de Mediação Familiar, o primeiro curso de 

formação de mediadores familiares, que decorreu no ano lectivo de 1994/95. É pois, nesta 

altura e neste contexto que os princípios da mediação, na área familiar, são introduzidos 

em Portugal. 

No entanto, a institucionalização da mediação familiar, enquadrada nos objectivos de 

reforçar a protecção da família e o interesse da criança, só ocorreu em 1997, ano em que o 

                                                                                                                                                    
79 António H.L.Farinha e Conceição Lavadinho, Mediação Familiar e Responsabilidades Parentais, Coimbra, Livraria 
Almedina, 1997, p.20.  
80 Observatório Permanente da Justiça, Percursos da informalização e da desjudicialização – por caminhos da reforma 
da administração da justiça (análise comparada) Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra, Novembro de 2001, cit., p.418. 
81 João Pedroso, et al, A Arbitragem Institucional: Um Novo Modelo de Administração da Justiça – Caso dos Conflitos 
de Consumo, Coimbra: Observatório Permanente da Justiça, Centro de Estudos Sociais, 2000, p. 62. 
82 Paulo Guerra, A Mediação Familiar e o Tribunal, NewsletterDGAE, n.º 4, Dezembro de 2004, p.18. 
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Estado português decidiu implementar o primeiro Gabinete de Mediação Familiar, a título 

experimental, em Lisboa.  

Este Gabinete de Mediação Familiar “delimitará a sua acção às situações de conflito 

parental relativas à regulação do exercício do poder paternal, à alteração da regulação 

do exercício do poder paternal e aos incumprimentos do regime exercício do poder 

paternal para cujo conhecimento seja competente a comarca de Lisboa.”83 

Os objectivos da mediação familiar84 prendem-se com: possibilitar as condições 

necessárias para que o casal, em fase de separação, possa negociar e prevenir os 

incumprimentos de acordos de regulação do exercício do poder paternal. 

A actividade do Gabinete de Mediação Familiar é desenvolvida com a garantia de 

extrajudicialidade, voluntariedade, gratuitidade, rapidez, criatividade de soluções (desde 

que dentro do quadro legal) flexibilidade e confidencialidade85.  

No direito português a mediação familiar surge integrada no movimento generalizado de 

desjudicialização das questões de natureza familiar, cujo início em Portugal ocorreu na 

segunda metade da década de 9086, numa altura em que a preferência para as soluções 

consensuais dos conflitos começa a assumir maior predominância. 

Actualmente o Estado possui uma intervenção subsidiária e supletiva na resolução dos 

conflitos familiares, relacionados com o divórcio e com a separação87, indo ao encontro 

dos Princípios Constitucionais orientadores do direito da família, da reserva da intimidade 

da vida privada e familiar e dos direitos/deveres dos pais em relação aos filhos, de 

educação e de manutenção, sem interferência do Estado – princípios que se encontram 

plasmados, respectivamente, no n.º 1 do art.º 26.º e no n.º 5 e 6 do art.º 36.º, ambos 

constantes da Constituição da República Portuguesa. 

Nesta conformidade, a regulamentação do exercício do poder paternal obedece ao princípio 

da consensualidade, devendo o respectivo acordo, relativo ao destino do filho, aos 

alimentos a este devidos e à forma de os prestar, ser obtido por via extrajudicial. O tribunal 

só interfere no caso do acordo não defender prioritariamente os interesses do menor (art.ºs 

1905.º e 1906.º do Código Civil) competindo ao juiz o dever de procurar a obtenção do 

                                                 
83 Em conformidade com o disposto no n.º 2 do Despacho n.º 12 368/97 do Ministério da Justiça, publicado no DR II 
Série, n.º 283, em 9 de Dezembro. 
84 Consagrados no ponto 4.2 Despacho n.º 12 368/97. 
85 De acordo com o n.º 5 do Despacho n.º 12 368/97. 
86 A vontade de proceder à desjudicialização de questões familiares está bem patente no Decreto-Lei n.º 163/95, de 13 de 
Julho que vem permitir que o divórcio por mútuo consentimento ocorra nas Conservatórias do Registo Civil. 
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acordo dos pais, no início e no fim do processo88, em conformidade com o disposto o n.º 1 

do art.º 177.º e com o n.º 1, alínea a) do art.º 158.º da Organização Tutelar de Menores.  

 O n.º 1 do artigo 147.º – D da OTM (na redacção da Lei n.º 133/99 de 13 de Agosto, cuja 

entrada em vigor ocorreu em 1/1/2001) consagra esta modalidade de mediação da seguinte 

forma:  

“Em qualquer estado da causa e sempre que o entenda conveniente, designadamente em 

processo de regulação do exercício do poder paternal, oficiosamente, com o 

consentimento dos interessados, ou a requerimento destes, pode o juiz determinar a 

intervenção de serviços públicos ou privados de mediação.”    

De notar que o juiz tem sempre a última palavra quanto ao acordo de regulação do 

exercício do poder paternal, uma vez que, nos termos do n.º 2 do preceito legal em apreço, 

o juiz só homologa o acordo obtido por via da mediação se este satisfizer o interesse do 

menor. 

Existe pois, uma relação de complementaridade entre a mediação familiar e a via judicial, 

sendo o recurso à mediação possível, quer no momento anterior, quer no momento 

posterior à via judiciária: “A mediação familiar pode sempre ter lugar em qualquer um 

desses momentos se, quando e na medida desejada pelos interessados.”89 

No âmbito do reconhecimento por parte do Estado que a família constitui uma célula 

fundamental e um valor inalienável da sociedade, reconhecida pela Declaração Universal 

dos Direitos do Homem e com dignidade constitucional (art.ºs 26.º e 36.º, n.ºs 5 e 6 da 

Constituição da República Portuguesa) está previsto um alargamento das competências 

materiais e territoriais do Gabinete de Mediação Familiar.  

Nesta conformidade, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2004, de 13 de Abril, 

veio aprovar “100 compromissos para uma politica de família”, definindo, como 

principais objectivos: o apoio e o acesso dos casais a serviços de aconselhamento e 

orientação conjugal, o alargamento das atribuições dos Gabinetes de Mediação Familiar, a 

criação e o reforço do elenco de meios extrajudiciais em sede de mediação familiar. 

                                                                                                                                                    
87  António H.L.Farinha e Conceição Lavadinho, Mediação Familiar e Responsabilidades Parentais, Livraria Almedina, 
Coimbra, 1997, p.33. 
88 A Recomendação n.º R (98) 1 do Comité de Ministros aos Estados Membros do Conselho da Europa sobre Mediação 
familiar, no seu Cap. V, ponto b, sugere aos Estados o estabelecimento de mecanismos tendo em vista permitir a 
interrupção do processo judicial pendente, a fim de instaurar a mediação e assegurar que, neste caso, a autoridade 
judiciária, ou outra autoridade competente conserve o poder de tomar decisões urgentes relativas à protecção das partes 
ou dos seus filhos, ou do seu património.  
89 Cfr. António H.L.Farinha e Conceição Lavadinho, Mediação Familiar e Responsabilidades Parentais, Coimbra, 
Livraria Almedina, 1997, p.42.  
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Em 28 de Fevereiro de 2005, no quadro dos “100 compromissos para uma politica de 

família”, acima referidos, o governo decidiu criar um gabinete de mediação familiar em 

Coimbra a acrescer ao já existente em Lisboa90. 

 

A administração pública da justiça e a mediação 

Apesar de ser um meio de resolução de conflitos cujas raízes tradicionais surgem dum 

impulso da comunidade, cada vez mais o Estado tem acolhido esta via como forma de 

responder à crise do sistema de judicial91. 

O modelo de desenvolvimento económico, político e social das últimas décadas, que 

procurámos descrever acima, com particular enfoque no caso português, mas que encontra 

paralelo um pouco por todo o mundo, acarretou uma crescente complexidade no plano das 

relações interpessoais e organizacionais, o que potencia a emergência de uma nova 

conflitualidade92.  

Aliado a uma nova conflitualidade surge também uma maior consciência cívica. O 

crescimento da taxa de alfabetização reflecte uma maior consciência dos direitos 

individuais e consequentemente uma necessidade do seu exercício, bem como uma procura 

da sua tutela. 

O sistema judicial não tem conseguido dar resposta aos anseios do cidadão. O paradigma 

tradicional de administração da justiça necessita, pois, de ser repensado, uma vez que a 

solenidade do confronto judicial conduz muitas vezes ao agravar das posições, já por si 

conflituantes, extremando inexoravelmente o conflito. O sentimento de injustiça é, em 

grande parte dos casos, gerado ou potenciado pelas delongas do sistema de justiça formal, 

a excessiva burocratização e demora do processo judicial geram incompreensão e 

aumentam o desejo de obter uma reparação93. 

A mediação poderá assumir um importante papel enquanto ajuda decisiva para superar os 

constrangimentos que existem no acesso, em tempo útil e com um custo reduzido, à 

justiça, pois o tribunal tradicional nem sempre será a via mais adequada, existindo 

                                                 
90 Com um âmbito territorial circunscrito aos concelhos de Lisboa, Amadora, Sintra, Cascais, Oeiras, Loures, Mafra, 
Seixal, Barreiro e Almada. 
91 É o caso da Reforma, denominada Act of 1990, nos Estados Unidos que impõe a difusão dos meios alternativos de 
resolução de litígios a partir dos tribunais, da Lei Relativa à Promoção da Resolução Extrajudicial de Conflitos (Gesetz 
zur Förderung der Auβergerichtlichen Streitbeilegung) publicada em 15 de Dezembro de 1999 na Alemanha, bem como 
do novo Código de Processo Civil Francês, Décret n.º 96-652, de 22 de Julho de 1996, que introduziu os artigos 131-1 a 
131-15 no sentido de prever uma mediação extrajudicial durante o processo. 
92 António Barreto, Justiça em Crise? Crises da Justiça, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2000, pp.18-19. 
93 Joel Timóteo Ramos Pereira, Julgados de Paz, Organização Trâmites e Formulários, Lisboa, Quid Iuris, 2002, p. 15.  
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situações de conflito que poderiam ser dirimidas através da utilização de meios 

alternativos, melhor vocacionados para a defesa dos verdadeiros interesses das partes94. 

 

O exercício da democracia participada 

A mediação afigura-se como resposta à necessidade de mudança no meio e modo com que 

a colectividade organizada procura realizar a justiça. O monopolismo e a rigidez do 

sistema judicial tendem a ser quebrados através deste meio alternativo de resolução de 

litígios95.  

A contribuição da mediação para a superação do crescente défice de participação cívica na 

realização da justiça também não deverá ser considerada despicienda, uma vez que permite 

que as pessoas envolvidas no conflito não sejam apenas sujeitos processuais, 

obrigatoriamente representados por um advogado em audiência de julgamento, mas 

possam protagonizar o procedimento de resolução do seu conflito, aumentando o grau de 

compreensão, exigência e responsabilidades, em face da decisão que tomaram para lhe por 

cobro. 

Com a mediação a sociedade civil é convocada a protagonizar a realização quotidiana e 

concreta da justiça, permitindo ao Estado ver as suas competências partilhadas nesta área, 

na medida em que esta via extrajudicial tenha lugar. Tendo em conta que o exercício da 

mediação envolve apenas os mediados e os mediadores96, o Estado fica confinado ás 

funções de regulação e de enquadramento imparcial devendo, todavia, assegurar o acesso 

ao direito e à tutela jurisdicional efectiva, nos termos do disposto no art.º 20.º da 

Constituição da República Portuguesa.  

As virtualidades da mediação poderão conferir um novo e maior papel à sociedade civil e 

consequentemente um aumento do investimento privado na justiça, o que implicaria uma 

readaptação das atribuições do Estado, ao nível da redução do investimento púbico, na 

justa medida em que a mediação venha a assumir a resolução de litígios em detrimento do 

sistema de justiça tradicional97. 

                                                 
94 Ruan Carlos Vezzulla, Mediação Teoria e Prática Guia para Utilizadores e Profissionais, Agora Publicações, Lda., 
2001, pp. 19-20. 
95 Catarina Araújo Ribeiro, Joana de Deus Pereira, Susana Figueiredo Bandeira, Ana Soares da Costa, Marta Samúdio 
Lima, Julgados de Paz e Mediação: Um Novo Conceito de Justiça, Associação Académica da Faculdade de Direito de 
Lisboa, 2002, pp.5-6. 
96 Profissionais independentes adequadamente habilitados a prestar serviços de mediação, nos termos do n.º 1 do art.º 30º 
da Lei n.º 78/2001 de 13 de Julho.  
97 Um desiderato constante da Resolução do Conselho de Ministros n.º 175/2001, de 5 de Dezembro. 



JJuullggaaddooss  ddee  PPaazz  ee  MMeeddiiaaççããoo  ––  UUmmaa  nnoovvaa  ffaaccee  ddaa  JJuussttiiççaa  

 57 
 

A lógica de redução do investimento público por via da mediação ganha total plenitude no 

caso de se tratar de um serviço de mediação privado, não integrado na estrutura judicial. 

No caso português a mediação, embora seja uma actividade independente, está integrada 

num tribunal98, não obstante se tratar de um tribunal especial, como são os Julgados de 

Paz, o que significa que os encargos com o pagamento dos mediadores são suportados pelo 

Ministério da Justiça, nos termos do n.º 1 do Despacho n.º 15 353/200499.  

 

Mediação na Europa integrada num sistema multiportas 

Em Portugal a mediação foi acolhida nos Gabinetes de Mediação Familiar, ao nível da 

regulação do poder paternal100 e, posteriormente, nos Julgados de Paz. Porém, existem 

diversos países em que é o próprio direito processual civil que acolhe o instituto enquanto 

procedimento necessário ou facultativo, prévio ao julgamento, nos tribunais comuns. 

A componente extrajudicial introduzida no sistema judicial alemão ocorreu em 15 de 

Dezembro de 1999, quando foi publicada uma lei relativa à promoção da resolução 

extrajudicial de conflitos (Gesetz zur Förderung der Auβergerichtlichen 

Streitbeilegung)101. 

O art.º 1.º da referida lei dispõe a respeito da introdução de um novo parágrafo na Lei 

Introdutória ao Código de Processo Civil Alemão, o §15ºa, com um n.º 1, cujo conteúdo é 

o seguinte: 

“Através de legislação estadual102, pode determinar-se que a acção apenas é admissível 

depois de, perante organismo oficial ou reconhecido, se ter esgotado a tentativa de 

resolução consensual do litígio: 1. em questões de natureza patrimonial submetidas ao 

                                                 
98 Muito embora existam serviços de mediação que não são prestados num tribunal, como é o caso da mediação familiar 
que é praticada no Gabinete de Mediação Familiar. 
99 O referido n.º 1 do Despacho n. º 15 353/2004, publicado no Diário da República II Série, n.º 178, de 30 de Julho de 
2004, tem o seguinte teor: A remuneração a auferir pelo mediador, atribuída por cada processo de mediação, 
independentemente do número de sessões realizadas, é fixada nos seguintes termos: 
a) € 100, quando o processo for concluído por acordo das partes alcançado através da mediação; 
b)€ 90, quando as partes não chegarem a acordo na mediação. 
100 Em finais de 1997 o Ministério da Justiça em parceria com a Ordem dos Advogados, criou um serviço público de 
mediação familiar, através do Gabinete de Mediação Familiar, para apoio à resolução de conflitos familiares entre pais 
com filhos menores em situação de separação ou divórcio no que respeita à regulação do exercício do poder paternal. 
101 Carolin Jenkel, Der Streitsschlichtungsversuch als Zulässigkeitsvoraussetzung in Zivilsachen; Eine Utersuchung des 
§15 EGZPO und Landesausführungsgesetze mit vergleichenden Blick auf Konfliktlösungsmechanismen in den USA, 
Juristische Reithe TENEA, www.jurawelt.com; António Pinto Monteiro in Estudo sobre medidas legislativas a ponderar, 
no âmbito de um Plano de Emergência do Ministério da Justiça em face da litigância cível excessiva e da sobrecarga 
dos tribunais, Coimbra, 5 de Novembro de 2004, pp.31 e 32. 
102 Cfr. António Pinto Monteiro in Estudo sobre medidas legislativas a ponderar, no âmbito de um Plano de Emergência 
do Ministério da Justiça em face da litigância cível excessiva e da sobrecarga dos tribunais, Coimbra, 5 de Novembro de 
2004 p.31, vários foram já os Lãnder que aprovaram legislação ao abrigo deste preceito (por ex., os Estados da Baviera, 
Schleswig-holstein, Baden-Württenberg e Brandenburg).  
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tribunal singular de primeira instância cujo valor não ultrapasse os € 750; 2. em questões 

de direito de vizinhança que envolvam pretensões fundadas nos §§910, 911 e 923 do 

Código Civil (...); em questões relativas a pretensões fundadas na violação do direito à 

honra que não tenha ocorrido através de meios de comunicação social.” 

Nas acções natureza patrimonial submetidas ao tribunal singular de primeira instância, cujo 

valor não ultrapasse os € 750, o autor terá mesmo de fazer acompanhar a petição inicial de 

uma certidão do organismo onde haja ocorrido a tentativa de resolução consensual do 

litígio, atestando que essa tentativa não logrou sucesso. De qualquer forma, o autor poderá 

sempre requerer tal certidão quando o processo extrajudicial se prolongue para além de 3 

meses. 

Em face do exposto, o juiz alemão só se poderá pronunciar sobre as questões acima citadas 

(de valor reduzido ou sem grande complexidade) quando estiver esgotada a tentativa 

extrajudicial de resolução consensual do litígio. Desta forma, o legislador alemão 

introduziu um novo pressuposto processual na tramitação da acção cível que obriga as 

partes a, previamente à via judicial, passarem por um meio alternativo de resolução do 

litígio, seja por via de conciliação seja pela via da mediação. 

O Código de Processo Civil Francês também faz referência à mediação extrajudicial. O 

Decreto n.º 96-652, de 22 de Julho de 1996, introduziu os art.ºs. 131-1 a 131-15 no 

“Nouveau Code de Procedure” francês que prevê, o recurso à mediação extrajudicial para 

qualquer acção. 

Este regime apresenta bastantes diferenças em relação ao regime introduzido no processo 

civil alemão, não obstante o sentido extrajudicial dos dois ordenamentos jurídicos. 

 Desde logo, no direito francês o recurso à via extrajudicial está condicionado à vontade 

das partes, sendo por isso um processo voluntário. Nos termos dos art.ºs. 131-1 e 132-2 do 

Novo Código de Processo francês, o juiz, em relação a parte ou à totalidade do litígio, pode 

designar um terceiro capaz de “compreender as partes e de as fazer confrontar os seus 

pontos de vista, de maneira a encontrar uma solução para o conflito que as opõe”, mas 

para tal terá de ter sido obtido acordo das partes. Diferentemente, no Código de Processo 

Civil Alemão o recurso à via extrajudicial é obrigatório. 

Por outro lado, o direito processual francês permite o recurso à mediação extrajudicial 

durante o processo, enquanto que o direito processual alemão prevê o recurso à via 

alternativa para resolução de litígios previamente à via judicial. No que respeita às matérias 
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que permitem o recurso ao mecanismo extrajudicial também se verificam divergências nos 

dois regimes jurídicos, isto porque, se no direito alemão só algumas matérias de natureza 

civil (de valor é reduzido ou sem grande complexidade) estão adstritas a este 

procedimento, no direito francês qualquer acção poderá ser submetida à mediação durante 

o processo. 

De referir ainda que, o juiz preserva todos os poderes sobre a causa, mesmo durante o 

processo de mediação, acompanhando o seu andamento através das informações prestadas 

pelo mediador, podendo pôr termo à mediação sempre que não vislumbre viabilidade no 

processo (art.ºs. 131-9 e 131-10 do Nouveau Code de Procedure). 

O movimento extrajudicial foi também acolhido pelo direito inglês, designadamente por 

via das “Civil Procedures Rules”. Na “rule” 1.4 o juiz tem o dever de encorajar as partes a 

recorrerem aos meios alternativos para a resolução do conflito que as opõe, devendo, para 

tal, promover, o que seja necessário para o seu sucesso. No mesmo sentido, a rule 26.4 

confere às partes o direito de requererem a suspensão do processo enquanto procuram 

resolver o conflito através de um meio alternativo ao tribunal.    

 

A mediação no quadro da União Europeia 

Portugal ainda está a dar os primeiros passos no sentido de convocar a mediação para o 

seio do sistema judicial. Os Julgados de Paz são, porventura, a primeira experiência nesse 

sentido. Aos responsáveis pela introdução da mediação nos Julgados de Paz, em 2001, não 

terá, certamente, sido indiferente o movimento multiportas que começa a implantar-se no 

quadro legal de alguns países europeus, como vimos supra. 

No processo civil português não será inútil referir o papel do juiz de procurar conciliar as 

partes, nos termos do art.º 509.º do Código de Processo Civil, nem o princípio da 

cooperação a que as partes estão obrigadas, tendo em conta o disposto, designadamente, 

nos art.ºs 519.º e 266.º, mas tal parece não ser suficiente para resgatar a mediação enquanto 

via possível e reconhecida pelo sistema judicial português.103 

Tendo em conta a Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a 

certos aspectos da mediação em matéria civil e comercial,104 que visa harmonizar a 

                                                 
103 António Pinto Monteiro in Estudo sobre medidas legislativas a ponderar, no âmbito de um Plano de Emergência do 
Ministério da Justiça em face da litigância cível excessiva e da sobrecarga dos tribunais, Coimbra, 5 de Novembro de 
2004, p.35. 
104 Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos da mediação em matéria civil 
e comercial, Bruxelas, 22.10.2004 COM (2004) 718 final 2004/0251 (COD). 
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legislação dos Estados-Membros nesta matéria, não tardará muito para que a legislação 

portuguesa, maxime ao nível do direito civil e comercial, altere o seu ordenamento jurídico 

no sentido de prever a mediação como via possível à resolução de litígios. 

Durante o ano de 2002, a Comissão Europeia apresentou um Livro Verde sobre os modos 

alternativos de resolução de litígios em matéria civil e comercial que não a arbitragem105. 

Foram, então, tomadas duas iniciativas106: elaboração da Proposta de Directiva, referida no 

parágrafo anterior, e a redacção de um Código Europeu de Conduta para Mediadores. 

O art.º 1.º da Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a certos 

aspectos da mediação em matéria civil e comercial dispõe a respeito do seu objectivo e 

âmbito de aplicação, tendo o seu n.º 1 o seguinte teor:   

“O objectivo da presente directiva consiste em facilitar o acesso à resolução de litígios 

promovendo o recurso à mediação107 e assegurando uma relação adequada entre a 

mediação e os procedimentos judiciais.” O âmbito de aplicação (referido no n.º 2 deste 

artigo) é, conforme se aludiu, respeitante a matérias de natureza civil e comercial. 

Do articulado da Proposta de Directiva em apreço destacamos ainda o art.º 3.º, que dispõe 

a respeito da “Remessa para a mediação”: 

No n.º 1.º deste preceito é dito que, “o tribunal perante o qual é proposta uma acção pode, 

quando tal se revelar adequado e tendo em conta as circunstâncias do caso, convidar as 

partes a recorrerem à mediação para resolverem o litígio. O tribunal pode em qualquer 

caso solicitar às partes que assistam a uma sessão de informação sobre a utilização da 

mediação.” 

Do conteúdo deste ponto sublinhamos dois aspectos: 

- O carácter voluntário da mediação: na Proposta de Directiva em apreço não se verifica 

uma imposição por parte do juiz para que as partes recorram à mediação, mas apenas um 

convite, não estando prevista qualquer consequência se as partes decidirem não recorrer a 

esta via. Parece-nos ser esta a solução que melhor respeita as características da mediação, 

sendo um meio de resolução de conflitos que implica grande cooperação e disponibilidade 

                                                 
105 Disponível em www.europa.eu.int/eur-lex/pt/com/gpr/2002/com2002_0196pt01.pdf. 
106 Cfr. Direcção-Geral da Administração Extrajudicial, Mediação Código Europeu de Conduta para Mediadores in 
NewsletterDGAE, n.º 4, Dezembro de 2004, p.7.  
107 No ponto 1.1.3. da Exposição de Motivos da Proposta é explicado o interesse da Comissão em aumentar o recurso à 
mediação (...) reside principalmente nas vantagens do próprio mecanismo de resolução de litígios: trata-se de uma 
forma mais rápida, mais simples e mais barata de solucionar litígios, que permite ter em conta um maior número de 
aspectos de interesse para as partes, o que aumenta a probabilidade de se alcançar um acordo que as partes respeitarão 
voluntariamente, preservando uma relação amigável e estável entre elas. A Comissão considera que a mediação 
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dos mediados, julgamos que uma imposição do tribunal para que as partes, em 

determinadas circunstâncias, recorram à mediação poderia pôr em causa os seus 

objectivos, produzindo porventura um movimento de rejeição e um baixo índice de 

acordos108. 

- Requisitos de adequação e circunstâncias do caso; nesta Proposta de Directiva é 

conferido ao juiz o poder de avaliar se em determinado caso é adequado recorrer à 

mediação. Esta margem de liberdade e de livre apreciação que é dada ao juiz implicará que 

a faculdade que o tribunal tem de convidar as partes a recorrer à mediação, só será usada se 

o magistrado estiver sensibilizado para este meio de resolução alternativa de litígios.  

Ora, se um juiz não acreditar nas vantagens da mediação será difícil convidar as partes a 

recorrerem a esta via extrajudicial. Julgamos que as Universidades e o Centro de Estudos 

Judiciários têm um importante papel, no sentido de fomentarem o interesse dos futuros 

profissionais na área da justiça (nomeadamente advogados e juízes) para estas questões. 

Nos Estados Unidos 95% das Faculdades de Direito e um crescente número de escolas 

empresariais, de planeamento e de política pública, incluem cursos de resolução alternativa 

de conflitos nos programas dos seus cursos109.    

Do conteúdo do n.º 2 do art.º 3.º da Proposta de Directiva, em análise, é possível retirar a 

garantia de que a Directiva não afectará a legislação nacional dos Estados-Membros que 

preveja o recurso obrigatório à mediação ou a sujeite a incentivos ou sanções, quer antes 

quer depois do início do sistema judicial, “desde que tal legislação não prejudique o 

direito de acesso ao sistema judicial, em especial nas situações em que uma das partes 

reside num Estado-Membro diferente do Estado-Membro em que se situa o tribunal.” 

Como acima se referiu no direito processual civil alemão existe, actualmente, a 

obrigatoriedade das partes, em relação a determinadas matérias, e antes de recorrerem à via 

judicial, passarem por um meio alternativo de resolução de litígios. Esta obrigatoriedade 

parece pôr em causa uma característica essencial da mediação: o seu carácter voluntário o 

que, consequentemente, poderá desvirtuar a sua essência. 

Nos Estados Unidos, país onde a incorporação da mediação no sistema judicial está mais 

adiantada do que na Europa, a “Alternative Dispute Resolution” (ADR) era configurada, 

                                                                                                                                                    
representa um potencial inexplorado como método de resolução de litígios e como meio de possibilitar o acesso à justiça 
para os particulares e as empresas. 
108 Ruan Carlos Vezzulla, Mediação Teoria e Prática Guia para Utilizadores e Profissionais, Lisboa, Agora Publicações, 
Lda., 2001, p. 110. 
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no início do seu aparecimento, de forma mais restritiva do que é actualmente. Foi na 

década de oitenta, quando se produziu uma mudança na concepção do movimento, que a 

nota essencial que o havia caracterizado – a voluntariedade – deixou de existir, para se 

converter em parte do próprio sistema judicial, deixando de ser alternativa ao sistema 

público e abarcando técnicas e métodos que, surgidos dos sectores privados, se 

incorporaram nas instituições públicas, nos tribunais, como parte integrante do sistema. 

Acompanhamos Silvia Barona Vilar110 quando refere que, esta transformação pode 

provocar a desvirtuação do que foi a origem da mediação, fundamentalmente porque pode 

cominar-se a sua utilização quando a partir dos tribunais se impõe a utilização destes 

métodos, ou alternativamente ou previamente à propositura do aparato judicial, o que 

implicará que a mediação seja reduzida a pouco mais que um incidente processual, 

descaracterizada dos seus principais traços distintivos. 

A qualidade da mediação é um aspecto que não foi esquecido pela Proposta Directiva, 

estando associada à prossecução dos próprios objectivos da Proposta. Nesta conformidade, 

o n.º 1 do art.º 4.º trata da necessidade de ser promovido e incentivado, pela Comissão e 

pelos Estados-Membros, o desenvolvimento e a adesão a códigos de conduta pelos 

mediadores e pelos organismos que prestam mediação, “bem como outros mecanismos de 

controlo de qualidade eficazes relativos à prestação de serviços de mediação.” 

Directamente relacionada com a qualidade da mediação está a formação dos mediadores, 

pelo que, o n.º 2 do preceito legal, ora em análise, refere que os Estados-Membros 

promoverão e incentivarão a formação de mediadores, a fim de permitir que as partes no 

litígio escolham um mediador com capacidade para conduzir a mediação segundo as 

expectativas das partes. 

Em conformidade com o conteúdo do n.º 1 do art.º 9.º da Proposta, e a manter-se o aí 

disposto quando a Proposta passar a definitiva, os Estados-Membros deverão adoptar a 

Directiva, “o mais tardar em 1 de Setembro de 2007.”   

 

O Código Europeu de Conduta para Mediadores 

A mediação de conflitos, enquanto actividade profissional, é recente. No entanto, 

antevendo-se o desenvolvimento deste meio, surgiu a necessidade de institucionalizar um 

                                                                                                                                                    
109Cfr. Silvia Barona Vilar, Solución Extrajurisdiccional de Conflictos, Alternative Dispute Resolution (ADR) Y Derecho 
Procesal, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, p.51. 
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conjunto de normas deontológicas e éticas que padronizam a actuação destes profissionais 

e garantem os interesses legítimos dos cidadãos que recorrem à mediação, como forma 

alternativa de resolução de conflitos.  

A criação de um código de ética vai ao encontro da necessidade de proteger o mediador 

enquanto profissional, garantindo uma actuação isenta, independente e imparcial e 

impondo normas de conduta que se repercutam na sua relação com os mediados e com 

outros profissionais. 

A concretização destas mesmas normas, que zelam pela correcção da postura do mediador, 

consubstanciará também uma segurança para o mediado, uma vez que, o código 

deontológico define, designadamente, critérios a considerar na fixação de honorários, 

isenção do mediador no desempenho das funções que lhe são cometidas e 

confidencialidade sobre os factos de que adquire conhecimento em virtude do exercício da 

mediação de conflitos.  

O Código Europeu de Conduta para Mediadores111 foi apresentado no decorrer de uma 

Conferência, realizada no dia 2 de Julho de 2004 em Bruxelas e elenca um conjunto de 

Princípios aos quais os mediadores europeus podem voluntariamente aderir, quer 

individualmente quer integrados em organizações que prestem serviços de mediação. 

 De acordo com o preâmbulo do Código em referência, a adesão aos seus princípios em 

nada interfere com códigos de conduta nacionais, eventualmente existentes. As entidades 

que prestam serviço de mediação podem até, se assim o desejarem, desenvolver códigos 

mais detalhados em conformidade com as especificidades dos serviços de mediação que 

prestam. 

É o que se verifica em Portugal que, desde 1 de Julho de 2003, dispõe de um Código de 

Ética e Deontologia dos Mediadores de Conflitos criado pela Associação de Mediadores de 

Conflitos112. 

Do cotejo dos dois códigos é possível verificar a convergência de princípios fundamentais 

e de deveres gerais. De registar que o Código de Conduta elaborado pela Associação de 

Mediadores de Conflitos Portugueses desenvolve um pouco mais alguns aspectos 

                                                                                                                                                    
110 Silvia Barona Vilar, Solución Extrajurisdiccional de Conflictos, Alternative Dispute Resolution (ADR) Y Derecho 
Procesal, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, p.53. 
111 Cujo texto original está disponível em:  
www.europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf. 
112 A Associação de Mediadores de Conflitos (AMC) é uma associação privada, sem fins lucrativos, constituída em 16 de 
Setembro de 2002, e na sua génese estiveram os Mediadores de Conflitos que prestam serviços junto dos Julgados de 
Paz. 
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genericamente tratados pelo Código Europeu de Conduta para Mediadores. Este último 

elegeu 4 grandes matérias como fundamentais, sendo cada uma subdividida em alguns 

pontos mais pormenorizados. 

Assim, o Código Europeu de Conduta para Mediadores trata: 

1. Competências e Marcações – para além das competências que o mediador deve 

possuir, da importância da formação contínua e do dever de acordar com as partes 

as datas possíveis das sessões de mediação, é igualmente abordado neste ponto a 

questão da publicidade e da promoção dos serviços de mediação; 

2. Independência e Imparcialidade – aqui são elencadas algumas circunstâncias que 

podem conduzir o mediador a declarar-se impedido para iniciar ou prosseguir uma 

mediação; 

3. O Acordo de Mediação, Procedimento, Funcionamento e Honorários – este ponto 

está subdividido em 4 aspectos: Procedimento; Equidade do Processo; O Fim do 

processo e Honorários. Quanto à equidade do processo, o ponto 3.2 dispõe que: “O 

mediador deve assegurar-se de que todas as partes dispõem das mesmas 

oportunidades quanto à sua participação na mediação” – sublinha-se este aspecto, 

referido no Código em apreço, pela sua novidade, em relação ao Código de Ética 

Nacional, e importância que nos parece revelar. Neste ponto são ainda focados os 

casos em que o mediador, caso considere oportuno, poderá avisar as partes de que a 

mediação pode terminar.  

4. Confidencialidade – a importância deste ponto justificou que ele fosse tratado com 

autonomia, o seu teor é o seguinte: “Toda a informação obtida previamente à 

mediação, no decorrer desta, ou em acto que lhe esteja relacionado, deve ser 

confidencial, excepto nos casos previstos na lei ou quando estão em causa questões 

de ordem pública. Todas as informações prestadas por uma das partes a um 

mediador não devem ser reveladas à outra parte sem a sua prévia autorização, 

excepto nos casos previstos na lei.” O n.º 2 do art.º 7.º do Código de Conduta 

elaborado pela Associação de Mediadores de Conflitos Portugueses concretiza um 

pouco mais este dever de confidencialidade, impedindo o mediador de testemunhar 

em qualquer causa relacionada, ainda que indirectamente, com o objecto da 

mediação. 
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Mediação penal/decisão-quadro 

A decisão-quadro n.º 2001/220/JAI, do Conselho, de 15 de Março de 2001, relativa ao 

estatuto da vítima em processo penal, dispõe sobre medidas de apoio às vítimas, 

previamente ou na pendência do processo penal, essas medidas permitem que a justiça 

penal tenha “resultados mais construtivos e menos repressivos”, designadamente através 

do recurso à mediação vítima-agressor, cujo papel poderá ser importante no tratamento de 

alguns delitos.  

De acordo com o estabelecido no art.º 10.º e no art.º 17.º, ambos constantes da decisão-

quadro acima referida, os Estados-Membros deverão acolher a mediação no âmbito do 

processo penal até 22 de Março de 2006.  

Nos termos do n.º 1 do supra referido art.º 10.º “Cada Estado-Membro esforça-se por 

promover a mediação nos processos penais relativos a infracções que considere 

adequadas para este tipo de medida.” 

A forma como a promoção da mediação é recomendada revela-se bastante vaga, o que 

acarreta um esforço complementar a cada Estado, no sentido de tentar dar cumprimento a 

este propósito. Em Portugal o Gabinete de Politica Legislativa e Planeamento (GPLP) do 

Ministério da Justiça tem apresentado os passos que têm sido dados nesse sentido:  

“Para dar cumprimento à decisão-quadro em apreço o GPLP considerou que, à partida, a 

construção de um programa-piloto de mediação penal seria um caminho ponderado e 

consentâneo com o imposto na decisão quadro. Porém, a introdução da mediação, ainda 

que através de um programa-piloto, pela sua complexidade e pela controvérsia que 

inevitavelmente suscita, exige, seguramente, um estudo aprofundado e uma discussão 

pública profunda.”113  

Se a introdução da mediação no âmbito do direito penal para adultos na ordem jurídica 

portuguesa é uma novidade, o mesmo já não acontece com a mediação aplicada a menores, 

com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, que pratiquem um facto qualificado 

pela lei como crime. 

                                                 
113 Gabinete de Politica Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça, Mediação Penal Trabalhos Legislativos in 
Legislação, Cadernos de Ciência de Legislação, INA n.º 37, Abril/Junho, 2004, p. 63; a Assembleia da República 
aprovou a Resolução n.º 30/2003, de 20 de Março, nos termos da qual se propôs realizar uma audição parlamentar, 
dedicada à reflexão, análise e problematização da mediação penal. Foram, para o efeito, convidadas várias entidades que 
se pronunciaram, no decurso de 2003, sobre a introdução da mediação penal na ordem jurídica portuguesa. 
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Assim, nos termos do art.º 42.º da Lei Tutelar Educativa (LTE), Lei n.º 166/99, de 14 de 

Setembro, é já possível recorrer à mediação quando se trate de jovens inimputáveis em 

razão da idade, aos quais será aplicável uma medida tutelar educativa. 

A mediação na área tutelar tem sido desenvolvida pelo Instituto de Reinserção Social, cujo 

programa experimental foi iniciado em Janeiro de 2002. Após o primeiro ano de 

implementação e experimentação do programa, Maria Clara Albino faz uma avaliação 

positiva do mesmo, considerando que: (...) “a actividade de mediação em processo tutelar 

educativo poderá contribuir para uma melhor administração da justiça, acelerando os 

mecanismos processuais e privilegiando as dimensões reparadoras e pedagógicas junto 

dos jovens infractores”. 114 

Verifica-se um grande distanciamento entre o regime jurídico constante da Lei Tutelar 

Educativa e o propósito de apoiar as vítimas de crimes, subjacente ao texto da decisão-

quadro e da Recomendação (99) 19 sobre mediação em matéria penal.  

Na LTE o recurso à mediação é apenas aplicável a jovens delinquentes, inimputáveis à luz 

do Código Penal Português, podendo ser imposto pelo juiz, sem que o menor tenha 

oportunidade de expressar a sua vontade, o papel da vítima é subvalorizado, uma vez que 

poderá não participar no processo de mediação, não se verificando, na maior parte dos 

casos, qualquer possibilidade de uma efectiva reparação à vítima.  

Ao invés, o principio geral n.º 1 da Recomendação (99) 19115 estabelece que a mediação 

em matéria penal não poderá ter lugar sem que as partes o consintam livremente, 

considerando ainda importante a necessidade de permitir uma participação pessoal e activa 

no processo penal da vítima, do delinquente e de todos que sejam considerados partes.                       

Conforme refere Marc Groenhuijsen116 uma das garantias processuais fundamentais que 

deverá ser acautelada na legislação que venha a ser criada relativa à vítima-agressor, no 

âmbito do cumprimento da decisão-quadro, é a de que o envolvimento na mediação seja 

voluntário e informado. Como tal, nos termos da Recomendação (99) 19 (princípio geral 

n.º 10), as partes necessitam de estar cabalmente informadas sobre os seus direitos, sobre a 

natureza do processo de mediação e sobre as possíveis consequências da sua decisão. 

                                                 
114 Maria Clara Albino, Primeiros Passos em Portugal, in Projecto Dikê Seminário – Protecção e promoção dos direitos 
das vítimas de crimes na Europa, Lisboa, APAV, 2003 p. 69.  
115 Recomendação (99) 19 sobre mediação em matéria penal, adoptada pelo comité de Ministros do Conselho da Europa, 
em 15 de Setembro de 1999, disponível no sítio do Conselho da Europa http://cm.coe.int/ta/rec/1999.htm. 
116 Marc Groenhuijsen, O sentido do artigo 10.º da decisão-quadro e perspectivas para a sua implementação, in 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DIKÊ Protecção e promoção dos direitos das vítimas de crime na Europa, Lisboa, 
APAV, 2003, p. 112. 
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A mediação vítima-agressor 

A modalidade de mediação vítima-agressor assenta no entendimento segundo o qual, em 

muitos casos será desejável recorrer a outros meios de resolução de conflitos que não 

sejam a via judicial. 

Esta ideia foi já bastante divulgada e consubstanciada, por via legislativa, ao nível do 

direito civil. No caso português os Julgados de Paz e os centros de arbitragem de conflitos 

de consumo são disso um bom exemplo, mas no domínio do direito penal a via 

extrajudicial só agora começa a dar os primeiros passos.    

De acordo com a definição constante da Recomendação (99) 19 adoptada pelo Comité de 

Ministros do Conselho da Europa, em 15 de Setembro de 1999, a mediação vítima-

agressor “é o processo que permite à vítima e ao delinquente activamente, se eles o 

consentirem de livre vontade, na resolução das dificuldades resultantes do delito, com 

ajuda de um terceiro independente (mediador).” 

Um aspecto importante que pauta este modelo de mediação é a participação dos principais 

intervenientes (a vítima e o agressor), já que, o estímulo à comunicação e o envolvimento 

das partes constituem os pilares deste processo.117 

Uma outra característica distintiva da mediação penal, sublinhada por Marc Groenhuijsen, 

consiste no facto de, durante o processo, o agressor se responsabilizar pelo que aconteceu, 

sendo este requisito a base indispensável para a interacção entre os intervenientes, de modo 

a que justiça reparadora ou restaurativa118 alcance os resultados pretendidos. 

 

Mediação Penal nos Julgados de Paz 

São muitas as questões a decidir antes de ser implementada em Portugal a mediação penal, 

no domínio do direito penal aplicável a indivíduos maiores de idade, uma delas prende-se 

com o local onde deverão funcionar os serviços de mediação. Neste aspecto a 

Recomendação (99) 19 parece facilitar um pouco o trabalho do legislador uma vez que, os 

seus princípios gerais (n.º 5. e n.º 20. da Recomendação) referem que os serviços de 

mediação devem beneficiar duma autonomia suficiente relativamente ao sistema de justiça 

penal tradicional. 

                                                                                                                                                    
 
117 Marc Groenhuijsen, O sentido do artigo 10.º da decisão-quadro e perspectivas para a sua implementação, in 
Seminário Internacional DIKÊ Protecção e promoção dos direitos das vítimas de crime na Europa, Lisboa, APAV, 2003, 
p. 109. 
118 Expressão importada do inglês cuja designação é: Restorative Justice. 
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Depreende-se do exposto que há uma recomendação para que os Estados-Membros criem 

um espaço próprio para que a mediação penal possa actuar com o necessário 

distanciamento da justiça penal tradicional. Julgamos que os serviços de mediação a 

funcionar junto dos Julgados de Paz se poderiam revelar adequados para o efeito, 

essencialmente por três ordens de razões: 

 

1) Economia de meios: – nos Julgados de Paz existe um serviço de mediação que 

disponibiliza a qualquer interessado a mediação como forma de resolução alternativa de 

litígios, cujo objectivo é o de estimular a resolução de litígios por acordo das partes, em 

conformidade com o disposto no n.º 1 e 2 do art.º art. 16.º da Lei n.º 78/2001, de 13 de 

Julho119.  

O serviço de mediação existente nos Julgados de Paz parece obedecer ao requisito de 

autonomia em relação ao sistema de justiça penal tradicional, exigido pela Recomendação 

(99) 19, capaz de assegurar um processo consensual, facilitador de um acordo entre a 

vítima e o infractor, obtidos através da mediação (conforme o desiderato do n.º 2 do art.º 

10.º da decisão-quadro em apreço) pelo que, em nosso entender, em vez de serem criados 

“ab inicio” serviços de mediação em outros espaços, dever-se-ia potenciar o serviço de 

mediação já existente nos Julgados de Paz. 

Poder-se-ia colocar a questão dos Julgados de Paz não terem competência em matéria 

penal120, não menosprezando esta questão que mais adiante será tratada, julgamos que o 

problema não se coloca em sede de mediação penal, uma vez que, nos termos do n.º 3 do 

supra referido art.º 16.º “o serviço de mediação é competente para mediar quaisquer 

litígios, ainda que excluídos da competência do julgado de paz, com excepção dos que 

tenham por objecto direitos indisponíveis.”  

