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I.

Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa
Na sequência do disposto no memorando de entendimento sobre as condicionalidades de

política económica a que Portugal se encontra vinculado – que preconiza a otimização do “regime
dos Julgados de Paz para aumentar a sua capacidade de dar resposta a pequenos processos de
cobranças judiciais” – e no Programa do XIX Governo Constitucional – de acordo com o qual,
“decorrida quase uma década desde a criação [dos Julgados de Paz], parece adequado fazer uma
avaliação detalhada da sua eficácia prática, e introduzir os ajustamentos que se mostrarem
necessários à célere resolução da pequena conflitualidade” –, o Governo apresenta à Assembleia da
República a iniciativa legislativa sub judice, que pretende “aperfeiçoar certos aspetos da
organização, da competência e do funcionamento dos julgados de paz”, cujo regime jurídico se
encontra regulado na Lei n.º 78/2001, de 13 de julho.
Neste sentido, o proponente destaca cinco pontos em que altera, de forma sensível, as
competências dos julgados de paz:


Aumento da competência dos julgados de paz, em razão do valor, deixando o critério
de ser o valor da alçada do tribunal de 1.ª instância (€ 5000) para se fixar em € 15 000
(artigo 8.º);



Alteração da competência em razão da matéria, deixando a exclusão de competência
dos julgados de paz constante da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º de operar em função
do caráter coletivo da pessoa do demandante – passando as pessoas coletivas a
poderem recorrer aos julgados de paz – para passar a atender ao tipo contratual em
causa, deixando de fora os contratos de adesão;



Produção da prova pericial sujeita à prévia consideração da pertinência feita pelo juiz
de paz, regressando, depois de produzida no tribunal de 1.ª instância, os autos ao
julgado de paz para a prossecução do julgamento (n.os 3 e 4 do artigo 59.º);



Atribuição ao juiz de paz de competência para apreciar e decidir sobre os incidentes
processuais suscitados pelas partes que não sejam expressamente excluídos pela lei
dos julgados de paz (artigo 41.º);



Aditamento de um artigo 41.º-A, introduzindo a possibilidade de requerer junto do
julgados de paz providências cautelares.

De acordo com o Governo, aproveita-se ainda o momento para introduzir alterações às
regras relativas à mediação constantes da já referida Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho, procurando
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conjugá-las com o regime jurídico da mediação, cuja aprovação se propõe através da Proposta de
Lei n.º 116/XII e para o qual a iniciativa legislativa em apreço remete1.
A iniciativa esclarece ainda que há lugar ao pagamento de custas nos casos em que é
interposto recurso da decisão ou em que o processo é remetido para tribunal judicial (n. os 3 a 5 do
artigo 5.º), elimina a possibilidade de criar julgados de paz com base em freguesias (n.º 1 do artigo
4.º) – ainda que se passe a prever a possibilidade de criação de julgados de paz junto de entidades
públicas de reconhecido mérito (n.º 3 do referido artigo) – e altera-se, do mesmo passo, o período
pelo qual são providos os juízes de paz (artigo 25.º), que passa de 3 a 5 anos.
Neste aspeto, importa salientar que, de acordo com a exposição de motivos “a renovação do
mesmo [o mandato do juiz de paz] só pode operar, regularmente, por uma vez, mediante parecer
favorável do conselho de acompanhamento dos julgados de paz e, de forma excecional, por novo
período, devendo neste último caso o conselho de acompanhamento ter em consideração um
conjunto de critérios claramente definidos na lei”.
Por outro lado, o artigo 7.º da Proposta de Lei (“Norma transitória”) pressupõe a existência de
uma limitação ao número de mandatos dos juízes de paz.
Todavia, o n.º 3 cujo aditamento se propõe ao artigo 25.º não impõe tal limite, referindo-se a
“ulteriores renovações”.
Importa, por fim, reter a atribuição ao Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz
de competência para apreciar e decidir sobre as suspeições e pedidos de escusa relativa aos juízes
de paz (n.º 2 do artigo 21.º), a alteração da composição do referido Conselho, que passa a incluir um
representante “designado pela associação profissional mais representativa dos juízes de paz”
[alínea f) do n.º 2 do artigo 65.º] e os limites ao adiamento da audiência impostos pelos n.os 2 e 3
cujo aditamento se propõe ao artigo 57.º.

II.

Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e
do cumprimento da lei formulário


Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais
A iniciativa legislativa sub judice é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de

iniciativa, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo
1

Uma vez que vários preceitos da iniciativa legislativa em análise remetem para a lei que, vindo a ser aprovada, regulará
o regime jurídico da mediação (Proposta de Lei n.º 116/XII), convirá ter em atenção, em caso de aprovação de ambas,
que esta deverá ter um número anterior àquela.
Será também relevante ter em atenção a data de entrada em vigor de ambas as iniciativas, ainda que se preveja que a
iniciativa legislativa em análise entre em vigor 90 dias após a data da sua publicação e que a PPL 116/XII, a ser aprovada,
venha a entrar em vigor 30 dias após a data da sua publicação.
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197.º da Constituição da República e do artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República
(RAR).
A presente iniciativa toma a forma de proposta de lei, em conformidade com o previsto no n.º
1 do artigo 119.º do RAR, tendo sido aprovada em Conselho de Ministros de 22 de novembro de
2012.
Respeitando os limites estabelecidos no n.º 1 do artigo 120.º do RAR, a iniciativa não
infringe a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das
modificações a introduzir na ordem legislativa.
Cumprindo os requisitos formais consagrados nos n.ºs 1 e 2 do artigo 124.º do RAR, a
proposta de lei mostra-se redigida sob a forma de artigos (alguns dos quais divididos em números e
alíneas), tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma
exposição de motivos.
O artigo 124.º do RAR dispõe ainda, no seu n.º 3, que “as propostas devem ser
acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado”. Por sua vez,
o Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que regula o procedimento de consulta de entidades,
públicas e privadas, realizado pelo Governo, prevê no seu artigo 6.º, n.º 1, que “Os atos e diplomas
aprovados pelo Governo cujos projetos tenham sido objeto de consulta direta contêm, na parte final
do respetivo preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades consultadas e ao
carácter obrigatório ou facultativo das mesmas” ” e no n.º 2 do mesmo artigo que “No caso de
propostas de lei, deve ser enviada cópia à Assembleia da República dos pareceres ou contributos
resultantes da consulta direta às entidades cuja consulta seja constitucional ou legalmente
obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso do procedimento legislativo do Governo”.
Em conformidade com o estabelecido n.º 1 do supra citado artigo 6.º, o Governo informa, na
exposição de motivos, que “foram ouvidos o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho
Superior do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Câmara dos Solicitadores, o Conselho de
Acompanhamento dos Julgados de Paz, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a
Associação de Juízes de Paz Portugueses e a Associação Nacional de Municípios Portugueses” e
que “foi promovida a audição do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, do
Conselho dos Oficiais de Justiça, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, da Associação
dos Oficiais de Justiça, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, do Sindicato dos Oficiais de Justiça
e do Conselho Nacional de Consumo.”.
Nos termos do n.º 2 do referido artigo 6.º, foram facultados à Assembleia da República os
seguintes pareceres:


