
Limite de dez
testemunhas
e multas para
recursos extras
ProcessocivilApartir de setembro
julgamentos vão ter limite de teste
munhas Faltas e atrasos vão terde

serjustificados
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Juízes
obrigados
aouvir

apenasdez
testemunhas
Processocivil Apartir de setembro torna se
quase impossível adiar ou faltar a audiências
Lei aplicamultas a quem arrastajulgamentos

FILIPA AMBRÓSIO DE SOUSA

Apartir de setembro os julgamen
tos cíveis casos de indemniza
ções ou cobrança de dívidas vão
passar a terum limitemáximo de
dez testemunhas para cada parte
As audiências passam a ser quase
inadiáveis pois advogados e par
tes terão de justificar as faltas e
atrasos ao juiz Estes ficam ainda
sujeitos amultas taxas sanciona
tórias excecionais caso usem e
abusem de manobras como re
querimentos ou recursos desne
cessários para a defesa da causa
Estas são algumas das metas im
postas pela ministra da Justiça
Paula Teixeira da Cruz com o
novo Código de Processo Civil
CPC que estará no terreno da
qui a três semanas O objetivo é
apenas um baixar os casos pen
dentes nos tribunais judiciais de

primeirainstância a31 dedezem
bro eram 1 7milhões verdados ao
lado uma das metas impostas
pela troika

O limite de testemunhasjáesta
va previsto no CPC até aqui erade
20 arroladas por cada parte mas
comumafunçãomeramente indi
cativa Agora com anova lei os ad
vogados terão de pensar muito
bem emquem é que querem que
seja ouvidopelo juiz naaudiência
de julgamento Nos processos su
mários casos mais céleres para
ações de valores mais baixos o li
mitepassade dezparaoito Porém
a lei acautela as situações marca
damente excecionais Aí o núme
ro pode ser maior mas sempre
comuma fundamentação rigoro
safeitapelos advogados

Tal como acontecia no processo
penal em que já existia um limite
masquenuncaera respeitado Pro
vavivadisso foi o processo CasaPia
que chegou quase às mil testemu
nhas verfotolegenda Agora só
mesmo emsituações excecionais é
que se pode ultrapassar as 20 por
cada arguido desde a reforma pe
nal em vigor a23 demarço

Uso da videoconferência

Com o CPC o juiz passa a ter um
papel fulcral na gestão doprocesso
com calendáriosmais rigorosos E
permite aindaque as testemunhas
que residam em outra comarca
possam ser ouvidasporvideocon
ferência Caso seja necessário des
locações asdespesas dessasmes
mas testemunhas são sempre cus
teadas pela parte Este modelo de
supervisão levoujá o bastonário
da Ordem dosAdvogados Mari
nho ePinto a apelidar estareforma
de umdirigismo autoritário por
parte no processo civil como ex
plica o líder no boletim daOA Eu
estou é aprever dificuldades nas
audições porvideoconferência
nos tribunaismais rurais onde é
que há esses aparelhos explica
João Soares funcionáriojudicial

Apesar da redução do número
de testemunhas há outra altera
ção que pode atrasar o andamen
to do processo já em fase de au
diência Se até aqui uma testemu
nha era chamada para prestar
declarações sobre determinado
facto agora isso não acontece Nu
noLíbanoMonteiro sócio coorde
nador daPLMJ admite que para
quea redução do númerode teste
munhas reduzisse o número de

processos pendentes seria neces
sário que com esta regra se redu
zisse a duração das audiências de
produção de prova Com esta
medida isso nãovaiacontecer pois
as testemunhas passam a poder
depor sobre toda a matéria que
está em discussão sublinha
Aministrajá fundamentou esta

reforma que considera estrutu
rante Põe se fimàs idas sucessi
vas dos cidadãos aos tribunais aos

adiamentos a longas horas de es
peras e a processos que se arras
tamanos LíbanoMonteiro admi

te que a reformaémuito exigente
para todos os operadoresjudiciá
rios que só se estiverembempre
parados é que dela tirarão verda
deiro partido O advogado confes
sa ainda que o número excessivo
de testemunhas prejudicou já
muitas vezes o andamento normal

deprocessos que patrocinoUm julgamento que fica para a história com 920 testemunhasCASA PIA
O processo de alegados abusos sexuais a ex casapianos é o mais longoda história da Justiça portugue

sa e também por isso o que mais testemunhas ouviu em fase de julgamento Quase mil 920 excetuando as que
foram ouvidas já na repetiçãodojulgamento dos crimes relativos à Casa de Eivas Peritos técnicos pedopsiquia
tras colegasdas vítimas familiares das vítimas ex dirigentes da instituição ex funcionários encheram o rol de
interrogatórios feitos nas váriasaudiências dejulgamento queultrapassaramas 500 E em quatro tribunais dife
rentes Santa Clara Monsanto Tribunal da Boa Hora e o Campus de Justiça já na reta final doprocesso

TRÊS ANOS

Portugal é o país da
UE mais atrasado

Segundoum relatório da
Comissão Europeia paraa
Eficiênciada Justiça divulga
do emmarço relativo a2010
umcasocível acorrer nos tri
bunais portugueses demora
vaemmédia três anos—
1096dias —aserresolvido
quatro vezesmais do que a
médiados27Estadosmem
bros daUniãoEuropeia
Comparativamentecom
dadosde anosanteriores
esta situação temvindo
progressivamenteapiorar
sendo que em2008 o tempo
de respostaera decercade
925 dias e em2006 de 834
dias Já a taxade resolução de
casos emPortugal rondavaos
88 3
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Agentes de execução pagos em trinta dias
DÍVIDASApartirde agora comaen
tradaemvigor do novo Código o
credortemapenas 30 dias parapa
gar os honorários aos agente de
execução o responsável pro
cessual para cobrançade dívidas

e caso não o faça a ação extinguese Esta eoutrasmedidas inserem
senumpacote relativo a este tipo
deaçõesjudiciais paradiminuir o
númerode ações pendentes de dí
vidasporpagar Desdejaneiroque

a titular dapasta da Justiça Paula
Teixeira daCruz aprovou umpa
cote de medidas urgentes de sa
neamento das execuções que
mais entopem os tribunais por
tugueses

Amais imediata é aqueobriga a
que todas as açõesque sejam ante
riores a 2003 sembens penhorá
veis sejam automaticamente ex
tintas Assim como outras nas

situações em que o credor que

durantemais de seismesesnão te

nhaqualqueriniciativanaaçãoju
dicial concreta tambémdetermi
nao fim da instância

Segundo dados avançados pelo
Ministério da Justiça no primeiro
trimestre de 2013 o número de
ações executivas cíveis pendentes
decresceucercade3 3 face ao fi
nal do quarto trimestre de 2012 A
31 demarço de 2013 o número de
ações executivas nos tribunaisju

diciais de 1 ª instância erade
1215056 Sendo quenestemesmo
período o número de casos con
cluídos foi superior aos iniciados
Assim o saldo processual no pri
meiro trimestrede2013 foi favorá
vel e correspondente a menos
41334 processos

Ogabinete de PaulaTeixeira da
Cruzgarantiu que já foram avalia
dos 930 mil processos e desses
maisde240milforamconcluídos
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