                                                 
119 Relativa à Organização, Competência e Funcionamento dos Julgados de Paz. 
120 Os Julgados de Paz são também competentes para apreciar dos pedidos de indemnização cível, quando não haja sido 
apresentada participação criminal ou após desistência da mesma, emergentes de: 

a) Ofensas corporais simples; 
b) Ofensa à integridade física por negligência; 
c) Difamação; 
d) Injúrias; 
e) Furto simples; 
f) Dano simples; 
g) Alteração de marcos; 
h) Burla para obtenção de alimentos, bebidas ou serviços. 
3 – A apreciação de um pedido de indemnização cível, nos termos do número anterior, preclude a possibilidade de 
instaurar o respectivo procedimento criminal. 
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Face a este preceito legal, desenvolvido no art.º 13.º da Portaria n.º 436/2002, de 22 de 

Abril, o serviço de mediação dos Julgados de Paz pode mediar litígios mesmo que não se 

incluam no elenco das matérias, constantes do art.º 9.º da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho, 

para as quais os Julgados de Paz têm competência jurisdicional.  

Acompanhamos, pois, Pedro Biscaia quando alude ao supra referido art.º 16.º n.º 3, da Lei 

n.º 78/2001, para legitimar a sua asserção no sentido de ser concedida à vítima a 

possibilidade de, nos crimes particulares, solicitar a mediação em momento prévio à queixa 

crime, junto dos Julgados de Paz, sendo que tal pedido da vítima deveria constituir uma 

causa de interrupção ou de suspensão dos prazos para apresentação da denúncia em 

processo crime121. Neste aspecto vamos, no entanto, um pouco mais longe que o referido 

Autor, tendo em conta advogarmos que toda a mediação penal deverá ser realizada nos 

Julgados de Paz.  

Assim, o aproveitamento dos Julgados de Paz, para aí promover e implementar a mediação 

nos processos penais, nos termos do art.º 10.º da decisão-quadro, funcionaria 

restritivamente, uma vez que a componente de tribunal não seria utilizada. A mediação 

penal limitar-se-ia a majorar este meio alternativo de resolução de litígios integrado nos 

Julgados de Paz, não beneficiando da valência judicial. 

 

2) Mediadores capacitados/formação: – a qualificação e a formação dos mediadores em 

mediação penal é um aspecto que deverá ser tido em conta aquando da implementação do 

art.º 10.º da decisão-quadro. Esta questão é tratada com algum pormenor na Recomendação 

(99) 19 do Conselho da Europa, designadamente no ponto V.2. (relativo às qualificações e 

à formação dos mediadores) - n.º 24, que recomenda que os mediadores em mediação 

penal tenham uma formação inicial e contínua para que possam adquirir níveis de 

competência elevada.  

Ora, os mediadores que prestam serviços junto dos Julgados de Paz têm necessariamente 

de estar habilitados com um curso em mediação de conflitos122 reconhecido pelo 

                                                 
121 Pedro Tenreiro Biscaia, O Sistema Tradicional de Justiça e a Mediação Vítima-Agressor: O Papel dos Advogados in 
Introdução da Mediação Vítima-Agressor No Ordenamento Jurídico Português – Colóquio 29 de Junho de 2004, 
Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Ministério da Justiça, Coimbra, Almedina p.93.  
122 Escolhidos entre as mais de 1400 candidaturas ao primeiro e até à data único concurso de selecção de mediadores para 
inscrição nas listas dos Julgados de Paz de Lisboa, de Oliveira do Bairro, do Seixal e de Vila Nova de Gaia (Portaria n.º. 
1005/2001, de 18 de Agosto), os cerca de 60 licenciados com mais de 25 anos de idade seleccionados, frequentaram um 
curso de formação específica em mediação promovido pelo Ministério da Justiça, que os habilita ao exercício da 
actividade de mediador em regime de profissão liberal.  
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Ministério da Justiça (art.º 31.º alínea d) da Lei n.º 78/2001) e alguns deles já têm um curso 

em mediação penal, ministrado pela Associação de Mediação de Conflitos, que decorreu 

em Coimbra, entre 22 de Abril a 8 de Maio de 2005. Este curso, de 70 horas, tinha como 

pré-requisito o curso em mediação de conflitos, de âmbito mais genérico.  

Defendemos que, no caso de se recorrer aos serviços de mediação, a funcionar junto dos 

Julgados de Paz, tendo em vista implementar a mediação penal, os mediadores só estariam 

capacitados para exercer esta modalidade de mediação após terem tido formação adequada. 

Porque não dinamizar mais cursos em mediação penal, para efeitos de implementação da 

vertente decisão-quadro, partindo do trabalho já desenvolvido, designadamente do curso de 

mediação penal já ministrado, enquanto projecto pioneiro? 

 

3) Mediação nos Julgados de Paz e justiça restaurativa apresentam convergência nos 

princípios e objectivos:  

A mediação penal integra-se no conceito um pouco mais vasto de justiça restaurativa. A 

justiça restaurativa assenta num modelo de justiça negociada e informal que encoraja a 

colaboração e a reintegração, mais do que a coerção. Pretende estabelecer ou restabelecer a 

igualdade social de forma célere, “permitindo a todos os cidadãos uma participação na 

administração da justiça”123, tais ideias estão em harmonia com os princípios gerais 

norteadores dos Julgados de Paz, plasmados no art.º 2.º da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho, 

designadamente no n.º 1, relativo à actuação dos Julgados de Paz (...) “vocacionada para 

permitir a participação cívica dos interessados e para estimular a justa composição dos 

litígios por acordo das partes” e, nos termos do n.º 2 desta mesma norma, orientada por 

princípios “de simplicidade, adequação, informalidade, oralidade e absoluta economia 

processual.”  

                                                                                                                                                    
 Para leccionar esse curso de formação o Ministério da Justiça, através da DGAE, celebrou a 30 de Outubro de 2001 um 
protocolo com o Instituto Nacional de Administração (INA), em colaboração com formadores externos do Instituto de 
Mediação e Arbitragem do Brasil (IMAB).  
Assim, acções de formação foram realizadas em Lisboa e no Porto, em instalações do próprio Ministério, entre 
Novembro e Dezembro de 2001, tendo sido frequentados o módulo (35 h) “Sensibilização à Resolução Alternativa de 
Litígios – Comunicação e Relacionamento Interpessoal”, coordenado por Verena Santos (INA) e o módulo (60 h) “Curso 
Básico Teórico-Prático de Capacitação em Mediação e Arbitragem”, ministrado pelo Prof. Juan Carlos Vezzulla 
(Presidente do IMAB) e pela Profª. Lidercy Prestes Aldenucci (Coordenadora Técnico-Científica do IMAB) – 
informação disponível no sítio da Associação de Mediadores de Conflitos: www.Mediadoresdeconflitos.pt. 
123 Observatório Permanente da Justiça, Percursos da informalização e da desjudicialização – por caminhos da reforma 
da administração da justiça (análise comparada), Coimbra, Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, Novembro de 2001, p.422; João Pedroso, et al. 
Tribunais em Sociedade, Por caminhos da(s)  reforma(s) da administração da justiça, Coimbra, Coimbra Editora, 2003, 
pp.151-155.  
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Naturalmente que há ainda muitos aspectos a equacionar, antes de ser tomada a decisão do 

espaço onde a mediação penal vai ser implementada em Portugal. Desde logo importaria 

apurar em que fases do processo penal é que poderá ter lugar a mediação (inquérito? 

instrução? julgamento?) para melhor se puder determinar quem teria a iniciativa para 

propor a mediação penal, se o Ministério Público, como parece acontecer na maioria das 

legislações124, se o juiz de instrução ou de julgamento. Em qualquer dos casos, parece-nos 

que, se a mediação penal vier a ter lugar nos Julgados de Paz não deverá ser o juiz de paz, 

sem competência para decidir questões em matéria penal, a homologar um eventual acordo 

alcançado em sede de mediação, mas um juiz do tribunal comum. 

 

A mediação preventiva  

Os meios de resolução alternativa de litígios, em particular a mediação, tendem a adquirir 

expressão à escala europeia, muito graças ao papel dinamizador de instituições da União 

Europeia, quer ao nível da mediação penal, através do art.º 10.º da decisão-quadro do 

Conselho da União Europeia, de 15 de Março de 2001, relativa ao estatuto da vítima em 

processo penal, quer no domínio do direito civil e comercial, matérias para as quais existe 

uma proposta de directiva125 do Parlamento Europeu e do Conselho que visa assegurar uma 

relação adequada entre a mediação e os procedimentos judiciais.  

Todavia, a esfera de acção da mediação poderá estender-se a diferentes áreas na sociedade 

com importantes efeitos preventivos, na perspectiva de evitar que o conflito seja 

canalizado para a via judicial, com repercussões bastante negativas quer para as partes 

(pois como vimos no sistema judicial há menor probabilidade da contenda ser resolvida a 

contento de todos os intervenientes), quer para a fluidez e eficácia do sistema. 

A mediação comunitária126, a mediação escolar, a mediação desportiva, a mediação 

internacional, a mediação ambiental e a mediação nas organizações, constituem apenas 

alguns exemplos do vasto elenco de áreas em que a actuação da mediação se revela 

fértil.127  

                                                 
124 Katrien Lauwaert, Quadro legal da mediação vítima-agressor na Europa continental in NewsletterDGAE, n.º2, 
Dezembro de 2003, pp. 12-18. 
125 Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos da mediação em matéria civil 
e comercial, Bruxelas, 22.10.2004 COM (2004) 718 final 2004/0251 (COD). 
126 Observatório Permanente da Justiça, Percursos da informalização e da desjudicialização – por caminhos da reforma 
da administração da justiça (análise comparada), Coimbra, Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, Novembro de 2001, p.419.  
127 Andrew Floyer Acland, Como Utilizar la Mediación para Resolver Conflictos en las Organizaciones, Aires: Editora 
Paidós, 1993; Observatório Permanente da Justiça, Percursos da informalização e da desjudicialização – por caminhos 
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A mediação e os outros meios de resolução alternativa de conflitos 

Os meios de resolução alternativa de litígios divergem quanto aos seus objectivos: a 

conciliação e a mediação têm um espaço de decisão negociada128 muito mais evidenciado 

que a arbitragem, em que a solução é imposta às partes pelo juiz árbitro. Por outro lado, 

tendo por referência a mediação, em que o acordo é obtido através da cooperação dos 

mediados, verifica-se que a conciliação têm como marca identificadora o acordo de 

vontades obtido por concessões mútuas, enquanto que na arbitragem a decisão do litígio é 

tomada por um terceiro, escolhido de comum acordo pelas partes (no caso da arbitragem 

ad hoc)129. O que parece permitir concluir que a mediação é o meio de resolução 

alternativa de litígios em que as partes mais procuram a resolução de litígios através da 

convergência de interesses. 

Existem, naturalmente, alguns aspectos comuns que permitem caracterizar estes meios 

alternativos de resolução de litígios, como fazendo parte de uma realidade diferente do 

sistema judicial tradicional, Silvia Barona Vilar elenca três características comuns dos 

Alternative Dispute Resolution (ADR)130: 

- Os ADR tentam manter uma posição intermédia entre dois pólos existentes: ou manter 

uma atitude passiva, sem fazer nada, ou permitir uma situação de escalada do conflito; 

- Trata-se de vias menos formais que o processo judicial, em que a maioria dos 

pressupostos assenta numa concepção privatista e individualizada do conflito; 

- Implica uma maior participação para alcançar a solução, variando consoante o meio de 

resolução alternativa de litígios utilizado, para que os interessados tenham a sensação de 

tomar parte na solução do conflito, o que os vincula a aceitar o resultado alcançado através 

desta via. 

 

6.4. Vantagens e desvantagens dos meios de resolução alternativa de litígios 

Os meios de resolução alternativa de conflitos encontram-se no cerne do debate em torno 

do futuro da administração da justiça.                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                    
da reforma da administração da justiça (análise comparada), Coimbra, Centro de Estudos Sociais, Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra, Novembro de 2001, p.419. 
128 Andrew Floyer Acland, Como Utilizar la Mediación para Resolver Conflictos en las Organizaciones, Aires: Editora 
Paidós, 1993; Observatório Permanente da Justiça, Percursos da informalização e da desjudicialização – por caminhos 
da reforma da administração da justiça (análise comparada) Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, Novembro de 2001, p.418. 
129 José Carlos Maldonado de Carvalho, Mediação:Aplicação no Brasil, Brasília, R. CEJ, n.º 17, Abr./Jun. 2002 pp.57- 
94. 
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Os primeiros sinais de reconhecimento da sua utilidade, por parte do Conselho da Europa, 

manifestam-se, em meados dos anos oitenta, por via da Recomendação N.º R (86) 12, do 

Comité de Ministros dos Estados-Membros, Relativa a Determinadas Medidas Destinadas 

a Prevenir e a Reduzir a Sobrecarga de Trabalho dos Tribunais131.  

Nesta Recomendação o Conselho da Europa convida os Estados-Membros a pôr em prática 

determinadas medidas que visem resolver os conflitos de forma conciliatória, expedita e, 

tanto quanto possível, processualmente simples. 

Assim, no ponto IV é recomendado aos Estados-Membros a adopção de “disposições 

adequadas para que, nos casos apropriados, a arbitragem possa constituir uma 

alternativa mais acessível e mais eficaz à acção judiciária.” 

As vantagens que se depreendem dos meios alternativos de resolução de litígios são, na 

visão de Silvia Barona Vilar132: poupança de tempo; custos mais reduzidos; maior 

participação, geradora de maior credibilidade no sistema por parte dos interessados e 

obtenção de melhores resultados, que em muitos casos tem que ver com a aceitação da 

solução alcançada.  

Na verdade, a mais valia dos mecanismos de resolução alternativa de litígios reside 

essencialmente na sua informalidade e na sua capacidade de potenciar um acordo 

voluntário entre as partes envolvidas (excepção feita para a arbitragem na qual a decisão 

compete a um ou mais árbitros). Os meios alternativos têm, desde logo, um papel 

preponderante em termos de promoção do acesso à justiça, bem como de adequação a 

certas categorias de litígios, que, pela sua especificidade, não se compadecem com a 

tramitação processual seguida nos tribunais comuns, designadamente nos moldes morosos 

em que se verifica actualmente. 

Todavia, os meios de resolução alternativa de conflitos valem por si, sem que a sua 

implementação tenha de estar associada ao fracasso do sistema de judicial. Como se retira 

de um estudo relativo à resolução alternativa de litígios aplicada ao sobreendividamento 

dos consumidores: virtualidades da mediação133: 

                                                                                                                                                    
130 Silvia Barona Vilar, Solución Extrajurisdiccional de Conflictos - Alternative Dispute Resolution (ADR) Y Derecho 
Procesal, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, p.32. 
131 Relatório elaborado pelo Comité Europeu de Cooperação Jurídica (CDCJ) em colaboração com o Comité Europeu 
para os Problemas Criminais (CDPC) a propósito da 23ª Conferência de Ministros Europeus da Justiça, Medidas para 
uma boa relação custo-eficácia tomadas pelos Estados-Membros para permitir uma melhor eficácia da Justiça, 
Ministério da Justiça, Junho de 2000, pp. 129-131. 
132 Solución Extrajurisdiccional de Conflictos, Alternative Dispute Resolution (ADR) Y Derecho Procesal, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 1999, p.57. 
133Disponível no sítio: http://www.oec.fe.uc.pt/biblioteca/pdf/pdf_estudos_realizados/resolucao_alternativa.pdf. 
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“Os RAL não podem justificar a sua razão de ser apenas pela ineficiência e morosidade 

dos tribunais. Considerar que a crise da justiça tradicional e a consequente necessidade 

de descongestionar os tribunais e reduzir custos é a única ou a principal justificação para 

o aparecimento de formas alternativas é despromover o sistema judicial e desvirtuar a 

natureza dos RAL.” 

É verdade que os meios de resolução alternativa de conflitos constituem uma via 

importante de ultrapassar as dificuldades que o sistema judicial atravessa nas sociedades 

ocidentais, aliviando-o de alguma da sua pressão, nomeadamente quanto a certo tipo de 

processos, permitindo responder de forma célere e com custo tendencialmente menor a 

diversos litígios. 

 A nosso ver, no entanto, os meios de resolução alternativa de litígios têm outras vantagens 

que fundamentam plenamente a sua razão de ser e a sua progressiva afirmação em diversos 

países europeus (incluindo em Portugal), nos EUA, no Canadá e até na América Latina. 

Dessas vantagens duas surgem em grande destaque: o desempenho crescente dos meios de 

resolução alternativa de litígios na construção e consolidação de um direito de acesso à 

justiça e a sua adequação a certas categorias de litígios que, pelas suas características, não 

se ajustam plenamente ao modelo clássico da via judicial. 

Estes meios alternativos permitem, pois, um maior acesso à justiça por parte do cidadão 

comum, que comummente tem dificuldades em garantir a tutela jurídica dos seus direitos 

em tribunal, pulverizados que estão com litígios intentados pelas empresas. Nesta 

conformidade, refere ainda o mesmo estudo:  

“Os RAL, pelas suas características de informalização, procura do acordo, de celeridade, 

de menor custo, de menor estigmatização pessoal e social são procedimentos favoráveis a 

uma maior procura de tutela jurídica por parte dos cidadãos, que não se revêem no 

modelo clássico dos tribunais judiciais e por isso toleram indefinidamente a agressão dos 

seus direitos. Por isso, ao garantirem o acesso à justiça, os RAL contribuem para o 

reforço da cidadania e do Estado democrático.” 

Não se pode ignorar, todavia, que os meios de resolução alternativa de conflitos também 

possuem alguns aspectos negativos, nomeadamente, são meios que podem, porventura, ser 

aproveitados pelas partes para medirem a força da sua pretensão tendo em vista uma ida a 

tribunal; podem ainda constituir um mero expediente dilatório, indevidamente utilizado por 
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uma das partes, sem que haja qualquer vontade de chegar a um acordo com a contraparte; 

podem também ser uma fonte acrescida de custos quando não se alcança o consenso.  

Dos diversos tipos de meios de resolução alternativa de litígios destacamos a mediação 

pelo facto de, nos Julgados de Paz se estimular o seu recurso, como forma de alcançar um 

acordo entre as partes, evitando o extremar de posições, natural num julgamento. 

Em Portugal, a Lei dos Julgados de Paz (Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho) dispõe que as 

partes devem ser previamente informadas sobre a possibilidade de puderem resolver o seu 

litígio por via da mediação, cuja condução do processo é da responsabilidade dos 

mediadores, profissionais independentes que actuam com total autonomia em relação aos 

juízes de paz.134 Os mediadores não se inserem na estrutura funcional do Julgado de Paz, 

são prestadores de serviços e constam de listas aprovadas pelo Ministério da Justiça 

anualmente actualizadas. 

Assim, não é o juiz que sugere às partes o recurso à mediação. São as próprias partes que 

determinam se querem ou não resolver o litígio por essa via.  

A criação dos primeiros quatro Julgados de Paz (Lisboa, Oliveira do Bairro, Seixal e Vila 

Nova de Gaia) operada pelo Decreto-Lei n.º 329/2001, de 20 de Dezembro, introduziu pela 

primeira vez em Portugal um modelo inovador de oferta de justiça. Pela primeira vez, dá-

se a possibilidade ao cidadão de optar entre a via da mediação como forma de resolução 

alternativa de litígios, cujo objectivo é o de proporcionar às partes a faculdade de 

resolverem as suas divergências de forma amigável e concertada, nos termos do art.º 53.º 

n.º1 da Lei n.º 78/2001 de 13 de Julho, ou a via do julgamento, na qual o litígio é decidido 

por um juiz de paz. 

 

7. Tribunais Multiportas e Julgados de Paz 

Os Tribunais Multiportas (Multidoor Courthouse) são uma iniciativa de sucesso nos EUA, 

incrementada em 1976 por Frank Sander, professor da Faculdade de Direito da 

Universidade de Harvard135.  

Em bom rigor não se trata propriamente de uma modalidade de resolução alternativa de 

litígios mas de uma estrutura mais vasta, onde são oferecidos diversos modos de resolução 

                                                 
134 A Portaria n.º 202/2002, de 7 de Março criou uma comissão de fiscalização da actividade dos mediadores inscritos nas 
listas dos Julgados de Paz de Lisboa, Oliveira do Bairro, Seixal e Vila Nova de Gaia, dando cumprimento ao disposto no 
n.º 6 do art.º 33.º da Lei n.º 78/2001, mas esta comissão nunca chegou a entrar em funcionamento.  
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de litígios, entre os quais se incluem os meios de resolução alternativa de litígios e a via 

judicial. Num mesmo local existe o edifício institucional do tribunal que acolhe, para além 

da estrutura de um tribunal tradicional, vários modos de processamento de conflitos, 

designadamente a mediação e a arbitragem, permitindo ao litigante optar pelo que melhor 

se adequa à sua pretensão. O Tribunal multiportas é um modelo de oferta de justiça que 

permite avaliar o método mais adequado para cada tipo de conflitos, orientando nesse 

sentido e organizando os processos em função das especificidades dos respectivos litígios. 

A intenção inicial, aquando da criação dos Julgados de Paz em Portugal, era a de permitir 

que estes tribunais contribuíssem para a implementação de uma estrutura que oferecesse ao 

cidadão o acesso e a possibilidade de escolha entre diversas vias alternativas para a 

resolução dos seus eventuais conflitos, consoante o tipo de litigiosidade que estivesse em 

causa. Mantendo-se a referida oferta de justiça tradicional, com recurso a um tribunal 

comum, mas coexistindo também diversos meios de resolução alternativa de litígios 

(designadamente conciliação, mediação ou arbitragem).  

Dada a sua natureza híbrida, os Julgados de Paz representam já um avanço no sentido de se 

caminhar para um sistema multiportas, uma vez que congregam uma proposta de resolução 

de litígios alternativa à justiça tradicional, através da mediação, com aspectos próprios de 

um tribunal comum, designadamente por via do julgamento.  

Assim, ao existirem processos que terminam136 por acordo, alcançado por via do recurso à 

mediação, e processos que seguem a via do julgamento, findando com uma sentença, 

verifica-se que os Julgados de Paz constituem um ensaio, embora muito mitigado, de um 

sistema de administração da justiça do género multiportas, na medida em que duas vias se 

afiguram possíveis, aquando da apresentação do requerimento na secretaria do Julgado de 

Paz. Com a via da mediação e a via do julgamento parece poder afirmar-se que existe já 

um sistema “biportas” neste novo dispositivo de resolução de conflitos. 

 

8. Quando a justiça comum já não acompanha uma sociedade em mutação  

O desajustamento entre a procura e a oferta do sistema judicial e a concentração da 

litigiosidade em acções cíveis, que se traduzem em grande parte em acções de cobrança de 

                                                                                                                                                    
135 Observatório do Endividamento dos Consumidores, A Resolução Alternativa de Litígios Aplicada ao 
Sobreendividamento dos Consumidores: Virtualidades da Mediação, 2000, p.10 - estudo disponível no sítio: 
http://www.oec.fe.uc.pt/biblioteca/pdf/pdf_estudos_realizados/resolucao_alternativa.pdf. 
136 Após receberem a homologação do juiz de paz. 
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dívidas, regra geral intentadas por empresas, têm sido os factores que mais contribuem 

para a ineficiência, inacessibilidade e morosidade dos tribunais137. 

A situação crítica do sistema de justiça, acima diagnostica, no período que precedeu a 

criação dos Julgados de Paz, levar-nos-ia a defender que as quatro soluções elencadas: a de 

“mais recursos”; a “tecnocrática e gestionária”, a de “inovação tecnológica” e a da 

“informalização e desjudicialização”, deveriam concorrer para pôr cobro ao enorme 

volume de pendências processuais concentradas nos tribunais e majorar a eficácia do 

sistema.  

Conforme acima se aludiu, o aumento quantitativo de recursos, por si só, não resolve o 

problema, além de consumir elevadas receitas públicas, o que poderá ser insustentável do 

ponto de vista das finanças públicas e incompatível com a necessidade de reduzir a despesa 

pública, bem como o peso do Estado.  

A melhor gestão de recursos, a aposta numa reforma tecnológica e o incremento dos meios 

de resolução alternativa de conflitos constituem, no nosso entendimento, as soluções mais 

viáveis para melhorar o sistema de justiça, se racionalmente incrementadas, de acordo com 

uma análise casuística das principais deficiências do sector. 

Em Portugal não se pode negar o empenhamento na reforma da administração da justiça, 

no sentido de implementar um novo modelo de justiça. Não obstante se revelar ainda 

insuficiente o que já foi feito nesta área, diversas medidas foram tomadas tendo em vista 

pugnar por uma justiça mais eficiente: no plano quantitativo, como vimos, através do 

aumento do número de operadores judiciários e do alargamento do mapa judiciário.  

No plano da gestão e da tecnocracia existiram também alguns avanços assinaláveis, 

designadamente ao nível da introdução da autonomia administrativa e financeira dos 

tribunais superiores e da criação da figura dos administradores dos tribunais138.  

Ao nível da introdução das novas tecnologias compete, uma vez mais, invocar o plano de 

informatização dos tribunais e a introdução de novas tecnologias de informação e 

comunicação ao nível dos procedimentos judiciários. O Plano de Acção para a Justiça na 

Sociedade da Informação139 constitui um bom exemplo da vontade política em modernizar 

a justiça, no sentido de a tornar mais acessível aos cidadãos e mais adequada às 

                                                 
137 Observatório Permanente da Justiça, Percursos da informalização e da desjudicialização – por caminhos da reforma 
da administração da justiça (análise comparada), Coimbra, Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, Novembro de 2001, p.414. 
138 O estatuto jurídico do administrador do tribunal foi aprovado Decreto-Lei n.º 176/2000, de 9 de Agosto.  
139 Consubstanciado no despacho conjunto n.º 651/2004, de 25 de Outubro de 2004. 
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necessidades das empresas. Uma das iniciativas gizadas neste Plano de Acção consiste no 

desenvolvimento de sistemas tecnológicos que facilitem a gestão processual nos tribunais 

existentes, no sentido de constituírem um suporte, não apenas de carácter administrativo, 

mas também tendo em vista aumentar a previsibilidade e o cumprimento de prazos.  

Apesar da consciência, por parte dos responsáveis políticos e dos operadores da justiça, de 

que é necessário acolher sistemas de informação, de modo a conferir maior eficiência na 

resolução processual e transparência de procedimentos junto do cidadão, julgamos que 

muito há ainda a investir e a fazer nesta área, tendo em vista alcançar o desiderato de 

recuperar anos de acumulação de pendências processuais nos tribunais.  

Um outro ponto que importa não descurar no processo de reforma da administração da 

justiça tem que ver com a construção de um sistema público de justiça que combine 

instâncias judiciais e não judiciais, através da institucionalização de um modelo 

diversificado com meios alternativos de oferta de justiça. É neste enquadramento que se 

justifica a aposta, no final do século XX, nos Julgados de Paz, enquanto meio de resolução 

alternativa de conflitos. 
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II Os Julgados de Paz 

 

1. A criação 

A decisão política de fazer ressurgir os Julgados de Paz em Portugal entronca numa prévia 

legitimidade constitucional. Com efeito, sob o ponto de vista da conformidade legal, foi a 

Constituição da República Portuguesa que abriu caminho para o ressurgimento dos 

Julgados de Paz. 

Na redacção original da Constituição não existia nenhuma referência aos Julgados de Paz. 

O n.º 1 do art.º 217.º apenas dispunha que a lei poderia criar juízes populares e estabelecer 

outras formas de participação popular na administração da justiça. 

Na quarta revisão da Constituição, aprovada pela Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de 

Setembro, foi incluída uma norma que torna possível a criação de Julgados de Paz. O 

actual art.º 209.º n.º 2 dispõe o seguinte: ”podem existir tribunais marítimos, tribunais 

arbitrais e Julgados de Paz”.  

Embora os Julgados de Paz tenham tido cobertura constitucional somente desde 1997, 

vinte anos antes já a Lei n.º 82/77, de 6 de Dezembro, que aprovou a Lei Orgânica dos 

Tribunais Judiciais, havia previsto a constituição de tribunais de 1.ª instância denominados 

“Julgados de Paz” ao nível das freguesias. 

De acordo com o art.º 76.º da Lei Orgânica, referida no parágrafo anterior, os juízes de paz 

teriam competência para exercer a conciliação, julgar transgressões e contravenções às 

posturas da freguesia, preparar e julgar acções de natureza cível, de valor não superior à 

alçada do tribunal de comarca, quando envolvessem apenas direitos e interesses de 

vizinhança e existisse acordo entre as partes em prosseguir com o processo no Julgado de 

Paz.  

Coube ao Decreto-Lei n.º 539/79, de 31 de Dezembro, a função de regular a organização e 

o funcionamento dos Julgados de Paz e definir os termos do respectivo processo. 

Este diploma surge num contexto de reconhecimento da conveniência de uma intervenção 

mais directa e decisiva da comunidade na tarefa da aplicação da justiça. Desde logo, por se 

atribuírem vantagens, tanto no respeitante à superação dos conflitos pela via da pacificação 

e reconciliação, como no que concerne à readaptação social. Tal, pouparia as partes a 

certos efeitos negativos e estigmatizantes da justiça formal.   
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Não obstante se ter admitido a necessidade de atender aos benefícios que podem advir de 

um maior empenhamento social na realização da justiça, houve a intenção de caminhar 

com certa prudência, pelo que, o leque de matérias da competência dos Julgados de Paz, 

constantes do Decreto-Lei em apreço, circunscreve-se à conciliação, à jurisdição voluntária 

em matéria cível e à apreciação jurisdicional de transgressões e contravenções. 

De acordo com o preâmbulo do supra aludido diploma legal, teve-se a intenção de 

privilegiar como experimental aquele domínio específico de matérias, “por se referir a 

questões susceptíveis de provocar conflitos e de empenhar os cidadãos em torno de 

problemas que afectam o seu quotidiano no quadro da mais pequena comunidade 

institucional – a freguesia – e, consequentemente, por pôr à prova e estimular 

pedagogicamente a capacidade de intervenção, diálogo e reconciliação”. 

Todavia, por deliberação da Assembleia da República este diploma não foi ratificado e a 

permissão legal para criar os Julgados de Paz foi adiada até 1997, ano em que, como se 

referiu, a Constituição consagrou a possibilidade destes tribunais serem criados. 

 

2. Antecedentes próximos  

No plano político, a ideia de instalar Julgados de Paz em Portugal foi retomada em 1999. O 

Programa do XIV Governo Constitucional, embora nunca se referindo expressamente a 

estes Tribunais, defende a criação de meios extrajudiciais de conflitos, bem como a 

adopção de medidas que favoreçam a transação judicial e desincentivem o prosseguimento 

de estratégias litigantes, impulsionando, em determinados processos, o recurso à figura do 

mediador. Estas medidas constituem ainda uma via para retirar dos tribunais matérias que 

poderiam ser objecto de desjudicialização. 

A superação do desequilíbrio estrutural entre a oferta e a procura dos serviços da justiça 

exigiria uma estratégia integrada, ao nível da diversificação e desconcentração da oferta de 

serviços, que passaria pelo controlo, a montante, da procura. 

Esta preocupação com a procura junto do sistema judicial seria acautelada da seguinte 

forma: (...) “seja pela devolução à sociedade ou a outros sistemas públicos de 

competência para a satisfação de necessidades que, à luz do princípio da subsidiariedade, 

estariam em melhores condições de satisfazer que o sistema de justiça, seja pela adopção 

de medidas activas de prevenção de litígios cíveis e de prevenção da criminalidade; pela 

diversificação ou desconcentração da oferta de serviços alternativos no sistema de justiça 
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(...)”140, sendo a criação dos Julgados de Paz um exemplo da pretendida diversificação de 

respostas do sistema.  

No contexto da promoção dos meios alternativos de resolução de litígios e dos Julgados de 

Paz, foi ainda efectuada, entre Maio e Junho do ano 2000, uma campanha de 

esclarecimento público e audição da opinião do cidadão, designadamente por via de um 

inquérito denominado: “Procedimento de Consulta e Participação Pública”, promovido 

pelo Ministério da Justiça. 

Esta campanha assentou assim, na vontade, manifestada pelo Ministério da Justiça, em 

promover o debate e a participação geral para melhor ponderação das reformas a 

introduzir, tendo-se materializado num texto, divulgado pelo Ministério da Justiça através 

da imprensa periódica, destinado a inquirir e a informar as pessoas sobre os meios de 

resolução alternativa de litígios. Neste texto é sublinhada a “aposta na promoção do 

desenvolvimento e afirmação de modalidades e meios preventivos ou alternativos de 

justacomposição de diferendos, por meio de mediação, conciliação e arbitragem.” 

Os propósitos da iniciativa eram assumidos como sendo os de divulgar, tão mais 

amplamente quanto possível, a ideia da desjudicialização, provocar a consequente 

curiosidade e suscitar um interesse mais geral das pessoas e das organizações: 

“Crê o Ministério da Justiça que, de par com o pontual aparecimento de novos exemplos 

de centros e lugares de mediação, conciliação e arbitragem, assim se poderão porventura 

(re)encontrar as melhores fundações para o que deverão ser a aceitação, legitimação, 

afirmação e institucionalização das modalidades de prevenção e meios alternativos de 

resolução de conflitos, superando o arreigamento atávico a cultura judiciária que se 

esgota no modelo tradicional e não contempla nem a novidade nem a diversidade.” 

O texto a que nos referimos continha um esclarecimento sobre os meios alternativos de 

resolução de litígios, através de um glossário (apresentado como Anexo I), identificando os 

meios ou modalidades mais conhecidos e desenvolvidos. Existia ainda um segundo anexo 

no qual era apresentada uma lista de centros de mediação e arbitragem existentes. O texto 

continha ainda um questionário de 17 perguntas relativas aos meios alternativos aos 

tribunais de resolução de litígios, com o objectivo de apurar: se os inquiridos já ouviram 

falar desses meios; se têm uma ideia do que sejam; se já participaram em alguma solução 

alternativa de litígios, seja através de mediação, seja através de arbitragem ou similar; se 

                                                 
140António Costa, A Administração do Sistema de Justiça, in Revista de Administração e Políticas Publicas, Fórum 
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consideram útil a divulgação e promoção dos meios alternativos de resolução de litígios; 

quais os modelos que poderiam revestir maior aceitação geral, por serem mais adaptados à 

nossa realidade social e económica, etc. 

Neste questionário figurava ainda um grupo de questões que pretendia auscultar a opinião 

das pessoas no que respeita ao papel do Estado na promoção dos meios de resolução 

alternativa de litígios. Assim, na questão 6 perguntava-se o seguinte: “Entende que deve 

ser o Estado a criar directamente e manter ele próprio o centro de arbitragem, mediação e 

conciliação e outras modalidades de RAL.” 

Um outro ponto questionado tinha que ver com a eventual obrigatoriedade de recurso aos 

meios de resolução alternativa de litígios. 

O questionário era totalmente constituído por perguntas fechadas, com uma alternativa de 

resposta limitada a “Sim” e “Não”, ou por via da enumeração, por ordem decrescente de 

preferência, de um conjunto de alternativas previamente fornecidas. 

As respostas, sugestões, criticas e comentários, bem como demais textos escritos, 

oferecidos no contexto deste Procedimento de Consulta e Participação Pública, deveriam 

idealmente ser remetidos até ao dia 15 de Julho de 2000, podendo ser encaminhadas por 

correio, por mão própria, por telecópia, ou usando a Internet através duma página 

especialmente criada para o efeito. 

Os resultados desta consulta pública foram divulgados na I Conferência sobre Meios 

Alternativos de Resolução de Litígios, promovida pela Direcção-Geral da Administração 

Extrajudicial, e são sintetizados por Diogo Lacerda Machado da seguinte forma: 

“O total de cerca de mil respostas recebidas, permite-nos estimar um conjunto de 

contactos e leitura do pequeno documento que fizemos na ordem das sessenta a setenta mil 

pessoas, numa aferição da média própria das métricas das mensagens publicitárias. Nesse 

conjunto de mil respostas que tivemos, ora sobre a forma de utilização e preenchimento do 

questionário facilitando essa mesma resposta, ora sob a forma de contribuições escritas, 

tivemos algumas que começaram, de resto, por dizer mal de nós ou dizer que era uma 

péssima ideia. Isso é tão valioso quanto o contrário, ainda que o contrário, no sentido de 

que talvez haja aqui uma boa ideia, seja não menos ou ainda mais estimulante.”141 

                                                                                                                                                    
Administração da Justiça, Vol. 1, n.º 2, 2000, pp.51-52. 
141 Direcção-Geral da Administração Extrajudicial, Conferência: Meios Alternativos de Resolução de Litígios, Lisboa, 
Agora Publicações Lda., Novembro 2001, p.11. 
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Independentemente dos resultados da consulta, no sentido de serem, ou não, 

suficientemente expressivos, para se ter uma ideia clara quanto ao que a opinião pública 

pensa, e quer, em termos de resolução alternativa de litígios, parece-nos ser de louvar este 

Procedimento de Consulta e de Participação Pública, pela intenção de auscultar e de 

informar as pessoas, a montante da implementação de uma tentativa de mudança do 

paradigma judiciário e de alteração ao modelo único de administração da justiça. 

 

2.1. Os Projectos de Lei do PCP relativos aos Julgados de Paz 

Paralelamente à receptividade, constante do conteúdo programático do XIV Governo 

Constitucional em acolher os Julgados de Paz, na Assembleia da República começa 

também a ser manifestado interesse por estes tribunais, através dos partidos com assento 

parlamentar. Em Janeiro de 2000, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português 

apresentou na Assembleia da República dois Projectos de Lei com o objectivo de criar as 

condições legais para que os Julgados de Paz fossem criados: 

- O Projecto de Lei n.º 82/VIII, de 19 de Janeiro de 2000, propunha a alteração da Lei 

Orgânica dos Tribunais Judiciais, de modo a que nela constasse a referência aos Julgados 

de Paz enquanto tribunais judiciais de 1ª instância, cuja competência territorial deveria 

ficar circunscrita à área da freguesia. Das decisões dos Julgados de Paz caberia sempre 

recurso para o tribunal de comarca. 

- O Projecto de Lei n.º 83/VIII, de 20 de Janeiro de 2000, dispunha a respeito da 

organização competência e funcionamento dos Julgados de Paz. A fundamentação desta 

proposta consta do preâmbulo deste Projecto de Lei e radica na constatação, por parte desta 

força política, das longas horas de tempo de trabalho gastas pelos diversos operadores 

judiciários (magistrados judiciais, do Ministério Público e funcionários judiciais) 

assoberbados com processos que poderiam (no entender do PCP) ser submetidos a uma 

nova forma de administração da justiça, em que as formalidades fossem reduzidas ao 

mínimo.  

Em suma, a intenção principal, aquando da apresentação destes Projectos de Lei foi a de 

criar “uma nova forma de administração da justiça que aproxime a justiça dos cidadãos.” 

No Projecto de Lei n.º 83/VIII o juiz de paz (definido como um magistrado não togado) 

seria eleito pela Assembleia Municipal, por um período de três anos renovável, de entre os 

candidatos considerados aptos pelo Conselho Superior da Magistratura, em concurso 
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curricular aberto para o efeito, nos termos do n.º 1 do art.º 7.º e 8.º do Projecto de Lei em 

referência. Não foi, todavia, esta a opção de selecção dos juízes de paz consagrada na Lei 

relativa a estes tribunais (Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho). 

Acresce ainda que, o referido projecto conferia uma ampla e variada competência dos 

Julgados de Paz em matéria civil, administrativa e em matéria criminal. O seu art.º 6.º 

previa o julgamento nos Julgados de Paz de certos crimes “quando não estivesse em causa 

a aplicação de uma pena ou medida de segurança privativa de liberdade”.  

 

2.2. Um Projecto mais abrangente que a Lei aprovada 

O aludido Projecto de Lei do PCP (Projecto de Lei n.º 83/VIII) revela-se assim, bastante 

mais ambicioso, dada a extensão de matérias que prevê como sendo da competência dos 

Julgados de Paz, que o diploma que efectivamente veio a ser aprovado no sentido de 

implementar (ou re-implementar) estes Tribunais em Portugal.  

Ao nível das competências em matéria civil (e em sentido inverso ao do Projecto de Lei do 

PCP) a Lei dos Julgados de Paz excluiu, desde logo, da sua competência as acções 

destinadas a efectivar o cumprimento de obrigações que tenham por objecto prestação 

pecuniária quando o credor é uma pessoa colectiva. O entendimento foi o de prevenir a 

“colonização” dos Julgados de Paz por parte das entidades que são os “clientes” mais 

frequentes dos tribunais judicias – as empresas – que acorrem assiduamente aos tribunais a 

propor acções de cobrança. 

Os fundamentos da recusa destas acções são essencialmente dois: por um lado, os Julgados 

de Paz não se podem transformar em empresas de cobranças difíceis e, por outro lado, o 

que se iria verificar a, curto prazo, seria uma transferência para estes Tribunais da 

discrepância entre a oferta e a procura que actualmente se regista nos tribunais comuns 

(não se queria, pois, que os Julgados de Paz passassem a ser os tribunais das empresas em 

vez de serem tribunais do cidadão). 

No plano administrativo, o Projecto de Lei do PCP previa a possibilidade dos Julgados de 

Paz conhecerem questões relativas à intimação para consulta de documentos e a passagem 

de certidões, quando a entidade a intimar fosse qualquer órgão da freguesia ou do 

município, bem como o julgamento dos recursos de decisões das autoridades 

administrativas. 
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O entendimento na elaboração da Lei dos Julgados de Paz foi, todavia, diverso, tendo sido 

afastadas tais matérias, por se considerar que os Julgados de Paz apenas deveriam cuidar 

de questões relativas ao direito privado, entre particulares, e não entre particulares e a 

administração pública. 

No domínio do direito penal também não foram acolhidas as propostas do PCP, muito 

embora importe referir a ténue incursão no direito penal que é feita na Lei dos Julgados de 

Paz. A referência a alguns crimes particulares142 é, contudo, estritamente circunscrita a 

pedidos de indemnização civil, quando não haja sido apresentada participação criminal ou 

após desistência da mesma – nos termos do n.º 2 do art.º 9.º da Lei n.º 78/2001 que trata da 

competência dos Julgados de Paz para apreciar pedidos de indemnização civil. 

Assim, a Lei n.º 78/2001 é bastante mais contida em matéria de competência que o 

Projecto de Lei do PCP, até por aquela prever que a introdução dos Julgados de Paz fosse 

feita gradualmente por via de um projecto experimental. Pese embora o exposto, a Lei 

aprovada acolheu a mediação enquanto meio de resolução alternativa de conflitos no seu 

regime jurídico, o que não estava previsto no Projecto de Lei n.º 83/VIII do PCP. 

Os Projectos de Lei da autoria do Partido Comunista Português não estavam porventura 

isentos de criticas. Não se pode, no entanto, negar a importância da iniciativa enquanto 

estímulo para a introdução dos Julgados em Portugal. Como refere João Miguel Galhardo 

Coelho143: 

 “O principal mérito destes projectos de lei terá sido o de chamar a atenção para um 

instituto esquecido – os Julgados de Paz alertando para a pertinência da sua 

reimplantação, em moldes adequados à actual realidade.” 

 

2.3. Repartição de competências na área da justiça  

Em 29 de Janeiro de 2001, o Ministério da Justiça divulgou um documento de trabalho 

designado: ”Para uma Nova Repartição de Competências na Justiça – Breve Nota 

Introdutória”. Este documento pretendia promover a reflexão em torno de dois aspectos 

fundamentais: quais as matérias que deveriam, em concreto, ser retiradas dos tribunais 

judiciais e para que entidades deveriam ser reencaminhadas. 

                                                 
142 Ofensas corporais simples, ofensas à integridade física por negligência; difamação, injúrias, furto simples, dano 
simples, alteração de marcos e burla para obtenção de alimentos, bebidas ou serviços. 
143 João Miguel Galhardo Coelho, Julgados de Paz e Mediação de Conflitos, Lisboa, Âncora Editora, 2003.  
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O referido documento de trabalho, que traduz um conjunto de opções acerca de matérias 

susceptíveis de serem desjudicializadas, decorre de um consenso alargado quanto à 

necessidade de desenvolver meios alternativos de resolução de litígios e visa transferir 

alguns processos dos tribunais judiciais para outras entidades, designadamente, Ministério 

Público, Conservadores e Notários e posteriormente Julgados de Paz. 