Do Conselho Superior da Magistratura;
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Do Conselho Superior do Ministério Público;



Da Ordem dos Advogados;



Da Câmara dos Solicitadores;



Do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz;



Da Associação Sindical dos Juízes Portugueses;



Da Associação de Juízes de Paz Portugueses;



Da Associação Nacional de Municípios Portugueses;



Da Associação Portuguesa de Bancos;



Da Confederação do Comércio e Serviços;



Da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor - DECO;



Da Direção-Geral do Consumidor;



Da União Geral de Consumidores;



Da A.C.R.A.;



Do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra;



Do Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto; 2

A iniciativa legislativa em apreço deu entrada em 30/11/2012, tendo sido admitida e
anunciada em sessão plenária em 05/12/2012. Por despacho de S. Exa. a Presidente da
Assembleia da República, exarado nesta mesma data, baixou, na generalidade, à Comissão de
Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª).



Verificação do cumprimento da lei formulário
A Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 42/2007, de 24 de

Agosto, comummente designada por “lei formulário”, possui um conjunto de normas sobre a
publicação, a identificação e o formulário dos diplomas, as quais são relevantes em caso de
aprovação das iniciativas legislativas e que, como tal, importa fazer referência.
Assim, cumpre assinalar que, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 7.º da “lei
formulário”, a proposta de lei em apreço tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto,
indicando que visa proceder à primeira alteração à Lei de Organização, Competência e

2

Não foi enviado, contudo, ao arrepio da regra citada do Regimento, o “estudo de avaliação sucessiva do regime jurídico
dos julgados de paz que o Ministério da Justiça levou a cabo por ocasião da celebração dos dez anos de vigência da Lei n.º
78/2001, de 13 de julho” que, de acordo com a exposição de motivos, terá motivado a apresentação da Proposta de Lei
sub judice.
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Funcionamento dos Julgados de Paz, aprovada pela Lei n.º 78/2001, de 13 de julho, aperfeiçoando
alguns aspetos de organização e funcionamento dos julgados de paz. Assim, o título observa
igualmente o disposto n.º 1 do artigo 6.º da referida lei, que prevê que “os diplomas que alterem
outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações
anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam
sobre outras normas”.
No que concerne à data de entrada em vigor, o artigo 8.º da proposta de lei determina, no n.º
1, que a lei “entra em vigor 90 dias após a data da sua publicação”. O n.º 2 deste artigo prevê que as
alterações aos artigos 16.º, 21.º, 30.º, 51.º e 53.º produzirão efeitos na data de entrada em vigor da
lei da mediação decorrente de aprovação da Proposta de Lei n.º 116/XII/2.ª, que “estabelece os
princípios gerais aplicáveis à mediação realizada em Portugal, bem como os regimes jurídicos da
mediação civil e comercial, dos mediadores e da mediação pública”3.
Considerando que a presente iniciativa legislativa procede a alterações a 30 artigos da Lei n.º
78/2001, de 13 de julho, composta por 68 artigos, o artigo 6.º da proposta de lei determina a
republicação daquela lei, em observância do disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 6.º da lei
formulário, que estabelece que se deve proceder à republicação integral dos diplomas que revistam
a forma de lei sempre que “se somem alterações que abranjam mais de 20% do articulado do ato
em vigor, atenta a sua versão originária ou a última versão republicada”.
Refira-se ainda que o artigo 5.º prevê a revogação do artigo 68.º da referida Lei n.º 78/2001,
de 13 de julho, que determina que os efeitos financeiros decorrentes da aplicação daquela lei se
repercutem no Orçamento do Estado para o ano de 2002. Ora, estamos perante uma norma
caducada, e, de acordo com as boas práticas de legística, “a republicação deve integrar também as
normas publicadas no ato originário, embora não vigentes por caducidade”4, pelo que parece ser de
ponderar que, ao invés de se revogar esta norma que se reporta diretamente à Lei n.º 78/2001 e não
ao diploma em apreciação (relativamente a este o respetivo artigo 8.º estabelece a data de entrada
em vigor e de produção de efeitos), se considere a mesma caducada, fazendo-se essa referência na
republicação.

3

Considerando que a epígrafe do artigo 8.º é “entrada em vigor”, mas que o seu n.º 2 se refere à produção de efeitos de
quatro normas, sugere-se que, em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, a mesma
seja alterada, de modo a passar a constar a seguinte redação: “Entrada em vigor e produção de efeitos”.
4
Conforme se pode ler em “Legística- Perspetivas sobre a Concepção e Redacção de Actos Normativos”, David Duarte e
Outros, 2002, Almedina, p. 199, onde se acrescenta: “em rigor, nada há que justifique que uma norma caducada não seja
republicada, nomeadamente por ser relevante para a aplicação a factos anteriores à sua caducidade”.
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III.

Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes


Enquadramento legal nacional e antecedentes
A Constituição de 1976, na sua primeira versão, não se referia aos julgados de paz, mas

previa que a lei pudesse criar juízes populares e estabelecer outras formas de participação popular
na administração da justiça (n.º 1 do artigo 217.º).
Não obstante, a Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais de 6 de Dezembro de 1977 (Lei n.º
82/77, de 6 de dezembro), afirmou a existência de juízes de paz nas freguesias, eleitos pela
assembleia ou plenário, com competência para exercer a conciliação, julgar transgressões e
contravenções às posturas da freguesia, preparar e julgar ações 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
(artigo 76.º).
Na sequência da mencionada lei orgânica, foi publicado o Decreto-Lei n.º 539/79, de 31 de
dezembro5, que regulou a organização e o funcionamento dos julgados de paz, incluindo a respetiva
vertente processual.
Os juízes de paz não estavam sujeitos a critérios de legalidade estrita, julgando segundo
critérios de equidade, prescrevendo a solução que julgassem mais justa e conveniente com vista a
conseguir a harmonia social. O processo cível era informal, o juiz de paz podia livremente investigar
os factos, determinar a realização dos atos e diligências que julgasse convenientes. Só era
admissível a intervenção de advogado na fase do recurso a interpor para o tribunal da comarca.
Em 22 de fevereiro de 1980, alguns Deputados do Grupo Parlamentar do PSD apresentaram
o requerimento de Ratificação 312/1, relativo ao do Decreto-Lei n.º 539/79, de 31 de Dezembro
(estabelece a organização e funcionamento dos julgados de paz). Em 22 de maio do mesmo ano,
em reunião plenária, foi o mesmo requerimento apreciado, procedendo-se à sua votação, com votos
contra do PSD do CDS do PPM e dos Deputados reformadores, e votos a favor do PS, do PCP e do
MDP/CDE.
Assim, foi aprovada a Resolução n.º 177/80, de 31 de maio, que resolve recusar a ratificação
do Decreto-Lei n.º 539/79, de 31 de Dezembro. Neste sentido, o regime consagrado no referido
diploma não chegou a ser implementado.
Posteriormente, na revisão constitucional de 19976, passou a Constituição a consagrar os
julgados de paz (n.º 2 do artigo 209.º).
5

Em reunião plenária de 22 de maio de 1980 teve lugar a apreciação do decreto-lei.