Na nota introdutória ao documento em apreço é, desde logo, delimitado o objectivo do 

texto: “o documento pretende propiciar uma base de trabalho (...) partindo de uma 

análise, por um lado dos meios processuais previstos no Código de Processo Civil, de 

modo a identificar os que podem ser devolvidos para meio não judicial e, por outro lado, 

de uma distribuição de competências em razão da matéria e do valor entre os tribunais 

judiciais e os julgados de paz” (Anexo VII, p. 3) 

Das respostas apresentadas, destaca-se a heterogeneidade de entidades que foram 

chamadas a participar. Dos diversos organismos auscultados (foram ouvidas, entre outros, 

Universidades, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, a Procuradoria-Geral 

da Republica, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a Ordem dos 

Advogados, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o Conselho Superior de 

Magistratura e a DECO) resultou um consenso geral quanto a um ponto, decisivo na opção 

de reintroduzir os Julgados de Paz em Portugal: para a superação do desequilíbrio 

estrutural entre a capacidade de resposta do sistema de justiça e a crescente procura dos 

serviços por parte das empresas seria necessário agir a montante na prevenção de litígios e 

a jusante na diversificação e simplificação dos meios para a sua resolução. 

Tornar-se-ia exaustivo e fastidioso reportar os diversos comentários ao documento, 

difundido pelo Ministério da Justiça com o objectivo de redefinir as competências na 

justiça, pelo que elegemos o comentário da Procuradoria-Geral da República, em razão da 

receptividade manifestada ao modelo Julgados de Paz. 

 A Procuradoria-Geral da República (PGR), na respectiva apreciação crítica ao documento, 

defende que os Julgados de Paz possam ter competência penal e consequentemente julgar 

alguns tipos de crimes, aspecto que não veio a ser acolhido na supra citada Lei, relativa à 

organização, competência e funcionamento dos Julgados de Paz (Lei n.º 78/2001, de 13 de 

Julho) que exclui a competência penal a estes tribunais. 

Assim, em matéria penal, o Gabinete do Procurador-Geral da República salienta nada ter a 

opor quanto à atribuição de competências a “esses (futuros) tribunais” para julgarem 
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crimes de “pequena criminalidade”144, que não impliquem recurso a pena privativa de 

liberdade (já que ficou desde logo definido que os Julgados de Paz estariam impedidos de 

julgar crimes que implicassem penas de prisão). 

No seu comentário crítico a PGR saúda, inclusive, a atribuição de competências em 

matéria penal aos Julgados de Paz, “por ir ao encontro da ideia de descentralização dos 

subsistemas de controlo”. 

Não se registou, todavia, convergência quanto aos pontos de vista das diversas entidades 

consultadas, pelo que se entendeu aconselhável um desenvolvimento prudente e gradual 

relativamente à questão da repartição de competências.  

O referido estudo esteve na origem, entre outros diplomas, da Lei n.º 78/2001, de 13 de 

Junho, que constitui o suporte legal para a criação e funcionamento dos Julgados de Paz.   

O documento denominado “Para uma Nova Repartição de Competências na Justiça”, 

contribuiu também para que fosse elaborado um plano, que se traduziu no contributo do 

Governo para a discussão, na especialidade, do projecto que anteriormente havia sido 

apresentado pelo Partido Comunista Português à Assembleia da Republica (Projecto de Lei 

n.º 83/VIII) com a intenção de criar os Julgados de Paz. 

 

2.4. Julgados de Paz: um novo olhar sobre a justiça 

Os Julgados de Paz nasceram sob o signo da desjudicialização, entendida numa dupla 

vertente, por um lado, retirar alguns processos, que a isso se adaptem, dos tribunais 

judiciais e remetê-los para outras vias de resolução alternativa, por outro lado, prestar um 

serviço diferente ao cidadão. De resto, os Julgados de Paz nasceram com o vincado 

propósito de se traduzirem em verdadeiros tribunais do cidadão. 

Começava assim, no início do século XXI, uma nova estratégia na administração do 

sistema de justiça que estimulava o recurso aos meios de resolução alternativa de conflitos 

e aos Julgados de Paz, os quais, acompanhados do processo de mediação, comportavam 

uma justiça cujo desiderato era o de garantir uma maior proximidade ao cidadão. 

A Resolução do Conselho de Ministros, n.º 175/2001 de 28  de Dezembro de 2001, parece-

nos elucidativa quanto à mudança operada na justiça, pelo que aqui transcrevemos parte do 

seu conteúdo, por considerarmos que corrobora o acima exposto: 

                                                 
144 O referido documento de trabalho, difundido pelo Ministério da Justiça, procurou identificar, entre os crimes 
particulares um conjunto típico representativo da pequena criminalidade, susceptível de mediação reparadora da vítima.    
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“É inadiável começar já e com a ousadia da antecipação a progredir para a construção de 

um sistema em que a administração da justiça haverá de ser caracterizada por maior 

acessibilidade, proximidade, celeridade, economia, multiplicidade, diversidade, 

proporcionalidade, informalidade, oportunidade, visibilidade, comunicabilidade, 

inteligibilidade, equidade, participação, legitimidade, responsabilidade e reparação 

efectiva.  

Ora, é nesta abertura que novos meios de prevenção e diferentes modalidades de 

superação de conflitos vão ganhar espaço próprio, ao mesmo tempo que as expressões 

organizativas da sociedade civil são convocadas para acrescentar à sua maior exigência 

cívica a responsabilidade de uma nova e verdadeira protagonização na realização 

quotidiana e concreta da justiça.” 

A criação da  Direcção-Geral da Administração Extrajudicial, por ocasião da revisão à Lei 

Orgânica do Ministério da Justiça, de 1972, revela também uma aposta séria nos meios de 

resolução alternativa de conflitos, por parte do XIV Governo Constitucional.145 (ANEXO 

VIII). 

  

3. Modelos estrangeiros 

Previamente à introdução dos Julgados de Paz em Portugal, revelou-se fundamental 

perceber como é que estes Tribunais estavam a funcionar em países onde já eram uma 

realidade. Pretendeu-se (a nosso ver acertadamente) “beber” diferentes experiências e 

conhecer melhor a aplicação prática deste modelo de organização. Escolheu-se o Brasil e a 

Itália. 

Assim, em Fevereiro de 2000, tendo em vista o estudo dos Juizados Especiais da cidade de 

S. Salvador do Estado Bahia, no Brasil e dos Julgados de Paz na cidade de Roma, em 

Itália, uma delegação do Ministério da Justiça, chefiada pelo Secretário de Estado da 

                                                 
145 Criada pelo Decreto-Lei n.º146/2000, de 18 de Julho, cuja respectiva lei orgânica foi aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º90/2001, de 23 de Março, a DGAE é o serviço responsável pelo estudo, promoção, coordenação e acompanhamento da 
execução das acções com que se realiza o desígnio constitucional de acesso ao direito e se ampliam as diferentes 
modalidades de resolução alternativa de litígios. 
São atribuições da DGAE: desenvolver e promover mecanismos que asseguram o acesso ao direito e aos tribunais, 
designadamente, nos domínios da informação, consulta jurídica e apoio judiciário; promover e apoiar a criação, 
divulgação e funcionamento dos meios extrajudiciais de composição de litígios, designadamente a mediação, a 
conciliação e a arbitragem; promover a criação e apoiar o funcionamento dos Julgados de Paz, realizar estudos no 
domínio das suas atribuições e propor medidas adequadas; prestar apoio às entidades que intervenham nas áreas do 
acesso ao direito e aos tribunais e na resolução extrajudicial de litígios; elaborar propostas de diplomas, bem como dar 



JJuullggaaddooss  ddee  PPaazz  ee  MMeeddiiaaççããoo  ––  UUmmaa  nnoovvaa  ffaaccee  ddaa  JJuussttiiççaa  

 89 
 

Justiça, na qual estava também representada a Comissão de Assuntos Constitucionais 

Direitos Liberdades e Garantias, iniciou um extenso programa de visita àquelas cidades.  

Esse programa está consubstanciado num Relatório146, que contém, entre outros anexos, 

um estudo comparativo, no qual se contrapõe a legislação brasileira, italiana e o Projecto 

de Lei do PCP (Projecto de Lei n.º 83/VIII). Este quadro comparativo incide ao nível do 

recrutamento e requisitos dos juízes; das competências (cível, criminal e territorial); da 

tramitação dos respectivos processos; da fase contenciosa e recurso; bem como da 

remuneração e patrocínio. 

Do supra aludido relatório retira-se que, os Juizados Especiais do Brasil e os Julgados de 

Paz de Itália são duas realidades diferentes, mas ambos visaram, fundamentalmente, 

resolver a crise da justiça existente nos respectivos países, constituindo ao mesmo tempo 

uma tentativa de aproximar a justiça dos cidadãos, melhorando, por esta via, o sistema de 

acesso ao direito. 

 

3.1. Brasil 

No Brasil a Delegação teve efectivamente a oportunidade de verificar uma justiça 

itinerante a funcionar e constatar uma verdadeira justiça de proximidade – ao encontro do 

cidadão. Essa proximidade radica nos próprios objectivos dos Juizados Especiais, na 

medida em que foram criados com a preocupação de se aproximarem dos problemas das 

pessoas, mas é também literal, prova disso é o facto de um destes Juizados estar a 

funcionar num centro comercial. 

“A Delegação pôde observar o atendimento aos cidadãos que apresentavam a sua 

pretensão no Juizado, a tramitação do processado através do sistema informático, até à 

realização da tentativa de conciliação por juízes não togados, tendo inclusivamente 

assistido a uma diligência.” 

Através da visita efectuada, a Delegação portuguesa concluiu que os Juizados Especiais no 

Brasil, para além de terem respondido ao objectivo de aproximar os cidadãos da justiça, 

                                                                                                                                                    
parecer sobre propostas ou projectos de diploma que versem matéria das suas atribuições, bem como divulgar e prestar 
informação sobre as novas medidas desenvolvidas no âmbito do Ministério da Justiça. 
146 Relatório – Visita a São Salvador do Estado da Bahia – Brasil, com vista a estudar os Juizados Especiais e da Visita 
a Roma destinada a analisar o funcionamento dos Julgados de Paz, Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias, Lisboa, Assembleia da República, 2000. 
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cumpriam também a finalidade de resolver a crise da justiça, caracterizada pela 

morosidade. 

No relatório em apreço, é ainda referido que o elevado número de acções introduzidas nos 

Juizados Especiais indicava que a celeridade que o processo, desburocratizado, imprime à 

marcha processual, motiva os cidadãos a recorrer a esta forma de administrar a justiça. 

O Artigo 1.º da Lei N.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995 dispõe que: “Os Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, serão criados pela União, no 

Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento 

e execução, nas causas de sua competência.”  

Deste preceito é possível perceber que o âmbito de competência dos Juizados Especiais 

brasileiros incide sobre matérias de natureza cível e criminal, estando orientados para a 

conciliação ou julgamento, dispondo também de competência executiva, nas causas para as 

quais têm competência.  

“O processo orientar-se-á pelos critérios, da oralidade, da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade” - como refere o artigo 2.º da Lei, 

ora em análise. Note-se que estes princípios correspondem, quase na totalidade, aos 

princípios constantes da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho, relativa à organização, 

competência e funcionamento dos Julgados de Paz portugueses. 

Assim, dispõe o n.º 2 do artigo 2.º, atinente aos princípios gerais dos Julgados de Paz 

portugueses: “Os procedimentos nos Julgados de Paz estão concebidos e são orientados 

por princípios de simplicidade, adequação, informalidade, oralidade e absoluta economia 

processual.” O princípio da celeridade, referido na Lei N.º 9.099 deu lugar ao princípio da 

adequação na Lei portuguesa, todos os demais princípios foram decalcados da Lei N.º 

9.099, pelo que, parece poder concluir-se que, pelo menos no que respeita aos princípios 

gerais dos Julgados de Paz, a Lei portuguesa foi fortemente inspirada pela Lei dos Juizados 

Especiais brasileiros. 
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O Artigo 3.º da Lei N.º 9.099 trata da competência dos Juizados Especiais Cíveis. Nos 

termos deste preceito legal estes Juizados “têm competência para conciliação147, processo 

e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:  

I – as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;  

II – as enumeradas no artigo 275, inciso II, do Código de Processo Civil;  

III – a ação de despejo para uso próprio;  

IV – as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I 

deste artigo.”  

Em conformidade com o Parágrafo 1.º deste art.º 3.º, o Juizado Especial tem ainda 

competência executiva. Com efeito, de acordo com o artigo 52.º da Lei N.º 9.099, a 

execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado. Tal não acontece na Lei relativa à 

organização competência e funcionamento dos Julgados de Paz portugueses148, uma vez 

que o n.º 1 do seu artigo 6.º refere que: “a competência dos Julgados de Paz é exclusiva a 

acções declarativas. (…) Para a execução das decisões dos Julgados de Paz deverá 

aplicar-se o disposto no Código de Processo Civil e legislação conexa sobre execuções 

das decisões dos tribunais de 1.ª instância”, nos termos do n.º 2 deste preceito legal. 

A Competência do Juizado Especial para promover a execução abrange as matérias:  

“I – dos seus julgados;  

II – dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, 

observado o disposto no 1o do artigo 8o desta Lei” (Artigo 3.º paragrafo 1 da Lei N.º 

9.099). 

Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, 

falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de 

trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial, 

conforme dispõe o Parágrafo 2.º do art.º 3.º da Lei brasileira ora em apreciação. 

                                                 
147 De acordo com Ruan Carlos Vezzulla, Presidente do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, 70% dos conflitos 
que são submetidos aos Juizados são resolvidos por conciliação, cerca de 20% são sanados por juízes leigos e apenas 
10% transitam para o juiz togado (in Público de 20/03/2001).  
148 Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho. 
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A SEÇÃO II da Lei n.º 9.099 trata dos juízes e conciliadores. Nos Juizados Especiais 

existe a figura do juiz, propriamente dito, e dos auxiliares de justiça, com a designação de 

“Conciliadores” e de “Juízes Leigos”. Os conciliadores e os juízes leigos são auxiliares da 

justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em direito e os 

segundos entre advogados com mais de cinco anos de experiência (Artigo 7.º da Lei n.º 

9.099). 

O juiz é quem dirige o processo, tendo liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas e de as apreciar, dando especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica, de acordo com o artigo 5.º da Lei em apreço. 

O juiz poderá utilizar critérios de equidade adoptando, em cada caso, a decisão que reputar 

mais justa e “equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”, 

conforme dispõe o artigo 6.º da Lei em apreço. 

Nos Juizados Especiais a abertura da sessão inicia-se com uma tentativa de conciliação: o 

juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, 

mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 

9.099. “A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua 

orientação” (Artigo 22.º). 

Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado, mediante 

sentença com eficácia de título executivo (Parágrafo único do artigo 22.º). No caso de não 

ter sido possível a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo recurso ao 

juízo arbitral, nos termos do artigo 24.º, cujo parágrafo 1.º dispõe:  

“O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de 

compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o Juiz 

convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para a audiência de instrução.”  

O árbitro será escolhido de entre os juízes leigos (Parágrafo 2º). Terminada a instrução, ou 

nos 5 dias subsequentes, o árbitro apresentará o laudo ao juiz togado para homologação por 

sentença irrecorrível, em conformidade com o artigo 26.º da Lei n.º 9.099. 

Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e 

julgamento, “desde que não resulte prejuízo para a defesa” (Cfr. artigo 27.º). 
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Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em 

seguida, proferida a sentença (artigo 28.º). 

A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa, excepto arguição 

de suspeição ou impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação em vigor 

(Cfr. o artigo 30.º). 

Por respeito ao princípio da celeridade, não é admitida a reconvenção nos Juizados 

Especiais.  

No que se refere aos meios de prova, o art.º 32.º dispõe que: “todos os meios de prova 

moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a 

veracidade dos fatos alegados pelas partes.”  

Quanto a custas, a sentença de “primeiro grau” não condenará o vencido em custas e 

honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em “segundo grau”, 

o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 

10% e 20% do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa (Cfr. artigo 55.º). 

O acordo extrajudicial constitui um desiderato, cuja obtenção é procurada nos Juizados 

Especiais, este, independentemente da sua natureza ou valor, poderá sempre ser 

homologado no juízo competente, valendo a sentença como título executivo judicial, nos 

termos do artigo 57.º.  

Refira-se que a audiência de julgamento é o ultimo recurso nos Juizados Especiais Cíveis, 

antes é sempre tentada a conciliação e, não logrado êxito por esta via, a arbitragem. 

Considerada por grande parte da doutrina como um marco no direito penal-processual 

brasileiro, a Lei Federal n. 9.099/95, que criou os Juizados Especiais Criminais, “realmente 

introduziu um novo paradigma na ordem jurídico-penal nacional: o da justiça criminal 

consensual.”149 

Os Juizados Especiais Criminais foram criados com competência para a conciliação, para o 

julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e, o que ora importa, 

                                                 
149 Vladimir Aras, Transação Penal nos Juizados Especiais Criminais. Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 60, Nov. 2002. 
P.1, disponível em: http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3361. 
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para “infrações penais de menor potencial ofensivo”, nos termos do artigo 60.º da Lei em 

apreço.  

No seu artigo 62.º a Lei dos Juizados Especiais anuncia alguns dos seus princípios, tais 

como a oralidade, a informalidade e a celeridade, tendo em vista assegurar a reparação dos 

danos materiais e morais sofridos pela vítima, o que se revela uma novidade no sistema 

penal brasileiro.150  

No mesmo artigo 62.º da Lei n.º 9.099/95 é defendido a aplicação, sempre que possível, de 

pena não privativa de liberdade: “Essa opção pela descarcerização acompanhada de 

objectivo despenalizador são traços marcantes da nova justiça penal pactuada brasileira, 

inspirada em certa medida em institutos do direito norte-americano, como a plea 

bargaining, mas não de todo assemelhada.”151 . 

Um dos objectivos da Lei n.º 9.099/95, em matéria penal, é o de promover o instituto da 

transacção penal, no sentido da intervenção necessária (ou mínima) do direito criminal.  

O artigo 61.º da Lei n. 9.099/95 define “infracções de menor potencial ofensivo”. Nos 

termos deste preceito estas infracções abrangem: as “contravenções penais e os crimes a 

que a lei comine pena máxima não superior a um ano de prisão (detenção ou reclusão), 

desde que tais crimes não se sujeitem a procedimento especial.” 

A transacção penal, consubstanciada nos art.ºs 72.º e 76.º da Lei n.º 9.099/95, tanto se 

aplica aos delitos submetidos aos Juizados Federais quanto aos sujeitos à competência dos 

Juizados Estaduais. Um aspecto importante é a exigência de proposta do Ministério 

Público para que seja possível transacção em determinado tipo de crimes152. Não se 

concebe uma transacção, essencialmente bilateral, sem a participação do órgão do 

Ministério Público, que é o titular privativo da acção penal.  

Recebido o termo circunstanciado no Juizado Especial, o juiz designa a audiência 

preliminar, a que se refere o art.º 72.º da Lei n. 9.099/95, no sentido de avaliar da 

                                                 
150 Vladimir Aras, Transação Penal nos Juizados Especiais Criminais. Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n.º 60, Nov. 2002. 
p.1, disponível em: http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3361. 
151 Vladimir Aras, Transação Penal nos Juizados Especiais Criminais. Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n.º 60, Nov. 2002. 
p.2, disponível em: http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3361. 
152 Nos termos do art.º 76.º da Lei nº. 9.099/95, de 26 de Setembro de 1995, terá de haver representação ou tratar-se de 
crime de acção penal pública incondicionada e não ser caso de arquivamento para que o Ministério Público possa propor 
a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas especificada em proposta. 
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viabilidade de uma composição civil dos danos sofridos pela vítima. Se esta não ocorre ou 

não é juridicamente possível, haverá lugar à tentativa de transacção penal pelo Ministério 

Público. A homologação do acordo civil acarreta a renúncia ao direito de representação ou 

de queixa, respectivamente, e leva à extinção da punibilidade do autor do facto.              

A transacção só será possível se forem atendidos os requisitos constantes do art. 76, §2º, da 

Lei nº. 9.099/95. Isto é, não se admitirá a proposta se ficar comprovado:  

“I – ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de 

liberdade, por sentença definitiva; 

II – ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de 

pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; 

III – não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem 

como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.” 

A proposta é submetida à aceitação bilateral, pelo autor do facto e pela defesa. Se for aceite 

por ambos, o juiz verificará se estão presentes os seus requisitos objectivos e subjectivos e 

aplicará a pena não privativa de liberdade discriminada na proposta.  

Em situação alguma poderá ser transaccionada pena privativa de liberdade. A aceitação da 

transacção é particularmente benéfica para o autor do delito, pois não haverá qualquer 

registo para efeito de reincidência. A transacção impede a existência de nova transacção 

durante um período de cinco anos. Além disso, a sua aceitação impede a execução civil da 

sentença para efeitos de reparação de dano.  

Da sentença que homologar a transacção penal cabe apelação à “turma recursal”, estadual 

ou federal, no prazo de dez dias. Enquanto que, da decisão que a rejeitar cabe mandado de 

segurança pelo Ministério Público e “habeas corpus” pelo autor do facto, ou ainda 

correcção parcial, conforme o caso. 

São reconhecidas as vantagens da transacção penal nos Juizados Criminais brasileiros: 

“Como instituto despenalizador e descarcerizador, que se presta mesmo a evitar o 

processo penal, só iniciado com a denúncia, a transação penal é inovação fundamental na 

ordem jurídica de um Estado que se declara democrático, pois possibilita realizar os 
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princípios da intervenção necessária (minina non curat praetor), evitando seguir-se a 

carcomida máxima nec delicta maneant impunita, tão cara aos Estados totalitários.”153  

 O sucesso dos Juizados Especiais no Brasil já conduziu à sua extensão à justiça federal, 

através da Lei N.º 10.259, de 12 de Julho de 2001, que dispõe sobre a instituição dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal. 

 

3.2. Itália 

O Relatório em referência salienta que, em Itália a Delegação portuguesa não ficou tão 

bem impressionada com a experiência dos Julgados de Paz como havia ficado no Brasil. A 

Delegação constatou que as competências em matéria penal dos juízes de paz italianos não 

estavam ainda concretizadas e os níveis de acordo eram mais modestos do que os 

alcançados nos Juizados Especiais brasileiros. 

Por outro lado, o recrutamento e fixação dos juízes de paz nos lugares para que foram 

nomeados revelou-se difícil. Não obstante o acima referido, quanto aos Julgados de Paz em 

Itália, o Relatório conclui de uma forma bastante encorajadora e estimulante, tendo em 

vista a criação destes Tribunais em Portugal: 

“Mas a verdade é que quer num quer noutro país (seguramente com realidades 

sociológicas diferentes, a determinarem soluções diferentes) os novos Tribunais, com 

juízes não togados, e regras procedimentais e organizacionais diferentes das existentes na 

forma clássica de administração da justiça contribuem para garantir o acesso ao direito.” 

O juiz de paz italiano, “Giudice di Pace”154, foi instituído pela Lei n.º 374, de 21 de 

Novembro de 1991, as suas funções tiveram por objectivo proporcionar ao cidadão a 

possibilidade de resolver, de forma célere, conflitos de natureza civil e penal, de menor 

complexidade, “no intuito de alcançar uma justiça mais imediata e concreta155”.  

De referir que os juízes de paz italianos, por via da Lei n.º 468, de 24 de Novembro de 

1999, têm competência para apreciar matérias de natureza civil e, mais recentemente, de 

natureza penal. 

                                                 
153 Vladimir Aras, Transação Penal nos Juizados Especiais Criminais. Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 60, Nov. 2002. 
P.4,disponível em: http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3361. 
154 Em Itália, aquando da visita da delegação portuguesa no ano 2000, para 9100 magistrados togados existiam 4700 
juízes de paz, a funcionar em 845 sedes. 
155 Observatório Permanente da Justiça, Percursos da informalização e da desjudicialização – por caminhos da reforma 
da administração da justiça (análise comparada), Coimbra, Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, Novembro de 2001, p.230. 
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Em matéria civil, os “Giudice di Pace” exercem uma função conciliatória entre as partes 

sem qualquer limite de valor e de matérias, desde que não sejam da competência exclusiva 

de outros juízes. Do âmbito destas matérias estão incluídas questões relacionadas com o 

direito do trabalho e de família. 

Estes juízes também detêm competências no domínio dos recursos sobre a aplicação de 

uma sanção administrativa (multa): o Decreto Legislativo n.º 507/1999, confere aos 

automobilistas a possibilidade de, no caso de considerarem que a sua multa foi injusta, 

recorrerem para o Julgado de Paz, tal como no passado haviam feito em relação ao 

“Perfeito”156 . 

Os “Giudice di Pace” têm competência para resolver os seguintes litígios: 

Causas sobre bens móveis, cujo valor limite é de 5.000.000 de liras (€ 2.582,28), desde que 

estas causas não sejam atribuídas a outro juiz; acções de indemnização relativas a acidentes 

causados por circulação de veículos e embarcações (marítimas e fluviais) com valor não 

superior a 30.000.000 de liras (€ 15.493,71); acções referentes à plantação de árvores e 

arbustos e questões de condomínio, de forma exclusiva e sem limite de valor; causas 

apresentadas por um proprietário ou por um locatário de um imóvel sujeito a uma 

arbitragem cível relativa à emissão de fumo ou de calor, produção de ruídos, escoamento e 

propagações similares superiores ao legalmente admitido.  

Quando o valor da controvérsia não ultrapassar os 2.000.000 de liras (€ 1.032,91), o juiz de 

paz deverá recorrer à equidade para decidir. 

Levar uma questão à apreciação do juiz de paz não implica o pagamento de custas nem o 

acompanhamento de advogado, desde que a causa não exceda o valor de 1.000.000 de liras 

(€ 516,46). 

Na primeira audiência, o juiz de paz interroga as partes, tendo em vista conciliá-las. Na 

eventualidade de ser alcançado um consenso o juiz redige um termo de conciliação que 

deverá corresponder ao acordo verbal alcançado pelas partes. 

Em 2 de Janeiro de 2002, entrou em vigor o Decreto Legislativo n.º 274, de 28 de Agosto 

de 2000, que alarga as competências dos Julgados de Paz em matéria penal, introduzindo 

também, pela primeira vez, uma referência expressa à mediação, no seu art.º 35.º. Esta Lei 

tomou em linha de conta as orientações formuladas pelo Conselho da União Europeia de 

                                                 
156 Observatório Permanente da Justiça, Percursos da informalização e da desjudicialização – por caminhos da reforma 
da administração da justiça (análise comparada), Coimbra, Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, Novembro de 2001, p.232. 
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15 de Março de 2001, que incentiva o recurso à mediação e o reconhecimento do direito 

das vítimas serem informadas sobre os procedimentos criminais. A referida Lei introduziu 

uma lista de sanções – multas, prisão domiciliária, serviço à comunidade - destinadas a 

serem aplicadas a delitos que estejam abrangidos na competência do Julgado de Paz e 

apenas no caso da tentativa de resolução do conflito, através da mediação ou reparação, 

não lograr êxito. No domínio da competência dos Julgados de Paz em matéria penal, estão 

compreendidos delitos como: assaltos, ameaças e injúrias, correspondendo a cerca de 12% 

a 14% dos delitos, constantes do Código Penal italiano, praticados durante um ano157. 

 De sublinhar um aspecto inovador da nova legislação, em vigor desde Janeiro de 2002, 

que consiste na possibilidade do juiz de paz agir como mediador ou recorrer a mediadores 

externos158. O artigo 29.º do Decreto Legislativo em apreço permite ao juiz de paz 

promover directamente a reconciliação entre as partes, desde que estejam reunidos dois 

pressupostos: tratar-se de um crime particular e a vítima ter tido um papel activo.  

O juiz tem ainda a faculdade de suspender a instância, por dois meses, para permitir que a 

mediação ocorra, agindo na qualidade de mediador ou encaminhando o processo para um 

mediador externo.  

A consequência da mediação, no caso de ser bem sucedida, será a desistência da queixa e 

extinção do delito.    

A possibilidade do recurso à mediação penal nos Julgados de Paz italianos traduz, no 

entender de Grazia Mannozzi, o reconhecimento da importância da justiça reparadora ou 

restaurativa. Para que o procedimento criminal se extinga, em resultado de uma conduta 

restaurativa, o agressor deverá manifestar, previamente à mediação, que pretende proceder 

à reparação do dano e eliminar os efeitos danosos da sua conduta. Nesse caso, compete ao 

juiz verificar se a reparação do dano satisfaz as “exigências de censura e prevenção”159, 

suspendendo a instância, por um período no máximo de três meses, para permitir ao agente 

ressarcir a vítima. Esta última tem sempre o direito de ser ouvida antes da extinção do 

procedimento criminal, em consequência do ressarcimento dos danos. 

                                                 
157 De acordo com as estatísticas da justiça italiana dos últimos cinco anos, apresentadas por Gracia Mannozzi, O 
enquadramento da mediação no sistema de justiça criminal. A rede italiana dos Julgados de Paz. Enquadramento da 
Mediação: um modelo teórico, NewsLetterDGAE n.º 0 da Direcção-Geral da Administração Extrajudicial, 2001, p.8. 
158 Gracia Mannozzi, O enquadramento da mediação no sistema de justiça criminal. A rede italiana dos Julgados de Paz. 
Enquadramento da Mediação: um modelo teórico, NewsLetterDGAE n.º 0 da Direcção-Geral da Administração 
Extrajudicial, 2001, p.8. 
159 Observatório Permanente da Justiça, Percursos da informalização e da desjudicialização – por caminhos da reforma 
da administração da justiça (análise comparada),Coimbra, Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, Novembro de 2001, p.235. 
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O Decreto Legislativo n.º 274 de 28, de Agosto de 2000, que instituiu a competência penal 

dos Julgados de Paz, em Itália, legitimou “um modelo penal aberto à justiça reparadora, 

pela primeira vez expressamente facultando a possibilidade de recorrer à mediação entre 

vítima e agressor e reconhecendo que um comportamento reparador é um meio próprio 

para extinguir o procedimento criminal”.160   

 

4. Julgados de Paz natureza e regime jurídico 

A Proposta de Lei relativa à organização, competência e funcionamento dos Julgados de 

Paz, veio a ser aprovada por unanimidade na Assembleia da República, dando origem à Lei 

n.º 78/2001, de 13 de Julho (LJP).  

Nos termos do n.º 1 do art.º 64.º da Lei em apreço, que salientava o facto dos Julgados de 

Paz iniciarem o seu funcionamento em Portugal a título de projecto experimental, ficou 

estabelecido que, até ao final do ano 2001, o Governo criaria e providenciaria a instalação 

de Julgados de Paz no âmbito dos municípios de Lisboa; Oliveira do Bairro; Seixal e Vila 

Nova de Gaia. Para o efeito, o Governo deveria celebrar com as autarquias da área, ou 

áreas das respectivas circunscrições, protocolos relativos às instalações, equipamentos e 

pessoal de apoio, necessários à instalação dos projectos experimentais, conforme o 

disposto no n.º 3 deste art.º 64.º. 

 

4.1. O Municipalismo 

A instalação e o funcionamento dos Julgados de Paz decorrem de parcerias estabelecidas 

entre o Ministério da Justiça e as autarquias locais. Assim, os recursos humanos e 

materiais, afectos aos Julgados de Paz, resultam de uma divisão de responsabilidades entre 

o poder central e o poder local, assente numa lógica de colaboração recíproca, no reforço 

do princípio da proximidade. 

Este sistema pressupõe alguma descentralização na implementação dos Julgados de Paz161 

e demonstra a vocação concelhia dos mesmos, art.º 4.º LJP. 

                                                 
160 Gracia Mannozzi, O enquadramento da mediação no sistema de justiça criminal. A rede italiana dos Julgados de Paz. 
Enquadramento da Mediação: um modelo teórico, NewsLetterDGAE n.º 0 da Direcção-Geral da Administração 
Extrajudicial, 2001, p.9. 
161 Cfr. Cardona Ferreira, Julgados de Paz Cidadania e Justiça, Do passado, pelo Presente, para o futuro, in Boletim da 
Ordem dos Advogados n.º 23, Nov. Dez. 2002, pp.42-46. 
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Os art.ºs 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 329/2001, de 20 de Dezembro162 concretizam a 

forma como se processa a referida repartição de responsabilidades e de despesas entre o 

Ministério da Justiça e as autarquias: 

O art.º 12.º do Decreto-Lei em apreço dispõe a respeito do pessoal que presta serviços nos 

Julgados de Paz, o funcionamento dos Julgados de Paz (...) “é assegurado por funcionários 

e agentes das autarquias locais, em regime de destacamento, ou por pessoal para o efeito 

contratado, sem prejuízo da requisição de funcionários e agentes da administração central 

nos termos da lei.” 

 No que concerne às despesas de funcionamento, o n.º 1 do art.º 13.º, do supra referido 

Decreto-Lei n.º 329/2001, estabelece que as despesas decorrentes da instalação e do 

funcionamento dos Julgados de Paz, incluindo as relativas ao pessoal a eles afecto, são 

suportadas nos termos de protocolos a celebrar entre o Ministério da Justiça e as 

respectivas câmaras municipais. 

As despesas com a remuneração dos juízes e com o pagamento dos honorários dos 

mediadores são suportadas pelo Ministério da Justiça, através da Direcção-Geral da 

Administração Extrajudicial, de acordo o n.º 2 do art.º 13.º do Decreto-Lei ora em análise. 

Esta relação de cooperação, entre a administração central e a administração local, justificou 

ainda que o art.º 65.º n.º 2, alínea e) previsse a representação da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses no Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz. 

Os quatro protocolos, celebrados entre o Ministério da Justiça e as autarquias, para a 

instalação de outros tantos Julgados de Paz a título experimental, foram assinados em 

Janeiro e em Fevereiro de 2002, conforme o previsto no Decreto-Lei n.º 329/2001, de 20 

de Dezembro. 

Numa primeira fase, dos quatro concelhos em que foram criados Julgados de Paz (Lisboa, 

Seixal, Oliveira do Bairro e Vila Nova de Gaia) apenas foram abrangidas 18 freguesias, o 

que parece insuficiente, atendendo ao facto de só em Lisboa existirem 53 freguesias. 

Em Julho de 2003, o Decreto-Lei n.º 140/2003, de 2 de Julho, alargou a competência 

territorial dos quatro Julgados de Paz em funcionamento, por forma a que estivessem 

abrangidas nas respectivas circunscrições territoriais dos quatro concelhos com Julgados de 

Paz, todas as freguesias que os integram. 

                                                 
162 Diploma legal que procede à criação dos Julgados de Paz de Lisboa, de Oliveira do Bairro, do Seixal e de Vila Nova 
de Gaia. 
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Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 9/2004, de 9 de Janeiro, procedeu à criação de oito 

novos Julgados de Paz, quatro de âmbito concelhio e outros quatro de âmbito de 

agrupamento concelhio: 

a) Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Aguiar da Beira e Trancoso; 

b) Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Cantanhede, Mira e Montemor-o-

Velho; 

c) Julgado de Paz do Concelho de Miranda do Corvo; 

d) Julgado de Paz do Concelho do Porto; 

e) Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Santa Marta de Penaguião, Alijó, 

Murça, Peso da Régua, Sabrosa e Vila de Real; 

f) Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Tarouca, Armamar, Castro Daire, 

Lamego, Moimenta da Beira e Resende; 

g) Julgado de Paz do Concelho de Terras do Bouro; 

h) Julgado de Paz do Concelho de Vila Nova de Poiares. 

 

4.2. Natureza jurídica  

Os Julgados de Paz adquiriram dignidade constitucional, por via da previsão legal 

constante do n.º 2 do art.º 209.º da Constituição da República Portuguesa. Ao dispor que: 

“Podem existir tribunais marítimos, tribunais arbitrais e Julgados de Paz”, a Lei 

Fundamental está a conferir um tratamento similar às três categorias, elencadas e 

agrupadas no referido preceito legal, o que permite concluir que a Constituição também 

qualifica os Julgados de Paz como tribunais. 

No entanto, da análise ao enquadramento sistemático adoptado pela Lei Fundamental, no 

que concerne às categorias de tribunais que enumera, depreende-se que os Julgados de Paz 

não pertencem à categoria dos tribunais judiciais, uma vez que estes tribunais são referidos 

no n.º 1 do art.º 209.º, ora objecto da nossa análise. Acompanhamos Joel Ramos Timóteo 

Pereira quando define os Julgados de Paz como se tratando de Tribunais alternativos: “Os 

Julgados de Paz são estruturas de mediação e conciliação, em alternativa aos Tribunais 

comuns, mas cujas decisões, à semelhança das decisões dos tribunais arbitrais, têm a 

mesma força legal dos Tribunais de 1.ª instância.”163  

                                                 
163 Joel Timóteo Ramos Pereira, Julgados de Paz, Organização Trâmites e Formulários, Lisboa, Quid Iuris, 2002, p. 35. 
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 Para Diogo Lacerda Machado, Secretário de Estado da Justiça aquando da criação dos 

Julgados de Paz, estes “são câmaras parajudiciais que funcionam numa lógica de 

proximidade, celeridade e economia (...).”164 

O aspecto mais notório dos Julgados de Paz é, na verdade, a sua estrutura bipartida, que 

abrange, por um lado, a mediação enquanto método não adversarial de resolução de 

conflitos, e, por outro lado, o julgamento presidido por um juiz de paz, a quem compete 

decidir a questão controvertida, por via de sentença. 

No que diz respeito à natureza jurídica do Julgado de Paz, a nossa concepção é de que se 

trata de um meio “misto”. Isto é, ao não ser dada liberdade às partes de optarem, se querem 

ou não resolver o seu conflito num Julgado de Paz, dado o seu carácter obrigatório quanto 

às matérias previstas na Lei n.º 78/2001 e no que toca à jurisdição da área da sua 

competência,165 a sua natureza aproxima-se da de um verdadeiro tribunal, sob o ponto de 

vista da imperatividade e autoridade que identifica o poder judicial. Porém, o facto da 

actuação dos Julgados de Paz estar vocacionada para estimular a justa composição dos 

litígios por acordo das partes166, confere-lhe contornos não adversariais e de pacificação 

social que aproximam os Julgados de Paz das formas de resolução extrajudicial de 

conflitos (designadamente da mediação e da arbitragem voluntária).     

 

4.3. A Lei-quadro dos Julgados de Paz 

A Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho está estruturada em VII capítulos: 

O Capítulo I é relativo às Disposições Gerais, no qual destacamos o art.º 2.º, relativo aos 

“Princípios gerais” e o art.º 5.º, relativo a “Custas”. 

 

4.3.1 Os Princípios  

Os princípios gerais norteadores dos Julgados de Paz estão plasmados no art.º 2.º da Lei n.º 

78/2001. No entender de Cardona Ferreira este preceito constitui (...) “a chave de toda a 

orientação que deve guiar a conduta quer dos utentes, quer das pessoas que desempenham 

funções.”167   

                                                 
164 Ana Isabel Abrunhosa, Por uma Justiça de Proximidade In Semanário Expresso, 27.05.2000, p.13. 
165 O que se retira desde logo do art.º 18.º da LOFTJ, que permite concluir pela competência exclusiva dos Julgados de 
Paz nas matérias previstas na Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho. 
166 Nos termos do n.º 1 do art.º 2.º da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho. 
167 J.O. Cardona Ferreira, Julgados de Paz Organização, Competência e Funcionamento, Coimbra, Coimbra Editora, 
2001, p.19. 
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No n.º 1 deste art.º 2.º é salientada a vocação dos Julgados de Paz: “permitir a participação 

cívica dos interessados e para estimular a justa composição dos litígios por acordo das 

partes.”  

No comentário de Cardona Ferreira a este preceito, é sublinhada a virtualidade que os 

Julgados de Paz podem ter no plano de uma acção “pedagógica e solucionadora,” bem 

como o facto destes deverem procurar a pacificação e a tranquilização individual e social 

pela via, “privilegiada” do acordo168. Na esteira deste eminente Juiz, consideramos que 

este preceito demonstra a intenção do legislador em conferir aos Julgados de Paz a vocação 

para mudar o paradigma, quanto ao modo de resolução de conflitos e ao que se espera de 

um tribunal: substituindo o processo adversarial e impositivo, característico dos tribunais 

comuns, por um processo fomentador da autocomposição e da participação das partes na 

procura de um acordo para a resolução dos seus litígios e consequentemente da paz social. 

No n.º 2 deste art.º 2.º são indicados os princípios segundo os quais os procedimentos nos 

Julgados de Paz estão concebidos e são orientados: “por princípios de simplicidade, 

adequação, informalidade, oralidade e absoluta economia processual.” Esses princípios, 

como já referimos, correspondem, quase na totalidade, aos critérios do processo dos 

Juizados Especiais brasileiros, constantes do art.º 2.º da Lei n.º 9.099/95, de 26 de 

Setembro, excepção feita para o princípio da adequação. 

Simplicidade – este princípio tem manifestações em variados aspectos do processo nos 

Julgados de Paz, designadamente logo aquando da apresentação do requerimento na 

secretaria dos Julgados de Paz, aspecto a que alude o artigo 43.º (LJP). Nos termos do n.º 2 

deste artigo, o “requerimento pode ser apresentado verbalmente ou por escrito, em 

formulário próprio, com indicação do nome e do domicílio do demandante e do 

demandado, contendo a exposição sucinta dos factos, o pedido e o valor da causa. O n.º 3 

também evidência a simplicidade do processo, ao dispor que: se o requerimento for 

efectuado verbalmente, deve o funcionário reduzi-lo a escrito.”  

Acresce que nos Julgados de Paz não há lugar a duplicados legais, é a secretaria que deverá 

facultar às partes cópia das peças processuais. O que associa ao princípio da simplicidade o 

                                                 
168 J.O. Cardona Ferreira, Julgados de Paz Organização, Competência e Funcionamento, Coimbra, Coimbra Editora, 
2001. p.20. 



LLúúcciiaa  FFááttiimmaa  BBaarrrreeiirraa  DDiiaass  VVaarrggaass  

 104 

princípio da desburocratização, enquanto manifestação da vontade de eliminar entraves ao 

cidadão, no acesso à justiça.  

Por outro lado, o facto da constituição de advogado ser facultativa também alicerça a ideia 

de simplicidade processual nos Julgados de Paz: O n.º 1 do artigo 38.º, relativo à 

representação nos Julgados de Paz, estabelece o dever das partes comparecerem 

pessoalmente, todavia confere a faculdade de se fazerem acompanhar por advogado, 

advogado estagiário ou solicitador. Esta assistência só é obrigatória quando a parte seja 

cega, surda, muda, analfabeta, desconhecedora da língua portuguesa ou, se por qualquer 

outro motivo, se encontrar numa posição de manifesta inferioridade, nos termos do n.º 2 

deste artigo. 

Adequação – a definição deste princípio consta do art.º 265.º- A do Código de Processo 

Civil, que dispõe o seguinte: “quando a tramitação processual prevista numa lei não se 

adequar às especificidades da causa, deve o juiz oficiosamente, ouvidas as partes, 

determinar a prática de actos que melhor se ajustem ao fim do processo, bem como as 

necessárias adaptações.” Perpassa deste princípio a ideia de flexibilidade que se pretende 

incutir ao processo nos Julgados de Paz. Mais importante que seguir uma tramitação rígida 

o juiz deverá atender às especificidades do caso concreto para melhor se ajustar aos 

objectivos do processo.169 Ou seja: o modo como os actos decorrem deve ter em conta a 

razão de ser de cada acto.170 

Informalidade – integrado nos dois princípios já acima aflorados, o princípio da 

informalidade, consignado no art.º 2.º LJP, tem subjacente a ideia de eliminar o carácter 

cerimonial do processo: “Significa que as causas devem ser tratadas sem a liturgia, 

paramentação ou ainda protocolos próprios do processo civil comum, na medida em que 

se procura, acima de tudo um resultado, que é o da justa composição do litígio e o acordo 

das partes”.171 Constituem dois exemplos deste princípio, o impedimento de dedução de 

incidentes nos Julgados de Paz, uma vez que, suscitando as partes um incidente processual, 

o juiz de paz deverá remeter o processo para o tribunal judicial competente, para que siga 

os seus termos, sendo aproveitados os actos processuais já praticados, nos termos 

                                                 
169 Joel Timóteo Ramos Pereira, Julgados de Paz, Organização Trâmites e Formulários, Lisboa, Quid Iuris, 2002, p.32. 
170 J.O. Cardona Ferreira, Julgados de Paz Organização, Competência e Funcionamento, Coimbra, Coimbra Editora, 
2001, p.20. 
171 Joel Timóteo Ramos Pereira, Julgados de Paz, Organização Trâmites e Formulários, Lisboa, Quid Iuris, 2002, p.32. 
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constantes do art.º 41.º da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho e o limite das causas objecto de 

recurso (art.º 62.º LJP172), já que, só a partir de determinado valor (que terá de exceder 

metade do valor da alçada do tribunal de 1.ª instância) é que é possível recorrer-se da 

sentença de um juiz de paz. 

Oralidade – nos Julgados de Paz a prática de actos por via escrita é limitada. Tal, verifica-

se desde logo no momento da apresentação do requerimento inicial que, em conformidade 

com o n.º2 do art.º 43.º da Lei n.º 78/2001, poderá ser deduzido verbalmente, sendo 

posteriormente deduzido a escrito pelo técnico de atendimento. No serviço de mediação, 

quer na fase da pré-mediação quer na fase de mediação propriamente dita, também se 

verifica este princípio (art.º 53.º LJP), todavia, não o encaramos com a abrangência que 

Joel Ramos Timóteo Pereira lhe confere. Isto porque, na pré-mediação existe de facto uma 

explicação oral dos objectivos da mediação (em conformidade com o art.º 50.º LJP), mas, 

no final desta, se as partes pretenderem aderir à mediação é assinado um termo de 

consentimento de mediação, como o que consta em anexo (Anexo IX). 

De igual modo, também na mediação, que Joel Ramos Timóteo Pereira considera “a fase 

por excelência do cumprimento deste princípio”173 se verificam restrições a este princípio 

da oralidade, na medida em que, se as partes chegarem a acordo este deverá ser reduzido a 

escrito, devendo conter todas as condições e especificações, tal como foram acordadas 

pelas partes174 “para imediata homologação do juiz de paz, tendo valor de sentença”, n.º1 

do art.º 56.º LJP, in fine.  

Absoluta economia processual – os actos processuais serão reduzidos ao mínimo 

indispensável, pois o que verdadeiramente interessa é a justeza do resultado.175 Este 

princípio entronca no princípio da simplicidade, acima referido e, essencialmente, pode ser 

traduzido numa economia de meios, que se traduz numa redução de actos e formalidades.  

                                                 
172 Nos termos do n.º1 do artigo 62.º, que tem por epígrafe Recursos, As sentenças proferidas nos processos cujo valor 
exceda metade do valor da alçada do tribunal de 1.ª instância podem ser impugnadas por meio de recurso a interpor 
para o tribunal da comarca ou para o tribunal de competência específica que for competente, em que esteja sedeado o 
julgado de paz. 
173 Joel Timóteo Ramos Pereira, Julgados de Paz, Organização Trâmites e Formulários, Lisboa, Quid Iuris, 2002, p.33. 
174 Ruan Carlos Vezzulla, Mediação Teoria e Prática Guia para Utilizadores e Profissionais, Agora Publicações, Lda., 
2001, p.62. 
175 J.O. Cardona Ferreira, Julgados de Paz Organização, Competência e Funcionamento, Coimbra, Coimbra Editora, 
2001, p.22. 
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“Na Lei dos Julgados de Paz, é nítida a preocupação do legislador em conceber um 

processo orientado pela economia processual que, apesar de salvaguardar todos os 

direitos e garantias constitucionais ou decorrentes de outros diplomas legais, consiga ser 

adequado a uma realidade tão específica como a dos Julgados de Paz.”176 

 

4.3.2. As custas nos Julgados de Paz 

O artigo 5.º da Lei n.º 78/2001 dispõe sobre as custas. Para além de simples e 

desburocratizado, é suposto que o processo nos Julgados de Paz seja também económico, 

pelo que as custas nestes tribunais são reduzidas. Ainda assim, o n.º 1 deste art.º 5.º refere 

que “nos Julgados de Paz há lugar a pagamento de custas”, sendo a 

 tabela de custas aprovada por portaria do Ministro da Justiça (n.º2). Ora, nos termos do 

art.º 1.º da Portaria n.º 1456/2001, de 28 de Dezembro, existe uma taxa única de € 70 a 

cargo da parte vencida ou repartida entre o demandante e o demandado, na percentagem 

determinada pelo juiz de paz, finda a audiência de julgamento. Quando o processo é 

concluído por acordo através da mediação, a taxa é reduzida para € 50, devolvendo-se a 

cada uma das partes a quantia de € 10, conforme refere o art.º 7.º da Portaria em apreço. 

 

4.3.3. Competência dos Julgados de Paz 

O Capítulo II da Lei n.º 78/2001 dispõe sobre a competência em razão do objecto, do valor, 

da matéria e do território.  

O artigo 6.º estabelece a competência em razão do objecto, sendo que 

o n.º 1 deste artigo delimita a competência dos Julgados de Paz, ao referir que esta é 

exclusiva a acções declarativas. Como refere Cardona Ferreira, no comentário que faz a 

este preceito legal: “ficamos a saber que, para já, os Julgados de Paz só podem julgar 

acções cíveis a que caiba processo declarativo.177”  

 

A competência executiva e a filosofia dos Julgados de Paz 

Para a execução das decisões dos Julgados de Paz aplica-se, nos termos do n.º 2 do artigo 

6.º, o disposto no Código de Processo Civil e a legislação conexa, sobre execuções das 

                                                 
176 Catarina Araújo Ribeiro, Joana de Deus Pereira, Susana Figueiredo Bandeira, Ana Soares da Costa, Marta Samúdio 
Lima, Julgados de Paz e mediação: um novo conceito de Justiça, Lisboa, Associação Académica da Faculdade de Direito 
de Lisboa, 2002, p.154. 
177 J.O. Cardona Ferreira, Julgados de Paz Organização, Competência e Funcionamento, Coimbra, Coimbra Editora, 
2001, p.25. 
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decisões dos tribunais de 1.ª instância. Nesta conformidade, resulta que a execução das 

decisões dos Julgados de Paz compete aos tribunais judiciais de 1.ª instância, do mesmo 

modo que sucede nos Tribunais Arbitrais, tendo em conta o preceituado no art.º 30.º da Lei 

n.º 31/86, de 29 de Agosto. 

Sobre este assunto, Cardona Ferreira considera que será desejável que os Julgados de Paz 

venham a dispor de competência executiva, “à semelhança dos Juizados Especiais 

Brasileiros”.178  

Entendemos que a decisão de atribuir competência executiva aos Julgados de Paz é, 

essencialmente, de natureza política. Prende-se com a forma de conceber os Julgados de 

Paz e o seu papel no sistema judicial português. 

No plano teórico, se se conceber os Julgados de Paz como meros tribunais com um 

procedimento simplificado, semelhantes aos Tribunais de pequenas causas, actualmente 

existentes nas principais comarcas do país, faz sentido atribuir-lhes força executiva. 

Todavia, se se entender que os Julgados de Paz têm uma natureza diferente, na medida em 

que sejam elementos de pacificação social, mais próximos das formas de resolução 

extrajudicial de conflitos (como é o caso da mediação e da arbitragem voluntária), não faz 

sentido atribuir-lhes competência executiva. Dado que, na acção executiva, mais do que no 

processo declarativo, está bem vincada a autoridade e a força injuntiva dos tribunais, o seu 

poder e a capacidade de impor determinada solução para pôr cobro a um conflito. 

É verdade que, ao não ser atribuída competência executiva aos Julgados de Paz, poderá 

estar em causa alguma perda de autoridade no seu âmbito de competência territorial. Na 

medida em que, sendo, frequentemente, a tutela efectiva (final e real) dos direitos apenas 

alcançada mediante a execução de sentenças, reservar as especiais características dos 

Julgados de Paz unicamente à fase declaratória poderá induzir a ideia de que, afinal, os 

mesmos não cumprem cabalmente a sua missão, uma vez que apenas apresentam solução 

para parte do problema. Nesta conformidade, situações haverá que para o cidadão comum 

será frustrante recorrer a um Julgado de Paz, porque acabará por “ter de ir a um tribunal 

normal” para fazer valer o seu direito. Questionar-se-á então para que serve a decisão do 

Julgado de Paz – para esperar por ela dois anos para obter pagamento, ou até nada?179   

                                                 
178 J.O. Cardona Ferreira, Julgados de Paz Organização, Competência e Funcionamento, Coimbra, Coimbra Editora, 
2001, p.26. 
179 Naturalmente que a questão só se coloca porque a acção executiva é morosa e os resultados são insatisfatórios... 
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A questão da atribuição de competência executiva aos Julgados de Paz implica uma 

reflexão quanto à sua própria natureza. Muito embora nos pareça tratarem-se de 

verdadeiros tribunais, as suas especificidades, no que respeita à oferta de uma justiça 

“alternativa” que propõem, “vocacionada para estimular a justa composição dos litígios 

por acordo das partes”180, não se compadecem com uma equiparação ao regime 

imperativo próprio dos tribunais comuns. 

Entendemos, por outro lado, que a função, pelo menos imediata, dos Julgados de Paz não é 

a de reduzir as pendências nos tribunais judiciais. Os Julgados de Paz, a nosso ver, têm 

também como objectivo introduzir uma filosofia diferente na forma de resolução de 

determinados conflitos, relativos às matérias previstas no art.º 9.º da Lei n.º 78/2001.   

Assim, os motivos pelos quais defendemos a não atribuição de competência executiva aos 

Julgados de Paz estão intimamente relacionados com a sua filosofia. Se têm uma filosofia 

diferente então, como conciliar a função executiva com esta forma de resolução de litígios? 

Será igualmente necessário incutir uma nova filosofia de execução das decisões? Mas, 

neste caso, como compatibilizar essa diferente filosofia com as garantias constitucionais da 

acção executiva? Não nos parecem viáveis tão grandes discrepâncias. 

 

A atribuição de competência penal aos Julgados de Paz  

No n.º 2 do art.º 9.º da Lei n.º 78/2001 há uma ténue incursão no direito penal, no que toca 

a alguns crimes particulares, mas estritamente circunscrita a pedidos de indemnização 

cível, quando não haja sido apresentada participação criminal ou após desistência da 

mesma. O que, em bom rigor, significa que os Julgados de Paz não têm competência em 

matéria penal. 

À semelhança do que se passa nos Juizados Especiais brasileiros, que dispõem de 

competência penal, para infracções penais de menor potencial ofensivo, Cardona Ferreira 

considera também que “poderia ser conveniente que os Julgados de Paz tivessem 

competência referente a ilícitos penais”, no caso dos crimes particulares e semi – 

públicos181, desde que não fosse aplicada pena privativa de liberdade. 

Todavia, em matéria penal coloca-se, desde logo, um obstáculo reconhecido pelo Autor: o 

teor do n.º 5 do art.º 209.º da Constituição da República Portuguesa. Isto porque, este 

                                                 
180 Como refere o n.º1 do art.º 2.º da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho. 
181 J.O. Cardona Ferreira, Julgados de Paz Organização, Competência e Funcionamento, Coimbra, Coimbra Editora, 
2001, p.26. 
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artigo proíbe a existência de tribunais com competência exclusiva para o julgamento de 

certa categoria de crimes, como parece ser o caso em apreço, já que a competência dos 

Julgados de Paz em matéria penal ficaria, segundo a proposta de Cardona Ferreira, baseada 

no modelo dos Juizados Especiais brasileiros. Isto é, circunscrita aos crimes particulares e 

semi – públicos. O Autor rebate este obstáculo alegando que o actual objectivo do n.º 5 do 

art.º 209.º da Constituição teve por objectivo “acabar com tribunais especiais limitativos 

dos direitos das pessoas o que não seria o caso.”182  

A matéria da atribuição de competência penal aos Julgados de Paz foi analisada, 

previamente à publicação da Lei n.º 78/2001. Coube a Figueiredo Dias proferir um 

parecer183 sobre esta questão, a pedido do Ministro da Justiça àquela data. A razão 

invocada por aquele eminente Professor de Direito da Universidade de Coimbra no seu 

parecer, para justificar a não atribuição de competência penal aos Julgados de Paz, prende-

se, essencialmente, com a existência de um processo sumaríssimo, também ele configurado 

como um processo desformalizado e simplificado, que seria substituído pelos Julgados de 

Paz, sem que tivesse havido oportunidade para promover as potencialidades daquele. 

“Seria, pois uma solução “curta” substituir o actual processo sumaríssimo pela 

intervenção do JP (...) O que verdadeiramente importa, nesta sede, é promover a crença 

nas potencialidades do actual processo sumaríssimo e o entendimento de que os 

aplicadores da lei devem, sempre que possível optar por ele (...)”184. 

A este motivo acrescem algumas interrogações, suscitadas no parecer de Figueiredo Dias, 

designadamente no que respeita à questão do recurso de uma decisão, de natureza penal, 

proferida no Julgado de Paz, para o tribunal comum. Assim, importará saber “o que 

acontecerá se o julgado de paz, com a aceitação do agente da infracção, o condenar no 

pagamento de uma multa ou em outra sanção não privativa da liberdade e, 

posteriormente, vier a verificar-se que a sanção não é cumprida.” Quanto a esta questão, a 

posição de Figueiredo Dias seria a seguinte: “O JP deve assegurar-se, até ao limite 

possível, que tal não acontecerá, exigindo as garantias possíveis que a pena virá a ser (ou 

é imediatamente) cumprida. Se, em todo o caso, tal não acontecer, não vejo no momento 

                                                 
182 J.O. Cardona Ferreira, Julgados de Paz Organização, Competência e Funcionamento, Coimbra, Coimbra Editora, 
2001, p.26. 
183 Parecer de Jorge Figueiredo Dias, Coimbra, 2001-03-02. 
184 Parecer de Jorge Figueiredo Dias, Coimbra, 2001-03-02, p.6. 
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outra possibilidade que não seja a de fazer uma vez mais transitar o caso para 

Tribunal.”185  

A estas perplexidades aduzimos uma outra, que tem que ver com a articulação da 

intervenção do Ministério Público (uma vez que estando em causa matéria crime, não 

vemos como seria possível dispensar a sua intervenção no processo) com a do juiz de paz 

que, não obstante homologar os acordos, ou proferir as sentenças nos Julgados de Paz, tem 

um perfil diferente do juiz de direito tradicional – não é um magistrado de carreira nem 

tem formação no Centro de Estudos Judiciários e está inserido num tribunal cuja filosofia é 

não a da condenação mas a da auto-composição do litígio.   

Se no caso da mediação penal os Julgados de Paz parecem estar ajustados e vocacionados, 

nos termos do n.º1 do art.º 2.º da Lei 78/2001, o mesmo parece não se verificar quando está 

em causa a aplicação impositiva de uma pena ao infractor, mesmo que esta não seja 

restritiva da liberdade.  

 

A competência em razão do valor e da matéria 

Os Julgados de Paz estão direccionados para pequenos litígios, conforme refere o artigo 8.º 

da Lei relativa à organização competência e funcionamento dos Julgados de Paz, que trata 

da competência em razão do valor. De acordo com este artigo, 

”Os Julgados de Paz têm competência para questões cujo valor não exceda a alçada do 

tribunal de 1.ª instância”. Isto é, o valor das causas da competência dos Julgados de Paz 

não poderá ser superior a € 3.740,98. 

No comentário que faz a este preceito, Cardona Ferreira refere ser de admitir que este valor 

venha a ser aumentado. 

 A Lei n.º 78/2001 prevê a criação dos primeiros Julgados de Paz a título de “projectos 

experimentais”, a fim de os sujeitar, previamente, a uma fase de avaliação de alguns 

meses, conforme dispõe o respectivo art.º 64.º. Este período transitório deveria permitir 

definir quais matérias que melhor se ajustavam aos Julgados de Paz, o que poderia 

justificar uma alteração ou um eventual alargamento das competências destes tribunais186. 

Contudo, até à presente data, a referida Lei ainda não foi objecto de qualquer alteração, 

                                                 
185 Parecer de Jorge Figueiredo Dias, Coimbra, 2001-03-02, pp.6-7. 
186 J.O. Cardona Ferreira, Julgados de Paz Organização, Competência e Funcionamento, Coimbra, Coimbra Editora, 
2001, p.26. 
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mantendo-se as competências inicialmente definidas no diploma em apreço (artigos 6.º a 

9.º LJP). 

No que respeita à competência geral em razão do valor, parece-nos útil avaliar a hipótese 

de uma alteração, de modo a que a competência para apreciação de litígios que tenham que 

ver com relações de vizinhança não fique dependente de qualquer limite de valor. Sendo a 

resolução de litígios relacionados com questões de proximidade, designadamente de 

vizinhança, a vocação natural dos Julgados de Paz, e a que mais virtualidades revela, em 

termos de potenciar o acesso à justiça das pessoas que se inibem de intentar acções desta 

natureza nos tribunais comuns (“procura suprimida”), não nos parece existir justificação 

para fazer depender a entrada destas matérias nos Julgados de Paz do respectivo valor da 

causa. 

Em razão da matéria os Julgados de Paz têm competência para apreciar e decidir questões 

no âmbito do direito das obrigações e direitos reais187, com algumas restrições importantes: 

estão excluídas as acções de despejo, as acções emergentes de contrato de trabalho e de 

arrendamento rural. No domínio do direito civil foram também afastadas todas as matérias 

relacionadas com o direito da família e com o direito sucessório. 

Sem a intenção de fazer uma análise exaustiva de cada alínea do artigo 9.º LJP, destacamos 

a alínea a) do n.º1, não por ser a primeira mas pela excepção nela prevista: estão excluídas 

da competência dos Julgados de Paz as acções destinadas a efectivar o cumprimento de 

obrigações que têm por objecto prestação pecuniária e de que seja credor originário uma 

pessoa colectiva. A intenção desta excepção foi a de prevenir a ”colonização” dos 

Julgados de Paz por parte das entidades que constituem os clientes mais assíduos dos 

tribunais judiciais, isto é, as empresas que propõem acções de cobrança. Como refere João 

Pedroso188: 

“Na justiça cível pode-se considerar que existem duas categorias de agentes 

mobilizadores: os litigantes frequentes, que são em regra pessoas colectivas (empresas), 

com capacidade económica para poder gerir de uma forma racional a sua litigância, e os 

                                                 
187 Conforme estabelece o n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 78/2001. 
188 Observatório Permanente da Justiça, Percursos da informalização e da desjudicialização – por caminhos da reforma 
da administração da justiça (análise comparada), Coimbra, Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, Novembro de 2001 p.422; João Pedroso, et al. Tribunais em Sociedade; Por Caminhos da(s) 
reformas) da Justiça, Coimbra,Coimbra Editora, 2003 p.18. 
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litigantes esporádicos – aqueles que só ocasionalmente recorrem aos tribunais, devido 

essencialmente ao elevado custo do litígio e à reduzida importância da questão.” 

Ora, os Julgados de Paz parecem talhados para esta segunda categoria de agentes que, de 

outro modo, teriam muita dificuldade em conseguir, de forma célere e a baixo custo, ter 

acesso à justiça, assoberbados que estão os tribunais judiciais de acções intentadas por 

algumas grandes empresas. 

 

4.3.4. A mediação nos Julgados de Paz 

É no capítulo III da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho, dedicado à organização e 

funcionamento dos Julgados de Paz, que, pela primeira vez, este diploma legal faz 

referência à mediação. A disposição dos artigos relativos à mediação na Lei em apreço não 

parece obedecer a uma lógica sistemática. Acompanhamos, pois, a crítica de Marcos Keel 

Pereira quando alude 189 à forma dispersa com que é feita referência a este instituto, por 

três artigos constantes de capítulos diferentes. Um aspecto formal que contrasta com a 

simplicidade que deverá ser apanágio de todo o procedimento nos Julgados de Paz. Com 

efeito, o art.º 16.º dispõe sobre o “Serviço de mediação”, o art.º 35.º trata “Da mediação e 

funções do mediador” e o art.º 53.º, cuja epígrafe é “Mediação”, refere os objectivos da 

mediação e o papel do mediador.  

 

 O Serviço de mediação 

O n.º1 do art.º 16.º LJP estabelece que, “em cada julgado de paz existe um serviço de 

mediação que disponibiliza a qualquer interessado a mediação, como forma de resolução 

alternativa de litígios.” 

Nos termos deste preceito, qualquer interessado poderá recorrer à mediação mas não está 

obrigado a fazê-lo, tal como não está obrigado a continuar com a mediação se, a dada 

altura do processo, perder o interesse por ela. Vigora, a este respeito, o princípio da 

voluntariedade, plasmado no art.º 55.º, cujo n.º 1 refere: “as partes podem a qualquer 

momento desistir da mediação.” 

O n.º 2 do art.º 16.º estabelece que este serviço de mediação tem como objectivo estimular 

a resolução, com carácter preliminar, de litígios por acordo das partes. Tal, significa que o 

serviço de mediação é prévio à audiência de julgamento e no caso de lograr êxito, sendo 
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alcançado o acordo entre as partes, preclude a via contenciosa. O acordo entre as partes é 

pois, a prioridade nos Julgados de Paz sendo a audiência de julgamento como que, o último 

recurso nestes tribunais. Assim, a grande novidade e originalidade dos Julgados de Paz 

reside no facto destes terem disponível um serviço de mediação, enquanto meio de 

resolução alternativa de conflitos, prévio e preferencial ao julgamento. 

 

A mediação de litígios excluídos da competência jurisdicional  

“O serviço de mediação é competente para mediar quaisquer litígios, ainda que excluídos 

da competência do julgado de paz, com excepção dos que tenham por objecto direitos 

indisponíveis” (art.º 16.º, n.º 3 da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho). 

Subjacente a este preceito parece estar a ideia de que um dos objectivos dos Julgados é o 

de promover e dinamizar a mediação em Portugal. Os Julgados de Paz são a porta de 

entrada da mediação mas esta não se deverá conter aí, devendo assumir outras expressões, 

designadamente de índole associativa, à medida que for sendo interiorizada pelo cidadão, 

enquanto meio alternativo de resolução de litígios. É esta a interpretação que fazemos das 

palavras de Diogo Lacerda Machado, Secretário de Estado da Justiça aquando da criação 

dos Julgados de Paz, em 2002, que, nesse contexto, justifica do seguinte modo a introdução 

da mediação nos Julgados de Paz:  

“Quase desconhecida entre nós, a mediação de conflitos vai passar a ser apresentada nos 

Julgados de Paz. Faz-se assim uma aposta inicial na sua divulgação e na sua futura 

assimilação pela sociedade civil, também com a preocupação de convocação desta para, 

através das suas expressões organizativas de índole associativa, passar ela mesma a ser 

capaz de protagonizar esta outra oferta de auto-regulação, que neste caso não deve 

pertencer ao Estado”.190  

A mediação extra-competência é clarificada e desenvolvida no art.º 13.º da Portaria n.º 

436/2002, de 22 de Abril, que regulamenta os serviços de mediação nos Julgados de Paz. O 

referido artigo estabelece, no seu n.º 1, a possibilidade de qualquer interessado recorrer aos 

serviços de mediação existentes nos Julgados de Paz para resolver um conflito, excluído da 

competência jurisdicional do Julgado de Paz. Estes serviços prestam as informações 

                                                                                                                                                    
189 Marcos Keel Pereira, A Mediação Nos Julgados de Paz No Contexto da “Crise da Justiça”, Lisboa, Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa, 2002, p.8. 
190 Catarina Araújo Ribeiro, Joana de Deus Pereira, Susana Figueiredo Bandeira, Ana Soares da Costa, Marta Samúdio 
Lima, Julgados de Paz e Mediação: Um Novo Conceito de Justiça, Lisboa, Associação Académica da Faculdade de 
Direito de Lisboa, 2002, p.7. 
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necessárias acerca da mediação, designadamente no que concerne aos honorários fixados; 

auxiliam o interessado na escolha do mediador e procedem à marcação da sessão de pré-

mediação, bem como à primeira sessão de mediação191. 

É pelo acima exposto que nos interrogamos quanto à razão que está subjacente à proposta 

de eliminação do preceito relativo à mediação extra-competência, por parte do Presidente 

do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, quando se pronuncia a respeito das 

eventuais alterações à Lei n.º 78/2001. Com efeito, o art.º 16.º constante do articulado que 

integra as sugestões do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, apresentadas à 

Assembleia da República e ao Governo, em 17 de Janeiro de 2003192 para alteração da Lei 

n.º78/2001 de 13 de Julho refere:  

“ (...) Esta problemática é a que tem causado maiores dificuldades, sem que a 

competência da mediação além dos Julgados de Paz pareça ter utilidade significativa, 

tanto quanto vem chegando ao conhecimento do Conselho de Acompanhamento, no que 

concerne ao funcionamento nos, e dos, Julgados de Paz. 

Uma coisa é o Estado dispor-se a organizar e disponibilizar um serviço de mediação 

geral, o que, cremos, estará bem; outra coisa é introduzi-lo, formalmente, nos Julgados de 

Paz, sem inserção no conjunto da actividade resolutiva dos Julgados de Paz. Esta 

problemática tem trazido, efectivamente significativas dúvidas, mormente no sensível 

problema do pagamento de honorários. (...)” 

Com o devido respeito, não podemos concordar com a argumentação aqui aduzida, a 

propósito da proposta de eliminação da mediação extra-competência do regime jurídico 

dos Julgados de Paz. Por um lado, porque, como se depreende das palavras de Diogo 

Lacerda Machado, a principal motivação do Estado, ao disponibilizar um serviço de 

mediação nos Julgados de Paz era, justamente, a de promover este meio alternativo de 

resolução de conflitos para além do próprio Julgado de Paz e da tutela estatal. O que, 

concorde-se ou não, é legítimo enquanto decisão politica e está em observância com os 

                                                 
191 De notar que, nos termos do n.º 2 deste artigo, como contrapartida dos serviços prestados no serviço de mediação dos 
Julgados de Paz há lugar ao pagamento de uma taxa. Este preceito remete os termos e condições da fixação dessa taxa 
para um despacho posterior. Nesta conformidade, dois dias depois da publicação da Portaria em apreço, o Ministério da 
Justiça fez publicar o Despacho n.º 8386/2002, de 24 de Abril de 2002, o qual fixa a taxa devida por quem, pretendendo 
superar por mediação um litígio excluídos da competência jurisdicional dos Julgados de Paz utilize os serviços aí 
prestados, em € 25. 
Toda esta produção legislativa tinha por objectivo permitir que a mediação fosse além das competências jurisdicionais 
dos Julgados de Paz. 
192 Documento disponível no sítio da Ordem dos Advogados em:  
http://www.oa.pt/genericos/detalheArtigo.asp?idc=9&scid=8782&ida=9846.  
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requisitos legais, tendo em conta que o Ministério da Justiça respeitou todos os 

procedimentos necessários para implementar o seu desiderato. 

Por outro lado, o alegado “sensível problema do pagamento de honorários” parece estar 

suficientemente clarificado por via do, supra referido, Despacho n.º 8386/2002, que fixa 

em € 25 a taxa devida por quem, pretendendo superar por mediação um litígio excluído da 

competência jurisdicional dos Julgados de Paz, utilizar os serviços de mediação aí 

prestados. Sendo os mediadores que colaboram nos Julgados de Paz profissionais 

independentes, nos termos do art.º 30.º da Lei n.º 78/2001, e tratando-se de uma mediação 

fora da competência judicial dos Julgados de Paz193 parece-nos que os mediadores deverão 

ter liberdade para fixar os seus honorários, estando apenas limitados às regras 

deontológicas do seu Código de Ética e Deontologia194. Se um advogado que trabalha para 

uma sociedade de advogados é autorizado por esta, enquanto profissional liberal, a ter os 

seus próprios casos, não faria sentido ser a referida sociedade de advogados a fixar os 

honorários que o advogado cobra aquando do exercício da sua actividade por conta 

própria. A fixação desses honorários deverá ficar no livre arbítrio do advogado, que apenas 

deverá respeitar os critérios para a fixação de honorários definidos no Estatuto da Ordem a 

que está adstrito. De igual modo deverá suceder na relação entre o Julgado de Paz e o 

mediador, em se tratando de mediação extra-competência judicial dos Julgado de Paz, pelo 

que, nestes casos, o problema de pagamento de honorários deverá ser uma questão que 

apenas respeita ao mediador e ao mediado195.  

Os mediadores, por seu turno, cedo manifestaram a sua opinião quanto a esta problemática 

da mediação extra-competência nos Julgados de Paz. No ponto 95196 do “Relatório de sete 

meses de período experimental. A perspectiva dos Mediadores de Conflitos”, de 02-12-

2002, referem que: (...) “faltou vontade politica para colocar em prática o que tinha 

                                                 
193 Já que a remuneração auferida pelos mediadores que intervém por iniciativa dos Julgados de Paz é fixada pelo 
Despacho n.º 15 353/2004, publicado no Diário da República -II Série, n.º 178, de 30 de Julho de 2004, nos termos do 
qual a referida remuneração está a cargo da Direcção-Geral da Administração Extrajudicial. 
194 Designadamente ao estabelecido art.º 16.º, cujo n.º1.º dispõe o seguinte: Os honorários do Mediador devem 
corresponder ao serviço prestado e ser fixados com moderação, atendendo ao tempo dispendido, à complexidade do 
processo e á prática entre Mediadores. 
195 É certo que para o cidadão poderá não ser facilmente compreensível esta perspectiva privada numa instituição que é 
pública. Defendemos, por isso, que, quando alguém se dirigir a um Julgado de Paz com o objectivo de pôr termo a um 
litígio, fora da respectiva competência jurisdicional, o técnico de atendimento deverá encaminhar a pessoa aos serviços de 
mediação para aí lhe ser explicado, bem como às demais partes envolvidas no conflito, que a mediação poderá ir para 
além da competência do Julgado de Paz e os termos e as condições em que isso é possível, para que as partes possam 
optar, se querem ou não recorrer a este meio extrajudicial, num domínio exclusivamente privado. 
196 Documento disponível no sítio da Ordem dos Advogados em:  
http://www.oa.pt/genericos/detalheArtigo.asp?idc=9&scid=7974&ida=8992.  
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previsto a Lei n.º 78/2001, no art.º 16.º n.º 3 (...)” todavia, sublinham o facto de, com base 

nas expectativas de implementarem esta modalidade de mediação extra-competência 

jurisdicional, organizaram o serviço de mediação de modo a que este estivesse preparado 

para o efeito.  

Ao ser vedada a possibilidade de mediação extra-competência jurisdicional nos Julgados 

de Paz, legalmente prevista, como acima se referiu, e ao se pretender eliminar os preceitos 

que a prevêem, julgamos que, muito mais que a revogação de artigos inócuos, estaria em 

causa o risco de um dos objectivos que presidiu à criação dos Julgados de Paz em Portugal 

ser desvirtuado na sua essência. 

 

4.3.5. Estatuto dos juízes de paz e dos mediadores de conflitos 

O Capítulo IV da Lei n.º 78/2001 é dedicado, em grande parte, ao estatuto dos juízes de 

paz e dos mediadores. No que respeita ao juiz de paz só quem cumulativamente reunir um 

conjunto de requisitos, elencados no artigo 23.º, é que poderá adquirir esta qualidade. 

Da análise comparativa com os Juizados Especiais brasileiros e com os “Giudice di Pace” 

italianos constata-se que os requisitos para se ser juiz de paz em Portugal aproximam-se 

mais dos requisitos exigidos para os juízes de paz italianos do que das condições 

necessárias para se ser juiz nos Juizados Especiais brasileiros. Ao juiz dos Juizados 

Especiais apenas se exige uma licenciatura em direito, sendo os conciliadores e os juízes 

leigos auxiliares de justiça recrutados, os primeiros preferencialmente entre os bacharéis 

em direito e, os segundos, entre os advogados com mais de cinco anos de experiência. 

Estes juízes são nomeados pelo Tribunal de Justiça e exercem as suas funções por tempo 

indeterminado, nos termos do art.º 7.º da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995.    

Já os “Giudice di Pace” terão de obedecer a um conjunto de exigências bastante idênticas 

às que constam do art.º 23.º do regime português. De salientar, contudo, que em relação 

aos juízes de paz italianos está bastante vincada a necessária maturidade para exercer as 

funções de magistrado. Diferentemente do que se passa com os juízes de paz portugueses, 

cujo mínimo de idade é 30 anos, os juízes de paz italianos só se podem candidatar ao cargo 

a partir dos 50 anos até aos 71 anos de idade, a justificação prende-se com a exigência de 

“maturidade, independência e prestígio, pela sua experiência jurídica e cultural, para 

exercer as funções de magistrado honorário.” 197 

                                                 
197 De acordo com o art.º 5.º (Requisiti per la nomina e titoli preferenziali) da Lei  n.º 374/1991, de 21 de Novembro: 
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Um outro requisito necessário para se ser juiz de paz em Itália, que não foi observado na 

Lei portuguesa, é o da residência, alínea f) da Lei n.º 374/91, de 21 de Novembro. O 

“Giudice di Pace” deverá ter residência na circunscrição onde funciona o Julgado de Paz a 

que pertence. Curiosamente, no que respeita aos mediadores de conflitos portugueses198, é 

dada preferência àqueles que residirem na área territorial abrangida pelo Julgado de Paz, 

conforme refere a alínea g) do artigo 31.º, da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho, relativo aos 

requisitos necessários para se ser mediador. A preferência dada aos mediadores que 

residam próximo do Julgado de Paz radica, na nossa perspectiva, no facto de se considerar 

importante que estes profissionais conheçam bem as características da região onde se 

localiza o Julgado de Paz para melhor compreenderem o caso concreto, sobretudo quando 

os Julgados de Paz se localizam em zonas rurais. Tendo em conta a natureza das matérias 

que são objecto da competência dos Julgados de Paz (muitas delas relacionadas com 

questões de vizinhança e de terras) e a justiça de proximidade que é apanágio destes 

Tribunais, os usos e costumes de determinada região permitem, muitas vezes, 

contextualizar o conflito. Só se estranha que tal condição preferencial, estabelecida para o 

recrutamento de mediadores, não seja também extensiva aos juízes de paz, tanto mais que 

estes podem julgar segundo a equidade, nos termos previstos no n.º 2 do art.º 26.º, da Lei 

ora em análise, e que os requisitos necessários para se ser juiz de paz são um pouco mais 

delimitados que os requisitos exigidos para o desempenho de funções de mediador num 

julgado de paz, designadamente no que respeita à idade mínima e à licenciatura199.  

O juiz de paz tem por funções, designadamente: dirigir o Julgado de Paz a que pertence, 

nos termos dos respectivos regulamentos internos (v.g. art.º 2.º n.º 1 da Portaria n.º 

44/2002, de 11 de Janeiro, que instala o Julgado de Paz do Município de Lisboa); conciliar 

                                                                                                                                                    
1.Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti: 
a. essere cittadino italiano;  
b. avere l'esercizio dei diritti civili e politici;  
c. non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere 
stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;  
d. avere idoneità fisica e psichica;  
e. avere età non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni;  
f. avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di 
pace;  
g. avere il possesso della laurea in giurisprudenza;  
h. avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di 
qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata. 

198 Os dados disponíveis da Direcção-Geral da Administração Extrajudicial indicam que, actualmente, existem 82 
mediadores de conflitos acreditados junto dos Julgados de Paz. 
199 Nos termos do disposto no art.º 31.º da alínea a) e c) respectivamente, o mediador tem de ter mais de 25 anos de idade 
e possuir uma licenciatura adequada, enquanto que o juiz de paz tem de ter mais de 30 anos e possuir licenciatura em 
direito. 
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as partes (art.º 26.º, n.º 1) e pronunciar-se sobre a questão de mérito - não sendo possível a 

obtenção de acordo e após a realização de audiência de julgamento compete ao juiz de paz 

proferir (de acordo com a lei ou com a equidade) as decisões relativas a questões que sejam 

submetidas ao respectivo Julgado de Paz (Cfr. n.º1 do art.º 26.º). 

    

4.3.6. O papel do advogado  

O Capítulo V é dedicado às partes e à sua representação. A Lei nº 78/2001 obriga as partes 

a comparecerem pessoalmente nos Julgados de Paz, deixando ao seu critério a assistência 

por advogado, advogado estagiário ou solicitador (art.º 38.º n.º. 1). Todavia, quando a parte 

se encontrar nas condições de inferioridade, referidas no n.º 2 deste artigo (quando a parte 

seja cega, surda, muda, analfabeta, desconhecedora da língua portuguesa ou, se por 

qualquer outro motivo, se encontrar numa posição de manifesta inferioridade) a presença 

de advogado já será obrigatória. Cardona Ferreira defende um aperfeiçoamento desta 

norma, quanto aos casos em que a presença de advogado deva ser considerada obrigatória, 

de modo a que sejam ainda abrangidos casos de idade avançada, perturbação, constante ou 

ocasional, posição jurídica de manifesta dependência produtora de angústia, etc.200  

O facto da presença pessoal das partes ser privilegiada nos Julgados de Paz compreende-se 

pela sua própria vocação, de estímulo à participação cívica dos interessados e à 

composição de litígios por acordo das partes (art.º 2.º n.º1 LJP), mas tal não significará que 

o papel do advogado nos Julgados de Paz seja subestimado. A lógica adoptada para definir 

em que termos as partes poderão estar representadas por advogado nos Julgados de Paz, 

terá sido a mesma que se observa no direito processual civil: O art.º 32.º do Código de 

Processo Civil estabelece, como regra geral, a obrigatoriedade de constituição de advogado 

nas causas em que seja admissível recurso, o que, em 1.ª instância, se verifica, 

normalmente, nas causas de valor superior a € 3.740,98. Ora, uma vez que os Julgados de 

Paz têm competência, em razão do valor, limitada a esse montante, a presença, em 

princípio facultativa, de advogado nos Julgados de Paz vai ao encontro das regras do 

processo civil. Pelo que, quanto a nós, em matéria de representação das partes por 

advogado, o legislador terá tomado a opção mais adequada. 

 Questão mais delicada, sob o ponto de vista da harmonização legislativa é a da presença 

de advogado na mediação.  
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Além da Lei nº. 78/2001, de 13 de Julho, existe um outro diploma legal a regular esta 

matéria: a Portaria nº. 436/2002, de 22 de Abril, que aprova o Regulamento dos Serviços 

de Mediação dos Julgados de Paz.  

O art.º 53º, nº. 5 da Lei nº. 78/2001, de 13 de Julho é específico para o processo de 

mediação e estabelece que: “As partes podem ser assistidas por advogados, peritos, 

técnicos ou outras pessoas nomeadas”, por outro lado, o nº. 1 do art. 9º da Portaria nº. 

436/2002, de 22 de Abril refere, de modo algo diferente, que: “As partes têm de 

comparecer pessoalmente às sessões de Pré-mediação e de Mediação, podendo, desde que 

ambas dêem o seu acordo, fazer-se acompanhar de advogado, advogado estagiário ou 

solicitador.” 

Esta opção legislativa já fez com que a Ordem dos Advogados se tenha manifestado 

negativamente, por via do parecer E-30/02, aprovado pelo Conselho Geral da Ordem dos 

Advogados, em 12 de Julho de 2002.  

Com efeito, parece existir aqui uma desconformidade entre o que prevê a Lei nº. 78/2001 e 

o que regula a Portaria nº. 436/2002. Na primeira, os mediados podem fazer-se 

acompanhar por advogado, advogado-estagiário ou solicitador; na segunda tal assistência 

só pode ser prestada se todos os mediados estiverem de acordo.  

Para além desta desconformidade, parece ainda existir uma violação da Constituição da 

República Portuguesa, designadamente do seu art.º 20.º, nº. 2, quando dispõe sobre o 

direito que todos têm ao patrocínio judiciário. 

 Acresce ainda que, o art. 54º, nº. 1 do Estatuto da Ordem dos Advogados, Decreto-lei nº. 

84/84, de 16 de Março, relativo ao mandato judicial e à representação por advogado dispõe 

que:  

“O mandato judicial, a representação e a assistência por advogado são sempre 

admissíveis e não podem ser impedidos perante qualquer jurisdição, autoridade ou 

entidade pública ou privada, nomeadamente para a defesa de direitos, patrocínio de 

relações jurídicas controvertidas, composição de interesses ou em processos de mera 

averiguação, ainda que administrativa, oficiosa ou de qualquer outra natureza. (...).“ 

De todo o exposto, resulta que, a nosso ver, a norma constante do nº. 1 do art. 9.º da 

Portaria nº. 436/2002 deveria ser ajustada, de modo a que não existisse necessidade, por 

parte do mediado que se fizer acompanhar de advogado na mediação, de uma prévia 

                                                                                                                                                    
200 Cfr. Cardona Ferreira, Julgados de Paz Cidadania e Justiça, Do passado, pelo Presente, para o futuro,in Boletim da 
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autorização dada pelos demais mediados. Compreendemos a razão de ser da norma pois, 

no caso do outro, ou outros, mediados, não terem advogado a sessão de mediação poderia 

estar desequilibrada, em favor daquele que goza de assistência jurídica. Mas a presença do 

advogado só se justificará se também este profissional estiver imbuído do espírito da 

mediação. Se assim for, o papel do advogado será o de estimular a cooperação, o que 

contrasta com qualquer situação de desequilíbrio que porventura pudesse ocorrer, 

conforme refere a este propósito Ruan Carlos Vezzulla.201 

A perspectiva dos mediadores de conflitos202 também vai no mesmo sentido. Para os 

mediadores de conflitos que actuam nos Julgados de Paz, os mediados devem poder estar 

acompanhados por advogado que desempenhará, nas sessões de mediação, o papel de 

assistente à parte que representa.  

Da experiência dos mediadores, relativamente ao funcionamento dos serviços de mediação, 

“os Advogados que têm acompanhado as partes, têm desempenhado um papel fundamental 

na resolução dos conflitos que são trazidos a estes Serviços.  

(...) Efectivamente, os Advogados, em obediência às suas regras deontológicas, têm, com a 

sua colaboração, prestado um excelente trabalho à Justiça e à Lei, empenhando-se, não só 

em obter vantagens para os seus clientes/mediados, mas, sobretudo, em que seja 

alcançado um Acordo que seja Justo e Equilibrado para todas as partes envolvidas, 

pondo, dessa forma, fim ao litígio que as opunha.  

Destrate, espera-se dos Advogados que promovam uma efectiva negociação cooperativa 

entre as partes. (...)” 

No relatório elaborado pelos mediadores de conflitos nos Julgados de Paz é ainda referido 

que, há cada vez mais advogados a recorrer, quer aos Julgados de Paz, quer aos serviços de 

mediação dos Julgados de Paz. Esta procura, defendem, “prende-se, essencialmente, com 

duas ordens de razão: a primeira é, sem dúvida nenhuma, a celeridade. Em média, 

qualquer processo entrado nos Julgados de Paz dura cerca de trinta dias. Se a questão for 

submetida a Mediação e houver acordo, este prazo é reduzido em cerca de quinze dias”203.  

 

                                                                                                                                                    
Ordem dos Advogados n.º 23, Nov. Dez. 2002, pp.42-46. 
201 Juan Carlos Vezzulla, Mediação Teoria e Prática Guia para Utilizadores e Profissionais, Lisboa, Agora Publicações, 
2001, p.106. 
202 Consubstanciada num Relatório de sete meses de período experimental de 2002, documento disponível no sítio da 
Ordem dos Advogados em: http://www.oa.pt/genericos/detalheArtigo.asp?idc=9&scid=7974&ida=8992. 
203 Relatório de sete meses de período experimental, 2002, p.17 documento disponível no sítio da Ordem dos Advogados 
em: http://www.oa.pt/genericos/detalheArtigo.asp?idc=9&scid=7974&ida=8992.  
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4.3.7. A Pré-mediação e a mediação 

As disposições relativas à pré-mediação e à mediação estão integradas na Secção III do 

Capítulo VI (“Do Processo”) da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho. Antes de abordarmos 

estas duas fases do serviço de mediação, julgamos pertinente referir a critica à disposição 

sistemática desta secção, feita por Marcos Keel Pereira,204 que acompanhamos. Na 

verdade, não se vê razão para que o legislador tenha optado por juntar as disposições 

relativas ao processo de mediação com artigos referentes à fase de julgamento, quando a 

secção se intitula: “Da pré-mediação e da mediação” e a fase do julgamento pressupõe 

que nem a pré-mediação nem a mediação tenham logrado êxito.   

Passemos então à parte substancial constante desta secção: 

Ao comparecerem no Julgado de Paz para iniciarem o processo quer o demandante quer o 

demandado são informados, pelo serviço de atendimento dos Julgados de Paz, da 

possibilidade de recorrerem à mediação para resolverem o litígio que os divide205. 

“Recebido o pedido e iniciado o processo no julgado de paz, é realizada uma pré-

mediação, desde que qualquer uma ou ambas as partes não tenham previamente afastado 

esta possibilidade.” (Cfr. n.º 1 do artigo 49.º). 

 A pré-mediação tem essencialmente dois objectivos: o primeiro visa explicar às partes em 

que consiste a mediação e o segundo verificar a predisposição destas para um possível 

acordo em fase de mediação (Cfr. n.º 1 do artigo 50.º). 