6

Pela Lei Constitucional nº 1/1997, de 20 de setembro (Quarta revisão constitucional).
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Em 20 de Janeiro de 2000, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou na Mesa da Assembleia
da República os Projetos de Lei n.ºs 82/VIII e 83/VIII. O primeiro projeto visava alterar a Lei n.º 3/99,
de 13 de Janeiro (Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais), de modo a
consagrar os julgados de paz na organização judiciária portuguesa. O segundo projeto visava
regular a competência e o funcionamento dos julgados de paz, a tramitação a que deveriam
submeter-se os processos que corressem termos em tais tribunais, os requisitos para a eleição dos
juízes de paz, o estatuto dos representantes do Ministério Público e a possível intervenção de
mandatários judiciais.
Após discussão conjunta na generalidade, em reunião plenária, os dois projetos de lei
baixaram à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O Projeto de
Lei n.º 82/VIII caducou e o Projeto de Lei n.º 83/VIII foi discutido na respetiva Comissão, que
apresentou um texto de substituição que veio a converter-se na Lei n.º 78/2001, de 13 de julho, que
regula a competência, organização e funcionamento dos julgados de paz e a tramitação dos
processos da sua competência.
Nos termos do seu artigo 2.º, a atuação dos julgados de paz é vocacionada para permitir a
participação cívica dos interessados e para estimular a justa composição dos litígios por acordo das
partes. Os procedimentos nos julgados de paz estão concebidos e são orientados por princípios de
simplicidade, adequação, informalidade, oralidade e absoluta economia processual.
No atual quadro legislativo, os julgados de paz só têm competência para apreciar e decidir
ações declarativas cíveis de valor não superior €5.000, tais como:
o

Incumprimento de contratos e obrigações;

o

Responsabilidade civil – contratual e extracontratual;

o

Direito sobre bens móveis ou imóveis – como por exemplo propriedade, condomínio,

escoamento natural de águas, comunhão de valas, abertura de janelas, portas e varandas,
plantação de árvores e arbustos, paredes e muros divisórias;
o

Arrendamento urbano, excetuando o despejo;

o

Acidentes de viação.

Os julgados de paz procedem, ainda, à apreciação de pedidos de indemnização cível,
quando não tenha sido apresentada participação criminal ou após desistência da mesma, na
sequência dos crimes de ofensas corporais simples, difamação, injúrias, furto e dano simples e
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alteração de marcos. Todas as questões que os Julgados de Paz podem resolver encontram-se
elencadas no artigo 9.º7 da Lei n.º 78/2001, de 13 de julho.
Os Prof. Doutores Gomes Canotilho e Vital Moreira8 referem que a autonomização jurídicoconstitucional dos julgados de paz relativamente aos outros tribunais tem também um significado
não despiciendo: institucionalização de uma estrutura tendencial e gradativamente nacional de
composição alternativa de conflitos. O respetivo regime jurídico-constitucional e jurídico-legal carece
de algumas afinações: definição da sua natureza estatal (são tribunais estaduais, são órgãos de
soberania?), recorte do estatuto jurídico-funcional dos juízes de forma a salvaguardar a
independência e a estabilidade.
Nos termos do disposto no artigo 16.º da Lei n.º 78/2001, de 13 de julho, em cada julgado de
paz existe um serviço de mediação, que disponibiliza a qualquer interessado a mediação como
forma de resolução alternativa de litígios, ainda que excluídos da competência jurisdicional do
julgado de paz. Neste sentido, foi publicada a Portaria n.º 1112/2005, de 28 de outubro, que aprova
o regulamento que disciplina a organização e o funcionamento dos serviços de mediação
disponíveis nos julgados de paz e estabelece as condições de acesso aos mesmos, bem como as
regras por que deve pautar-se a atividade dos mediadores de conflitos.
O mediador nos julgados de paz tem de reunir os seguintes requisitos: (i) ter mais de 25 anos
de idade; (ii) estar no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos; (iii) possuir uma licenciatura
adequada; (iv) estar habilitado com um curso de mediação reconhecido pelo Ministério da Justiça;
(v) não ter sofrido condenação nem estar pronunciado por crime doloso; (vi) ter o domínio da língua
portuguesa; (vii) ser preferencialmente residente na área territorial abrangida pelo julgado de paz.
A competência territorial dos julgados de paz pode ser concelhia, de agrupamentos de
concelhos contíguos, de freguesia ou de agrupamentos de freguesias contíguas do mesmo
7

As normas dos n.ºs 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 78/2001, de 13 de julho, vieram suscitar a questão de saber se a

competência atribuída aos julgados de paz era exclusiva ou alternativa em relação à dos tribunais judiciais. A referida
questão foi objeto de decisões contrárias, pois houve quem entendesse que era alternativa, até que o Supremo Tribunal de
Justiça, através do Acórdão de uniformização de jurisprudência que proferiu em 24 de maio de 2007 e de que foi relator o
Senhor Juiz Conselheiro Salvador da Costa, veio uniformizar a jurisprudência contraditória quanto à competência exclusiva
ou alternativa dos julgados de paz, nos termos seguintes: “No atual quadro jurídico, a competência material dos julgados
de paz para apreciar e decidir as ações previstas no artigo 9.º da Lei n.º 78/2001, de 13 de julho, é alternativa
relativamente aos tribunais judiciais de competência territorial concorrente”.
Entendimento contrário teve o senhor Juiz Desembargador Fernando Pereira Rodrigues, defendendo que a competência
dos julgados de paz é exclusiva (Processo 6403/2007-6), em decisão individual de recurso de agravo, proferida em 12 de
julho de 2007, no Tribunal da Relação de Lisboa.
8

In: CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada – Coimbra Editora, 4ª

edição, volume II, pág. 555.
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concelho; os julgados de paz têm sede no concelho ou na freguesia para que são exclusivamente
criados, ou, no caso de agrupamentos de concelhos ou de freguesias, ficam sediados no concelho
ou freguesia que, para o efeito, é designado no diploma de criação (n.os 1 e 2 do artigo 4.º).
Nos termos da Lei n.º 78/2001, de 13 de julho, o Conselho de Acompanhamento dos
Julgados de Paz é um órgão que funciona na dependência da Assembleia da República, com
mandato de legislatura, e tem a seguinte competência (artigos 25.º e 65.º):


Nomear os juízes de paz, sobre os quais exerce poder disciplinar;



Acompanhar a criação e instalação e funcionamento dos julgados de paz;