Assim, o trabalho inicial do mediador, em sede de pré-mediação, consiste em sensibilizar 

as partes para a mediação, enquanto proposta diferente de resolverem o conflito e em 

fazer-lhes chegar a mensagem de cooperação e de colaboração, que deverá substituir a 

postura antagónica e de competição, com que normalmente as partes chegam aos Julgados 

de Paz.  

Nesta fase o mediador deverá explicar às partes a necessidade de colaborarem na busca de 

uma solução para o seu conflito, o que implica uma forma totalmente diferente de 

intervenção no processo, sem este trabalho de preparação dos intervenientes, será muito 

difícil a mediação ser bem sucedida, uma vez que nunca serão abandonadas as posições 

pelas partes, para que sejam trabalhados os interesses convergentes.  

                                                 
204 Marcos Keel Pereira, A Mediação Nos Julgados de Paz No Contexto da “Crise da Justiça”, Lisboa, Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa, 2002, p.18. 
205 João Miguel Galhardo Coelho, Julgados de Paz e Mediação de Conflitos, Lisboa, Âncora Editora, 2003, p.34. 
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A pré-mediação é, pois, o momento que está a montante das etapas relativas ao processo de 

mediação propriamente dito. É o primeiro contacto que as partes em conflito têm com um 

mediador e será também este primeiro contacto que mais marcará, positiva ou 

negativamente, os mediados no que respeita à opinião que irão formular sobre a mediação. 

Pelo que, é o momento privilegiado para tentar obter das partes confiança no procedimento 

e no mediador, bem como inserir o respeito como modelo de relacionamento.  

Esta é, por outro lado, uma oportunidade que os mediados têm para colocar todas a dúvidas 

que tenham a respeito da mediação, sendo também o momento oportuno para o mediador 

avaliar se o problema apresentado pelas partes é ou não indicado para ser trabalhado em 

sede de mediação.  

Após terem sido referidas, pelo mediador, as regras e os princípios da mediação e uma vez 

que esta é um processo voluntário, será durante a pré-mediação que as partes manifestarão 

a sua vontade de prosseguir, ou não, com o processo cooperativo. 

O n.º 4 do art.º 50.º da Lei n.º 78/2001 e o nº. 1 do art.º 16 º da Portaria nº. 436/2002, que 

aprova o Regulamento dos Serviços de Mediação dos Julgados de Paz, estabelecem a 

impossibilidade do mediador de conflitos que realiza a sessão de pré-mediação ser também 

o mediador na fase subsequente.  

Para João Miguel Galhardo Coelho este impedimento é justificado pelo reconhecimento de 

que a pré-mediação, “podendo revelar-se uma etapa algo fastidiosa para as partes, 

provoca um certo desgaste na relação entre mediadores e mediados”.206 Da nossa parte 

julgamos que o que está em causa é a imparcialidade que os mediadores deverão ter em 

todo o procedimento. Na pré-mediação as partes ainda estarão, porventura, com uma 

postura antagónica que, espera-se, ao irem interiorizando as regras e princípios da 

mediação, se vá esbatendo. O pré-mediador que observa as partes vê-as com uma postura 

que poderá não ser a mesma da que é observada pelo mediador na fase seguinte. Ou seja, 

conforme consta do relatório relativo à perspectiva dos mediadores, no período 

experimental dos Julgados de Paz207: “é imperativo que o Mediador encarregue da Pré-

mediação não seja o mesmo que será responsável pela Mediação, garantindo assim a 

máxima imparcialidade.”  

                                                 
206 João Miguel Galhardo Coelho, Julgados de Paz e Mediação de Conflitos, Lisboa, Âncora Editora, 2003, p.34. 
207 Relatório de sete meses de período experimental, 2002, pp.5-6, documento disponível no sítio da Ordem dos 
Advogados em: http://www.oa.pt/genericos/detalheArtigo.asp?idc=9&scid=7974&ida=8992. 
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Nos termos do n.º 2 e do n.º 3 do art.º 50.º da Lei n.º 78/2001, o desfecho da pré-mediação 

poderá conduzir a dois sentidos: afirmada positivamente a vontade das partes, é de 

imediato marcada a primeira sessão de mediação (n.º 2); verificada negativamente a 

vontade das partes, o mediador dá desse facto conhecimento ao juiz de paz, que designa 

data para a audiência de julgamento (n.º3).  

De salientar um princípio fundamental, que se verifica quer na pré-mediação quer na 

mediação e que alicerça a confiança das partes em todo o processo de mediação, que é o 

princípio da confidencialidade, constante no art.º 52.º da Lei n.º 78/2001. Nos termos deste 

princípio, as partes, os seus representantes e o mediador devem manter a confidencialidade 

das declarações verbais ou escritas proferidas no decurso da mediação (art.º 52.º n.º 2). 

O mediador está particularmente adstrito à confidencialidade, pelo que, como corolário 

deste princípio está o facto dele não pode ser testemunha em qualquer causa que oponha os 

mediados, ainda que não directamente relacionada com o objecto da mediação (art.º 52.º 

n.º 4). 

 

4.3.8. Sujeição obrigatória à jurisdição dos Julgados de Paz? 

A Lei relativa à organização, competência e funcionamento dos Julgados de Paz não prevê 

expressamente a sua competência exclusiva. No entanto, em relação às matérias constantes 

do art.º 9.º da referida Lei n.º 78/2001, a interpretação que fazemos do seu art.º 67.º, 

relativo a processos pendentes, permite chegar a esse entendimento. De acordo com este 

preceito legal: “As acções pendentes à data da criação e instalação dos Julgados de Paz 

seguem os seus termos nos tribunais onde foram propostas.” O que, “a contrario” 

significa que daí para a frente tais acções ficarão sujeitas unicamente à jurisdição dos 

Julgados de Paz.  

Seguimos, pois, a opinião da maioria da doutrina quanto a esta questão: 

Joel Timóteo Ramos Pereira208 considera que a competência material fixada no art.º 9.º é 

exclusiva aquando da instauração da acção, sendo obrigatória a sua propositura nos 

Julgados de Paz. 

Também João Galhardo Coelho vai no mesmo sentido209 ao considerar que os Julgados de 

Paz são competentes para apreciar e decidir as acções que tenham por objecto a 

                                                 
208 Joel Timóteo Ramos Pereira, Julgados de Paz, Organização Trâmites e Formulários, Lisboa, Quid Iuris, 2002, p. 56. 
209 João Miguel Galhardo Coelho, Julgados de Paz e Mediação de Conflitos, Lisboa, Âncora Editora, 2003, p.27. 
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responsabilidade civil contratual e extracontratual, sendo que, nas matérias que são da sua 

competência, a jurisdição é exclusiva e, como tal, obrigatória. 

Existe também jurisprudência a corroborar este entendimento, designadamente um 

Acórdão da Relação do Porto, de 21 de Fevereiro de 2005210. 

Porém, a questão não parece estar suficientemente clarificada. As dúvidas persistem 

essencialmente porque, posteriormente à Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho, foram 

introduzidas alterações à Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais 

(LOFTJ), através da Lei n.º 105/2003, de 10 de Dezembro, que mantiveram inalterados os 

artigos n.º 99.º e 101.º, respeitantes às competências dos Juízos Cíveis e dos Juízos de 

Pequena Instância Cível. Nos termos destas disposições legais a sua competência colide, 

ainda que parcialmente, com a competência, em razão do objecto, atribuída aos Julgados 

de Paz. Tal conflito evidencia-se, de forma clara, quanto aos Juízos de Pequena Instância 

Cível que, nos termos do art.º 101.º LOFTJ, são competentes para julgar causas cíveis a 

que corresponda a forma de processo sumaríssimo, processo cujo valor da causa é 

reduzido211, tal como os processos, de natureza cível previstos no art.º 9.º LJP. Este 

conflito normativo conduziu Amadeu Morais212 a referir que: (...) “está pois criada uma 

situação de total confusão, que virá certamente a provocar uma “avalanche” de recursos 

nos nossos tribunais superiores.  

A solução ideal será certamente a legislativa, que de uma vez por todas resolva a 

questão.” 

Também Joel Ramos Timóteo Pereira proferiu um parecer213 sobre esta questão no qual 

sublinha a importância de clarificar a redacção do art.º 9.º da Lei n.º 78/2001. Não obstante 

reconheça a natureza exclusiva (e não optativa) da competência dos Julgados de Paz, nas 

matérias elencadas neste artigo, afirma: (...) “a insuficiente explicitação legal deste 

pormenor e a inexistência de despacho liminar na generalidade de processos dos 

Tribunais Judiciais concorrem para a possibilidade de serem propostas acções, em 

Tribunais Judiciais, que competiriam aos Julgados de Paz. A introdução de vocábulos 

“competência exclusiva” permite obviar a diferentes interpretações e à obrigatoriedade 

                                                 
210 Acórdão n.º 0457289 (JTRP 37730), de 21 de Fevereiro de 2005. 
211 De acordo com o art.º 462.º do Código do Processo Civil, o processo sumaríssimo é o adequado para as acções cujo 
valor não exceda o valor fixado para a alçada do tribunal de comarca e se destine ao cumprimento de obrigações 
pecuniárias, à indemnização por dano e à entrega de coisas móveis.  
212 Amadeu Morais, Julgados de Paz...uma ideia boa Uma oportunidade perdida? In Primeiro de Janeiro, 15 de 
Novembro de 2004. 
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da instauração das acções nos Julgados de Paz pois para esse fim serão criados e 

instalados.” 

No que concerne a esta temática acompanhamos integralmente o parecer deste eminente 

Juiz de Direito. A importância de clarificar a competência exclusiva dos Julgados de Paz, 

na Lei n.º 78/2001, é também um incentivo ao seu reconhecimento, por parte dos 

operadores judiciários, nomeadamente pelos magistrados judiciais. 

Não obstante entendermos que o texto da Lei de Enquadramento dos Julgados de Paz 

deveria consagrar, expressamente, a sua competência exclusiva, de modo a dissipar 

quaisquer dúvidas, não hesitamos em considerar que a competência dos Julgados de Paz, 

nas matérias previstas no n.º 1 do art.º 9.º da aludida Lei n.º 78/2001, tem carácter 

exclusivo por imperativo legal. Com efeito, o art.º 18.º LOFTJ revela-se para nós decisivo 

quanto a este ponto, na medida em que estabelece competência residual aos tribunais 

judiciais nas “causas que não sejam atribuídas a outra ordem jurisdicional”. Ora, os 

Julgados de Paz são uma outra ordem jurisdicional, prevista no n.º 2 do art.º 210.º da 

Constituição da República Portuguesa, pelo que as matérias para as quais a lei lhe atribui 

competência não podem ser apreciadas por outro tribunal.   

 

5. Monitorização dos Julgados de Paz 

 
5.1. Motivos da realização do inquérito 

A análise aos Julgados de Paz, a que nos propomos no presente trabalho, ficaria incompleta 

se não fosse feita uma avaliação, de ordem prática ao nível do interesse e do grau de 

satisfação dos seus utentes. A importância em avaliar os Julgados de Paz, reintroduzidos 

em Portugal desde o ano 2002, justifica-se, desde logo, pelo facto destes apresentarem um 

novo modelo de oferta de justiça, no qual coexistem duas lógicas de resolução de litígios 

que pressupõem paradigmas diferentes de encarar a justiça: a cultura da mediação e a 

cultura do julgamento. Acresce o facto de apenas se ter avaliado este projecto numa fase 

muito incipiente, altura em que os Julgados de Paz estavam ainda a funcionar a título 

experimental. Nesse período apenas existiam quatro Julgados de Paz, em funcionamento 

há menos de um ano, o que é manifestamente escasso para, no momento actual, se puder 

retirar ilações para o futuro. Essa avaliação ocorreu por via de um estudo sociológico 

                                                                                                                                                    
213 Parecer de Joel Ramos Timóteo Pereira em representação da Associação Sindical dos Juizes Portugueses, a propósito 
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levado a cabo pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, em Outubro 

de 2002214.   

No momento em que está em curso a apreciação de uma alteração legislativa que, 

eventualmente, poderá contemplar um alargamento das competências dos Julgados de Paz, 

em razão da matéria e do valor, bem como a sua expansão geográfica, revela-se, a nosso 

ver, fundamental perceber com que opinião ficaram as pessoas que efectivamente 

recorreram aos seus serviços.  

 

5.2. Objectivos do inquérito  

O objectivo do presente inquérito é o de tentar perceber algumas das virtudes e fragilidades 

que os Julgados de Paz denotam na perspectiva dos seus destinatários, a fim de permitir 

corrigir os seus defeitos e potenciar as suas qualidades. O futuro dos Julgados de Paz 

impõe uma avaliação que ajude a definir qual o caminho a seguir. Qualquer decisão que 

seja tomada quanto aos contornos futuros dos Julgados de Paz deverá obedecer a uma 

apreciação da forma como estes funcionaram, enquanto projecto experimental, e estão 

presentemente a funcionar, bem como o que representam para o utilizador dos serviços da 

justiça. 

Assim, neste inquérito, para além de ser possível apurar o número total de respostas dos 

inquiridos aos quesitos nele constantes, segundo os diversos Julgados de Paz nos quais o 

inquérito foi difundido, é ainda possível fazer diversos cruzamentos por exemplo: 

 

a) Grau e tipo de satisfação dos inquiridos aos Julgados de Paz, segundo o sexo, idade 

e grau de instrução (parece-nos importante este cruzamento, tendo em vista apurar 

quais são as categorias de pessoas que mais se identificam com este tipo de 

tribunais e quais são aquelas que mais carecem de sensibilização para este modelo); 

b) Grau e tipo de satisfação dos inquiridos à fase de pré-mediação por grau de 

instrução, de modo a apurar um eventual perfil quanto aos utentes menos receptivos 

aos meios alternativos, nomeadamente à mediação; 

                                                                                                                                                    
do alargamento dos Julgados de Paz, de 15 de Outubro de 2003. 
214 Pierre Guibentif, Miguel Cabrita, Vanda Gorjão, Alexandra Leandro, Julgados de Paz em Acção, Investigação levada 
a cabo no âmbito do Protocolo celebrado em 18 de Dezembro de 2001 entre a Direcção-Geral da Administração 
Extrajudicial (DGAE) e o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), ISCTE, Departamento de 
Sociologia, Outubro de 2002. 
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c) Relação entre a opinião satisfatória sobre a mediação e o entendimento quanto à 

decisão do processo (para, na medida do possível, confirmar ou infirmar a ideia 

segundo a qual no acordo obtido com a mediação há a convicção, da parte dos 

intervenientes, de que todos ganham a causa); 

d) Outras opiniões qualitativas decorrentes de perguntas abertas. 

 

5.3. Aspectos metodológicos 

O presente inquérito, cuja versão original se anexa (Anexo X) foi efectuado em parceria 

com a Direcção-Geral da Administração Extrajudicial, entidade responsável pela difusão 

do mesmo, no período compreendido entre Janeiro a Abril de 2005. A amostra foi de 183 

pessoas, definida pelo número de utentes que responderam ao inquérito no período que se 

fixou para o efeito. 

Apesar do questionário ter sido difundido por todos os Julgados de Paz, actualmente 

existentes e a funcionar, os Julgados de Paz abrangidos no inquérito foram apenas aqueles 

que obtiveram respostas e nos fizeram chegar as mesmas.  

A distribuição do inquérito pelos utentes dos Julgados de Paz esteve a cargo dos 

respectivos técnicos de atendimento que, após o termo de cada processo, convidaram as 

partes a responder ao questionário.  

À medida que fomos recebendo os inquéritos procedemos à sua validação e registo. Dada a 

disparidade de respostas recebidas por Julgado de Paz (O Julgado de Paz de Lisboa, por 

exemplo, remeteu-nos 50 respostas, enquanto que o Julgado de Paz de Trancoso ficou-se 

pelas quatro respostas) optámos por trabalhar os dados com valores relativos, de modo a 

assegurar a sua comparabilidade, entre os diferentes Julgados de Paz, razão pela qual todos 

os quadros constantes deste trabalho apresentam valores em percentagem215.  

Um outro aspecto que prejudicou a linearidade das respostas foi o facto de, por um lado, 

nem sempre os inquiridos responderem a todos os quesitos e, por outro lado, alguns 

inquiridos terem interpretado determinados quesitos como passíveis de resposta múltipla e, 

por isso, terem dado mais do que uma resposta em algumas questões. 
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5.4. Julgados de Paz por características pessoais 

Para definir o perfil do utente dos Julgados de Paz usámos três indicadores: sexo, idade e 

grau de instrução. O quadro 1, apresentado infra, permite ter uma ideia das características 

do utilizador do Julgado de Paz, bem como comparar o perfil do utente nos diversos 

Julgados de Paz, relativamente aos quais se obteve respostas.  

 

Quadro 1 

Ano: 20052005

Julgados de Paz Terras Miranda Oliveira Aguiar

Total Lisboa Seixal do Porto do do Tarouca da Trancoso

Características pessoais % % % Bouro% % Corvo% Bairro% % Beira % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sexo

Feminino   45   48   50   45   53   43   55   14   25   25

Masculino 55 52 50 55 47 57 45 86 75 75

Idade

Menos de 21 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

de 21 a 30 anos 13 27 14 0 0 14 0 0 25 0

de 31 a 40 anos 29 24 25 20 29 29 64 36 50 25

de 41 a 50 anos 26 16 25 40 35 7 18 57 0 50

de 51 a 60 anos 19 20 23 20 24 21 0 7 25 25

Mais de 60 anos 13 12 14 20 12 29 18 0 0 0

Grau de Instrução

Ensino básico 28 20 19 55 0 50 27 57 50 25

Ensino secundário 29 27 36 10 24 14 55 21 50 50

Curso técnico profissional 12 20 12 15 0 7 18 0 0 0

Curso médio 8 8 10 10 18 7 0 0 0 0

Curso superior 21 25 21 0 53 7 0 21 0 25

Outro 3 0 2 10 6 14 0 0 0 0

Utentes dos Julgados de Paz por características pessoais

 

5.4.1. Julgados de Paz segundo o género dos inquiridos  

No que diz respeito ao género dos utentes dos Julgados de Paz, verifica-se um certo 

equilíbrio dos inquiridos, com uma ligeira predominância para o sexo masculino: foram 

dadas 82 respostas por indivíduos do sexo feminino e 99 respostas por indivíduos do sexo 

masculino, o que perfaz, uma percentagem de 45% de inquiridos do sexo feminino e de 

55% de inquiridos do sexo masculino, como atestam os valores referidos no quadro 1, na 

coluna do total. Em termos de resultados parcelares, mantém-se o equilíbrio entre géneros, 

à excepção de Tarouca, Aguiar da Beira e Trancoso, que revelam uma percentagem muito 

significativa de inquiridos homens por relação com o número de inquiridos mulheres. No 

caso de Aguiar da Beira e Trancoso este desequilíbrio (25% do sexo feminino e os 

restantes 75% do sexo masculino) é potenciado pelo número reduzido de inquiridos, já que 

são os dois Julgados de Paz que apresentam menor volume de respostas ao inquérito - em 

                                                                                                                                                    
215 Incluímos em anexo as respostas aos inquéritos em valores absolutos nos diversos Julgados de Paz, bem como no 
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cada um destes dois Julgados de Paz apenas 4 inquiridos responderam ao questionário, 

sendo 1 do sexo feminino e 3 do sexo masculino em ambos os casos. Já em Tarouca este 

desequilíbrio de respostas dadas por género é muito vincado: do total de 14 respostas 

recebidas neste Julgado de Paz, duas são provenientes de indivíduos do sexo feminino e 12 

foram dadas por indivíduos do sexo masculino, o que dá uma percentagem de 14% de 

mulheres e de 86% de homens. Só os Julgados de Paz de Oliveira do Bairro e do Porto é 

que contrariaram a tendência de maior número de respostas dadas por indivíduos do sexo 

masculino, muito embora nestes dois Julgados de Paz se continue a verificar algum 

equilíbrio entre géneros, na medida em que a diferença é, nos dois casos, de apenas mais 

uma resposta dada por um indivíduo do sexo feminino. Refira-se ainda a este propósito 

que, no Julgado de Paz do Seixal homens e mulheres deram o mesmo número de respostas 

ao inquérito. 

 

5.4.2. Julgados de Paz por idade dos inquiridos 

No que respeita à idade dos inquiridos, o maior número de respostas é dado por indivíduos 

que se situam nas faixas etárias compreendidas nos dois escalões intermédios, que vai dos 

31 aos 40 anos e dos 41 aos 50 anos, sendo o escalão etário dos 31 aos 40 anos aquele que 

registou maior percentagem de respostas (29%). Verifica-se, em todos os Julgados de Paz, 

uma percentagem importante de inquiridos cuja faixa etária se posiciona neste último 

escalão etário (o qual colhe, no mínimo, 20% do total de respostas, sendo esta percentagem 

apurada na consulta aos utentes do Julgado de Paz de Terras do Bouro), porém é o Julgado 

de Paz de Oliveira do Bairro que apresenta a percentagem mais elucidativa de respostas 

neste escalão: 64% de pessoas que recorreram ao Julgado de Paz de Oliveira do Bairro e 

responderam ao inquérito, tinham idades compreendidas entre os 31 e os 40 anos. 

Todavia, registam-se excepções a esta tendência, aquela que nos parece mais assinalável 

regista-se no Julgado de Paz de Lisboa, cuja faixa etária em que se situa maior 

percentagem de inquiridos (27%) está no escalão etário compreendido entre os 21 e os 30 

anos. Com efeito, neste Julgado de Paz verifica-se que a maior percentagem de utentes que 

deram resposta ao inquérito corresponde a uma faixa etária mais jovem que a média 

apurada através dos dados obtidos neste quesito pelos restantes Julgados de Paz.   

                                                                                                                                                    
total. 
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De salientar ainda que, no Julgado de Paz de Terras do Bouro e no Julgado de Paz de 

Miranda do Corvo há uma importante percentagem de inquiridos (20% e 29% 

respectivamente) que têm uma idade superior a 60 anos, o que contrasta com a 

percentagem apurada no total geral, de apenas 13%, para este escalão etário. 

 

5.4.3. Julgados de Paz segundo o grau de instrução dos inquiridos 

Um dos aspectos mais interessantes retirado neste inquérito foi a constatação de que os 

utentes dos diversos Julgados de Paz, relativamente aos quais recolhemos dados, não 

obedecem a um perfil típico ao nível da escolaridade. Na realidade, o grau de instrução dos 

utentes parece reflectir, de forma proporcional, o grau de instrução das pessoas que vivem 

no concelho a que pertence o respectivo Julgado de Paz.  

Assim, evidenciam-se os seguintes aspectos: 

a) Em termos gerais os utentes dos Julgados de Paz apresentam uma importante 

diversidade de respostas ao quesito relativo à escolaridade. No total apurado 

verifica-se que a maior percentagem de inquiridos (29%) completou o ensino 

secundário, mas a diferença para os inquiridos que concluíram o ensino básico é 

apenas de um ponto percentual. Por outro lado, também se apurou um valor 

significativo de respostas dadas pelos utentes com curso superior: 21% dos 

inquiridos responderam ser detentores de uma licenciatura; 

b)  Da análise aos resultados parciais, por Julgado de Paz, é possível concluir que os 

que se encontram localizados nos centros urbanos têm uma percentagem de 

inquiridos com escolaridade elevada superior à dos inquiridos que recorreram aos 

Julgados de Paz localizados em zonas no interior do país: nos Julgados de Paz de 

Terras do Bouro, Miranda do Corvo, Tarouca e Aguiar da Beira, metade ou mais de 

metade dos inquiridos concentrou as suas respostas relativas ao grau de instrução 

no ensino básico, enquanto que nos Julgados de Paz de Lisboa, Seixal e Oliveira do 

Bairro, apurou-se que a maior percentagem de inquiridos tinha o ensino secundário 

(27%, 36% e 55% respectivamente). Contudo, se a segunda maior percentagem de 

inquiridos em Lisboa e no Seixal respondeu ter o ensino superior como grau de 

instrução (25% e 21% respectivamente), no Julgado de Paz de Oliveira do Bairro a 

tendência é diferente: a segunda maior percentagem de inquiridos (27%) tem o 

ensino básico. A justificação, quanto a nós, insere-se na lógica de menor pendor 
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urbano do concelho onde se integra o Julgado de Paz de Oliveira do Bairro, por 

relação com os outros dois Julgados de Paz em apreço.  

 Assim, no que concerne ao indicador grau de instrução, os resultados apurados, 

 parecem reflectir as características sociais dos respectivos habitantes. Uma vez 

 que nas zonas urbanas o acesso ao ensino superior, e até secundário, é mais 

 facilitado do que em zonas do interior, apesar do esforço que se tem feito nos 

 últimos anos para colmatar este problema, designadamente por via da 

 descentralização de pólos universitários.  

c) No Julgado de Paz do Porto os respectivos inquiridos apresentam uma elevada 

escolaridade, bastante acima da média: 53% dos utentes inquiridos no Julgado de 

Paz do Porto responderam ter um curso superior; 24% afirmaram ter o ensino 

secundário e 18% responderam ser portadores de um ensino médio. Nenhum dos 

inquiridos respondeu ter apenas concluído o ensino básico, diferentemente do que 

se regista no total geral apurado, através do cômputo dos resultados de todos os 

Julgados de Paz, que é de 28% de inquiridos com o ensino básico.  

d) Os Julgados de Paz de Lisboa, Terras do Bouro e Oliveira do Bairro foram aqueles 

que apresentaram uma percentagem de inquiridos portadores de cursos técnico-

profissionais superior à percentagem total, que foi de apenas de 12% de respostas 

no quesito “Curso técnico-profissional”.  

 

5.5. O modo como os Julgados de Paz são divulgados: 

A divulgação dos Julgados Paz junto dos potenciais utentes revela-se, quanto a nós, um 

factor decisivo para o seu sucesso. Para que as pessoas possam ter conhecimento e 

informação sobre os Julgados de Paz importa ter em conta qual o veículo mais adequado 

para os dar a conhecer. Foi com o propósito de perceber quais os meios de divulgação dos 

Julgados de Paz que surtem maior eficácia que recolhemos os dados vertidos no quadro 

seguinte: 
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Quadro 2 

2005

Julgados de Paz Terras Miranda Oliveira Aguiar

Total Lisboa Seixal do Porto do do Tarouca da Trancoso

Meio de divulgação % % % Bouro% % Corvo% Bairro% % Beira % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Por intermédio de um amigo/familiar/conhecido 29 35 17 29 28 46 38 36 25 0

Através da comunicação social 17 17 21 24 28 15 8 0 0 0

Através de cartazes/panfletos de divulgação 12 13 13 5 6 15 15 21 25 0

Por ter sido citado pelos serviços do Julgado de Paz 30 27 35 33 22 8 31 36 25 100

Por indicação dada num outro tribunal 2 0 0 5 11 0 0 0 0 0

Outro 11 8 15 5 6 15 8 7 25 0

Utentes dos Julgados de Paz de acordo com o meio de divulgação

 

Do total apurado, a maior percentagem de inquiridos respondeu que teve conhecimento da 

existência do Julgado de Paz por ter sido citado pelos respectivos serviços. Isto é, na 

qualidade de requerido. O segundo meio de conhecimento dos Julgados de Paz mais 

importante, segundo os resultados do inquérito em apreço, foi através de um amigo/ 

familiar/conhecido, com uma percentagem de 29% do total das respostas dadas, o que 

sublinha a importância da divulgação “boca a boca” por quem, provavelmente, já recorreu 

aos Julgados de Paz e ficou com uma boa impressão dos mesmos. Em seguida, posiciona-

se a comunicação social, que recolhe um total de 17% de respostas. Dentro da 

comunicação social é a televisão que regista um maior número de respostas: 11 pessoas 

responderam que souberam da existência dos Julgados de Paz por esta via; os jornais, 

incluindo os jornais regionais, posicionam-se logo em seguida, com 10 respostas e o 

conhecimento dos Julgados de Paz por via de boletim municipal também logrou ser eficaz 

para 5 inquiridos; a revista da DECO e a Internet recolheram uma resposta cada. Os 

restantes inquiridos que responderam ao quesito não discriminaram qual o meio de 

comunicação social pelo qual tiveram conhecimento do Julgado de Paz.  

Os cartazes e os panfletos de divulgação apresentam uma menor percentagem, em relação 

aos quesitos acima referidos, somente 12% de inquiridos afirmou ter tido conhecimento 

dos Julgados de Paz por este meio informativo. Tal suscita alguma reflexão quanto ao 

reduzido impacto que tem o investimento em cartazes e panfletos se não for acompanhado 

de uma sensibilização mais directa junto do utente.  
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Um aspecto que, a nosso ver, é verdadeiramente preocupante é o facto de somente 2% dos 

inquiridos ter tido conhecimento do Julgado de Paz a que se dirigiu por indicação dada por 

outro tribunal, sendo que, em valores absolutos, essa resposta foi dada por um utente do 

Julgado de Paz de Terras do Bouro (que representa 5% do total de respostas dadas a esta 

questão naquele Julgado de Paz) e por 2 utentes do Julgado de Paz do Porto (que 

representa 11% do total de respostas dadas a esta questão naquele Julgado de Paz). Se a 

articulação entre os tribunais comuns e os Julgados de Paz estivesse a funcionar em pleno, 

julgando-se incompetente o tribunal comum remeteria o processo para o Julgado de Paz 

competente e informaria os respectivos requerentes para a este se dirigirem, o que 

manifestamente, segundo os dados obtidos no inquérito, raramente acontece.   

Quanto ao último quesito, 11% das pessoas inquiridas afirmaram ter tido conhecimento do 

Julgado de Paz por “outro” meio. Interpeladas para designarem qual teria sido esse meio, 4 

responderam que havia sido por intermédio da DECO; 3 afirmaram que havia sido por 

sugestão do seu advogado; igualmente 3 responderam que tinha sido a autarquia a informar 

da existência de um Julgado de Paz competente para dirimir o conflito (dois inquiridos 

responderam que tinha sido a Câmara Municipal do Seixal e um inquirido afirmou que 

tinha sido a autarquia de Terras do Bouro); as forças policiais (GNR de Aguiar da Beira e 

PSP de Lisboa) também foram designadas, bem como o Cartório Notarial de Miranda do 

Corvo. O conhecimento dos Julgados de Paz pela via legislativa, nomeadamente através da 

publicação em Diário da República de legislação relacionada com estes organismos, só foi 

respondido por 2 inquiridos. Refira-se ainda que, um dos inquiridos afirmou estar no 

Julgado de Paz na qualidade de advogado e outro na qualidade de testemunha. 

 

5.6. Qualidade, comodidade das instalações e localização 

A qualidade e a comodidade das instalações onde funcionam os Julgados de Paz, bem 

como a localização dos mesmos, constituem os aspectos que mereceram uma avaliação 

menos positiva dos utentes que responderam ao inquérito. Ainda assim, os totais gerais 

revelam percentagens maioritariamente positivas.  

´ 
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Quadro 3 

Julgados de Paz Terras Miranda Oliveira Aguiar

Total Lisboa Seixal do Porto do do Tarouca da Trancoso

Características do JP % % % Bouro% % Corvo% Bairro% % Beira % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Qualidade e comodidade das instalações

Muito boas   43   34   22   75   53   57   36   50 25   100

Boas 41 46 43 25 41 43 55 36 75 0

Razoáveis 12 18 20 0 6 0 9 14 0 0

Insuficientes 4 2 15 0 0 0 0 0 0 0

Localização 

Muito bem localizado 29 24 9 65 13 36 45 36 50 100

Bem localizado 55 56 52 35 87 64 45 64 50 0

Mal localizado 16 20 36 0 0 0 9 0 0 0

Muito mal localizado 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0

 Julgados de Paz segundo a sua qualidade e localização 

 

Conforme se apresenta no quadro 3, supra, a maior percentagem de inquiridos (43%) 

avaliou a qualidade e a comodidade das instalações de “Muito boas”; sendo o segundo 

escalão que registou maior valor percentual aquele que classifica as instalações de “Boas”, 

que obteve uma percentagem de 41%. Somente 12% dos inquiridos consideraram as 

instalações “Razoáveis” e apenas 4% de respostas classificaram-nas como “Insuficientes”. 

A avaliação mais negativa, nesta categoria dedicada às instalações, é proveniente do 

Julgado de Paz de Lisboa e do Julgado de Paz do Seixal, que registaram um valor de 18% e 

20%, respectivamente, na classificação das instalações como “Razoáveis” e um valor de 

2% e 15%, respectivamente, na classificação das instalações de “Insuficientes”. De notar 

que só nestes dois Julgados de Paz se obtiveram valores na escala de valoração 

“Insuficiente”. Nos demais Julgados de Paz a apreciação é muito positiva, com particular 

destaque para Terras do Bouro, em que 75% dos inquiridos classificaram as instalações de 

“Muito Boas” e os restantes 25% de “Boas”, bem como Trancoso, Julgado de Paz onde 

todos os inquiridos fizeram uma apreciação das instalações de “Muito Boas”.   

 

A localização dos Julgados de Paz 

Contrariamente ao que se poderia esperar neste quesito, não são os Julgados de Paz 

organizados por agrupamentos concelhios que registam críticas dos utentes, no que 
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concerne à sua localização216. Pelo contrário, nos Julgados de Paz agrupados por 

concelhos, em que se recolheram resultados através inquérito, todos avaliaram o respectivo 

Julgado de Paz como estando “Muito bem localizado” e/ou “Bem Localizado”. É notável 

a boa avaliação feita neste item pelo Julgado de Paz de Aguiar da Beira, bem como pelo 

Julgado de Paz de Trancoso, ambos integrados em agrupamentos concelhios.  

Todavia, existem respostas preocupantes dadas por alguns inquiridos a este quesito, sendo 

o Julgado de Paz do Seixal aquele que nos parece ser digno de maior atenção, no domínio 

da localização. Com efeito, 36% de inquiridos utentes do Julgado de Paz do Seixal, 

consideraram-no “Mal localizado” e 2% de inquiridos avaliaram-no como estando “Muito 

mal localizado”. De igual modo, mas a uma escala menos preocupante, 20% de inquiridos, 

utentes do Julgado de Paz de Lisboa, consideraram-no “Mal localizado” e 9% de 

inquiridos, pertencentes ao Julgado de Paz de Oliveira do Bairro, deram esta mesma 

resposta.  

 

5.7. O atendimento nos Julgados de Paz 

Em termos gerais, o serviço de atendimento do Julgado de Paz é muito bem avaliado. 

Nenhum utente, do total dos 183 inquiridos no inquérito que levámos a cabo, avaliou este 

serviço de “Fraco” e a maioria (58%) considera-o mesmo de “Muito Bom”. Os inquiridos 

que não têm uma impressão tão positiva deste serviço pertencem ao Julgado de Paz de 

Tarouca, onde houve apenas 14% de respostas a avaliar a qualidade do serviço de 

atendimento de “Muito bom”, tendo-se registado igual valor no quesito “Razoável”. Ainda 

assim, uma percentagem bastante elucidativa (71%) avaliou neste Julgado de Paz o serviço 

de atendimento com “Bom”. Neste domínio dedicado ao atendimento, o Julgado de Paz de 

Oliveira do Bairro também tem uma apreciação inferior à média, repartindo a maioria das 

respostas dadas entre o “Bom” e o “Razoável”. Comparando o Julgado de Paz de Lisboa 

com o Julgado de Paz do Seixal, não obstante o cômputo geral da avaliação nos dois 

Julgados de Paz ser muito positiva, verifica-se que os utentes do Julgado de Paz do Seixal, 

que responderam ao inquérito, avaliaram melhor o serviço de atendimento que os 

inquiridos pertencentes ao Julgado de Paz de Lisboa. 

 

 

                                                 
216 Atendendo às críticas apontadas por Amadeu Morais, Julgados de Paz...uma ideia boa Uma oportunidade perdida? in 
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Quadro 4 

Julgados de Paz Terras Miranda Oliveira Aguiar

Total Lisboa Seixal do Porto do do Tarouca da Trancoso

Características do atendimento % % % Bouro% % Corvo% Bairro% % Beira % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Serviço de atendimento do Julgado de Paz: 

Muito bom   58   48   65   70   76   62   45   14   50   100

Bom 37 46 33 30 24 38 27 71 50 0

Razoável 5 6 2 0 0 0 27 14 0 0

Fraco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Julgados de Paz segundo a qualidade do serviço de atendimento

 

 
5.8. A fase da pré-mediação 

Conforme estabelece o n.º 1 do art.º 50.º da Lei n.º 78/2001 de 13 de Julho: “A pré-

mediação tem como objectivo explicar às partes em que consiste a mediação e verificar a 

predisposição destas para um possível acordo em fase de mediação”. A pré-mediação 

constitui a primeira abordagem que as pessoas que se dirigem a um Julgado de Paz têm 

com a mediação, enquanto via alternativa de resolução de litígios, caso optem por recorrer 

a esta fase. A decisão de recorrer ou não à pré-mediação revela, de alguma forma, a 

predisposição ou não das pessoas para resolverem o seu conflito de forma diferente da via 

tradicional que, em regra, implica um julgamento. 

 
Quadro 5 

Ano: 2005

Julgados de Paz Terras Miranda Oliveira Aguiar

Total Lisboa Seixal do Porto do do Tarouca da Trancoso

Pré-mediação % % % Bouro% % Corvo% Bairro% % Beira % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No processo  ocorreu a fase de pré-mediação ? 

Sim 70 66 66 90 94 50 91 57 75 0

Não 30 34 34 10 6 50 9 43 25 100

 Na pré-mediação foi-lhe explicado em que 

consiste a mediação ? 

Sim, de forma clara e inequívoca 76 63 80 78 94 63 82 63 100 0

Sim, razoavelmente 22 35 17 22 6 25 18 38 0 0

Sim, mas de forma pouco esclarecedora 2 3 0 0 0 13 0 0 0 0

Não 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Julgados de Paz e pré-mediação

 

                                                                                                                                                    
O Primeiro de Janeiro, 15 de Novembro de 2004, pp. 13-14. 
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Do total geral apurado, verifica-se que existe uma boa receptividade das pessoas que se 

dirigem aos Julgados de Paz para saberem o que é a mediação: 70% dos inquiridos aceitou 

recorrer à pré-mediação. Da análise por Julgados de Paz constata-se que, os Julgados de 

Paz de Lisboa e do Seixal apresentam percentagens idênticas, no que respeita ao número 

de utentes inquiridos que participou na fase da pré-mediação, sendo a percentagem de 

participação nesta fase (66%) ligeiramente inferior ao total apurado. 

Os Julgados de Paz de Terras do Bouro, do Porto e de Oliveira do Bairro são aqueles em 

que os inquiridos revelaram maior propensão para a pré-mediação, com percentagens de 

adesão a esta fase iguais ou superiores a 90%. O Julgado de Paz do Porto foi o que registou 

um maior número de inquiridos a participar na pré-mediação, com uma percentagem de 

94%. Existem, no entanto, Julgados de Paz onde um maior número de inquiridos revelou 

que, no processo em que participou, não ocorreu pré-mediação. No Julgado de Paz de 

Tarouca, 43% dos inquiridos não participou na pré-mediação; No Julgado de Paz de 

Miranda do Corvo apurou-se que mais de metade dos utentes que responderam ao 

inquérito optaram por ir directamente expor o seu caso ao juiz de paz sem passar pela via 

alternativa. Todavia, a situação mais evidente registou-se no Julgado de Paz de Trancoso, 

onde nenhum dos inquiridos afirmou ter participado na pré-mediação, conforme é 

evidenciado no quadro 5, apresentado na página anterior. 

 

5.8.1. A pré-mediação, segundo o grau de instrução do inquirido 

Ao estabelecermos um cruzamento entre o grau de instrução e a opção dos inquiridos de 

não participarem na pré-mediação, verifica-se um fenómeno curioso: são as pessoas com 

menor instrução e, simultaneamente, as pessoas com instrução mais elevada que maior 

número de respostas deu ao quesito “Não”, enquanto valor possível da questão: No 

processo que lhe diz respeito ocorreu a fase de pré-mediação. Isto é, foram os inquiridos 

que afirmaram serem possuidores do grau de instrução “Ensino básico” e do grau de 

instrução “Ensino superior” que mais respostas negativas deram à questão da pré-

mediação (tendo-se obtido 17 respostas em cada um dos graus de instrução referentes aos 

inquiridos que responderam não ter recorrido à pré-mediação). Tendo em conta que, 

proporcionalmente, neste inquérito existiram menos inquiridos com o ensino superior (38 

no total de inquiridos) do que com o ensino básico (50 no total) pudemos concluir que foi 

nos inquiridos com licenciatura que encontrámos uma menor adesão à pré-mediação. 
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5.8.2. Opinião quanto à primeira abordagem para a mediação 

Como se referiu acima, um dos objectivos da pré-mediação é o de sensibilizar os utentes 

dos Julgados de Paz para a mediação, explicando em que consiste. Foi nossa intenção, 

através do inquérito realizado, perceber se essa explicação estava a ser suficientemente 

clara, em fase de pré-mediação. A percentagem apurada, do total dos Julgados de Paz 

considerados neste inquérito, é suficientemente expressiva no que respeita à clareza com 

que a grande maioria dos inquiridos foi informado acerca da mediação. Assim, 76% das 

pessoas que responderam ao inquérito afirmaram que, na pré-mediação lhes foi explicado, 

de forma clara e inequívoca, em que consiste a mediação. Conforme se pode verificar, pela 

análise do quadro 5, apurou-se também que 22% dos inquiridos consideraram que lhes foi 

explicado razoavelmente em que consiste a mediação. Somente 2% dos inquiridos se 

consideraram pouco esclarecidos após terem recorrido à pré-mediação e apenas 1% disse 

não lhe ter sido explicado em que consiste a pré-mediação, na fase reservada para o efeito. 

Os registos de respostas menos positivas, quanto à forma como na fase de pré-mediação foi 

explicada a mediação, reportam-se aos Julgados de Paz de Lisboa (3% dos inquiridos 

afirmaram que na pré-mediação lhes foi explicado em que consiste a mediação, de forma 

pouco esclarecedora) ao Julgado de Paz de Miranda do Corvo (13% dos inquiridos 

afirmaram que na pré-mediação lhes foi explicado em que consiste a mediação, de forma 

pouco esclarecedora) e ao Julgado de Paz do Seixal, único Julgado de Paz em que um 

inquirido considerou não lhe ter sido explicada a natureza da mediação na fase apropriada 

para o efeito (o que perfaz 3% do total de respostas dadas a esta questão no Julgado de Paz 

em apreço).  

Existem também Julgados de Paz que se destacam pelo elevado número de inquiridos que 

afirmaram que na fase de pré-mediação lhes foi explicado, com clareza e inequivocamente, 

em que consiste a mediação. É o caso do Julgado de Paz do Porto, com um total de 94% de 

respostas neste item, e do Julgado de Paz de Aguiar da Beira, com um total de 100% de 

respostas.  

 

5.8.3. Opinião quanto à decisão do processo e a (pré-)medição  

Uma das formas de aferir da eficácia do processo de mediação poderá ser a relação entre a 

opinião satisfatória sobre a mediação e o entendimento quanto à decisão do processo, 

confirmando ou infirmando a ideia segundo a qual, no acordo obtido com a mediação há a 
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convicção, por parte dos intervenientes, de que todos ganham a causa. Tendo em conta que 

uma mediação implica necessariamente a fase prévia da pré-mediação e que esta fase 

contribui muito para se alcançar uma mediação bem sucedida, quisemos cruzar a opinião 

que as pessoas têm quanto ao desfecho do processo e a pré-mediação.    

Assim, verifica-se que as pessoas que afirmaram que a decisão do processo lhes foi 

desfavorável recorreram menos à pré-mediação e, consequentemente, à mediação, uma vez 

que esta pressupõe a participação das partes na fase da pré-mediação, como referimos. Das 

pessoas que consideraram ter obtido uma decisão desfavorável 53,8% tinham recorrido à 

pré-mediação e 46,1% não tinham participado nesta fase217. Tal valor é bastante inferior ao 

valor apurado no total geral, em que apenas 29,8% dos inquiridos afirmaram não ter 

recorrido à pré-mediação. Por outro lado, a opinião das pessoas que ficaram insatisfeitas 

com a decisão do processo, cruzada com a forma como a mediação lhes foi explicada, 

também regista valores muito diferentes da percentagem apurada no total geral, relativo à 

segunda variável. Com efeito, das pessoas que consideram que a decisão do processo lhe 

foi desfavorável apenas 3% considerou que na pré-mediação lhe foi explicada, de forma 

clara e inequívoca, em que consiste a mediação, enquanto que, no total geral, 76% dos 

inquiridos deram esta resposta. Acresce ainda que, a única pessoa que afirmou não lhe ter 

sido explicada a mediação considerou a decisão do processo desfavorável. De igual modo 

se verifica uma relação entre a opinião desfavorável quanto à decisão do processo e a 

opinião menos positiva sobre o mediador. Isto porque, do conjunto de pessoas descontentes 

com a decisão do processo, a participação do mediador é apenas avaliada como sendo 

“Muito boa” por 1,7% dos inquiridos e como sendo “Boa” por 2,8%. A grande maioria de 

pessoas que não se satisfez com a decisão do processo (60%) considerou a participação do 

mediador meramente “Razoável”. 

Em face do exposto, parece poder concluir-se que as pessoas mais insatisfeitas com a 

decisão do processo são aquelas que: ou não recorreram à mediação, ou na fase da pré-

mediação ficaram menos satisfeitas com o esclarecimento dado quanto a esta via 

alternativa de resolução de conflitos ou, já em fase de mediação, com a participação do 

mediador. 

 
 

                                                 
217 Esta tendência é ainda mais pronunciada nas pessoas que consideraram ter obtido uma decisão desfavorável em parte, 
já que apenas 25% tinham recorrido à pré-mediação e 75% não tinham participado nesta fase. 
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5.9. Opinião sobre o acordo na mediação 

Resulta da análise ao quadro 6, apresentado infra, que a opinião dos inquiridos sobre a 

tentativa de acordo através da mediação é francamente favorável: 91% dos inquiridos tem 

esta opinião, dos quais 85% considera a mediação favorável por ser um meio eficaz de 

alcançar um acordo, com o mesmo valor de uma sentença (este item recolheu 100% de 

respostas no Julgado de Paz de Miranda do Corvo, bem como no Julgado de Paz de Aguiar 

da Beira) e 6% tem uma opinião favorável quanto à mediação, mas por outros motivos. 

Entre os outros motivos, que justificaram uma opinião favorável dos inquiridos, sobre a 

possibilidade de haver uma tentativa de acordo através de mediação, 9 pessoas afirmaram 

que se devia ao facto de ser mais barato; 5 inquiridos consideram que era mais rápido. 

Foram ainda dadas outras respostas a esta pergunta aberta, nomeadamente: “Explorar a 

relação pessoal; por ser um meio eficaz de alcançar uma solução voluntária; para que as 

partes se possam explicar, descongestionar a justiça e tratar-se de uma solução inovadora 

e mais simples de resolver o conflito.”  

 
Quadro 6 

2005

Julgados de Paz Terras Miranda Oliveira Aguiar

Total Lisboa Seixal do Porto do do Tarouca da Trancoso

Mediação % % % Bouro% % Corvo% Bairro% % Beira % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Opinião sobre a tentativa de acordo através 

da mediação

Favorável por ser um meio eficaz para alcançar 

um acordo com o mesmo valor de uma sentença.... 85 75 86 95 89 100 92 73 100 75

Favorável por outro motivo........................................ 6 9 2 5 6 0 0 27 0 25

Desfavorável, porque é o Juiz (de Paz) que 

deve decidir e não as pessoas em conflito.............. 8 15 10 0 6 0 9 0 0 0

Desfavorável por outro motivo.................................. 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0

 Como avalia a participação do mediador:

Muito boa 42 27 55 67 29 75 40 0 33 0

Boa 54 68 45 28 71 25 60 75 67 0

Razoável 4 5 0 6 0 0 0 25 0 0

Fraca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Julgados de Paz e Mediação

 

Apesar do balanço sobre a opinião da mediação ser extremamente positivo, existiram ainda 

algumas respostas no sentido de considerarem a tentativa de acordo através da mediação 

desfavorável, 8% das quais devido ao facto de ser entendido por alguns indivíduos que 
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deve ser o Juiz de Paz a decidir e não as partes. Curiosamente, foram indivíduos 

pertencentes a Julgados de Paz localizados em zonas urbanas que deram este tipo de 

resposta: no Julgado de Paz de Lisboa 15% dos inquiridos entendeu que a tentativa de 

acordo através da mediação é desfavorável porque deve ser o Juiz de Paz a decidir e não as 

pessoas em conflito, no mesmo sentido responderam 10% de inquiridos no Julgado de Paz 

do Seixal; 6% no Julgado de Paz do Porto e 9% de inquiridos no Julgado de Paz de 

Oliveira do Bairro. No Julgado de Paz de Lisboa e do Seixal foram ainda referidos outros 

dois motivos que justificaram a opinião desfavorável quanto ao acordo através da 

mediação com os seguintes argumentos: “Por ser exaustiva a procura de acordo” e por se 

considerar que “é o Juiz de Paz que deve mediar”.  

 

5.9.1. A participação do mediador 

O trabalho realizado pelo mediador no processo de mediação é avaliado por 42% dos 

inquiridos como sendo “Muito bom” e por 54% como tendo sido “Bom”, apenas 4% das 

respostas foram no sentido de considerarem a participação do mediador de “Razoável”. A 

este propósito, dois pontos merecem destaque. Em primeiro lugar, a melhor avaliação que 

os utentes do Julgado de Paz do Seixal fazem do mediador (mais de metade avaliam a sua 

participação de “Muito boa”) em relação à avaliação que é feita a este profissional pelos 

utentes do Julgado de Paz de Lisboa, 5% dos quais avaliaram o seu trabalho como sendo 

“Razoável”. O segundo comentário visa distinguir o Julgado de Paz de Miranda do Corvo, 

como sendo o Julgado de Paz que melhor avaliou a prestação do mediador e o Julgado de 

Paz de Tarouca como sendo o Julgado de Paz em que o mediador recolhe piores resultados, 

não registando, a respeito da participação do mediador, qualquer resposta no quesito de 

“Muito boa”. Por outro lado, no Julgado de Paz de Tarouca, 25% avaliaram o desempenho 

do mediador como “Razoável”, valor bastante superior em relação à média total deste 

quesito.  

 

5.10. Meios de resolução alternativa de conflitos em outras áreas  

Neste inquérito quisemos também saber a opinião dos utentes dos Julgados de Paz quanto 

aos meios de resolução alternativa de conflitos quando aplicáveis a outras áreas do direito. 

Por esse motivo, introduzimos a questão 10 ao questionário com o seguinte teor: 
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“À semelhança da existência de mediação nos Julgados de Paz, considera que deveria 

haver meios de resolução alternativa de conflitos em outras áreas do Direito?” 

O resultado foi de uma clara vantagem do “Sim”: 76,2% das pessoas inquiridas 

defenderam a existência de meios alternativos de resolução de conflitos em outras áreas do 

direito, enquanto que 24% respondeu “Não” à questão em análise. Dirigimos uma 

pergunta aberta, destinada a solicitar aos inquiridos que mencionassem em que área do 

direito deveriam haver meios de resolução alternativa de conflitos, a esta questão foram 

dadas as mais diversas respostas, porventura apenas terá faltado a referência ao direito 

fiscal. Neste domínio, foi registada uma maior predominância em quatro áreas do direito: 

Família (com 21 respostas); Sucessões (com 12 respostas); Trabalho (com 7 respostas) e 

Comercial (com 6 respostas). Numa altura em que está em consideração o modo como 

implementar a mediação penal em Portugal, em obediência ao n.º 1 do art.º 10.º da decisão-

quadro do Conselho, de 15 de Março de 2001, os resultados obtidos na área penal foram 

objecto de particular enfoque. Assim, 4 inquiridos designaram a área penal como sendo a 

área do direito que deveria ser objecto de resolução alternativa de conflitos e 2 inquiridos 

elegeram o pequeno conflito criminal como área adequada para a resolução de conflitos 

por esta via alternativa à judicial.  

 

5.11. A actuação dos juízes de paz em comparação com outras magistraturas 

A percentagem de inquiridos que, neste inquérito dirigido aos utentes dos Julgados de Paz, 

respondeu existirem diferenças na actuação dos juízes de paz por relação com os juízes nos 

tribunais comuns foi de 78%, enquanto que apenas 7% consideraram não existir diferenças 

entre as duas magistraturas e 15% de inquiridos revelou não estar em condições de 

responder à questão. 
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Quadro 7 

Ano: 2005

Julgados de Paz Terras Miranda Oliveira Aguiar

Total Lisboa Seixal do Porto do do Tarouca da Trancoso

JP e outros Tribunais % % % Bouro% % Corvo% Bairro% % Beira % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A actuação dos Juízes de Paz é diferente da 

dos Juízes nos tribunais comuns ? 

Sim 78 82 70 100 45 92 67 100 100 100

Não 7 7 5 0 18 0 33 0 0 0

Desconheço 15 11 24 0 36 8 0 0 0 0

Comparando com os tribunais comuns 

considera que nos Julgados de Paz:

Os processos são mais rápidos

Sim 23 24 23 17 21 22 47 18 22 17

Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Há uma interacção mais simples e informal

Sim 20 19 21 17 20 17 24 18 22 17

Não 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0

As custas do processo são menos elevadas

Sim 19 21 21 17 16 15 18 18 22 17

Não 4 0 3 0 25 0 0 0 0 0

As instalações são melhores

Sim 12 14 8 17 16 13 6 14 0 17

Não 46 57 48 0 0 100 33 50 0 0

A localização é melhor

Sim 11 12 8 17 7 17 0 14 22 17

Não 47 36 48 0 75 0 67 50 0 0

O processo de mediação é eficaz

Sim 15 11 18 17 20 15 6 18 11 17

Não 1 0 3 0 0 0 0 0 0 099

Juizes/Julgados de Paz e Tribunais comuns

 

Nesta rubrica, o inquérito apresentava duas perguntas abertas, para que os inquiridos 

pudessem justificar o motivo pelo qual consideravam que a actuação dos juízes de paz era, 

ou não, diferente da actuação dos juízes dos tribunais comuns. Esta foi uma oportunidade 

para recolher um conjunto de apreciações, de natureza qualitativa, quanto aos juízes de 

paz, que se confundem muitas vezes com a opinião das pessoas acerca do próprio Julgado 

de Paz.  

Assim, as respostas que foram no sentido de reconhecer diferenças entre as magistraturas, 

são passíveis de serem autonomizadas nas seguintes categorias: 

Informalidade no tratamento: a informalidade foi a característica mais referida pelos 

inquiridos, para justificar as diferenças de actuação do juiz de paz, por relação com os 

juízes dos tribunais comuns – 17 pessoas referiram este aspecto. A fim de exemplificar o 

modo como a postura informal foi referida por alguns inquiridos, destacamos algumas das 

expressões utilizadas: “menor cerimonial, decisão mais concreta e directa, as pessoas 

sentem-se mais à vontade e sem receio, são menos legalistas e formais, falta da beca, não 

há rigidez nem pedestais”; 



LLúúcciiaa  FFááttiimmaa  BBaarrrreeiirraa  DDiiaass  VVaarrggaass  

 144 

Postura mais próxima e aberta: a relação de maior proximidade e abertura do juiz de paz 

foi sublinhada por 15 inquiridos, por via de diversas expressões utilizadas, entre as quais 

destacamos as seguintes: “estamos à conversa com o juiz, porque se pode falar mais 

abertamente, porque são muito mais abertos e sensíveis aos problemas em apreço, têm 

uma actuação mais mediadora, de maior proximidade e simplicidade com as partes, são 

mais acessíveis”; 

“Mais humanos, amáveis e atenciosos”: a empatia ao nível humano foi uma característica 

pessoal atribuída aos juízes de paz em 14 respostas. Neste domínio, eis algumas das frases 

utilizadas para caracterizar a postura destes juízes: “mais sociáveis, têm um contacto mais 

pessoal com os interessados, existe um atendimento mais personalizado, são muito mais 

amáveis e atenciosos com as partes, são mais humanos, têm uma abordagem mais directa 

e pessoal, são mais simpáticos”; 

Maior vontade de alcançar um entendimento: registaram-se 12 respostas dadas a este 

quesito que realçam o esforço do juiz de paz para que seja obtido um acordo entre as 

partes, das quais destacamos as seguintes: “é passada uma mensagem de grande 

importância para o bom entendimento, nos tribunais comuns não existe preocupação de 

acordo entre as partes, mais conciliadores, na forma e no modo de resolução do conflito, 

há sempre tentativa por parte do juiz de paz para um acordo, esforçam-se por encontrar 

uma saída justa para ambas as partes, a via do diálogo revela-se importante, apelam à 

participação das partes, tentam resolver o processo logo na mediação”; 

Mais céleres nas decisões: 9 pessoas que responderam ao inquérito afirmaram que a 

principal diferença entre os juízes de paz e os juízes dos tribunais comuns era a maior 

celeridade dos primeiros na tomada de decisão; a este propósito alguns inquiridos 

acrescentaram que: “os juízes de paz simplificam o processo”, pelo que consideraram que a 

decisão final (sentença) é “mais directa e rápida” nos Julgados de Paz;  

Mais claros na abordagem: a clareza da linguagem utilizada pelo juiz de paz foi um outro 

aspecto referido em 6 respostas, evidenciam este factor as seguintes frases: “torna-se mais 

fácil a comunicação, gera-se um ambiente mais comunicativo, as decisões são mais claras, 

têm um diálogo mais perto, são muito frontais e objectivos”. 

Interpelados para justificar o motivo pelo qual os 7% de inquiridos consideraram que a 

actuação dos juízes paz não se diferencia da actuação dos juízes dos tribunais comuns, 
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apenas se obteve uma resposta: “Porque todos tentam resolver os problemas dentro da 

lei”. 

Através da análise deste item numa perspectiva regional, por Julgados de Paz, verifica-se, 

por via do quadro 7, que todos os inquiridos que recorreram aos Julgados de Paz de Terras 

do Bouro, Tarouca, Aguiar da Beira e Trancoso responderam que existiam diferenças entre 

os juízes de paz e os juízes dos tribunais comuns. A maior percentagem de inquiridos que 

não reconheceu diferenças entre as magistraturas (33%) pertence ao Julgado de Paz de 

Oliveira do Bairro. Por outro lado, é no Julgado de Paz do Porto que maior número de 

inquiridos afirmou desconhecer o assunto – 36% de inquiridos deste Julgado de Paz 

decidiram não se pronunciar quanto a eventuais diferenças, entre os juízes de paz e os 

juízes dos tribunais comuns. 

  

5.11.1. Julgados de Paz e Tribunais comuns 

Para melhor comparação entre os Julgados de Paz e os tribunais comuns sujeitámos à 

consideração dos inquiridos seis critérios valorativos, relativos ao funcionamento dos 

tribunais: 

a) Os processos são mais rápidos; 

b) Há uma interacção mais simples e informal; 

c) As custas do processo são menos elevadas,  

d) As instalações são melhores; 

e) A localização é melhor; 

f) O processo de mediação é eficaz. 

Em todas as hipóteses de resposta, acima elencadas, os diversos Julgados de Paz receberam 

um maior volume de apreciações positivas que negativas. Todavia, no que diz respeito às 

instalações e à localização houve um menor número de pessoas a considerar que os 

Julgados de Paz constituíam uma mais valia. Com efeito, quanto à rapidez dos processos, 

111 pessoas afirmaram que os processos são mais rápidos nos Julgados de Paz do que nos 

tribunais comuns, não existindo nenhuma resposta em sentido contrário; no que toca à 

interacção mais simples e informal, 96 pessoas afirmaram que tal se evidenciava mais nos 

Julgados de Paz e apenas uma pessoa contrariou essa tendência; no que respeita às custas 

do processo serem menos elevadas nos Julgados de Paz, 94 inquiridos concordaram com 

essa afirmação e somente três pessoas não estiveram de acordo neste ponto, duas das quais 
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pertencentes ao Julgado de Paz do Porto; no que respeita à eficácia do processo de 

mediação, os Julgados de Paz obtiveram 75 respostas positivas e apenas uma resposta 

negativa.  

As únicas críticas aos Julgados de Paz repartem-se, essencialmente, entre a qualidade das 

instalações e a localização. Quanto às primeiras, 58 respostas foram no sentido de 

considerarem as instalações dos Julgados de Paz com maior qualidade que as instalações 

dos outros tribunais, mas 32 pessoas inquiridas não pensaram o mesmo e responderam que 

as instalações dos Julgados de Paz não eram melhores que as instalações nos tribunais 

comuns. Com este entendimento, menos positivo sobre as instalações, destacam-se os 

inquiridos do Julgado de Paz de Miranda do Corvo, que concentraram neste ponto todas as 

suas respostas negativas, seguidos dos inquiridos no Julgado de Paz de Lisboa, com 57% 

de respostas negativas neste quesito.    

No que concerne à localização, 75 pessoas afirmaram que os Julgados de Paz estão melhor 

localizados, ao passo que 33 afirmaram o contrário. A maior percentagem de críticas, 

quanto à localização dos Julgados de Paz, é proveniente dos inquiridos do Julgado de Paz 

do Porto. 

 A avaliação extremamente positiva dos Julgados de Paz, por relação com os tribunais 

comuns, regista-se com particular evidência nos Julgados de Paz de Terras do Bouro, 

Aguiar da Beira e de Trancoso. Os inquiridos destes Julgados de Paz deram respostas 

favoráveis a todos os critérios, elencados no inquérito como valores possíveis. 

De notar que, esta satisfação quanto aos Julgados de Paz, comparativamente com os 

tribunais comuns, já havia sido manifestada no inquérito realizado pelo ISCTE, no qual 

“78,9% dos utentes afirmam que a sua opinião em relação aos tribunais melhorou depois 

da experiência nos Julgados de Paz”. 218 

Ainda a respeito da eficácia do processo de mediação a maior percentagem de respostas 

positivas (20%) é dada pelos utentes do Julgado de Paz do Porto e a menor percentagem de 

opiniões colhidas, favoráveis à eficácia do processo de mediação nos Julgados de Paz, 

regista-se no Julgado de Paz de Oliveira do Bairro, com uma percentagem de 6%.  

 

 

                                                 
218 Pierre Guibentif, Miguel Cabrita, Vanda Gorjão, Alexandra Leandro, Julgados de Paz em Acção, Investigação levada 
a cabo no âmbito do Protocolo celebrado em 18 de Dezembro de 2001 entre a Direcção-Geral da Administração 
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5.12. Conclusões finais ao inquérito realizado: 

No inquérito levado a cabo, apesar de não haver grande discrepância quanto ao número de 

respostas contabilizadas segundo o sexo feminino e segundo o sexo masculino, registou-se 

uma diferença de mais 17 respostas dadas por indivíduos do sexo masculino. Constatou-se 

algum equilíbrio entre os géneros quanto à tendência das respostas dadas por mulheres e 

por homens, não sendo possível afirmar que existem diferenças nítidas de opiniões 

consoante o sexo, dada a convergência de resultados, maxime quanto à opinião que ambos 

os sexos têm no que diz respeito à mediação. 

Um aspecto assinalável tem que ver com a transversalidade do total de respostas apuradas 

nos diversos graus de instrução apresentados como valores possíveis, o que revela a índole 

democratizadora dos Julgados de Paz.  

Em termos gerais, a opinião dos utentes dos Julgados de Paz que responderam ao inquérito 

é bastante positiva, quer quanto aos técnicos de atendimento, quer quanto aos mediadores, 

quer ainda quanto aos juízes de paz, cuja empatia é por demais realçada.  

Porém, há aspectos, apontados por alguns inquiridos, que exigem uma particular reflexão: 

a deficiente qualidade das instalações e a má localização, para a qual alertaram alguns 

utentes de Julgados de Paz localizados mais a Sul do país, como é o caso de Lisboa e do 

Seixal, reclamam uma atenção especial. 

Por outro lado, não deixa de ser preocupante a ínfima percentagem de respostas ao quesito 

“por indicação dada por outro tribunal”, enquanto modo de dar a conhecer os Julgados de 

Paz, na medida em que revela ainda estarmos longe de alcançar a necessária articulação 

entre estes tribunais e os tribunais tradicionais. 

 A boa opinião quanto ao processo de mediação por parte dos inquiridos não apaga uma 

certa resistência ao mesmo, registada em alguns Julgados de Paz, como se verificou no 

Julgado de Paz de Trancoso, onde nenhum inquirido respondeu que, no processo em que 

interveio, ocorreu a fase de pré-mediação.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
Extrajudicial (DGAE) e o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), ISCTE, Departamento de 
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5.13. Movimento de Processos nos Julgados de Paz 

 
5.13.1. A movimentação de processos, entre o ano 2002 até ao ano 2004219 

 

 
Quadro 8 

Processos Duração

Entrados Total média dos

Por Por Por processos

outro findos

Julgados de Paz Mediação Julgamento Motivo em dias

1 2 3 4 5 6 7

Total  Geral 336 289 96 160 33 42

Lisboa 119 94 22 58 14 52

Seixal 87 76 19 47 10 49

Oliveira do Bairro 55 49 27 20 2 25

Vila Nova de Gaia 75 70 28 35 7 31

Processos entrados e findos, nos Julgados de Paz,  em  2002 

Findos

 

 

 

Quadro 9 

Processos

Entrados Total 

Por Por Por
outro

Julgados de Paz Mediação Julgamento Motivo

1 2 3 4 5 6

Total  Geral 697 577 224 272 81

Lisboa 181 168 55 89 24

Seixal 152 131 30 80 21

Oliveira do Bairro 107 96 36 46 14

Vila Nova de Gaia 257 182 103 57 22

Findos

Processos entrados e findos, nos Julgados de Paz,  em  2003 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
Sociologia, Outubro de 2002, p.205. 
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Quadro 10 

Processos

Entrados Total 

Por Por Por
outro

Julgados de Paz Mediação Julgamento Motivo

1 2 3 4 5 6

Total  Geral 2535 2076 694 949 545

Lisboa 449 394 96 230 89

Seixal 281 273 47 163 82

Oliveira do Bairro 99 100 29 55 43

Vila Nova de Gaia 807 665 277 243 184

Cantanhede 175 111 41 60 20

Miranda do Corvo 37 31 17 12 8

Porto 423 281 86 103 53

Santa Marta 90 72 27 27 18

Tarouca 70 54 18 27 23

Terras do Bouro 66 60 39 17 14

Vila Nova Poiares 16 15 3 10 9

Aguiar da Beira 22 20 14 2 2

Processos entrados e findos, nos Julgados de Paz,  em  2004 

Findos

 

Do confronto entre a movimentação processual, desde o ano 2002, data em que os 

primeiros quatro Julgados de Paz entraram em funcionamento, até ao final de 2004 é 

possível retirar algumas conclusões: 

Entre o ano 2002 e o ano 2003 registou-se um aumento de processos entrados e de 

processos findos nos quatro Julgados de Paz então existentes (Julgado de Paz de Lisboa, 

Seixal, Oliveira do Bairro e Vila Nova de Gaia), sendo de salientar o aumento de volume 

processual no Julgado de Paz de Vila Nova de Gaia, cujos processos, entre o ano 2002 e o 

ano 2003, mais do que triplicaram; 

Em termos gerais, entre o primeiro e o segundo ano de funcionamento dos Tribunais em 

apreço, a percentagem de processos findos por mediação aumentou. No entanto, se for feita 

uma análise por Julgado de Paz verifica-se que os Julgados de Paz do Seixal e de Oliveira 

do Bairro diminuíram o número de processos proporcionalmente resolvidos por mediação. 

No caso do Julgado de Paz de Oliveira do Bairro o número de processos resolvidos por 

mediação registou inclusive, uma descida considerável, na ordem dos 17 pontos 

percentuais;    

                                                                                                                                                    
219 Os dados estatísticos relativos ao ano 2002 constam da publicação do Ministério da Justiça, Estatísticas da Justiça 
2002, pp. 351-352; já os dados constantes do quadro 10 e 11 foram recolhidos e disponibilizados pela Direcção-Geral da 
Administração Extrajudicial do Ministério da Justiça. 
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No ano 2004 o quadro de organização dos Julgados de Paz é incrementado, o número de 

Julgados de Paz passa de quatro para 12, sendo que, quatro dos oito novos Julgados de Paz 

constituem sedes de agrupamentos concelhios, em consequência: o total de processos 

entrados nos Julgados de Paz sobe de 697 para 2 535. 

No que respeita aos Julgados de Paz cujo movimento de processos é susceptível de ser 

comparado com anos anteriores, há a registar o crescente aumento de processos no Julgado 

de Paz de Vila Nova de Gaia, que entre o ano 2003 e o ano 2004 registou uma subida na 

ordem dos 214%. Em sentido inverso, encontra-se o Julgado de Paz de Oliveira do Bairro, 

que em 2004 recebeu menos 8 processos que no ano anterior. No referido período, 

compreendido entre o ano 2003 e o ano 2004, o Julgado de Paz de Lisboa aumentou o 

número de processos entrados para um valor acima do dobro, enquanto que o Julgado de 

Paz do Seixal também aumentou o número de processos entrados, mas com uma subida 

menos significativa. O número de processos findos também aumentou, em proporção ao 

número de processos entrados, excepto no caso do Julgado de Paz de Oliveira do Bairro 

atendendo à descida do número de processos entrados, no ano de 2004. 

Quanto aos processos findos por mediação, verifica-se que no ano 2004 este meio de 

resolução alternativa de conflitos foi utilizado em menor escala, comparativamente com o 

ano anterior. Na verdade, todos os quatro Julgados de Paz em apreço apresentam uma 

menor taxa de resolução de processos por mediação no ano 2004, tendo em linha de conta 

o ano transacto. A este respeito, salienta-se o Julgado de Paz de Oliveira do Bairro, que no 

primeiro ano de funcionamento resolveu mais de metade dos processos entrados por esta 

via e no ano 2004 apenas 29% dos processos foram concluídos, neste Julgado de Paz, por 

acordo alcançado na mediação. O Julgado de Paz do Seixal também apresenta uma descida 

assinalável ao nível de processos findos por mediação representando, do cômputo dos 

Julgados de Paz em funcionamento em 2004, aquele que têm uma menor percentagem de 

processos concluídos por esta forma alternativa à via judicial. 

Dos Julgados de Paz que começaram a funcionar no ano 2004 há a registar o elevado 

número de processos entrados no Julgado de Paz do Porto, onde logo no primeiro ano de 

funcionamento recebeu 423 processos, dos quais findaram cerca de 66%. O Julgado de Paz 

de Cantanhede recebeu também um volume de processos considerável, uma vez que entrou 

em funcionamento apenas em Abril de 2004 e no termo desse ano já registava 175 

processos entrados e 111 processos findos. 
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No que respeita aos processos findos por mediação, nos “novos” Julgados de Paz, as 

percentagens mais elevadas pertencem, por ordem decrescente de importância, ao Julgado 

de Paz de Aguiar da Beira (do total de processos findos, 70% foi por mediação), ao 

Julgado de Paz de Terras do Bouro (com uma percentagem de 65% processos, findos por 

mediação) e ao Julgado de Paz de Miranda do Corvo (do total de processos findos, 55% foi 

por via da mediação). De notar que, aqueles Julgados de Paz também se identificam por 

terem o menor número de processos entrados (com excepção do Julgado de Paz de Vila 

Nova de Poiares, cuja percentagem de processos resolvidos por mediação é baixa), daqui 

parece poder concluir-se que o número de processos resolvidos por mediação tende a ser 

inversamente proporcional ao número de processos entrados nos Julgados de Paz. 

 

O quadro 11220, em seguida apresentado, permite analisar os processos entrados de acordo 

com o objecto de acção. A primeira ilação que é possível retirar do referido quadro é a de 

que existe uma distribuição assimétrica da procura pelos diferentes objectos de acção, 

definidos no art.º 9.º da Lei n.º 78/2001 de 13 de Julho. Foi também esta a conclusão a que 

chegou o inquérito realizado pelo ISCTE, aquando da fase experimental do projecto:  

 

“Os dados disponíveis revelam uma dispersão em torno de três grandes áreas: 20,8% dos 

casos remetem para problemas entre os proprietários de terrenos; 20,1% dos casos 

remetem para questões de condomínio e outros 19,5%, ainda, para incumprimentos 

contratuais. Estas três áreas, no seu conjunto, perfazem mais de 60% das respostas ao 

questionário.221” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
220 Cujos dados foram recolhidos e disponibilizados pela Direcção-Geral da Administração Extrajudicial do Ministério da 
Justiça. 
221 Pierre Guibentif, Miguel Cabrita, Vanda Gorjão, Alexandra Leandro, Julgados de Paz em Acção, Investigação levada 
a cabo no âmbito do Protocolo celebrado em 18 de Dezembro de 2001 entre a Direcção-Geral da Administração 
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Quadro 11 

Miranda Terras Vila Aguiar

Total Lisboa Seixal  O. Bairro V.N.Gaia Canta- do Porto Santa Tarouca do Nova da 

Objecto de acção nhede  Corvo Marta Bouro Poiares  Beira

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2535 449 281 99 807 175 37 423 90 70 66 16 22

226 41 6 20 58 32 4 26 14 13 2 1 9

17 5 8 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0

1219 240 159 18 550 3 2 228 7 7 0 2 3

99 4 2 6 19 14 5 2 9 10 23 1 4

110 1 1 15 3 38 10 0 19 12 5 3 3

16 2 2 0 0 2 0 2 6 1 1 0 0

183 43 14 11 51 5 3 47 3 3 1 1 1

412 62 76 22 81 32 8 76 12 20 21 1 1

155 47 6 6 21 7 3 36 11 3 8 7 0

3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

95 4 7 1 23 42 2 4 5 1 5 0 1

de alguns crimes)  (nº2)

Direito de uso e administração da  comprop.(al.f)

Incumprimento contratual  (al.  i))

Garantia geral das obrigações (al.  j))

Nota:  São referidas as alíneas e números do art.º 9 da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho, que fixa a competência dos Julgados de Paz em razão da matéria.

Pedidos de indemnização cível  (emergentes

Arrendamento urbano  (al.  g))

Responsabilidade civil contratua/extracont.(al.h)

Processos entrados, segundo os Julgados de Paz,  por objecto de acção, em 2004

Cumprimento de obrigações (al. a))

Entrega de coisas móveis  (al.  b))

Direitos e deveres de condóminos  (al.  c))

Litígios entre proprietários de prédios (al.  d))

Posse, usucapião e acessão (al.  e))

Total

1

Julgados de Paz

 

A situação alterou-se em termos de áreas com maior número de processos entrados nos 

Julgados de Paz. De acordo com os últimos dados estatísticos disponíveis, são as acções 

relacionadas com os direitos e deveres de condóminos que registam uma maior 

percentagem de processos entrados nos Julgados de Paz (o apuramento do total de 

processos entrados nos diversos Julgados de Paz, demonstra que 48% desses processos são 

relativos a questões de condomínio). Diferentemente dos dados apresentados no referido 

inquérito, relativo ao ano 2002 (em que os problemas entre proprietários de terrenos 

revestem o maior número de matérias apreciadas nos Julgados de Paz então existentes) no 

final de 2004, os problemas entre os proprietários de terrenos nem sequer figuravam em 

segundo lugar nos tipos de objecto de acção com prevalência nos Julgados de Paz, nesta 

posição estão as acções de responsabilidade civil contratual e extracontratual, previstas na 

alínea h) do art.º 9.º da Lei n.º 78/2001. 

De 2002 até à actualidade o panorama dos Julgados de Paz alterou-se em Portugal, desde 

logo por ter aumentado o número destes tribunais, mas também pela mudança no que 

concerne aos objectos de acção mais frequentes nos Julgados de Paz que já existiam, 

aquando da realização do inquérito elaborado pelo ISCTE. Pelo que, analisados os dados, 

sob o ponto de vista regional, o cenário descrito pelo inquérito revela alterações, em face 

dos dados actualmente disponíveis. Assim, em 2002 eram salientadas as diferenças entre os 

Julgados de Paz localizados a Norte e a Sul do país: 

                                                                                                                                                    
Extrajudicial (DGAE) e o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), ISCTE, Departamento de 
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“ (...) observa-se que, no conjunto dos Julgados de Paz do Sul do país, os problemas de 

condomínio e as questões do arrendamento urbano têm um peso superior aquele que se 

verifica a Norte, situação que se inverte no caso dos problemas entre vizinhos. Igualmente, 

os problemas entre proprietários de terrenos são residuais nos Julgados de Paz de Lisboa 

e Seixal, ao contrário do que sucede a Norte. Ou seja, o enquadramento simultaneamente 

mais urbano nos Julgados de Paz do Sul faz-se mais uma vez sentir222 (...).”  

Actualmente, essa distinção por tipos de litígios, entre os Julgados de Paz situados a Norte 

e os Julgados de Paz localizados mais a Sul do país, não está suficientemente demarcada. 

Tomando como exemplo as acções relacionadas com os direitos e deveres de condóminos, 

verifica-se que os valores mais elevados de processos entrados relacionados com esta 

matéria pertencem aos Julgados de Paz de Lisboa, Seixal, mas também ao Julgado de Paz 

do Porto e ao Julgado de Paz de Vila Nova de Gaia sendo este último, aquele que detém 

maior número de processos entrados com este objecto de acção. Nesta conformidade, o 

que, quanto a nós, justificará o elevado número de processos entrados relacionados com 

direitos e deveres de condóminos é o contexto urbano em que estão inseridos os Julgados 

de Paz e não o facto de se localizarem a Norte ou a Sul do país. 

É interessante verificar que cada Julgado de Paz é o reflexo sociológico do concelho a que 

pertence e do tipo de litigância que os respectivos utentes mais evidenciam, o que se 

distingue do ponto de vista regional. Já acima enumerámos os Julgados de Paz que 

recebem mais acções ligadas a questões de condomínio. No que respeita aos litígios entre 

proprietários de prédios, o maior número de acções entradas regista-se no Julgado de Paz 

de Terras do Bouro. No Julgado de Paz de Santa Marta de Penaguião e no Julgado de Paz 

Miranda do Corvo registam-se com maior predominância acções relacionadas com posse, 

usucapião e acessão, porventura ligadas com questões de terrenos. De sublinhar ainda que, 

o Julgado de Paz que apresenta maior número de processos entrados, relativos a pedidos de 

indemnização civil emergentes de alguns crimes, é o Julgado de Paz de Cantanhede. 

Esta análise da litigância por variações regionais, que é possível estabelecer através da 

apreciação dos processos entrados nos diversos Julgados de Paz por objecto de acção, 

poderá revelar utilidade num plano mais alargado, designadamente para a reestruturação do 

                                                                                                                                                    
Sociologia, Outubro de 2002, p.196. 
222 Pierre Guibentif, Miguel Cabrita, Vanda Gorjão, Alexandra Leandro, Julgados de Paz em Acção, Investigação levada 
a cabo no âmbito do Protocolo celebrado em 18 de Dezembro de 2001 entre a Direcção-Geral da Administração 
Extrajudicial (DGAE) e o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), ISCTE, Departamento de 
Sociologia, Outubro de 2002, p.196. 
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mapa judiciário português, de modo a contribuir para que o sistema judicial possa ir ao 

encontro do tipo de procura que se verifica em dada região.  

 

5.13.2. A movimentação de processos no ano 2005 

O movimento processual do quadro 12, apresentado em seguida223, apenas respeita ao mês 

de Fevereiro de 2005. É de assinalar o facto de findarem mais processos do que processos 

entrados em igual período. Mas a eficácia dos processos findos não se deve à mediação, já 

que a percentagem processual de processos findos por esta via continua a descer, 

confirmando a tendência de anos anteriores, sendo o total de processos findos por 

mediação, neste mês de Fevereiro 2005, de cerca de 29%. 

 
Quadro 12 

Processos

Entrados Total 

Por Por Por

outro

Julgados de Paz Mediação Julgamento Motivo

1 2 3 4 5 6

Total  Geral 245 249 72 132 45

Lisboa 27 40 6 28 6

Seixal 33 33 3 23 7

Oliveira do Bairro 8 12 4 8 0

Vila Nova de Gaia 68 50 26 16 8

Cantanhede 11 28 6 20 2

Miranda do Corvo 1 5 2 3 0

Porto 79 51 22 18 11

Santa Marta 10 14 2 7 5

Tarouca 2 10 0 4 6

Terras do Bouro 3 5 1 4 0

Vila Nova Poiares 1 0 0 0 0

Aguiar da Beira 2 1 0 1 0

Processos entrados e findos, nos Julgados de Paz, em Fevereiro 2005 

Findos

 

 
No quadro 12 é possível perceber que, se se reduzir o período de movimentação de 

processos, de anual para mensal, obtém-se uma noção mais clara da produtividade de cada 

Julgado de Paz e do respectivo fluxo processual. No quadro, ora em análise, existem 
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Julgados de Paz que deram apenas entrada a um único processo durante todo o mês. A este 

respeito, o caso mais grave é o de Vila Nova de Poiares, Julgado de Paz onde apenas 

entrou um processo e onde não findou nenhum. Neste caso, parece justificar-se um 

questionamento quanto à utilidade de um Julgado de Paz, que tem as inevitáveis despesas, 

correntes e de funcionamento, nomeadamente a retribuição do juiz de paz, dos técnicos de 

atendimento e dos mediadores e que não resolve qualquer litígio durante um mês. Poder-

se-ia contrapor com o facto de Fevereiro ser o mês mais curto do ano e, portanto, não ser 

um bom exemplo para demonstrar a eficácia na resolução de processos, mas a situação não 

melhora muito se analisarmos conjuntamente o mês de Janeiro e de Fevereiro de 2005, no 

que diz respeito ao movimento de processos em Vila Nova de Poiares: os dados apurados 

pela DGAE, registaram, no total dos dois meses, 2 processos entrados e outros tantos 

processos findos, o que é manifestamente insuficiente e, quanto a nós, motivo para pôr em 

causa a manutenção deste Julgado de Paz pertencente ao concelho de Vila Nova de 

Poiares. Julgados de Paz como Aguiar da Beira, Tarouca e Miranda do Corvo, também 

deverão ser reapreciados, na medida em que, não obstante revelarem um movimento 

processual ligeiramente superior ao registado no Julgado de Paz de Vila Nova de Poiares, 

apresentam ainda valores muito reduzidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
223 Cujos dados foram recolhidos e disponibilizados pela Direcção-Geral da Administração Extrajudicial. 



LLúúcciiaa  FFááttiimmaa  BBaarrrreeiirraa  DDiiaass  VVaarrggaass  

 156 

Quadro 13 

Processos Duração

Data Total média dos

da instalação de processos Por processos

distribuidos % Total % no mês Total findos

Julgados de Paz Mediação (em dias)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total 4645 1288 3994

Lisboa 21-01-2002 878 202 23 822 93,62 0 15 59

Seixal 01-02-2002 646 97 15,01 591 91,48 0 5 53

Oliveira do Bairro 22-01-2002 293 102 34,81 278 94,88 0 2 25

Vila Nova de Gaia 28-02-2002 1434 517 36,05 1227 85,56 0 7 50

Terras do Bouro 01-03-2004 80 42 52,5 68 85 0 0 9

Vila Nova Poiares 01-03-2004 20 3 15 17 85 0 0 43

Miranda do Corvo 01-03-2004 55 25 45,45 47 85,45 0 1 38

Tarouca 01-03-2004 100 23 23 92 92 0 2 54

Santa Marta de Penaguião 01-03-2004 145 39 26,89 120 82,75 1 4 34

Cantanhede 05-04-2004 256 61 25,35 212 86,12 0 1 57

Porto 15-04-2004 705 163 23,12 496 70,35 1 2 70

Aguiar da Beira 17-05-2004 33 14 42,42 24 72,72 0 1 27

*Dados provenientes da Comissão de Acompanhamento dos Julgados de Paz

Movimento de processos nos Julgados de Paz, desde a data da instalação a Abril de 2005* 

Processos findos Recursos

 

O quadro 13, relativo ao período compreendido entre a data da instalação de cada Julgado 

de Paz até ao mês de Abril de 2005, apresenta o ponto de situação no momento em que a 

presente tese de Mestrado é elaborada. Na coluna relativa aos processos distribuídos, 

verifica-se que o Julgado de Paz de Vila Nova de Gaia é aquele que regista um maior 

número de processos (com um total de 1434 requerimentos), seguido do Julgado de Paz de 

Lisboa (onde, no total, foram distribuídos 878 processos). A este respeito compete ainda 

referir o Julgado de Paz do Porto, com um volume de processos distribuídos relativamente 

elevado, numa altura em que apenas se completa um ano após a sua instalação. Quanto aos 

processos findos por mediação, assinalam-se, pela elevada percentagem observada, o 

Julgado de Paz de Terras do Bouro e o Julgado de Paz de Miranda do Corvo (cuja 

percentagem de processos findos por mediação é equivalente a cerca de metade do total de 

processos findos) e a crescente descida de processos resolvidos por esta via evidenciada no 

Julgado de Paz do Seixal e no Julgado de Paz de Vila Nova de Poiares (apenas 15% em 

ambos os Julgados de Paz). 

Quanto às durações médias na resolução de processos, os níveis de eficiência são 

extremamente positivos pelo que a celeridade continua a ser apanágio dos Julgados de Paz 

em Abril de 2005, tal como era em 2002, aquando da entrada em funcionamento dos 

primeiros. Com efeito, apesar de ter aumentado o movimento de processos nos diversos 
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Julgados de Paz, a duração na resolução dos litígios oscila entre os 9 dias (duração média 

dos processos findos no Julgado de Paz de Terras do Bouro) e os 70 dias (duração média 

dos processos findos no Julgado de Paz do Porto). Comparando as durações médias de 

processos findos, em Abril de 2005, com as durações médias em 2002,224 verifica-se assim 

que, não obstante o volume processual registar um aumento progressivo, o número de dias 

necessários para que num Julgado de Paz finde um processo não evidencia uma grande 

disparidade de valores, nos dois anos em consideração. Ainda a respeito das durações 

médias dos processos, o caso mais emblemático é o Julgado de Paz de Oliveira do Bairro 

onde, apesar do aumento de processos entrados neste tribunal, entre o ano 2002 e o ano 

2005, não houve um acréscimo da duração média na sua resolução, já que se mantém a 

duração média de 25 dias, entre a entrada do processo e o respectivo termo. As reduzidas 

durações médias de processos nos Julgados de Paz contrastam com as elevadas durações 

médias de processos findos nos tribunais judiciais de 1.ª instância, designadamente no que 

respeita aos processos cujo objecto de acção é igualmente admissível nos Julgados de Paz 

(vide ANEXO XI).  

O número de recursos225 das sentenças proferidas nos Julgados de Paz para os tribunais 

comuns é muito reduzido, o que revela uma conformação das partes com o resultado 

obtido naqueles tribunais. Assim, no mês de Abril de 2005, apenas ocorreu um recurso no 

Julgado de Paz de Santa Marta de Penaguião e outro no Julgado de Paz do Porto. De todas 

as decisões proferidas nos diversos Julgados de Paz, desde Janeiro de 2002 até Abril de 

2005, registou-se um total de 40 recursos, sendo o Julgado de Paz de Lisboa aquele que 

apresenta maior número de decisões cujas sentenças foram objecto de recurso, 15 em todo 

o período de funcionamento deste Julgado de Paz.  

 

5.13.3. Movimento de processos nos Julgados de Paz – conclusão 

Da análise ao movimento de processos, entre o período da entrada em funcionamento dos 

primeiros Julgados de Paz até Abril de 2005, há a salientar que, por um lado, tem vindo a 

descer a percentagem de processos findos por mediação e, por outro lado, a eficiência na 

resolução de processos mantém-se muito elevada, nunca atingindo uma duração superior 

                                                 
224 O que neste estudo se pode fazer pelo confronto entre o quadro 8 e o quadro 13. 
225 Nos termos do n.º 1 do art.º 62 da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho: As sentenças proferidas nos processos cujo valor 
exceda metade do valor da alçada do tribunal de 1.ª instância podem ser impugnadas por meio de recurso a interpor 
para o tribunal da comarca ou para o tribunal de competência específica que for competente, em que esteja sedeado o 
julgado de paz. 
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aos 70 dias, apesar do aumento de volume processual, registado durante o período 

considerado. 

Em face dos dados estatísticos disponíveis, consideramos que o Julgado de Paz do 

Concelho de Vila Nova de Poiares deveria ser repensado. Na realidade, este Julgado de Paz 

regista um número de processos entrados e findos muito reduzido, o que parece não 

traduzir uma relação custo benefício compensatória para justificar a sua subsistência. 