Apresentar relatório anual de avaliação à Assembleia da República entre 1 e 15 de

junho de cada ano, formulando sugestões de alteração do referido diploma e outras recomendações
que devam ser tidas em conta, designadamente pelo Governo ou pela Assembleia da República, no
desenvolvimento do projeto.
Relativamente aos artigos supracitados, os Profs. Doutores Jorge Miranda e Rui Medeiros9
defendem que o regime legal de gestão e disciplina dos juízes de paz consagrado nos artigos 25.º,
n.º 2, e 65.º, n.ºs 1 e 2, da Lei n.º 78/2001, de 13 de julho, é inconstitucional, porque viola o princípio
da independência dos tribunais, e viola-o em três dimensões: 1. os juízes de paz não estão
representados no órgão competente para a gestão e disciplina dos juízes de paz; 2. os membros
desse órgão são nomeados, na sua quase exclusividade, com base em critérios de confiança
política por órgãos externos ao poder judicial (com a exceção do representante do CSM); 3. o órgão
criado pela Lei n.º 78/2001 nem sequer possui toda a competência de gestão dos juízes de paz,
competindo o respetivo recrutamento, seleção, ordenação e afetação à Direção Geral da
Administração Extrajudicial.
O Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz defende10 que (…) as parcerias que
estão na origem dos Julgados de Paz devem ser extensivas a outras instituições de incontroversa
dignidade, como é o caso de Universidades, desde que seja totalmente salvaguardada a imagem
jurisdicional dos Julgados de Paz. Em verdade, para além de outros dispositivos constitucionais
aplicáveis, a causa-final constitucional dos Julgados de Paz é o direito cívico fundamental de acesso
ao Direito e à tutela jurisdicional (art.º 20.º da C.R.P.) ou, mais claramente, o direito à Justiça, sem
cuja salvaguarda não há Democracia e nem sequer sociedade humana digna desse nome.
Segundo o relatório anual do aludido Conselho, até ao final de 2011 os Julgados de Paz
tinham recebido 50 053 processos, não obstante serem apenas 25, com uma abrangência de 61
9

In: MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui – Constituição da República Portuguesa Anotada – Coimbra Editora 2007, Tomo

III, pág. 112.
10

No Relatório anual, dezembro de 2011, apresentado à Assembleia da República e ao Governo.
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concelhos. “(…) A eficácia dos Julgados de Paz atingiu um ponto muito alto, mesmo um pouco mais
do que no ano anterior: 96,09%, face aos 95,39% de 2010. Em 31.12.2011, transitaram pendentes
3.275 processos, enquanto que, em 31.12.2010, haviam transitado pendentes 2.881. Todavia, a
eficácia, em 2011, foi realmente superior, da ordem dos 74,71%, face aos 72,98% de 2010.
Aconteceu que, enquanto, em 2010, haviam entrado 8.157 processos, em 2011 entraram 10.071,
tendo findado 9.677, contra os 7.781 de 201011.
Aconteceu que, enquanto, em 2010, haviam entrado 8.157 processos, em 2011 entraram
10.071, tendo findado 9.677, contra os 7.781 de 2010.”
Recorde-se que o artigo 66.º da Lei n. º 78/2001, de 13 de Julho, prevê o desenvolvimento do
projeto de criação e instalação dos Julgados de Paz no conjunto do território nacional, tendo em
conta o relatório do Conselho de Acompanhamento e a apreciação que merecer da Assembleia da
República.
Ainda relativamente aos julgados de paz, o XIX Governo Constitucional, no seu Programa,
sublinha que os julgados de paz, criados em 2001, são tribunais dotados de características de
funcionamento e organização próprias e um bom exemplo do que pode ser uma justiça de
proximidade. Em todo o caso, decorrida quase uma década desde a sua criação, parece adequado
fazer uma avaliação detalhada da sua eficácia prática, e introduzir os ajustamentos que se
mostrarem necessários à célere resolução da pequena conflitualidade.
No mesmo sentido vai o Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de
Política Económica12, que estipula um conjunto de obrigações no âmbito do sistema judicial onde
prevê que o Governo deve otimizar o regime de Julgados de Paz, para aumentar a sua capacidade
de dar resposta a pequenos processos de cobrança judiciais.
Para melhor acompanhamento da Proposta de Lei em apreço, destacam-se os seguintes
diplomas:


Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro13, alterado e republicado pela Lei nº 7/2012, de
13 de fevereiro que aprova o Regulamento das Custas Processuais.



Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho que estabelece os princípios e as regras necessárias
para simplificar o livre acesso e exercício das atividades de serviços e transpõe a Diretiva n.º
2006/123/CE14, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro.

11

Fonte: Relatório anual, dezembro de 2011 do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz.
Celebrado em maio de 2011, entre o Governo, a Comissão Europeia, e o Fundo Monetário Internacional.
13
Aprovado na sequência da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 26/2007, de 23 de Julho.
14
A diretiva estabelece disposições gerais que facilitam o exercício da liberdade de estabelecimento dos prestadores de
serviços e a livre circulação dos serviços, mantendo simultaneamente um elevado nível de qualidade dos serviços.
12
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Lei n.º 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei n.º 41/2012, de 28 de agosto, que transpôs
para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2005/36/CE15, do Parlamento e do Conselho, de 7
de Setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, e a Diretiva n.º
2006/100/CE, do Conselho, de 20 de Novembro, que adapta determinadas diretivas no
domínio da livre circulação de pessoas, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia.



Enquadramento doutrinário/bibliográfico
CHUMBINHO, João Paulo da Cunha Rendeiro - Julgados de paz na prática processual

civil: meios alternativos de resolução de litígios. Lisboa: Quid Juris, 2007. 320 p. ISBN 978-972724-330-3. Cota: 12.21 - 472/2007
Resumo: O autor, que participou na criação do primeiro julgado de paz em Portugal,
apresenta neste livro a sua visão teórico-prática da organização e funcionamento dos julgados de
paz.
Analisa a competência dos julgados de paz, as diferenças entre os princípios dos julgados de
paz e os princípios dos tribunais judiciais, as diferenças entre os julgados de paz e os tribunais
judiciais ao nível da organização, as diferenças ao nível do processo e dos procedimentos, a cultura
organizacional dos julgados de paz e dos tribunais judiciais e as diferenças analisadas à luz do
princípio da democraticidade.
COELHO, João Miguel Galhardo - Julgados de paz e mediação de conflitos. Lisboa:
Âncora, 2003. 174 p. ISBN 972-780-112-9. Cota: 12.21 - 526/2003
Resumo: Para além da análise do regime jurídico vigente, este livro inclui a totalidade dos
diplomas legais, regulamentares e protocolares publicados em matéria de julgados de paz e
mediação de conflitos. Apresenta ainda o relatório e sugestões do Conselho de Acompanhamento
dos Julgados de Paz, com as perspetivas de evolução destes novos tribunais.
FERREIRA, J. O. Cardona - Justiça de paz: julgados de paz: abordagem numa
perspectiva de justiça / ética / paz / sistemas / historicidade: (competências / objectivos /
justiça restaurativa / Magistrados / advocacia / custas). Coimbra: Coimbra Editora, 2005. 120 p.
ISBN 972-32-1367-2.

Cota: 12.21 - 74/2006

15

A diretiva estabelece as regras segundo as quais um Estado-Membro que subordina o acesso a uma profissão regulamentada ou o
respetivo exercício no seu território à posse de determinadas qualificações profissionais (adiante denominado "Estado-Membro de
acolhimento") reconhece, para o acesso a essa profissão e para o seu exercício, as qualificações profissionais adquiridas noutro ou em
vários outros Estados-Membros (adiante denominados "Estado-Membro de origem") que permitem ao seu titular nele exercer a
mesma profissão.
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Resumo: O autor faz uma abordagem aos julgados de paz, à justiça e aos sistemas
extrajudiciais em concreto. Propõe-se refletir sobre a importância dos julgados de paz, referenciar
alguns tópicos e apresentar conclusões. Analisa mais em detalhe as competências e os objetivos
dos julgados de paz.

JULGADOS DE PAZ E MEDIAÇÃO: UM NOVO CONCEITO DE JUSTIÇA. Ana Soares da
Costa. [et al.]. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 2002. 437 p.
Cota: 12.21 - 542/2002
Resumo: Na presente obra reuniram-se alguns trabalhos independentes e originais de um
pequeno grupo multidisciplinar de técnicos que se debruçaram sobre os julgados de paz e a
atividade de mediação. Os trabalhos apresentados debruçam-se sobre os seguintes temas: “Os
Julgados de paz e a desjudicialização da justiça (numa perspetiva sociológica)”; “Os Julgados de
paz e a resolução alternativa de litígios: história, direito e política: uma análise comparada (Brasil,
Peru, Colômbia, Venezuela, Espanha, Itália e Portugal)”; “A mediação como meio privilegiado de
resolução de litígios”; “Os Julgados de paz - Análise do regime jurídico”.
PEREIRA, Joel Timóteo Ramos - Julgados de paz: organização, trâmites e formulários.
3.ª ed. Revista, actualizada e aumentada. Lisboa: Quid Juris, 2005. 688 p. ISBN 972-724-253-7.
Cota: 12.21 - 156/2006
Resumo: O autor faz uma análise muito detalhada dos julgados de paz, a sua natureza e
competência, assim como a sua organização e funcionamento, de acordo com a Lei n.º 78/2001.

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. - Colectânea de legislação sobre Julgados de Paz:
algumas reflexões. [Compil.] Direcção-Geral da Administração Extrajudicial; [textos] J. O. Cardona
Ferreira

[et

al.].

Coimbra:

Coimbra

Editora,

2006.

262

p.

ISBN 972-32-1323-0. Cota: 12.21 - 452/2006
Resumo: Esta obra, para além de reunir a legislação relativa aos julgados de paz, apresenta
ainda um breve enquadramento da Lei n.º 78/2001, assim como algumas reflexões de vários autores
sobre a mesma lei. Entre estes, destaca-se o artigo da pág. 209-233, de Pedro Rebelo de Sousa,
intitulado: “Os julgados de paz vistos por nós - o fim da fase experimental”, que analisa a
competência dos julgados de paz, o sistema brasileiro dos “Juizados especiais cíveis”, o sistema
espanhol dos “Juzgados de paz”, a figura dos “giudici di pace” em Itália e os “District Judges” no
Reino Unido.
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PORTUGAL. Leis, decretos, etc. - Julgados de paz: organização, competência e
funcionamento (lei nº 78/2001, de 13 de Julho): o que foram, o que são os julgados de paz e o
que podem vir a ser. Anot. J. O. Cardona Ferreira. 2ª ed. Coimbra : Coimbra Editora, 2011. 384 p.
ISBN 978-972-32-1969-2. Cota: 12.21 - 639/2011
Resumo: O anotador, Jaime Octávio Cardona Ferreira, que preside ao Conselho de
Acompanhamento dos Julgados de Paz, apresenta uma nota introdutória a esta edição da sua obra,
tecendo algumas considerações, a título pessoal, sobre os julgados de paz, sua organização,
competência e funcionamento. Inclui uma abordagem histórica e destaca alguns aspetos que,
segundo o autor, são considerados cruciais: a proximidade, a coordenação e a divulgação.
Apresenta ainda uma compilação de legislação complementar relacionada com os julgados de paz.
VARGAS, Lúcia Fátima Barreira Dias - Julgados de Paz e mediação: uma nova face da
justiça. Coimbra: Almedina, 2006. 216 p. ISBN 972-40-2891-7. Cota: 12.21 - 662/2006
Resumo: Neste livro, a autora aborda alguns temas que a propósito dos julgados de paz se
discutem.
No capítulo II, são analisados os modelos estrangeiros do Brasil e de Itália, e a natureza e
regime jurídico dos julgados de paz.


Enquadramento do tema no plano da União Europeia
O Título V do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) dispõe no Capítulo