Acresce que, apesar do volume processual ser bastante reduzido a eficácia na resolução dos 

processos é relativamente baixa (este Julgado regista uma duração média de 43 dias, em 

Abril de 2005). A predisposição para no Julgado de Paz de Vila Nova de Poiares ser 

alcançado um acordo, por via da mediação, também é bastante escassa: dos 20 processos 

distribuídos, durante um ano e um mês (que traduz o período de funcionamento deste 

Julgado de Paz) apenas 3 processos findaram por mediação, o que equivale à percentagem 

mais baixa de processos findos por esta via, comparativamente com os outros Julgados de 

Paz. Na ausência de dados estatísticos que justifiquem a continuidade deste Julgado de 

Paz, dado que os existentes revelam desinteresse por parte das pessoas em se dirigirem a 

este tribunal, julgamos que, objectivamente, os encargos que o mesmo representa não 

compensam o benefício que dele se retira para o cidadão.    

 

6. Julgados de Paz – virtualidades e críticas  

Comecemos pelas virtudes que os Julgados de Paz encerram, que nos parecem superarem 

as críticas que também lhes são apontadas. 

 
6.1. Virtualidades 

6.1.1. Estímulo à participação cívica 

Os Julgados de Paz estão vocacionados para fomentar a participação cívica dos cidadãos 

na administração da justiça, bem como para incentivar o acordo entre as partes, como se 

retira do n.º 1 do artigo 2.º e do n.º 1 do art.º 26.º da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho. Esta 

receptividade à participação das pessoas na procura de uma solução para os seus problemas 

é alcançada, sobretudo, através da mediação, enquanto meio alternativo de resolução de 

litígios, cujo respectivo serviço, como consta do art.º 16.º da Lei supra indicada, está à 

disposição de qualquer pessoa nos Julgados de Paz.  

“A mediação tem como principal objectivo proporcionar às partes a possibilidade de 

resolverem as suas divergências de forma amigável e concertada”- nos termos do art.º 53.º 
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da Lei em apreço. Julgamos que tal possibilidade aproxima a cidadania da justiça e faz 

com haja uma maior adesão das partes à solução encontrada, visto que é alcançada através 

de um trabalho de cooperação e de procura de interesses comuns. As partes sentem-se 

envolvidas no acordo, o que reforça a vontade no seu cumprimento. Por outro lado, este 

estímulo à justa composição dos litígios é também facilitador da paz social, porque 

capacita as pessoas ao entendimento. Ao invés do que se verifica nos tribunais judiciais, 

onde subjaz a luta de posições cujo corolário final é a imposição de uma sentença que, 

regra geral, não satisfaz uma das partes e, por vezes, não satisfaz nenhuma. Tal concepção 

autoritária gera um sentimento de incapacidade para alterar o estado das coisas e inibe o 

recurso aos tribunais, como refere Boaventura de Sousa Santos: “a baixa motivação para 

participar não resulta tanto da ignorância ou falta de capacidade crítica sobre o 

funcionamento da instituição, mas sim de um sentimento de incapacidade para 

transformar, que deriva por sua vez da interiorização de uma concepção autoritária do 

poder, que supostamente não se deixa transformar por pressões do cidadão.”226  

As estatísticas também demonstram, com clareza, que nos Julgados de Paz a propensão 

para a participação dos intervenientes, no sentido de alcançarem um acordo, é muito 

superior aos níveis de participação das partes nos tribunais comuns: no ano de 2003, do 

total geral de acções cíveis findas nos tribunais judiciais de 1ª instância (216.482), só 10% 

(21.810 processos) findaram por transacção. Diferentemente, nos Julgados de Paz, do total 

de 744 processos analisados, no mesmo ano, 39% findaram por acordo alcançado na 

mediação e 49% terminaram, já em sede de audiência de julgamento, por transacção227. 

 

6.1.2. Meio informal e acessível 

O ambiente de informalidade, característico dos Julgados de Paz, favorece o entendimento 

e a clarificação da linguagem judicial, esta muitas vezes apontada como sendo demasiado 

técnica para que o cidadão comum a perceba. Tal, é evidenciado no inquérito realizado sob 

a coordenação de António Manuel Hespana, denominado “Inquérito aos Sentimentos de 

Justiça Num Ambiente Urbano”, efectuado em Lisboa e publicado em Janeiro de 2005.228 

                                                 
226 Boaventura de Sousa Santos, Maria Manuel Leitão Marques, João Pedroso e Pedro Ferreira, Os Tribunais nas 
Sociedades Contemporâneas: o caso português, Porto, Afrontamento, 1996, p. 552. 
227 Dados oficiais do GPLP. 
228 Neste inquérito a amostra foi constituída por 617 entrevistas, distribuídas pelas 54 freguesias da cidade de Lisboa, 
com uma distribuição proporcional à da população dessas mesmas freguesias. O inquérito foi realizado a indivíduos de 
ambos os sexos, com idade igual ou superior a 15 anos. O trabalho de campo foi efectuado entre 30 de Janeiro e 25 de 
Fevereiro de 2002. 
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No domínio da inteligibilidade da linguagem forense o referido inquérito apurou que, só 

10% dos inquiridos entendem a linguagem usada nos tribunais: à pergunta 100 deste 

inquérito, cujo teor era: “É fácil para uma pessoa comum entender a linguagem utilizada 

nos Tribunais?” 1,6% das pessoas inquiridas afirmou concordar totalmente; 8,1% afirmou 

que concordava; 20,6% manifestou não ter opinião; a maioria (51,2%) respondeu discordar 

e 18,5% afirmou discordar totalmente229. 

Em face destas respostas, Maria Manuel Leitão Marques teceu o seguinte comentário: 

“Na verdade, a complexidade, a solenidade e a opacidade são características do sistema 

judicial que dificultam a sua compreensão e avaliação pelo cidadão comum, não apenas 

quando o aprecia de fora, mas igualmente quando com ele já teve algum contacto. O 

sistema judiciário tem sido construído intencionalmente para criar essa distância face aos 

que não são os seus actores (“os profanos”), bem expressa na sua linguagem, nos seus 

rituais, na organização dos seus espaços e nos tempos de decisão.”230 (...)  

No inquérito que realizámos aos utentes dos Julgados de Paz um dos comentários 

recorrentes por parte dos utentes tem que ver, justamente, com a informalidade e a 

proximidade que sentiram em relação ao juiz de paz, por contraposição com os juízes dos 

tribunais comuns. O que significa que nos Julgados de Paz as pessoas têm a possibilidade 

de perceber as questões que directamente lhe dizem respeito sem que haja “mistério” na 

linguagem utilizada. Quanto ao facto de, por via da simplificação da linguagem jurídica, 

nos Julgados de Paz se verificar esta aproximação do cidadão ao direito, Catarina Araújo 

Ribeiro refere: “Os Julgados de Paz trazem humanização do direito e, consequentemente, 

da justiça, numa tentativa de conciliar o cidadão com o direito, simplificando a linguagem 

jurídica para que ela se torne socialmente compreensível.”231  

 

6.1.3.Instrumento de desjudicialização de processos 

Como já defendemos supra, seguindo grande parte da doutrina, entendemos que a 

competência dos Julgados de Paz em razão da matéria é exclusiva, o que significa que nas 

matérias previstas no art.º 9.º da Lei n.º 78/2001, o tribunal judicial deveria conhecer 

                                                 
229 António Manuel Hespana, Inquérito aos Sentimentos de Justiça Num Ambiente Urbano, Coimbra, Almedina, 2005, p. 
28. 
230 António Manuel Hespana, Inquérito aos Sentimentos de Justiça Num Ambiente Urbano, Almedina, Coimbra, 2005, p. 
113. 
231 Catarina Araújo Ribeiro, Joana de Deus Pereira, Susana Figueiredo Bandeira, Ana Soares da Costa, Marta Samúdio 
Lima, Julgados de Paz e Mediação: Um Novo Conceito de Justiça, Lisboa, Associação Académica da Faculdade de 
Direito de Lisboa, 2002, p.36. 
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oficiosamente da sua incompetência e remeter os respectivos autos para o Julgado de Paz 

da mesma área territorial, sem prejuízo de dever existir um preceito clarificador deste 

procedimento, cuja introdução na Lei n.º 78/2001 também já defendemos. Verificada tal 

actuação certamente que, por esta via, haveria uma desjudicialização de processos. 

Questão diferente é a do impacte dessa desjudicialização no sentido de contribuir para a 

redução das pendências nos tribunais judiciais. António Pinto Monteiro entende que, 

enquanto instrumento de desjudicialização, os Julgados de Paz têm capacidade para 

contribuir para o alívio da sobrecarga que pesa sobre os tribunais comuns.232 Não é esse, 

porém, o nosso entendimento, julgamos que tal redução de processos não se verificará por 

efeito dos Julgados de Paz, atendendo ao reduzido número de matérias para os quais são 

competentes, nomeadamente porque não abarcam as acções destinadas a efectivar o 

cumprimento de obrigações quando o demandante é pessoa colectiva. Por outro lado, o 

valor reduzido das causas também inviabiliza que haja um grande número de processos nos 

Julgados de Paz. Nos termos do art.º 8.º da Lei acima indicada: “Os Julgados de Paz têm 

competência para questões cujo valor não exceda a alçada do tribunal de 1.ª instância.” 

Em boa verdade receamos até que, uma eventual alteração legislativa, que contemple o 

alargamento da competência dos Julgados de Paz em razão da matéria, mesmo que se trate 

somente de âmbito civil, prejudique o tratamento personalizado dos juízes em relação às 

partes, aspecto que caracteriza os Julgados de Paz e que, segundo o inquérito que levamos 

a cabo junto dos utentes, é um dos que mais agrada aos inquiridos. É que a disponibilidade 

dos juízes de paz, sobretudo nos concelhos onde efectivamente já se regista um importante 

recurso a estes tribunais, iria certamente ser reduzida, atendendo ao previsível aumento de 

processos, o que acarretaria prejuízos para a qualidade da relação com o utente. Com 

menos tempo e mais trabalho a atenção ao cidadão tenderá a diminuir. Por outro lado, 

julgamos que a celeridade dos Julgados de Paz também estaria comprometida e os aspectos 

distintivos, que são simultaneamente os mais positivos dos Julgados de Paz, teriam 

tendência a ceder. 

   

 

 

                                                 
232 António Pinto Monteiro, Estudo sobre medidas legislativas a ponderar, no âmbito de um Plano de Emergência do 
Ministério da Justiça em face da litigância cível excessiva e da sobrecarga dos tribunais, Lisboa, Ministério da Justiça, 5 
de Novembro de 2004, p.25. 
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6.1.4. Parceria entre o Estado e as autarquias  

Entendemos que, a partilha de custos e responsabilidades entre o Estado e o poder local, 

por via de protocolos que efectivam esta parceria, estabelecidos entre o Ministério da 

Justiça e as câmaras municipais dos concelhos a quem é atribuído um Julgado de Paz, 

constitui um aspecto bastante positivo e inovador, no plano da administração da justiça em 

Portugal. O princípio que preside a esta co-responsabilização radica na ideia de que, são os 

municípios e as freguesias que melhor conhecem e mais próximos estão das necessidades 

das populações, estando em melhores condições de prosseguir os seus objectivos e resolver 

os litígios que as opõem, através da tentativa de concertação das partes. Trata-se de uma 

forma de descentralização que confere flexibilidade de soluções ao nível da oferta da 

justiça, indo ao encontro da procura233, designadamente de determinado tipo de litígios 

ajustados a uma justiça de proximidade, como é o caso de litígios relacionados com 

questões de vizinhança. Ao aderir a estas parcerias com as autarquias, o Estado está a 

reconhecer que têm de existir modelos diferentes na administração da justiça, consoante o 

tipo de litígio e de demandantes, ao invés de uma resposta unívoca e centralizada.  

Assim, tomando como exemplo o Protocolo estabelecido entre o Ministério da Justiça e o 

Município de Lisboa, 234 verifica-se que o Ministério da Justiça, através da Direcção-Geral 

da Administração Extrajudicial, tem como principais competências: suportar os encargos 

relativos à remuneração dos juízes de paz e dos mediadores; promover a formação dos 

meios humanos que integrarem os serviços de atendimento e apoio administrativo e 

proceder à divulgação do Julgado de Paz (Cláusula segunda do Protocolo).  

Enquanto que a Câmara Municipal de Lisboa ficou encarregue de disponibilizar as 

instalações para funcionamento do Julgado de Paz e suportar os encargos inerentes à sua 

manutenção, bem como contratar os meios humanos necessários para os serviço de 

atendimento e apoio administrativo, tendo ainda a responsabilidade de divulgar os Julgados 

de Paz (em conformidade com a Cláusula terceira do Protocolo). 

No que respeita à relação entre as autarquias e o Ministério da Justiça, na fase a montante, 

aquando da avaliação da decisão de atribuir um Julgado de Paz a determinado concelho, 

importa ter presente a existência de critérios objectivos de forma a assegurar a 

transparência e legitimidade de todo o procedimento. Será aspecto a que voltaremos. 

                                                 
233 André Azevedo Alves e José Manuel Moreira, O que é a Escolha Pública? - Para uma análise económica da política, 
Cascais, Principia, 2004, pp.106-107. 
234 João Miguel Galhardo Coelho, Julgados de Paz e Mediação de Conflitos, Lisboa, Âncora Editora, 2003, pp. 92-95. 
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6.1.5. Possibilidade de acolher a procura suprimida 

A noção de procura suprimida está relacionada com os litígios que não chegam a dar 

entrada nos tribunais235. Entendemos que os Julgados de Paz podem ser um meio 

privilegiado, no sentido de facilitarem o acesso ao direito por parte das pessoas com 

litígios que, normalmente, não conseguem granjear tutela efectiva pela via da justiça 

tradicional – ao arrepio do imperativo constitucional, constante do n.º 1 do art.º 20.º da Lei 

Fundamental236. 

A “expansão social”, no sentido de alargar o acesso ao direito a extractos sociais de baixa 

instrução, é, todavia, um fenómeno que não se tem verificado por recurso aos meios 

alternativos de resolução de conflitos institucionalizados, como atesta o Inquérito realizado 

em Lisboa, em 2005: “a existência de instituições de proximidade (por exemplo os serviços 

de defesa do consumidor) não funciona no sentido de uma expansão social da 

acessibilidade a meios institucionalizados de resolução de conflitos, mas antes no sentido 

de reforço das elites”237. Esta constatação já havia sido feita num outro estudo, realizado 

por João Pedroso e Cristina Cruz, a propósito dos centros de arbitragem de conflitos de 

consumo, no ano 2000. Em Lisboa, por exemplo, a maioria das pessoas que recorriam ao 

Centro de Arbitragem eram profissionais liberais, técnicos e equiparados e dirigentes dos 

quadros administrativos e superiores.238  

Ora, se, por um lado, estas instituições de proximidade, designadamente os centros de 

arbitragem, têm como efeito captar a procura judicial suprimida que de outro modo nunca 

chegaria ao tribunal, por outro lado, esse acesso parece estar restrito a quem também já 

acederia com maior facilidade ao tribunal, “não provocando a sua expansão social no 

recurso efectivo à justiça.”239  

Todavia, julgamos que, no caso dos Julgados de Paz, se verifica uma transversalidade, em 

termos de grau de instrução dos respectivos utilizadores, sendo que as pessoas com 

instrução menos elevada pertencem aos Julgados de Paz situados em zonas mais rurais. No 

                                                 
235 Cfr. João Pedroso e Cristina Cruz, A Arbitragem Institucional: Um novo modelo de Administração da Justiça – O 
caso dos conflitos de Consumo, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, 2000 e ainda João Pedroso, João Paulo Dias e 
Catarina Trincão, E a justiça aqui tão perto? As transformações no acesso ao direito e à justiça, Revista Crítica de 
Ciências Sociais, n.º 65, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, 2003,p.p. 77 a 106.   
236 Preceito constitucional relativo ao acesso ao direito e à tutela jurisdicional efectiva. 
237 António Manuel Hespana, Inquérito aos Sentimentos de Justiça Num Ambiente Urbano, Coimbra, Almedina, 2005, p. 
125. 
238 Cfr. João Pedroso e Cristina Cruz, A Arbitragem Institucional: Um novo modelo de Administração da Justiça – O 
caso dos conflitos de Consumo, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, 2000, pp.77-106. 
239 António Manuel Hespana, Inquérito aos Sentimentos de Justiça Num Ambiente Urbano, Coimbra, Almedina, 2005, 
p.126. 
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inquérito, que dirigimos aos utentes dos Julgados de Paz, apurámos que 27,7% do total 

geral de inquiridos tinha como habilitações literárias o ensino básico, existindo em Lisboa 

20% de inquiridos com essas habilitações enquanto que, em Terras do Bouro 55% 

possuíam a escolaridade obrigatória. 

Esta abrangência, em termos de diversidade social, será tanto maior quanto maior for a 

divulgação e sensibilização das pessoas para os Julgados de Paz, no sentido do reforço da 

sua mais valia, em relação a outros meios alternativos de resolução de litígios, como é o 

caso dos centros de arbitragem, objecto do estudo supra referido.240 Uma vez que, parece-

nos, os Julgados de Paz têm capacidade para captar a procura judicial suprimida dos 

tribunais comuns, em termos de litigância que não chegaria às instâncias judiciais, e 

também para, simultaneamente, expandir o acesso ao direito a camadas sociais com baixa 

instrução, fenómeno que não se verificava em outras instituições informais e que contribui 

para a diminuição da conflitualidade social.    

 

6.1.6. Celeridade e custas reduzidas 

Com a Lei n.º 78/2001 de 13 de Julho, o Governo pretendeu criar as bases para a 

implementação de uma estrutura judicial ajustável à resolução célere e eficaz de um 

determinado tipo de conflitos241, o que se tem vindo a verificar na prática. Com efeito, a 

duração média dos processos nos Julgados de Paz é muito reduzida. Em 2002, por 

exemplo, a duração média dos quatro Julgados de Paz, então em funcionamento, (Lisboa, 

Vila Nova de Gaia, Seixal e Oliveira do Bairro) era de 42 dias, o que contrasta com a 

duração média de acções declarativas cíveis nos tribunais judiciais, nesse mesmo ano, que 

era de 19 meses242. Naturalmente que esta duração média é tão dispare porque o volume 

processual, designadamente de processos entrados, nos Julgados de Paz é 

incomensuravelmente diferente dos processos que dão entrada nos tribunais comuns. 

Ainda assim, é notório que a eficácia de resolução de processos nos Julgados de Paz tem 

sido elevada, muito embora se verifique que entram mais processos do que os que findam: 

no ano 2003 entraram 697 processos, foram analisados 744 e findaram 577 e no ano 2004 

                                                 
240 João Pedroso e Cristina Cruz, A Arbitragem Institucional: Um novo modelo de Administração da Justiça – O caso dos 
conflitos de Consumo, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, 2000, pp.77-106. 
241 Rui Botica Santos, Os Julgados de Paz, a aposta numa justiça célere in Semanário Económico, Management, n.º. 772, 
Lisboa, Outubro 2001, p. 29. 
242 Fonte GPLP. 
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no total geral dos Julgados de Paz, que aumentaram de 4 para 12, deram entrada 2.535 

processos, foram analisados 2.702 e findaram 2.076 .   

As custas reduzidas são também uma virtualidade inegável dos Julgados de Paz; nos 

termos do art.º 1.º da Portaria n.º 1456/2001, de 28 de Dezembro, existe uma taxa única de 

€ 70 a cargo da parte vencida podendo ser repartida entre o demandante e o demandado, na 

percentagem determinada pelo juiz de paz. Quando o processo é concluído por acordo 

através da mediação, a taxa é ainda mais reduzida, sendo de € 50, já que se devolve, a cada 

uma das partes, a quantia de € 10, conforme resulta do art.º 7.º da Portaria em apreço.  

 

6.2. Críticas apontadas  

A introdução dos Julgados de Paz em Portugal teve desde logo o mérito de suscitar o 

debate. Diversas entidades públicas e privadas emitiram pareceres, que, regra geral, 

louvaram a iniciativa. Contudo, os Julgados de Paz também não ficaram isentos de críticas. 

 

6.2.1. A tramitação  

Uma das críticas apontada aos Julgados de Paz prende-se com a possibilidade das partes 

deduzirem incidentes que, nos termos da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho, impliquem a 

remessa do processo para os tribunais de comarca. Nesta conformidade, Joel Ramos 

Timóteo Pereira afirma que, os Julgados de Paz constituirão uma forma expedita de 

resolução de litígios se as partes aderirem e estiverem predispostas para a resolução dos 

seus conflitos, por acordo, ou através da equidade, caso contrário poderão, por via de 

expedientes dilatórios, inviabilizar a regular tramitação dos processos nos Julgados de 

Paz.243  

Joel Ramos Timóteo Pereira considera, por exemplo, injustificável que seja possível a um 

das partes requerer a remessa do processo, do Julgado de Paz para o tribunal de 1.ª 

instância, argumentando com a necessidade de realização de uma perícia, mas com o único 

objectivo de atrasar o andamento do processo. Isto porque, nos termos do n.º 3 do art.º 59.º 

LJP, o requerimento para a realização da perícia implica a remessa automática do processo 

para o tribunal judicial de 1.ª instância, pelo que Timóteo Pereira defende a alteração do 

referido preceito, para que a remessa do processo para o tribunal judicial de 1.ª instância 

                                                 
243 Joel Timóteo Ramos Pereira, Julgados de Paz, Organização Trâmites e Formulários, Lisboa, Quid Iuris, 2002, pp.22-
23. 
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apenas seja admissível após um controlo prévio dos pressupostos da sua realização, pelo 

juiz de paz, tendo em vista evitar a prática de actos meramente dilatórios244.  

 

6.2.2. O Poder judicial mitigado/politizado 

Ramos Soares é um dos críticos à forma de organização e de gestão dos Julgados de Paz, 

bem como ao estatuto dos juízes de paz. Este Juiz entende que a previsão constitucional, 

relativa aos Julgados de Paz, os reconhece como verdadeiros tribunais e que a função que 

são chamados a desempenhar é verdadeiramente jurisdicional, “não se distinguindo dos 

demais tribunais com assento constitucional.” Neste sentido, defende que os Julgados de 

Paz são órgãos de soberania e, como tal, estão vinculados aos princípios constitucionais da 

separação de poderes e da independência. Considera, contudo, que a Lei n.º 78/2001, 

“intoleravelmente, não consagra nem a independência orgânica desses tribunais nem a 

independência subjectiva dos juízes. Em clara violação do princípio da separação dos 

poderes soberanos.” 

Ramos Soares vê também de forma bastante negativa a organização e o funcionamento do 

Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, enquanto órgão com poderes de 

gestão administrativa, nomeação e acção disciplinar sob os juízes de paz. Uma vez que este 

órgão, nos termos do art.º 65.º da Lei n.º 78/2001, está dependente da Assembleia da 

República e é presidido por uma personalidade designada pelo Presidente da República: 

“mais grave ainda é o princípio subjacente à regra de que o mandato do Conselho de 

Acompanhamento coincide com o da legislatura.”245 

Um outro aspecto merecedor de criticas, no entender de Ramos Soares, é o estatuto do juiz 

de paz. O artigo 27.º da Lei n.º 78/2001 dispõe que se lhe aplicam as regras processuais 

sobre impedimentos e suspeições próprias dos juízes, bem como o regime das 

incompatibilidades. Todavia, no que concerne a deveres e direitos e até incompatibilidades, 

remete subsidiariamente para o regime da função pública (Cfr. artigo 29.º da Lei em 

referência). Esta equiparação estatutária ao funcionalismo público, na opinião de Ramos 

Soares, “é absolutamente incompatível com o estatuto do juiz de paz e constitui um 

evidente atropelo às garantias constitucionais de independência.” 

                                                 
244 Parecer de Joel Ramos Timóteo Pereira em representação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a propósito 
do alargamento dos Julgados de Paz, de 15 de Outubro de 2003, p.6. 
245 In Jornal Comunicar Justiça, Julgados de Paz – dúvidas e desilusões, Novembro de 2001. 
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Quanto a este assunto, Joel Ramos Timóteo Pereira segue a mesma corrente de 

pensamento, considerando que os juízes de paz não têm estatuto de juízes de direito, 

porque, defende, os juízes de direito são titulares de um órgão de soberania, enquanto que 

os juízes de paz, “são equiparados a técnicos superiores da administração pública não 

passando de funcionários públicos qualificados aos quais se aplicam os direitos e os 

deveres do funcionalismo público.”246  

O Autor também coloca em causa a independência dos juízes de paz, defendendo que a Lei 

n.º 78/2001 introduz a “funcionalização” desta magistratura e subjuga o poder judicial. 

Neste contexto, acusa ainda o poder politico de tentar limitar a independência dos 

tribunais.247. 

A nossa posição é a de que, sem prejuízo da sua componente extrajudicial, os Julgados de 

Paz são verdadeiros tribunais e, nesta qualidade, devem ser independentes e apenas estar 

sujeitos à lei248, acompanhamos, neste aspecto, a orientação dos Autores acima citados. 

Não deverá existir qualquer suspeição de que é exercida influência sobre estes tribunais e 

sobre a sua magistratura fundada, designadamente, no modo como é constituído e funciona 

o Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz. O cerne do problema não parece 

estar na diferença entre o regime jurídico dos juízes de paz e o regime jurídico da 

magistratura judicial; porque razão o estatuto dos juízes de paz teria de ser decalcado do 

estatuto dos magistrados judiciais, tratando-se de magistraturas de origem249 e natureza 

diferentes, integradas em tribunais igualmente distintos? 

O facto de ainda não existir um órgão fiscalizador e de gestão dos juízes de paz, totalmente 

independente e desvinculado dos órgãos de soberania, constitui, no nosso entendimento, a 

razão fundamental para que subsistam as críticas que atribuem falta de isenção, quer aos 

Julgados de Paz quer aos juízes de paz. Acusações que enfraquecem, sobremaneira, a sua 

credibilidade. 

 

6.2.3. Competências reduzidas 

Tem sido defendido, por diversos autores, o aumento das competências do Julgados de 

Paz. Assim, no n.º 3 do “Relatório e Sugestões do Conselho de Acompanhamento dos 

                                                 
246 Joel Timóteo Ramos Pereira, Julgados de Paz, Organização Trâmites e Formulários, Lisboa, Quid Iuris, 2002, p.23. 
247 Joel Timóteo Ramos Pereira, Julgados de Paz, Organização Trâmites e Formulários, Lisboa, Quid Iuris, 2002, p.23. 
248 Sob pena de ser violado o princípio constitucional da independência dos tribunais (art.º 203.º da CRP) e o da 
separação de poderes (art.º 2.º e art.º 111.º da CRP). 
249 Vide A. Lino Netto, História dos Juízes Ordinários e de Paz, Coimbra, Tipografia França Amado, 1898, p.73.  
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Julgados de Paz – Perspectivas de Evolução”250 é defendido o alargamento das 

competências dos Julgados de Paz, quer em razão da matéria e do valor, quer ao nível da 

execução das respectivas decisões. No domínio das matérias que deverão ser incluídas no 

âmbito da competência dos Julgados de Paz, o Conselho de Acompanhamento defende a 

extensão ao direito laboral e penal. Em termos de competência executiva, é defendido, no 

ponto 4 deste Relatório, a criação de uma estrutura do tipo brasileiro (“turma recursória”), 

“eventualmente itinerante, que não leve para os Tribunais Judiciais algo do que deles se 

retirou inicialmente, como acontece hoje” (art.º 62.º da Lei n.º 78/2001). 

Joel Ramos Timóteo Pereira defende, igualmente, o alargamento das competências dos 

Julgados de Paz, justificando tal alteração com o benefício que os Julgados de Paz têm 

trazido para os munícipes.251  

 

6.2.4. Geograficamente distanciados do cidadão  

 Uma crítica perfilhada por Amadeu Morais 252 prende-se com a localização dos Julgados 

de Paz. Este Advogado considera que os Julgados de Paz, pela sua localização, em lugar de 

se afirmarem como uma instância alternativa de proximidade têm servido para afastar as 

populações do lugar de realização da justiça, obrigando os interessados a deslocações 

maiores do que aquelas que teriam de fazer quando se dirigiam ao tribunal da sua comarca.  

No seu entender, esta questão observa-se, sobretudo, quando os Julgados de Paz estão 

organizados sob forma de agrupamentos concelhios, o que tem como consequência obrigar 

as populações destes concelhos a fazer deslocações enormes se tiverem que comparecer no 

Julgado de Paz da sua área geográfica. 

Joel Ramos Timóteo Pereira também subscreve esta crítica, no parecer que formula em 

nome da Associação Sindical dos Juízes Portugueses,253 relativo ao alargamento dos 

Julgados de Paz, alegando que, sobretudo nos agrupamentos de concelhos com uma 

elevada distância geográfica, será excessivamente oneroso para os cidadãos deslocarem-se 

à sede do Julgado de Paz, “considerando não apenas o número de quilómetros que tenham 

de percorrer, mas também as acessibilidades rodoviárias e os custos das mesmas”. Para 

                                                 
250 João Miguel Galhardo Coelho, Julgados de Paz e Mediação de Conflitos, Lisboa, Âncora Editora, 2003, pp. 48-50. 
251 Parecer de Joel Ramos Timóteo Pereira em representação da Associação Sindical dos Juizes Portugueses, a propósito 
do alargamento dos Julgados de Paz, de 15 de Outubro de 2003, p.2. 
252 Morais Amadeu, Julgados de Paz...uma ideia boa Uma oportunidade perdida? in O Primeiro de Janeiro, 15 de 
Novembro de 2004. 
253 Parecer de Joel Ramos Timóteo Pereira em representação da Associação Sindical dos Juizes Portugueses, a propósito 
do alargamento dos Julgados de Paz, de 15 de Outubro de 2003, p.4. 
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justificar a necessidade de aumentar do número de delegações e postos de atendimento, no 

sentido de evitar grandes deslocações por parte do utilizador dos Julgados de Paz, o Autor 

acrescenta ainda que: (...) “O cidadão não compreenderá que o Julgado de Paz seja 

apresentado para facilitar a proximidade do cidadão perante o julgado e entre as partes, 

se para expor a sua pretensão ou para obter um esclarecimento tiver que se deslocar 

centenas de quilómetros.” 

Em termos gerais, o nosso entendimento, quanto às críticas supra elencadas, é o de que 

estas constituem bons contributos para o aperfeiçoamento dos Julgados de Paz e para a 

satisfação dos seus utentes.  

Assim, é tanto mais fácil evitar que as partes recorram a expedientes dilatórios, de forma a 

obrigarem a remessa do processo para os tribunais judiciais de 1.ª instância, quanto maior 

for a sua adesão e predisposição aos Julgados de Paz, o que vem reforçar a importância da 

informação e sensibilização para estes; tal não prejudica a necessidade de conferir ao juiz 

de paz o poder de avaliar os requerimentos das partes, quando estes impliquem a remessa 

do processo para um tribunal judicial de 1.ª instância, no sentido de apurar dos seus reais 

objectivos.  

Por outro lado, não é, a nosso ver, despicienda a crítica dirigida ao Conselho de 

Acompanhamento dos Julgados de Paz na defesa da sua independência em relação à 

Assembleia da República. Como acima defendemos, consideramos que a isenção dos 

Julgados de Paz só estará acautelada quando o seu órgão de controlo e gestão for 

totalmente independente daquele órgão de soberania. 

A vocação dos Julgados de Paz para a promoção de uma justiça de proximidade terá de ser 

interpretada amplamente, de modo a abarcar também a proximidade geográfica junto do 

cidadão, desde que tal não desvie a atenção para a necessária racionalidade económica, que 

deverá presidir à criação dos Julgados de Paz.  

Quanto ao alargamento das competências dos Julgados de Paz, somos um pouco mais 

cautelosos no acompanhamento desta ideia. Entendemos que aumentar as competências 

dos Julgados de Paz, em razão da matéria, poderá desvirtuar algumas das suas importantes 

características v.g. o tratamento personalizado, a celeridade na resolução dos processos, 

bem como a sua filosofia, enquanto elementos de pacificação social, desprovidos em 

grande parte da força coerciva dos tribunais comuns. 
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III O Futuro dos Julgados de Paz 

 

1. O contributo efectivo para a resolução da crise da justiça (teleologia) 

Os Julgados de Paz não visam, directamente, por cobro à crise da justiça. Surgem no 

contexto da propalada crise da justiça mas, para já, não têm a virtualidade de contribuir 

para reduzir o número de processos nos tribunais judiciais, nem a duração média dos 

respectivos processos. 

Aquando da génese dos Julgados de Paz, no modelo que existe actualmente, Lebre de 

Freitas, eminente Professor de Direito Processual Civil, antevia a mais valia que poderiam 

trazer para o cidadão, mas alertava para o facto de não se elevarem demasiado as 

expectativas, no sentido de se considerar que os Julgados de Paz seriam a panaceia para 

incutir celeridade à justiça: 

“Uma visão realista do que hoje pode significar a instituição dos Julgados de Paz não 

deverá, pois, ir muito além desta ideia de que, com eles, o cidadão poderá sentir-se mais 

próximo da Justiça e não recear tanto a ela recorrer, o que, em tempo de crise, de valores 

como a que se verifica na sociedade hodierna, constituirá num processo que não é de 

menosprezar. Os Julgados de Paz não irão com toda a probabilidade, contribuir 

substancialmente para resolver a crise da Justiça, tornando-a mais célere, e é bom que 

disso tenha consciência o legislador e os operadores judiciários. Para que a medida 

produza os resultados úteis que pode produzir, não nos embalemos, mais uma vez, no 

sonho, tão português, da descoberta da panaceia para todos os males do sistema.”254 

É nossa opinião que os Julgados de Paz só poderão contribuir, ainda que indirectamente, 

para inverter a disparidade da procura em relação à oferta dos serviços da justiça se 

articulados com todo o sistema judicial, bem como com medidas que incrementem boas 

práticas de gestão, aliadas ao investimento nas novas tecnologias de informação na área da 

justiça.  

Todavia, mesmo que, com a criação dos Julgados de Paz, o número de processos não 

diminua a curto prazo nos tribunais comuns, parece-nos inegável que se o cidadão 

encontrar nestes tribunais um meio simples, rápido e personalizado, destinado a responder 

                                                 
254 José Lebre de Freitas, A recriação dos Julgados de Paz, in Revista Fórum Iustitiar Direito e Sociedade, Ano II, n.º 14, 
Agosto de 2000, p. 19. 
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aos seus problemas, e se for conquistada, por esta via, a confiança do cidadão na justiça, tal 

já será revelador de uma melhoria significativa do sistema de justiça. 

Os Julgados de Paz são uma nova face da justiça mais próxima do cidadão e vão ao 

encontro de uma nova sociedade, mais exigente e mais esclarecida nos seus direitos, que 

não se compadece com delongas nos tribunais, que acabem por retirar efeito útil à decisão. 

Contudo, pelo menos a curto prazo, não permitem retirar processos dos tribunais comuns, 

de modo a verificar-se uma redução da pendência processual.  

Acompanhamos Cardona Ferreira, quando refere a natureza e os objectivos dos Julgados 

de Paz: “Com efeito, os Julgados de Paz modernos, só por si, creio que não vão resolver 

os problemas gerais e estruturais do sistema tradicional de Justiça. Mas são uma via 

alternativa de equidade (em sentido lato) que pode, e deve, constituir um meio 

pessoalizado de Justiça, que procure a conciliação, que tenda a evitar e a eliminar 

conflitos, o que pode ser mais importante do que resolvê-los, relativamente à paz social e 

pessoal. Isto tem de ser o desiderato de vias alternativas e modernas de Justiça255.”  

Trata-se, como vimos de um novo modelo de justiça, simples, célere, com custas reduzidas 

e desformalizado, mas limitado ao âmbito de matérias, sob as quais incide a sua 

competência. Pelo que, por ora, a sua criação não terá impacto, em termos de redução do 

desequilíbrio estrutural que se verifica entre a oferta e a procura no sector da justiça. 

 

2. Os objectivos prioritários e iniciais dos Julgados de Paz  

De acordo com Conceição Oliveira (Directora da DGAE na altura da criação, a título 

experimental, dos primeiros Julgados de Paz em Portugal e uma das responsáveis pelo 

projecto em apreço) o objectivo prioritário que presidiu à criação destes Tribunais foi o de 

apostar num meio informal que provocasse uma mudança de paradigma no modo de 

resolução de litígios: “mais do que a diminuição da pendência processual, o objectivo a 

longo prazo é criar a cultura dos meios alternativos, uma outra dimensão da justiça (...) 

uma justiça sem senhores vestidos de negro (...)”.256  

Na verdade, os Julgados de Paz tinham em vista promover e difundir a mediação em 

Portugal, enquanto meio informal e alternativo à pesada via judicial, conforme expressava 

o Secretário de Estado da Justiça de então, Diogo Lacerda Machado, em 2002, aquando da 

                                                 
255 J.O. Cardona Ferreira, Julgados de Paz Organização, Competência e Funcionamento, Coimbra, Coimbra Editora, 
2001, p.6. 
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criação dos Julgados de Paz e a propósito da introdução da mediação em Portugal, por via 

destes Tribunais (...)” a mediação de conflitos pode concorrer activamente para o desígnio 

de recuperação para fora dos tribunais de muitas questões que, muito mais perto da sua 

origem, e com grande simplicidade, podem ser resolvidas sem ter de ser movida a 

máquina judiciária257.”  

Estamos em crer que um outro objectivo dos Julgados de Paz seria o de proceder a uma 

primeira experiência ao nível da instituição dos tribunais multiportas em Portugal. Uma 

forma de propor diferentes ofertas de resolução de litígios ao cidadão ajustadas ao caso 

concreto. Esta intenção tem subjacente a ideia segundo a qual, o que realmente importa é ir 

ao encontro da procura, adaptando a oferta da justiça nessa conformidade. Nos Julgados de 

Paz o cidadão pode optar entre enveredar pela mediação, na tentativa de resolver o seu 

conflito por acordo, ou seguir a via do julgamento. No sistema multiportas, de origem 

anglo-saxónica, outras alternativas se afiguram igualmente possíveis, designadamente a via 

da arbitragem ou da conciliação. 

No contexto presente, a avaliação da experiência dos Julgados de Paz, enquanto sistema 

integrado de resolução de litígios que congrega no mesmo espaço a mediação - meio 

alternativo - e um modelo conforme com o sistema de justiça tradicional, será muito útil, 

em face da intenção, ao nível da União Europeia, de incentivar os Estados-Membros a 

promover a articulação da mediação com o sistema judicial258. Esta articulação de modelos 

já foi implementado em alguns países europeus, como é o caso da França e da Alemanha.  

Em face do exposto, julgamos que o caminho que deverá ser traçado pelos Julgados de Paz 

em Portugal terá de atender aos objectivos que presidiram a sua implementação em 2002, 

sob pena de ser desvirtuada a sua natureza e a sua razão de existir. 

Querer eliminar os preceitos que dispõem sobre a possibilidade da mediação ir para além 

das competências judiciais dos Julgados de Paz259 é olvidar que o que se pretendia, na sua 

génese, era impulsionar este meio alternativo de resolução de litígios, de forma a provocar 

uma mudança de paradigma: um novo sistema de justiça onde a cultura judiciária cedesse, 

                                                                                                                                                    
256 Catarina Gomes, Quatro Julgados de Paz começam a funcionar em Setembro – Aproximar o Cidadão da Justiça, in 
Jornal Público, de 20/03/2001, p.27. 
257 Catarina Araújo Ribeiro, Joana de Deus Pereira, Susana Figueiredo Bandeira, Ana Soares da Costa, Marta Samúdio 
Lima, Julgados de Paz e Mediação: Um Novo Conceito de Justiça, Associação Académica da Faculdade de Direito de 
Lisboa, 2002, pp.6-7. 
258 Como é o caso da Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos da mediação 
civil e comercial, Bruxelas, 22.10.2004 COM (2004) 718 final 2004/0251 (COD). 
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em favor de uma cultura auto-compositiva e de exercício activo da cidadania, na busca da 

paz social.  

Não se peça aos Julgados de Paz o que eles não podem dar, não se alarguem as 

competências, de forma a torná-los uma “espécie” de tribunais de pequena instância, na 

tentativa de que eles sejam a panaceia para resolver a crise da justiça, incremente-se aquilo 

que eles têm de melhor: uma filosofia voltada para o cidadão comum, capaz de captar 

litígios e pessoas que, de outra forma, não teriam acesso à justiça.  

 

3. A importância da justiça do caso concreto 

Os Julgados de Paz apostam numa forma de exercer a justiça, através dos juízes de paz, em 

que o caso concreto e as especificidades de cada conflito assumem particular relevância. O 

art. 26.º n.º 2.º da Lei relativa à organização competência e funcionamento dos Julgados de 

Paz (Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho) refere 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 de 1.ª 

instância.” 

De acordo com o n.º 2 do art.º 2.º desta Lei, os procedimentos nos Julgados de Paz estão 

concebidos e orientados pelo princípio da adequação, entre outros. O processo não deverá 

ter carácter formal mas ser caracterizado pela flexibilidade, com o propósito de obtenção 

da justa composição do litígio, de preferência através do acordo entre as partes. 

Tal contrasta com a regra da legalidade estrita que norteia o processo civil, sem prejuízo do 

princípio da adequação formal, previsto no art.º 265.º-A do Código do Processo Civil, mas 

que apenas deverá ser acolhido (...) “quando a tramitação processual prevista numa lei 

não se adequar às especificidades da causa.” 

A aplicação, como regra, do princípio da adequação nos Julgados de Paz visa conferir 

maior eficácia aos mecanismos processuais e obter uma tramitação dos processos mais 

simplificada, nos casos em que não se verificam motivos para grandes formalidades, como 

são os casos sobre os quais os Julgados de Paz têm competência260. Diferentemente, os 

juízes dos tribunais comuns estão, em regra, adstritos ao formalismo legal e a uma cultura 

                                                                                                                                                    
259 Cfr. o art.º 16.º constante do articulado que integra as sugestões do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de 
Paz apresentadas à Assembleia da República e ao Governo em 17-01-2003 tendo em vista a alteração da Lei n.º 78/2001, 
de 13 de Julho.  
260 Cfr. Joel Timóteo Ramos Pereira, Julgados de Paz, Organização Trâmites e Formulários, Lisboa, Quid Iuris, 2002, p. 
32.  
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judiciária que se afasta da aplicação da justiça baseada no caso concreto. Acresce que, os 

magistrados judiciais são muitas vezes acusados de terem uma postura distanciada em 

relação aos cidadãos, o que gera, em alguns casos, desconforto e temor da parte destes. A 

este propósito refira-se um estudo, da autoria do Professor Boaventura de Sousa Santos, 

que suscitou a realização de um inquérito “onde a maioria (55,1%) das pessoas respondeu 

que os tribunais assustam as pessoas e onde aqueles que já tiveram questões em tribunal 

se queixam da distância em relação ao juiz”261.  

Tal distanciamento prende-se, entre outros factores, com o tipo de formação ministrada aos 

auditores de justiça no Centro de Estudos Judiciários (CEJ), onde o pendor dado à 

aplicação meramente técnica do direito supera, em larga medida, a importância que deveria 

ser dada à complexidade social e ao necessário enquadramento, económico, politico e 

cultural que contribuem para uma aplicação não dogmática do direito. 

 “Cada vez mais a prática se afasta dos objectivos de uma formação para uma 

magistratura aberta à cultura e à vida, informada e conhecedora das realidades sociais, 

que não se limite a aplicar o direito com precisão técnica e lógica formal, mas falhando 

na análise complexa e interdisciplinar do caso da vida que se lhe depara.” 

O texto supra transcrito é da autoria de Alexandra Coelho 262 uma Magistrada do 

Ministério Público, com cerca de 20 anos de experiência no exercício desta profissão. A 

referida Magistrada elaborou um ensaio, no âmbito do qual faz uma reflexão acerca da 

formação ministrada no CEJ e sobre as transformações que, no seu entender, se revelam 

necessárias para a melhoria da formação dos magistrados. 

Ora, os Julgados de Paz pretendem exercer uma justiça mais personalizada (uma justiça de 

proximidade) que dê preferência ao acordo entre as partes é à paz social e que atenda às 

circunstâncias concretas e quotidianas de cada caso, despojando-se de formalismos 

austeros e desnecessários, quando a matéria em causa exige flexibilidade e permite 

celeridade.  

 

 

 

                                                 
261 Boaventura de Sousa Santos, Maria Manuel Leitão Marques e João Pedroso, A idade dos Magistrados: os dados e os 
preconceitos, in “Público”, 25/01/97. 
262Alexandra Coelho, Formação de magistrados, texto disponível em:  
http://www.smmp.pt/online/v_congresso/alexandra_coelho.pdf. 
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4. Juízes de paz enquanto promotores de uma justiça de proximidade   

Sem prejuízo do desiderato que o CEJ pretende alcançar com a formação ministrada aos 

auditores de justiça263, certo é que têm sido comuns as críticas feitas à formação dos juízes, 

no sentido de estarem a ser preparados meros “aplicadores do direito”, distanciados da 

realidade social. Uma dessas vozes críticas é a de João Bilhim, Professor no Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Politicas. Em entrevista ao Semanário Expresso264 o 

Investigador refere que a formação do CEJ tem uma natureza mecanicista: “A formação do 

CEJ tem sobretudo formado máquinas que aplicam leis. Para isto, usamos computadores, 

que são melhores do que humanos em processos mecanicistas.” A propósito do alegado 

divórcio entre os magistrados e a realidade social, João Bilhim dá o exemplo de um 

magistrado que nasceu em Lisboa e que é colocado numa comarca na Ponta do Sol, na Ilha 

da Madeira: (...) “Esta pessoa só conhece a cultura citadina, o que aprendeu na faculdade, 

ou seja, conhecimentos em direito, e o que foi ensinado no CEJ – direito outra vez. E 

quando vai julgar uma litigância sobre partilhas não faz ideia do símbolo e do valor de 

uma terra herdada para as pessoas que vivem no mundo rural.” É este o espaço que os 

juízes de paz têm a oportunidade de preencher. Os juízes de paz podem constituir uma boa 

resposta neste domínio da promoção de uma justiça de proximidade, na medida em que 

estejam preparados para, de modo informal, atenderem às exigências da comunidade onde 

estão sedeados. Para isso importará serem conhecedores profundos dessa comunidade e 

não temerem recorrer à equidade quando tal se justificar e o valor da causa o permitir (art.º 

26.º n.º 2 da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho).   

 

5. Os desafios:  

 
5.1. Dar prevalência a estudos de litigiosidade  

Para avaliar a necessidade de instalar um Julgado de Paz importa, sobretudo, efectuar um 

completo estudo de litigiosidade que tenha em linha de conta os residentes das respectivas 

                                                 
263 No sítio do Centro de Estudos Judiciários (disponível em www.cej.pt) a respeito da formação ministrada no Centro de 
Estudos Judiciários, é referido que esta: (...) tem por propósito ser global e integrada, direccionada para várias áreas do 
saber numa lógica interdisciplinar para que o magistrado seja possuidor de conhecimentos e de capacidades que lhe 
permitam um tipo de resposta adequado não só no estrito ponto de vista jurídico, mas também no plano humano, 
psicológico e social (...). 
264 Publicada em 31 de Julho de 2004. 
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localidades e o tipo de resposta que melhor se preste a resolver os litígios aí mais 

frequentes.  

Isto é, não basta avaliar a existência de uma forte litigância em determinada localidade, há 

que apurar se o tipo de contendas em causa se enquadra nos objectos de acção para os 

quais os Julgados de Paz foram pensados.  

 Um Julgado de Paz não pode servir para resolver indiscriminadamente todo o tipo de 

diferendos entre as partes, sendo um tribunal judicial, muitas vezes, mais adequado para 

responder a processos que reclamam maior ponderação e que exigem um tratamento 

processual mais minucioso. 

Em suma, quanto a este ponto, defendemos que a melhor forma de ultrapassar o projecto 

experimental é acautelar que seja previamente feita uma análise objectiva da necessidade 

de um Julgado de Paz, tendo sempre subjacente o tipo de litigiosidade mais recorrente no 

município em causa e o seu ajuste, ou desajuste, com as matérias da competência dos 

Julgados de Paz, que, actualmente, se encontram previstas no artigo 9.º da Lei n.º 78/2001, 

de 13 de Julho.  

 

5.2. Democratização dos custos 

A divulgação pública dos custos de instalação e de funcionamento dos Julgados de Paz 

decorre da obrigação genérica que o Estado tem de prestar contas aos cidadãos. Esta 

transparência nas contas públicas ganha particular acuidade em matéria de Julgados de Paz 

uma vez que se trata de um projecto diferente, que ainda não provou a sua eficácia e 

eficiência. 

O “Dossier Justiça” é uma publicação do Ministério da Justiça que apresenta diversos 

capítulos dedicados ao orçamento de investimento neste sector – PIDDAC por organismos. 

Do confronto entre a forma como a programação plurianual do PIDAC está apresentada no 

capítulo dedicado à DGAJ (Direcção-Geral da Administração da Justiça) e a forma como 

este ponto é tratado pela DGAE (Direcção-Geral da Administração Extrajudiciária) 

verificamos que nesta última Direcção-Geral a estimativa de dotação a atribuir aos 

projectos no domínio dos Julgados de Paz não se encontra suficientemente detalhada265. 

No PIDDAC 2004 da DGAJ são discriminados os diversos programas/projectos para os 

tribunais (ao nível de: equipamento dos tribunais; recuperação das instalações degradadas; 

                                                 
265 Secretaria – Geral do Ministério da Justiça, Dossier Justiça 2004, I Vol., SJMJ, Lisboa, 2004, p.219. 
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sistema de gestão automatizada e modernização dos tribunais) enquanto que no quadro 

relativo ao PIDDAC-2004 da DGAE (ANEXO XII) apenas existe uma única rubrica 

relativa ao sistema integrado de gestão e informação dos Julgados de Paz. 

Assim, a estimativa de verbas a afectar aos Julgados de Paz não nos parece suficientemente 

desagregada, de modo a tornar perceptível quanto é que o Estado gasta anualmente com a 

sua criação, manutenção e funcionamento266.  

Defendemos a descentralização do modelo dos Julgados de Paz e a repartição de despesas 

e de responsabilidades entre o Ministério da Justiça e as autarquias locais, definida em 

termos protocolares, porque entendemos que a estreita colaboração entre o Estado e o 

poder local serve melhor o cidadão, permitindo melhor administrar a justiça, por um lado, 

e melhor interpretar e acorrer às necessidades e aspirações dos munícipes, por outro. 

Todavia, esta delimitação de funções tem de estar bem clarificada. Os custos e as despesas 

que cada Entidade suporta deverão ser documentados e devidamente publicitados.   

Não nos parece suficiente protocolar que ao Ministério da Justiça, através da DGAE, 

compete assumir as despesas com a formação, os encargos com a remuneração dos 

mediadores e dos juízes de paz e com a gestão integrada dos Julgados de Paz. Nem que são 

as autarquias que ficam com os encargos inerentes à logística, entre outros. Importa 

quantificar e aferir da relação entre as despesas previstas e as despesas efectivamente 

efectuadas.  

Consideramos assim que, a existência de critérios de racionalidade económica é uma 

necessidade premente e que a partilha de responsabilidades não poderá servir para diluir o 

rigor na economicidade, que deverá estar subjacente na apresentação das despesas. 

Em suma, a boa gestão é essencial para o sucesso dos Julgados de Paz. A aposta nestes 

tribunais implicará necessariamente que sejam desbloqueadas verbas, quer ao nível do 

orçamento de Estado, quer ao nível do orçamento das autarquias pertencentes aos 

concelhos onde estes forem sendo instalados. Mas se não existir uma gestão pública 

criteriosa, orientada pela disciplina financeira e por uma devida prestação de contas e de 

resultados, o alcance dos objectivos e das potencialidades dos Julgados de Paz ficará 

sempre aquém das expectativas, nomeadamente do cidadão utilizador da justiça. 
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5.3. Apostar na formação dos profissionais dos Julgados de Paz 

Esta aposta na formação deverá incidir, designadamente, ao nível de mais e melhor 

formação dirigida aos técnicos de atendimento, aos mediadores e também aos próprios 

juízes de paz.  

No próximo concurso para juiz de paz deverá existir uma particular atenção no que 

concerne à preparação dos candidatos seleccionados, numa fase a montante ao exercício 

das suas funções, bem como durante o exercício dessa mesmas funções, à semelhança da 

formação contínua, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ).267    

O art.º 23.º da Lei nº. 78/2001, de 13 de Julho, dispõe a respeito dos requisitos cumulativos 

que um juiz de paz deverá reunir, já referidos quando abordamos o regime jurídico dos 

Julgados de Paz. 

O recrutamento e a selecção dos juízes de paz é feito por concurso público aberto para o 

efeito, mediante avaliação curricular e provas públicas, conforme dispõe art.º 24.º do 

diploma legal supra referido. Todavia, existem determinadas categorias profissionais que 

ficam dispensadas da realização das referidas provas, nomeadamente, magistrados, 

docentes universitários, antigos bastonários, ou quem tenha tido importantes cargos na 

Ordem dos Advogados, bem como antigos membros de conselhos superiores. 

Não obstante o relativo detalhe da Lei, no que respeita aos requisitos, forma de 

recrutamento e selecção; quanto à formação que deverá ser ministrada aos juízes de paz, 

quer a montante quer a jusante do exercício da sua profissão, a legislação é omissa. Nada 

haveria de preocupante se existisse já um programa definido e efectivamente 

implementado de formação a estes juízes. Contudo, verifica-se que os juízes de paz, para 

além da necessária formação jurídica e da preparação que lhes é exigida para as provas 

públicas de recrutamento, não têm uma formação específica e devidamente ajustada ao 

exercício da função de juízes num Julgado de Paz (atendendo à especificidade e aos 

princípios norteadores que estes tribunais reclamam).  

Julgamos que urge reflectir sobre este ponto. Seja por via de protocolos com o Centro de 

Estudos Judiciários (CEJ), seja através de parcerias com universidades, importa acima de 

tudo, quanto a nós, assegurar que os juízes de paz estejam preparados para exercer as 

                                                                                                                                                    
266 Para além de imprimir rigor às contas públicas, esta estimativa é importante até para aferir se os custos económicos, 
decorrentes do funcionamento dos Julgados de Paz, terão contrapartida na qualidade do serviço prestado ao cidadão. 
267 Cfr. Relatório Anual do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz para apresentar à Assembleia da 
República e ao Governo, aprovado na sessão de 14 de Julho de 2004, Lisboa 15 de Julho de 2004, p.29, disponível no 
sitio: http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/Conselho/Relatorios/Relatorio2004.pdf. 
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funções de julgar e também de conciliar as partes, para que sejam vistos como juízes que 

exercem uma magistratura diferente, mas sem que essa diferença seja interpretada como 

sendo uma magistratura “menor” ou superficial.  

Consideramos que o CEJ não dispõe de uma orientação programática, ao nível dos 

princípios orientadores dos meios alternativos de resolução de conflitos e, 

consequentemente dos Julgados de Paz, que confira segurança numa preparação adequada 

a estes juízes.  

Acreditamos no entanto que, o tradicional centro de formação de juízes terá a virtualidade 

de se adaptar às particulares exigências de formação dos juízes de paz, a qual deverá 

valorizar a procura de acordo entre as partes, sem acentuar o litígio que as divide, mas, 

pelo contrário, procurando a conciliação e a celeridade, por via da simplicidade processual. 

 

5.4. O controlo e a gestão dos juízes de paz 

Um aspecto que deverá ser reapreciado, numa previsível revisão da Lei n.º 78/2001, de 13 

de Julho, prende-se com o apuramento da entidade que deverá ter competência para 

controlar a magistratura dos Julgados de Paz. Quanto a esta questão, três hipóteses se 

afiguram à partida como viáveis: O Conselho Superior da Magistratura; o Conselho de 

Acompanhamento dos Julgados de Paz; uma estrutura diferente. 

Comecemos pelo Conselho Superior da Magistratura: 

O n.º 1 do artigo 217.º da Constituição da República Portuguesa, estabelece que: “A 

nomeação, a colocação, a transferência e a promoção dos juízes dos tribunais judiciais e o 

exercício da acção disciplinar competem ao Conselho Superior da Magistratura, nos 

termos da lei.” A lei que observa esta conformidade é a alínea a) do artigo 149.º do 

Estatuto dos Magistrados Judiciais, Lei n.º 21/85 de 30 de Julho268. 

O n.º 2 do preceito constitucional, ora em análise, dispõe sobre os poderes do Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais em relação aos juízes integrados nesta 

categoria de tribunais e o n.º 3, deste mesmo artigo, remete para lei ordinária (desde que 

salvaguardadas as garantias constitucionais) a definição de regras e a determinação da 

competência para a colocação, transferência, promoção e o exercício da acção disciplinar 

em relação aos juízes dos restantes tribunais.  

                                                 
268 Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 10/94, de 5 de Maio; Lei n.º 81/98, de 3 de Dezembro; Lei n.º 143/99, de 
31 de Agosto e Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril. 
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Julgamos que é nesta última categoria (“juízes dos restantes tribunais”) que se inserem os 

juízes dos Julgados de Paz. É nosso entendimento que os Julgados de Paz são tribunais e 

como tal se encontram previstos na Constituição da República, concretamente no artigo 

209.º cuja epígrafe é: “Categorias de tribunais”. Todavia, encaramo-los como tribunais 

diferentes (com uma natureza jurídica mista) que, como já afirmámos anteriormente, não 

parecem inserir-se na categoria de tribunais judiciais, tendo em conta que a alínea a) do 

art.º 209.º da Constituição da República refere apenas o Supremo Tribunal de Justiça e os 

tribunais judiciais, enquanto tribunais integrados numa das várias categorias tipificadas 

neste artigo. O referido preceito constitucional dedica o seu n.º 2 à possibilidade do sistema 

judiciário contemplar ainda: os “tribunais marítimos”, os “tribunais arbitrais” e os 

“Julgados de Paz”, mas tal é tratado de modo totalmente autónomo e distinto da referência 

constitucional aos tribunais judiciais. Seguimos pois, o entendimento de Joel Ramos 

Timóteo Pereira, quando defende que os Julgados de Paz pertencem a uma categoria de 

tribunais autónoma da dos tribunais judicias.269  

De resto, todo o tratamento que a Lei n.º 78/2001 confere aos juízes de paz difere do 

regime jurídico aplicável aos juízes dos tribunais judicias: desde logo os requisitos 

exigidos para se ser juiz de paz não correspondem aos requisitos necessários para se ser 

magistrado judicial, estes carecem, para além da licenciatura em direito, de terem 

aproveitamento num curso, ministrado pelo Centro de Estudos Judiciários, cuja formação 

inicial tem a duração de 32 meses, divididos em duas fases: a fase teórico-prática, com a 

duração de 22 meses e a fase de estágio com a duração de 10 meses270. O que não se 

verifica nos requisitos constantes do art.º 23.º da Lei n.º 78/2001, aplicável aos juízes de 

paz, cuja licenciatura em direito é o único curso necessário, sem prejuízo da formação 

ministrada aos juízes de paz, após terem sido seleccionados, por concurso público. Um 

outro aspecto distinto é o da remuneração, o art.º 28.º da Lei n.º 78/2001 equipara os juízes 

de paz, para efeitos remuneratórios, ao escalão mais elevado da categoria de assessor 

principal da carreira técnica superior do regime geral da Administração Pública. Tal não 

sucede com os magistrados judiciais que têm um índice remuneratório diferente e 

específico. Acresce que, nos termos do art.º 29.º da Lei n.º 78/2001, é aplicável 

subsidiariamente aos juízes de paz, quanto a deveres, incompatibilidades e direitos, o 

                                                 
269 Timóteo Ramos Pereira, Julgados de Paz, Organização Trâmites e Formulários, Lisboa, Quid Iuris, 2002, p.35 
270 Cfr. Artigos 59.º, 63.º, 65.º e 66.º da Lei Orgânica do CEJ, Lei n.º 16/98, de 8 de Abril. 



JJuullggaaddooss  ddee  PPaazz  ee  MMeeddiiaaççããoo  ––  UUmmaa  nnoovvaa  ffaaccee  ddaa  JJuussttiiççaa  

 181 
 

regime da função pública, o que significa que o regime jurídico dos juízes de paz está 

muito mais próximo do regime da função pública que do regime dos magistrados judiciais. 

 Assim, tratando-se de tribunais diferentes dos tribunais judiciais e dos tribunais 

administrativos e fiscais verifica-se o preenchimento da situação prevista no n.º 3 do art.º 

217.º da Constituição da República, cabendo à lei ordinária a definição de regras e a 

determinação da competência para a colocação, transferência, promoção e o exercício da 

acção disciplinar em relação aos juízes dos restantes tribunais. Ora, no que concerne à 

nomeação e ao poder disciplinar, o artigo 25.º da Lei n.º 78/2001 atribui ao Conselho de 

Acompanhamento dos Julgados de Paz competência para esse efeito. 

 O Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz encontra-se definido no artigo 65.º 

da Lei em apreço. Este órgão funciona na dependência da Assembleia da República, com 

mandato de legislatura, sendo constituído por uma personalidade designada pelo Presidente 

da Assembleia da República, que o preside; por um representante de cada Grupo 

Parlamentar; por um representante do Ministério da Justiça; por um representante do 

Conselho Superior da Magistratura e por um representante da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses. 

O Conselho tinha por missão acompanhar a instalação e o funcionamento dos projectos 

experimentais e apresentar um relatório de avaliação à Assembleia da República entre 1 e 

15 de Junho de 2002, bem como formular sugestões de alteração à Lei n.º 78/2001 e outras 

recomendações271. 

Como acima aludimos, compete ainda ao Conselho nomear os juízes de paz e exercer 

sobre os mesmos o poder disciplinar (n.º 2 do art.º 25 LJP).   

Quanto a nós este Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz padece de algumas 

incongruências, designadamente: 

 

a) O facto de estar previsto para acompanhar a criação e a instalação dos Julgados de 

Paz, mas não o seu funcionamento, já que tal só se encontra estabelecido para os 

projectos experimentais, nos termos do n.º 3 do art.º 65.º LJP; 

 

b) A questão de funcionar na dependência da Assembleia da República, o que parece 

contrariar, pelo menos indirectamente, o disposto no art.º 203.º da Constituição da 

                                                 
271 Art.º 65.º n.º 3 da Lei n.º 78/2001. 
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República Portuguesa, que proclama a independência dos tribunais. É certo que o 

Conselho de Acompanhamento é o órgão que nomeia e fiscaliza os juízes de paz e 

não o tribunal onde estes se integram, mas interrogamo-nos se o Conselho de 

Acompanhamento, ao estar dependente de um órgão de soberania, não estará 

também condicionado na sua actuação fiscalizadora, junto dos juízes de paz que, 

por seu turno, presidem aos tribunais em apreço. Tal dependência parece dar razão 

às críticas, designadamente de Joel Ramos Timóteo Pereira quando, a propósito da 

figura juiz de paz refere que estes magistrados são disciplinados por (...) “um corpo 

de acompanhamento maioritariamente político e estatutariamente distinto da 

magistratura clássica”272; no mesmo sentido, Ramos Soares, a respeito da 

composição do Conselho de Acompanhamento, afirma: (...) “não garante o são 

relacionamento de independência entre os poderes soberanos do Estado, (...) esta 

partidarização denuncia uma clara vontade política de controlo de parte 

importante do poder judicial, com evidente risco de instrumentalização da justiça”. 

Na sua opinião, a gestão dos Julgados de Paz devia ser atribuída ao Conselho 

Superior da Magistratura. “Mas, se não fosse assim, ao menos que se respeitasse o 

princípio constitucional da gestão autónoma, pluri-institucional, separada dos 

demais poderes soberanos (...”).273 

 

c) A sua composição: uma das sugestões que o Conselho de Acompanhamento dos 

Julgados de Paz vem fazendo, através dos relatórios anuais que apresenta à 

Assembleia da República e ao Governo274, é o alargamento da representatividade 

na sua composição, no sentido de defender que os profissionais que actuam nos 

Julgados de Paz deveriam também aí estar representados275. Ora, a nossa 

perspectiva não assenta tanto na defesa do alargamento da representatividade do 

órgão com funções disciplinares e de gestão dos juízes de paz, mas na necessidade 

de ser assegurado um funcionamento isento e eficaz no cumprimento das 

responsabilidades que lhe são legalmente atribuídas. Tal, será melhor alcançado, 

                                                 
272 Joel Timóteo Ramos Pereira, Julgados de Paz, Organização Trâmites e Formulários, Lisboa, Quid Iuris, 2002, p.24. 
273 Julgados de Paz – dúvidas e desilusões, In Jornal Comunicar Justiça, Novembro de 2001. 
274 Sugestões do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz apresentadas à Assembleia da República e ao 
Governo em 17 de Janeiro de 2003 para alteração da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho, v.g. (artigo 65.º) e Relatório Anual 
do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz apresentadas à Assembleia da República e ao Governo em Junho 
de 2004, disponível no sítio: http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/ 
275 Nomeadamente: juízes de paz; mediadores; funcionários, advogados e solicitadores. 



JJuullggaaddooss  ddee  PPaazz  ee  MMeeddiiaaççããoo  ––  UUmmaa  nnoovvaa  ffaaccee  ddaa  JJuussttiiççaa  

 183 
 

parece-nos, se os membros deste órgão gozarem do devido distanciamento em 

relação aos profissionais que prestam serviços nos Julgados de Paz. Tememos, 

inclusive, que o alargamento da composição do Conselho, àqueles profissionais, 

pudesse conduzir a uma defesa corporativa de interesses, sem qualquer benefício 

para a qualidade da magistratura em apreço.  

De salientar ainda que, o critério que deverá presidir á escolha dos representantes 

do órgão com competência para colocar, transferir e exercer acção disciplinar, no 

que se refere aos juízes de paz, deverá ser o da boa gestão desta magistratura e não 

um critério meramente político, pelo que, não nos parece ajustado que deste órgão 

façam parte representantes dos diversos grupos parlamentares. 

 

Em suma, entendemos que a gestão e o controlo dos juízes de paz não deverá pertencer ao 

Conselho Superior da Magistratura, porque as suas competências, constitucionalmente 

atribuídas, estão confinadas aos magistrados judiciais. Deve, assim, ser observado o n.º 2 

do art.º 25.º da Lei n.º 78/2001 (por remissão do n.º 3 do art.º 209.º CRP), que atribui ao 

Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz competência para exercer poderes de 

nomeação e disciplinares no que diz respeito aos juízes de paz. Todavia, julgamos ser 

necessário uma reestruturação deste Conselho, antecedida de uma alteração legislativa276, 

de modo a que este funcione com independência, quer da Assembleia da República, quer 

dos demais órgãos de soberania – aspecto que vincámos no capítulo anterior, quando 

aludimos às criticas apontadas aos Julgados de Paz. 

 

5.5. Garantir a acessibilidade 

 Há que ter em linha de conta que o acesso aos Julgados de Paz em determinadas 

localidades, designadamente no interior do país, é difícil. É certo que a melhoria dos 

acessos rodoviários e o facto de hoje em dia grande parte da população dispor de meio de 

transporte próprio vem minorar esse problema. Contudo, os resultados obtidos com o 

inquérito que dirigimos aos utentes dos Julgados de Paz vêm comprovar que a questão dos 

acessos constitui uma verdadeira preocupação para algumas populações, incluindo as das 

zonas urbanas. Com efeito, 39% dos utentes do Julgado de Paz do Seixal, que responderam 

ao inquérito, consideram-no “Mal” ou “Muito mal localizado” e 20% dos inquiridos no 

                                                 
276 Designadamente ao art.º 65.º da Lei n.º 78/2001. 



LLúúcciiaa  FFááttiimmaa  BBaarrrreeiirraa  DDiiaass  VVaarrggaass  

 184 

Julgado de Paz de Lisboa consideram-no “Mal localizado”. Esta questão colocar-se-á 

igualmente com acuidade ao nível dos agrupamentos concelhios. 

Entendemos que o cidadão não pode ficar prejudicado, sob o ponto de vista dos acessos, 

em resultado da transferência de competências de um tribunal judicial para um Julgado de 

Paz, sob pena de tal desvirtuar a ideia de participação cívica dos interessados e o princípio 

de acesso à justiça, enquanto princípios norteadores que presidiram à sua criação 

(conforme o disposto no n.º 1 do art.º 2 da Lei n.º 78/2001 de 13 de Julho). 

Contudo, não obstante a importância da acessibilidade, tal não deverá pôr em causa 

critérios de racionalidade económica, necessariamente subjacentes à distribuição 

geográfica dos Julgados de Paz277. Ou seja, aquando da decisão de criar um Julgado de 

Paz, será necessário ponderar se os custos inerentes à sua criação e funcionamento não 

serão mais elevados que o benefício que o cidadão retira por ter um tribunal, desta 

natureza, localizado nas suas imediações. A crescente mobilidade das pessoas poderá 

favorecer uma maior contenção na decisão de criar estes tribunais, tendo em conta que, um 

número muito elevado de Julgados de Paz poderá representar um custo insuportável para 

as autarquias e para o Ministério da Justiça.   

 

5.6. Recurso à estatística e a inquéritos 

O recurso a dados estatísticos, bem como a inquéritos de opinião, enquanto instrumentos 

de análise e avaliação da eventual necessidade de alterar o modelo dos Julgados de Paz, 

deverá, em nosso entender, ser incrementado. 

Seria importante, por exemplo, analisar periodicamente os dados estatísticos disponíveis 

relativos ao número de processos que findaram por via da mediação ou por via do 

julgamento, bem como monitorizar as durações médias dos processos, para que não seja 

prejudicado o princípio da celeridade.  

De igual modo, seria também conveniente apreciar o tipo de matérias que os Julgados de 

Paz mais julgam e aquelas que, não obstante gozarem de previsão legal, tenham pouca ou 

nenhuma expressão no respectivo movimento processual.  
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5.7. Maior divulgação e visibilidade dos Julgados de Paz 

Sem investimento numa divulgação cabal, junto dos potenciais utentes, dificilmente os 

Julgados de Paz se conseguirão expandir, de forma progressiva e sustentada, por todo o 

país. Conforme concluiu o inquérito levado a efeito pelo ISCTE278, há um défice de 

informação a respeito dos Julgados de Paz, que continua a verificar-se, volvidos três anos 

da data do referido estudo. Julgamos que uma maior visibilidade dos Julgados de Paz junto 

do cidadão, designadamente o conhecimento da sua vocação e competências, contribui 

para que os Julgados de Paz se afirmem como parte integrante do sistema de justiça, dada a 

opinião favorável que os utilizadores dos seus serviços têm a seu respeito, espelhada 

designadamente no inquérito que realizámos.  

 

6. Os critérios objectivos na criação de novos Julgados de Paz 

A necessidade de serem implementados critérios objectivos, que definam as condições para 

a criação dos Julgados de Paz, revela-se urgente, essencialmente por duas razões: para 

controlar a relação custo benefício dos Julgados de Paz e para legitimar estes tribunais. 

Não nos parece que se justifique existirem Julgados de Paz que apenas recebem um ou dois 

processos por mês, como sucede em Vila Nova de Poiares ou em Aguiar da Beira. As 

despesas com a remuneração do juiz de paz, dos mediadores, dos técnicos de atendimento, 

bem como os custos de funcionamento dos Julgados de Paz podem não compensar os 

benefícios que o cidadão deles retira. 

Por outro lado, a transparência do procedimento legitima e confere credibilidade a estes 

Tribunais. É importante que os Julgados de Paz tenham, subjacente à sua criação, critérios 

previamente definidos que justifiquem, de modo claro e inequívoco, a razão da sua criação 

e funcionamento em dado local. Os critérios que determinem a decisão de instalar um 

Julgado de Paz deverão ser unicamente norteados pelo interesse público e ter em conta 

princípios de eficiência e eficácia, para que a utilidade do Julgado de Paz compense o 

investimento inicialmente realizado e as permanentes despesas de manutenção e 

funcionamento.  

                                                                                                                                                    
277 A racionalidade económica é um dos elementos a ponderar na decisão de criar um Julgado de Paz que deverá ser 
sempre determinada por critérios objectivos.   
278 Pierre Guibentif, Miguel Cabrita, Vanda Gorjão, Alexandra Leandro, Julgados de Paz em Acção, Investigação levada 
a cabo no âmbito do Protocolo celebrado em 18 de Dezembro de 2001 entre a Direcção-Geral da Administração 
Extrajudicial (DGAE) e o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), ISCTE, Departamento de 
Sociologia, Outubro de 2002, p.199. 
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Para que sejam criados Julgados de Paz em determinada localidade deverão existir, a nosso 

ver, dois pressupostos cumulativos: 

a) Predisposição das pessoas para este modelo alternativo de resolução de conflitos;  

b) Existência de litigiosidade relacionada com as matérias em que o Julgado de Paz é 

competente. 

No que respeita à predisposição das pessoas para recorrerem aos Julgados de Paz, 

defendemos o seguinte: o Ministério da Justiça deverá proceder, numa primeira fase, a 

acções de sensibilização e a campanhas de esclarecimento, de forma a permitir ao 

cidadão saber o que é um Julgado de Paz; para que matérias é competente; quais são os 

seus objectivos; vantagens e desvantagens. Só conhecendo um pouco da natureza dos 

Julgados de Paz é que poderá haver demonstração de interesse por parte dos seus 

potenciais utilizadores. 

Assim, defendemos que, a montante de qualquer decisão de instalação destes 

Tribunais, seja realizada uma campanha de esclarecimento sobre os Julgados de Paz à 

escala nacional, dinamizada pelo Ministério da Justiça. 

O primeiro impulso para a instalação dos Julgados de Paz deverá partir do poder local, 

necessariamente mais próximo do cidadão e dos seus problemas. Aquando da 

candidatura da autarquia, dirigida ao Ministério da Justiça, no sentido de solicitar a 

criação de um Julgado de Paz, julgamos que deverá ser justificada a sua necessidade. 

Essa justificação terá de estar alicerçada no interesse manifestado pelos munícipes. 

Para o efeito, deverá ser previamente difundido um inquérito, designadamente no 

boletim municipal da autarquia, destinado a apurar da vontade do munícipe, no que 

respeita a uma eventual criação de um Julgado de Paz no concelho a que pertence. O 

número de respostas positivas reunidas instruirá o processo de candidatura do 

município. 

Após ter recebido a candidatura, o Ministério da Justiça, através da DGAE, deverá 

proceder a uma análise da suficiência do número de respostas favoráveis à instalação 

de um Julgado de Paz, com base na relação entre o número de respostas e o total de 

habitantes daquele concelho. Deverá ser fixada uma percentagem mínima de respostas 

positivas, que, quanto a nós, não deverá ser inferior a 10% do total de habitantes do 

respectivo concelho, para assegurar a continuidade do processo de candidatura. Isto é, 

para que o Ministério da Justiça inicie a análise da viabilidade do pedido.  
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Nesta conformidade, propomos que a segunda fase do processo de candidatura a um 

Julgado de Paz assente numa cuidada análise estatística levada a cabo pelo Ministério 

da Justiça, através de dados oriundos dos tribunais judiciais de primeira instância, que 

tenham competência territorial na localidade onde se pretende instalar um Julgado de 

Paz. Os dados estatísticos deverão ser filtrados de acordo com as seguintes condições: 

matérias para as quais o Julgado de Paz têm competência para apreciar; valor da causa, 

até ao limite da competência do Julgado de Paz, e natureza jurídica do demandante 

(este não poderá ser pessoa colectiva, nos termos da excepção às causas previstas na 

alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho). É com base no volume 

de processos existentes no respectivo tribunal judicial, que estejam no âmbito da 

competência dos Julgados de Paz, que se pode perceber se o tipo de litigância naquele 

concelho é ou não significativo, de modo a justificar a criação de um Julgado de Paz.   

Esta análise estatística parece-nos fundamental para perceber a dimensão da litigância, 

mas padece de alguns constrangimentos: 

 

a) Actualmente as estatísticas da justiça só caracterizam os processos findos não 

proporcionando informação sobre as várias fases processuais, mas apenas sobre o processo 

no momento em que é proferida a sentença no tribunal. Muito embora se saiba o número 

global de processos pendentes e entrados, segundo algumas espécies, em cada tribunal, não 

se pode obter informação, com algum detalhe, quanto aos processos que estão nestas fases. 

Assim, e a título de exemplo, o actual sistema não permite saber qual o objecto da acção 

dos processos pendentes em tribunal, ou há quanto tempo estão pendentes. Ora, para apurar 

do volume e movimento de processos da competência dos Julgados de Paz, em 

determinada circunscrição, seria importante puder analisá-los não só quando terminam, 

mas também na fase de entrados e de pendentes. Prevê-se que este óbice seja colmatado 

brevemente, por via do Projecto Hermes. 

O Projecto Hermes, que está a ser levado a cabo pelo Gabinete de Politica Legislativa e 

Planeamento do Ministério da Justiça, desde Outubro de 2003, está integrado no projecto 

de reformulação do sistema de informação das estatísticas da justiça. Na realidade os 

Sistemas de Informação assumem actualmente uma importância vital para a tomada de 
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decisão dos gestores.279 O uso de novas ferramentas de análise estatística e de apoio à 

decisão permite a previsão de tendências e de comportamentos, identificando eventuais 

problemas a médio e longo prazo, facilitando outrossim a tomada de decisões em tempo 

útil.  

A utilização destas ferramentas permitirá uma melhor gestão e planeamento do sistema de 

justiça, possibilitando, por exemplo, a análise do impacto da criação de novas estruturas 

(tribunais, nomeadamente Julgados de Paz, conservatórias e estabelecimentos prisionais) 

no âmbito do Ministério da Justiça. 

Assim, tendo em conta as limitações e insuficiências do actual método de produção das 

estatísticas da justiça, e considerando as potencialidades dos novos meios informáticos de 

apoio à decisão, está em curso um projecto de reformulação do sistema de informação das 

estatísticas da justiça com os seguintes objectivos280:  

1.       Alteração do método de recolha de dados estatísticos;  

2.      Melhor exploração dos dados estatísticos recolhidos;  

3.      Disponibilização “on-line” da informação estatística.  

Quanto à melhor exploração dos dados estatísticos recolhidos, esta virtualidade assenta na 

possibilidade de análise de fluxos processuais e não apenas de processos findos, 

substituindo a actual informação de movimento de processos recebida de forma agregada, 

o que possibilita, nomeadamente, a detecção das obstruções processuais;  

Contudo, enquanto o Projecto Hermes não estiver totalmente implementado a análise 

estatística, a que o Ministério da Justiça deverá proceder para avaliar da decisão de criar 

um Julgado de Paz, está muito limitada à fase em que os processos, no âmbito da 

competência dos Julgados de Paz, terminam no tribunal da área territorial a que pertence a 

autarquia proponente.  

b) Existe procura suprimida que não chega aos tribunais. 

                                                 
279 José Rascão, Sistemas de Informação Para as Organizações A informação Chave Para a Tomada de Decisão, Sílabo, 
Lisboa, 2001, pp. 45-46.  
280 Informação disponível no sítio do GPLP:  http://www.gplp.mj.pt/estjustica/hermes.htm 
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Alguns litígios, no âmbito da competência dos Julgados de Paz, não podem ser objecto da 

análise estatística acima proposta porque não chegam aos tribunais. Sabendo que uma das 

virtualidades dos Julgados de Paz é captar a “procura suprimida”, à semelhança com o que 

sucede com outras estruturas informais de resolução de litígios, como é o caso dos centros 

de arbitragem, é necessário ter em conta a litigância potencial dos Julgados de Paz. Tal, 

conduz a dificuldades na percepção das reais dimensões do fenómeno da litigiosidade em 

determinada região.  

Este constrangimento pode, de alguma forma, ser colmatado através da análise articulada 

dos dois requisitos necessários que integram os critérios objectivos, ora propostos: por um 

lado a análise estatística dos processos nos tribunais judiciais de primeira instância, com as 

características ajustadas aos processos da competência dos Julgados de Paz e, por outro 

lado, a avaliação da predisposição dos munícipes para a instalação de um Julgado de Paz 

no seu concelho. Esta predisposição estará associada à noção, por parte dos seus futuros 

destinatários, das vantagens e da utilidade que para eles poderá representar um Julgado de 

Paz. 

 Em suma, os Julgados de Paz precisam de bons indicadores de gestão (quantitativos e 

qualitativos) para puderem ser um bom instrumento na administração da Justiça. 

Revela-se pois, indispensável implementar critérios objectivos para a criação de Julgados 

de Paz, assentes em pressupostos de eficácia e de eficiência, garantindo o interesse público. 
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CONCLUSÃO 

 

Da análise aos Julgados de Paz, designadamente através do inquérito que difundimos junto 

dos respectivos utentes, retiramos a seguinte conclusão: os Julgados de Paz, incluindo a 

mediação, fazem todo o sentido no sistema de justiça português, enquanto estímulo à 

participação e responsabilização do cidadão pela resolução dos seus litígios.   

Uma das principais virtualidades dos Julgados de Paz é a de provocarem uma profunda 

reflexão sobre a justiça, bem como sobre a relação entre a justiça e a cidadania. Os 

Julgados de Paz são, pois, uma boa forma de analisar o sistema.281  

Ao serem avaliados e monitorizados poderão ser um barómetro para perceber a 

receptividade das pessoas à mediação e aos meios de resolução alternativa de litígios em 

geral, de modo a aferir da oportunidade para introduzir em Portugal o sistema multiportas, 

indo ao encontro de um movimento europeu, dinamizado, nos últimos anos por Instituições 

comunitárias, em que é possível escolher a melhor via para pôr cobro a determinado litígio, 

seja ela judicial, mediadora, arbitral ou conciliatória.  

Os Julgados de Paz não seriam os mesmos se não tivessem a mediação incorporada no seu 

regime jurídico, cuja importância compete salientar, na perspectiva de incentivo à mudança 

de paradigma no domínio da justiça. Através da implementação deste meio de resolução 

alternativa de conflitos, o monopólio da oferta do sistema judicial dá lugar à diversidade; a 

via impositiva de solucionar o conflito cede em favor da via cooperativa. Defendemos que 

a mediação mantenha a possibilidade de tratar matérias que ultrapassem a competência 

jurisdicional dos Julgados de Paz, bem como que essa possibilidade se traduza numa 

prática efectiva, contrariamente ao que tem sucedido até à presente data. Pois só assim 

haverá a garantia de que a mediação não ficará confinada a uma institucionalização estatal 

e poderá florescer, desafiando e emergindo da própria sociedade civil. Desenvolver a 

mediação em Portugal foi um dos propósitos da re-introdução dos Julgados de Paz em 

2001, pelo que, criar limites a este meio de resolução alternativa de litígios é também 

desvirtuar a natureza dos Julgados de Paz.   

                                                 
281 Cfr. Pierre Guibentif, Miguel Cabrita, Vanda Gorjão, Alexandra Leandro, Julgados de Paz em Acção, Investigação 
levada a cabo no âmbito do Protocolo celebrado em 18 de Dezembro de 2001 entre a Direcção-Geral da Administração 
Extrajudicial (DGAE) e o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), ISCTE, Departamento de 
Sociologia, Outubro de 2002, p.211. 
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Os contornos que, no futuro, os Julgados de Paz venham a assumir impõem uma reflexão 

séria. No nosso modesto contributo, entendemos que uma das hipóteses será o acolhimento 

da mediação penal, em cumprimento do art.º 10.º da decisão-quadro do Conselho, de 15 de 

Março de 2001, relativa ao estatuto da vítima em processo penal. Tendo como aspecto 

distintivo dos demais tribunais, a especial vocação para a participação cívica dos 

interessados, na procura de um acordo para o litígio que os opõe, e sendo a mediação a 

melhor via para alcançar esse desiderato, entendemos que a mediação penal encontra nos 

Julgados de Paz o espaço adequado para ser adoptada, tanto mais que o actual regime 

jurídico dos Julgados de Paz já fez uma pequena incursão no direito penal, embora limitada 

aos pedidos de indemnização cível decorrentes da prática de alguns crimes. Indo ao 

encontro da directiva, actualmente em preparação pelo Parlamento Europeu e pelo 

Conselho, relativa a certos aspectos da mediação em matéria civil e comercial, julgamos 

que os Julgados de Paz constituem, de igual modo, o local apropriado para promover o 

exercício da mediação nestas áreas, uma vez que asseguram o respeito pelo princípio da 

voluntariedade, que deverá estar subjacente aos meios de resolução alternativa de litígios. 

Com efeito, é fundamental que as pessoas tenham liberdade de escolher se querem ou não 

recorrer à mediação para, por esta via, tentarem chegar a um acordo que ponha termo ao 

seu conflito. Se o serviço de mediação estiver junto de um tribunal comum poderá ser 

“contagiado” pela cultura judiciária fazendo perigar a necessária voluntariedade que o 

mecanismo exige, convolando este meio alternativo numa parte integrante do sistema 

judicial, porventura mais um incidente processual, conforme refere Silvia Barona Vilar, no 

seu livro relativo a soluções extrajudiciais de conflitos.282  

Com uma filosofia de promoção da paz social e de reconciliar o cidadão com a justiça, 

levando-o a ter um papel activo, no sentido de ser ele a resolver o seu problema com 

outrem, por via de um acordo alcançado cooperativamente, desenganem-se aqueles que 

consideram que os Julgados de Paz têm por escopo reduzir as pendências nos tribunais. O 

aumento do elenco de competências jurisdicionais nos Julgados de Paz, previsto para uma 

futura alteração legislativa, terá de ser analisado com cuidado, sob pena de serem relegadas 

para segundo plano as suas principais qualidades, realçadas no inquérito levado a cabo, 

designadamente o bom relacionamento com o cidadão e a rapidez na resolução dos 

processos.  

                                                 
282Cfr. Silvia Barona Vilar Solución Extrajurisdiccional de Conflictos - Alternative Dispute Resolution (ADR) Y Derecho 
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Estes tribunais propõem uma oferta de justiça diferente sob o ponto de vista qualitativo, 

facilitadora da participação cívica e de uma relação de proximidade com a justiça, 

materializada aqui no juiz de paz, cuja opinião favorável relativamente ao seu desempenho 

ficou bem demonstrada no referido inquérito realizado aos utentes.  

Introduzidos na qualidade de projecto experimental e com a promessa da respectiva Lei de 

enquadramento ser alterada, o que ainda não aconteceu, os Julgados de Paz carecem de 

variados ajustes.  

Assim, à criação de um Julgado de Paz deverão presidir critérios objectivos, propostos no 

presente estudo. Entendemos não fazer sentido criar e manter Julgados de Paz sem que a 

relação custo-benfício seja compensatória, sob o ponto de vista da gestão pública; 

enveredar por uma progressiva generalização geográfica dos Julgados de Paz sem uma 

análise casuística da sua necessidade, não nos parece uma medida acertada, julgamos, por 

isso, que é imprescindível efectuar estudos de litigiosidade, a realizar a montante da opção 

de criar um determinado Julgado de Paz, de forma a aferir se este é o meio mais adequado 

para responder ao tipo de litigiosidade em dado concelho. Só assim se poderá evitar que, 

tal como sucede actualmente, existam Julgados de Paz (cuja reapreciação, se impõe) a 

receber um ou dois processos por mês. 

A Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho, carece de ser clarificada, de modo a assegurar, sem 

margem de dúvida, a exclusividade da competência dos Julgados de Paz, nas matérias 

previstas no seu art.º 9.º. Na medida em que, parece-nos, só assim será possível obter uma 

articulação com os restantes tribunais, de modo a assegurar que estes promovam a 

devolução oficiosa de processos para os Julgados de Paz, reconhecendo a estes últimos 

total competência, quanto às matérias elencadas naquele preceito legal;  

Seria conveniente conferir uma lógica uniformizada e articulada entre os centros de 

arbitragem e os Julgados de Paz, tendo em vista maximizar as potencialidades destes meios 

institucionalizados de resolução de conflitos; 

Julgamos ainda ser imprescindível que o órgão com a incumbência de gerir e controlar os 

Julgados de Paz ofereça garantias de total independência do poder político. 

Os Julgados de Paz, com a mediação incorporada, vão ao encontro da multiplicidade de 

oferta do sistema de justiça, aspecto que consideramos indispensável em face da 

diversidade dos utentes da justiça e dos litígios existentes na sociedade do século XXI. Não 

                                                                                                                                                    
Procesal, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, pp.52-53.  
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é possível dar sempre a mesma resposta uniforme ao problema do cidadão. Impõe-se uma 

nova visão da Justiça, concorrencial, que atenda às especificidades de cada caso, assente 

em critérios de eficácia e eficiência, sem nunca desprezar os interesses do seu destinatário 

último: o cidadão.  

A utilidade dos Julgados de Paz não pode ser avaliada pelo número de processos que neles 

findam, mas está justamente nessa nova proposta: os Julgados de Paz propõem uma justiça 

de proximidade, os Julgados de Paz e a mediação são Uma Nova Face da Justiça. 
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