1 - Disposições gerais, que a União facilita o acesso à justiça, nomeadamente através do princípio
do reconhecimento mútuo das decisões judiciais e extrajudiciais em matéria civil (artigo 67.º n.º 4).
O Capítulo 3 regula a Cooperação Judiciária em Matéria Civil e o n.º 1 do artigo 81.º dispõe
que a União desenvolve uma cooperação judiciária nas matérias civis com incidência
transfronteiriça, assente no princípio do reconhecimento mútuo das decisões judiciais e
extrajudiciais. O n.º 2 determina que, para este efeito, o Parlamento Europeu e o Conselho,
deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, adotam, nomeadamente quando tal seja
necessário para o bom funcionamento do mercado interno, medidas destinadas a assegurar:
(…) g) O desenvolvimento de métodos alternativos de resolução de litígios.
O Livro Verde de 2002 sobre os modos alternativos de resolução de litígios surgiu na
sequência do plano de ação de Viena e das conclusões do Conselho Europeu de Tampere. O
Conselho dos Ministros da Justiça e dos Assuntos Internos convidou então a Comissão a apresentar
um Livro Verde sobre os modos alternativos de resolução dos litígios em matéria civil e comercial
que não a arbitragem, "para fazer o ponto da situação existente e lançar uma ampla consulta, a fim
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de preparar as medidas concretas a tomar. Deverá ser concedida prioridade à possibilidade de
estabelecer princípios fundamentais, quer em geral quer em domínios específicos, que deem as
garantias necessárias para que a resolução dos conflitos por instâncias extrajudiciais ofereça o nível
de segurança exigido na administração da justiça".
Também no Livro Verde relativo a um procedimento europeu de injunção de pagamento e a
medidas para simplificar e acelerar as ações de pequeno montante (COM(2002)746 final) há uma
secção destinada à Resolução alternativa de litígios em que é feito o levantamento dos métodos de
resolução alternativa de litígios existentes nos vários Estados-membros no contexto dos processos
judiciais.
Posteriormente, em 6 de junho de 2005, Armando Dionisi (PPE-DE) apresenta pergunta
escrita à Comissão sobre esta matéria. Na pergunta, Os Julgados de Paz na Europa, são colocadas
as seguintes questões:
- Poderia a Comissão indicar se já existem iniciativas comunitárias no sentido de promover e
difundir este modelo de justiça civil?
- Considera a Comissão oportuno encarar a possibilidade de levar a cabo ações de estudo e
de investigação nos diferentes Estados-Membros da União Europeia com vista à difusão dos
Julgados de Paz na Europa?
- É a Comissão favorável à criação de um grupo de trabalho integrado por peritos e de uma
unidade de observação incumbidos de analisar as diferentes realidades e identificar os modelos
suscetíveis de serem transpostos para o ordenamento dos diferentes países?
- Tenciona a Comissão propor, nomeadamente com base no modelo italiano dos Julgados de
Paz, uma diretiva destinada a harmonizar os sistemas e a instituir magistraturas similares nos
diferentes Estados-Membros?
As duas últimas questões merecem resposta negativa da Comissão e, quanto às duas
primeiras são indicadas uma série de medidas destinadas a simplificar e acelerar as ações de
pequenos montantes.
Em termos de acessibilidade, importa mencionar a rede judiciária europeia em matéria civil e
comercial destinada a facilitar a cooperação entre os Estados-membros. Via Internet, os cidadãos
podem aceder a informações sobre o sistema jurídico dos respetivos Estados-membros (o recurso
aos tribunais, a assistência jurídica, etc) e inclui uma parte sobre meios de resolução alternativa de
litígios.
A proposta de lei refere que é aproveitada a oportunidade para introduzir modificações nas
normas relativas à mediação, de modo a conseguir um alinhamento das soluções jurídicas da Lei
dos Julgados de Paz com as previstas na Lei da Mediação, atualmente em preparação, e com o
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Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpôs para o ordenamento jurídico interno a Diretiva
2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no
mercado interno, e com a Lei n.º 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei n.º 41/2012, de 28 de
agosto, que transpôs para o ordenamento jurídico interno a Diretiva 2005/36/CE16, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 7 de setembro.
A Diretiva 2005/36/CE17 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005,
consagra a primeira modernização de conjunto do sistema europeu de reconhecimento das
qualificações profissionais, com vista a facilitar o estabelecimento e a livre circulação no mercado
interno de pessoas que prestam serviços qualificados18.
A Diretiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006,
relativa aos serviços no mercado interno, é aplicável a todos os serviços prestados mediante
contrapartida económica, com exceção dos sectores excluídos e estabelece disposições gerais que
facilitam o exercício da liberdade de estabelecimento dos prestadores de serviços e a livre
circulação dos serviços, mantendo simultaneamente um elevado nível de qualidade dos serviços
prestados aos consumidores e às empresas.


Enquadramento internacional
Países europeus

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da UE: Alemanha, Espanha,
França e Itália.
ALEMANHA

Na Alemanha, analisada a organização dos tribunais, encontramos na base territorial os
“Amtsgerichte” (tribunais de comarca) e os “Landgerichte” (tribunais regionais), que constituem os
tribunais cíveis de primeira instância.
Com competência idêntica aos Julgados de Paz parecem-nos ser os Amtsgerichte. Estes são
em princípio competentes para os litígios cíveis quando o valor do litígio não ultrapassa 5 000 euros

16

Versão consolidada em 2012-08-01, na sequência das alterações posteriores, disponível no endereço http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005L0036:20120801:PT:PDF
17
Versão consolidada em 2012-08-01, na sequência das alterações posteriores, disponível no endereço http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005L0036:20120801:PT:PDF
18
A Comissão apresentou em 19.12.2011 uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Diretiva 2005/36/CE relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais e o Regulamento [...] relativo à cooperação
administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno

(COM/2011/883)
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e se não houver competência exclusiva do Landgericht (n.º 1 do artigo 23.º da lei relativa à
organização judicial: Gerichtsverfassungsgesetz – GVG).
Independentemente do valor da causa, os Amstgerichte têm competência exclusiva nos
seguintes casos (ver artigos 23.º e 23.ºA da GVG).
Os Amtsgerichte são competentes para litígios relativos a direitos decorrentes de contratos
de arrendamento de habitação ou à existência de tais contratos (n.º 2, alínea a), do artigo 23.º da
GVG).
Além disso, os Amtsgerichte são competentes em primeira instância quanto aos litígios em
matéria de Direito da Família (artigo 23.ºA da GVG). Incluem-se neste âmbito: processos de filiação;
obrigações de alimentos decorrentes de casamento ou de relações de parentesco; obrigação de
alimentos da mãe relacionada com o nascimento de um filho; ações em matéria de casamento;
litígios relativos a direitos decorrentes do regime patrimonial do casamento, mesmo quando a ação
envolva terceiros.
As competências exclusivas dos Amtsgerichte decorrem do n.º 2, alíneas b) a h), do artigo
23.º da GVG.
Os Landgerichte são competentes para conhecer todos os litígios cíveis que não sejam da
competência dos Amtsgerichte. Trata-se principalmente de litígios de valor superior a 5 000 euros.
Os Landgerichte dispõem de competência exclusiva sobretudo no caso de litígios relativos a
leis sobre a função pública e a direitos associados a uma responsabilidade administrativa.
ESPANHA
Em Espanha, os Juízes de Paz foram criados em 1855 e viram a sua institucionalização
remodelada ao longo da história através de várias reformas legislativas. Entre as reformas mais
relevantes, destacam-se: a alteração da sua denominação, passando a designar-se julgados
municipais, com um aumento das suas competências, essencialmente no âmbito penal; o acréscimo
das suas competências em matérias de Registo Civil e de casamento; e, em 1945, a regulação
específica, por Decreto, da figura do Juiz de Paz.
Os Julgados de Paz, desde a sua criação e ao longo da sua história, tiveram por finalidade
principal dotar a comunidade de uma alternativa de resolução pacífica dos conflitos de menor
complexidade. Com o tempo foram acrescidas outras finalidades, tais como tornar a justiça mais
célere e mais próxima do cidadão, facilitar os trâmites do Registo Civil e auxiliar o sistema judicial
nas atuações que não fossem muito complexas, permitindo assim o seu necessário e desejado
descongestionamento.
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A atual Justiça de Paz teve a sua origem no artigo 282.º da Constituição de 1812, que
estabelecia que o Presidente da Câmara de cada povoação exercia funções de conciliação e quem
pretendesse demandar por negócios civis e por injúrias deveria apresentar-se perante ele com essa
finalidade.
Em 1985 foi aprovada a Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que veio
possibilitar a reestruturação total dos órgãos judiciais a nível nacional e municipal. Entre as
principais modificações há que referir a eliminação dos Julgados de Distrito e a transferência de
todas as suas competências para os Julgados de Primeira Instância e para os Julgados de Paz.
O Capítulo VI da mencionada lei orgânica trata da matéria dos Julgados de Paz. O artigo 99.º
refere que em todos os municípios onde não haja um tribunal de primeira instância e de instrução
haverá um Julgado de Paz com jurisdição na comarca correspondente. Assim, está estabelecido
que cada município de Espanha deve ter um juízo de primeira instância ou um julgado de paz. Os
julgados de paz constituem assim o primeiro grau da estrutura judicial do Estado espanhol.
A Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, reorganizou tanto a competência
material dos juízes de paz como a sua competência territorial. Assim, passaram a ter competências
específicas em matéria civil e penal, na área do Registo Civil e a exercer funções de auxílio judicial.
A competência em matéria civil é regulada pelo artigo 100.º, de acordo com a qual os
julgados de paz conhecem em primeira instância, produzem sentenças e procedem a execuções
dos processos que a lei determine.
A competência em matéria penal, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, abrange crimes de
ameaças, coação, injúrias, perturbações da ordem em atos públicos, desobediência a agentes da
autoridade e atuações penais de prevenção ou de delegação e outras que venham a ser atribuídas
por outras leis.
A nomeação e os requisitos para o cargo de juiz de paz estão consagrados no artigo 101.º da
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Aí consta que os juízes de paz são nomeados
por um período de quatro anos, pela Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
correspondente e a sua nomeação recai sobre as pessoas eleitas pelo Ayuntamiento (equivalente às
nossas Câmaras Municipais) respetivo, no Pleno del Ayuntamiento, com o voto favorável da maioria
absoluta dos seus membros, entre as pessoas que, reunindo as condições legais, assim o solicitem.
No caso de não haver candidatos, o Pleno elegerá livremente. As vagas existentes para o cargo de
juiz de paz, titular ou substituto, são anunciadas pela Câmara Municipal respetiva, através de
convocatória pública (artigo 5.º do Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de paz).
O resultado obtido pela Câmara será enviado ao juiz de primeira instância e de instrução,
que o fará chegar à Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia. Se se entender que a pessoa eleita
Proposta de Lei n.º 115/XII (2.ª)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)

Nota Técnica
reúne as condições de elegibilidade exigidas pela lei, designadamente a idoneidade, será então
nomeada, caso contrário, cabe à Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia designar diretamente. O
mesmo acontece se, passados três meses desde a vacatura do lugar, a Câmara não tiver proposto
o nome de nenhum cidadão (n.º 4 do artigo 101.º da Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial e artigos 8.º e 9.º do Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de paz).
Os requisitos que o juiz de paz, titular ou substituto, deve possuir encontram-se previstos no
artigo 102.º da referida lei orgânica: reunir todos os requisitos exigidos para o ingresso na carreira
judicial (ser espanhol e maior de idade), exceto a necessidade da licenciatura em direito, e não se
verificar nenhuma das causas de incapacidade ou de incompatibilidade (artigo 389.º) previstas para
o desempenho das funções judiciais, com exceção do exercício de profissões mercantis. São juízes
leigos, não profissionais, que desempenham funções jurisdicionais sem pertencerem à carreira
judicial, apesar de enquanto exercem o seu cargo estarem sujeitos ao regime de incompatibilidades
e proibições da carreira judicial. Os juízes de paz não poderão ainda revelar factos relativos a
pessoas de que tenham tido conhecimento durante o exercício das suas funções.
A nomeação, o regime de incompatibilidades, os direitos e deveres e a responsabilidade dos
juízes de paz estão consagrados também no Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
paz, aprovado por acordo do Consejo General del Poder Judicial, onde não está estabelecido
qualquer tipo de diferenciação para as diversas províncias espanholas. Os direitos e deveres podem
ler-se no artigo 17.º e seguintes do referido Regulamento – o juiz de paz deve residir na localidade
sede do Julgado, exceto se for autorizado a residir em local diferente pela Sala de Gobierno del
Tribunal de Justicia e durante o seu mandato goza de inamovibilidade. Os juízes de paz estão
sujeitos ao estatuto jurídico dos juízes e magistrados, embora com algumas exceções. O seu
estatuto é mais flexível que o regime geral dos juízes e magistrados, dado o caráter temporário do
seu mandato e o facto de não serem profissionais. Em caso de doença ou de ausência por causa
legal, o juiz de paz será substituído pelo respetivo substituto. Se este último não existir na localidade
em questão, será o titular de outra localidade a desempenhar ambos os cargos (artigo 25.º do
Regulamento nº 3/1995, de 7 de junho). Cabe a cada Julgado de Paz fixar as horas de audiência.
Em matéria de retribuição, o artigo 103.º da lei orgânica estabelece que os juízes de paz são
retribuídos pelo sistema e em quantia que legalmente se estabeleça, tendo, na sua circunscrição, o
tratamento e precedência que se reconhecem aos juízes de primeira instância e instrução.
A atual regulação dos julgados de paz, prevê um sistema organizativo baseado na
possibilidade de estabelecer agrupamentos de secretarias de julgados de paz, sendo estas
reguladas pelo Real Decreto 257/1993, de 19 de febrero.
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Na citada Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, não existe qualquer menção à existência de um
órgão com funções análogas à do Conselho de Acompanhamento de Julgados de Paz19. As suas
funções são desempenhadas pelo Consejo General del Poder Judicial20, à exceção da designação
dos juízes que é levada a cabo através de nomeação pelos Ayuntamientos e designação pelo
Tribunal Superior de Justicia.
FRANÇA

Em França não existe a figura dos “julgados de paz”, existindo, todavia, os juges de proximité
(normalmente não são magistrados, sendo recrutados, por 7 anos, na sociedade civil, segundo
critérios legalmente estabelecidos, deliberando tendo por base o legalmente instituído), conforme
estabelecido pela Lei n.º 2002-1138, de 9 de setembro (Lei Perben I), sobre a orientação e
programação sobre a justiça, alterada pela Lei orgânica n.º 2003-153, de 26 de fevereiro, relativa ao
seu estatuto, com vista a aligeirar o trabalho dos tribunais e pela Lei n.º 2005-47, de 26 de janeiro,
que ampliou as competências da jurisdição de proximidade e permitiu aos juges de proximité
assessorar as audiências.
Estes juges de proximité procuram resolver delitos/infrações penais consideradas menos
graves (tumultos noturnos, caça sem licença, infrações ao código da estrada e atos de violência
ligeira, cujos efeitos não excedam um montante de 4000€), sendo os restantes julgados pelo tribunal
de police.
Porém, provavelmente na sequência das conclusões apresentadas pelo relatório da
comissão Guinchard, publicado em 2008 (nomeadamente os n.º 1 e 22), foi aprovada a Lei n.º 20111862, de 13 de dezembro, relativa à distribuição dos processos judiciais e à simplificação de certos
processos judiciais, que extingue a jurisdição de proximidade a partir do dia 1 de janeiro de 2013,
mantendo, no entanto, os juges de proximité, integrando-os, a partir do dia 1 de Julho de 2013, nos
tribunais superiores e alterando as suas atribuições.
Não se registam quaisquer relações entre a dimensão dos juges de proximité com quaisquer
das câmaras parlamentares, a não ser o debate e a aprovação das mencionadas leis pela comissão
mista paritária entre a Assembleia Nacional e o Senado (CMP, constituída por 7 deputados e 7
senadores).
ITÁLIA

Em Itália o julgado de paz recebe a denominação de ‘Giudice di Pace’.
19

Previsto na Lei nº 78/2001, de 13 de julho, que regula os julgados de paz.
Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el
Reglamento 1/2005.
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O “juiz de paz”, em atividade desde 1 de maio de 1995, é o maior corpo de magistrados
(4700) e com maior difusão em todo o país. Ocupou o lugar do “juiz conciliador” - instituto jurídico
abolido -, mas diferencia-se daquele porque lhe foi atribuída uma maior competência em matéria civil
e prevê-se que venha a julgar também em matéria penal, ainda que seja por factos menores de
simples avaliação.
Como órgão representativo, existe uma “Associação Nacional dos Juízes de Paz” que é uma
associação de categoria que pugna pela defesa da Constituição e cumprimento das leis e pretende
tutelar o prestígio da figura do “juiz de paz”. Veja-se o seu estatuto.
É ao Conselho Superior de Magistratura que cabe a fiscalização dos julgados de paz nos
termos do artigo 16.º da Lei n.º 374/1991, de 21 de novembro, alterada pela Lei n.º 468/1999, de 24
de novembro.
No âmbito territorial de cada julgado, o juiz de paz exerce a jurisdição civil e lida com as
causas que são da sua competência em razão da matéria ou do valor.
A competência em razão da matéria do juiz de paz é, em parte, de carácter exclusivo. São de
competência exclusiva do juiz de paz:
1) As causas relativas à conformidade dos termos e observação das distâncias previstas pela
lei, regulamentos ou costumes sobre o plantio de árvores e sebes;
2) As causas relativas à medida e às modalidades de uso dos serviços de condomínio ou de
casas;
3) As causas relativas a relações entre proprietários ou detentores de imoveis destinados a
habitação em matéria de emissão de fumo ou de calor, exalações, ruídos, tremores e outras
agitações que superem a tolerância normal.
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, de 30 de dezembro, [artigos
98.º e 99.º] 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”
Os “Giudice di Pace” têm competência para resolver os seguintes litígios:
Causas sobre bens móveis, cujo valor limite são € 2.582,28 (euros), desde que estas causas
não sejam atribuídas a outro juiz; ações de indemnização relativas a acidentes causados por
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circulação de veículos e embarcações (marítimas e fluviais) com valor não superior a € 15.493,71
(euros); ações 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 € 1.032,91 (euros), 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 € 516,46 (euros).
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 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 ano.
De sublinhar um aspeto 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 externos. O
artigo 29.º do Decreto Legislativo em apreço permite ao juiz de paz promover diretamente a
reconciliação entre as partes, desde que estejam reunidos dois pressupostos: tratar-se de um crime
particular e a vítima ter tido um papel ativo.
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.
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Outros países
BRASIL

A Constituição Federal de 1988, prevê no seu artigo 98.º, os Juizados Especiais. Este artigo
dispõe que, são criados juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos,
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos
por turmas de juízes de primeiro grau (…), com mandato de quatro anos e competência para, na
forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o
processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras
previstas na legislação.
No desenvolvimento do supracitado preceito constitucional, foi aprovada a Lei n.º 9.099, de
26 de setembro de 1995 (texto consolidado) que regula os Juizados Especiais. O seu artigo 1.º,
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. 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 nº 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.
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 conciliação, processo e julgamento das
causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
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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 artigo 3.º, o Juizado Especial tem ainda competência executiva.
Com efeito, de acordo com o artigo 52.º da referida lei, 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 portugueses21, uma vez que o seu artigo 6.º refere que: “a competência dos
Julgados de Paz é exclusiva a ações 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”.
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 n.º 1 do artigo 8.º desta Lei” (artigo 3.º 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 n.º 2 do artigo 3.º da lei brasileira ora em apreciação.
A secção II, do capítulo 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).
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 adotando, 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.

21

Lei n.º 78/2001, de 13 de julho.
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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, mostrandolhes os riscos e as consequências do litígio, nos termos do artigo 21.º da mesma lei. “A conciliação
será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação. Obtida a
conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado, mediante sentença com
eficácia de título executivo” (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 n.º 1.º que 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 (n.º 2). 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” (artigo 27.º).
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, exceto arguição de
suspeição ou impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação em vigor (artigo 30.º).
No que se refere aos meios de prova, o artigo 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 (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 último recurso nos Juizados Especiais Cíveis,
antes é sempre tentada a conciliação e, não logrado êxito por esta via, a arbitragem.
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O Capítulo III da mencionada lei trata dos Juizados Especiais Criminais. Estes foram criados
com competência para a conciliação, para o julgamento e a execução “ das infrações penais de
menor potencial ofensivo”, nos termos do artigo 60.º.
No seu artigo 62.º a Lei dos Juizados Especiais prevê 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, sendo defendida a aplicação de pena não privativa de liberdade.
O artigo 61.º da Lei n. 9.099/95 considera “infrações penais de menor potencial ofensivo”,
para efeitos desta lei, “as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não
superior a dois anos cumulada ou não com multa”.
Nos termos do artigo 95º Lei n. 9.099/95, com a redação dada pela Lei n.º 12.726, de 16 de
outubro de 2012, serão criados e instalados os Juizados Especiais Itinerantes, que deverão dirimir,
prioritariamente, os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração
populacional.
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.

IV.

Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria


Iniciativas legislativas
Da pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC),

verificou-se que não se encontra pendente qualquer iniciativa legislativa sobre a mesma matéria.


Petições
Consultada a base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC),

verificou-se que não se encontra pendente quaisquer petições sobre esta matéria.

V.

Consultas e contributos


Consultas obrigatórias
Nos termos legalmente aplicáveis, foram solicitados, a 11 de dezembro, pareceres às

seguintes entidades: Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público,
Ordem dos Advogados, Câmara dos Solicitadores, Conselho de Acompanhamento dos Julgados de
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Nota Técnica
Paz, Associação Nacional dos Juízes de Paz, Associação Sindical dos Juízes, Associação Nacional
dos Municípios Portugueses e Associação Nacional de Freguesias.


Pareceres/contributos enviados pelo Governo
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 124.º do Regimento da Assembleia da

República, o Governo enviou os pareceres que solicitou e recebeu durante a fase de preparação da
iniciativa em análise.
Não enviou, contudo, ao arrepio da regra citada do Regimento, o “estudo de avaliação
sucessiva do regime jurídico dos julgados de paz que o Ministério da Justiça levou a cabo por
ocasião da celebração dos dez anos de vigência da Lei n.º 78/2001, de 13 de julho” que, de acordo
com a exposição de motivos, terá motivado a apresentação da Proposta de Lei sub judice.

VI.

Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua
aplicação
Em face dos elementos disponíveis, designadamente do articulado da proposta de lei e da

respetiva exposição de motivos, não é possível avaliar os encargos resultantes da aprovação da
presente iniciativa legislativa e da sua consequente aplicação.

Proposta de Lei n.º 115/XII (2.ª)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)

