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Que reforma das custas
judiciais?
Miguel Baltazar

abriroano,pareceter-segeradoconsenso político no Parlamento parabaixaras
custasjudiciais,ouseja,astaxasqueénecessário pagar parair aTribunal.
As comparações internacionais sugerem que Portugal tem custas judiciais
bastante baixas. O estudo ‘Doing Business2017’doBancoMundial,quemede
afacilidadedasempresasemfazernegócios, classifica Portugal como o terceiro
paísdaUniãoEuropeia,atrásdoLuxemburgoedaEslovénia,comoscustosdelitigância(incluindocustasjudiciais)mais
baixos. Ao mesmo tempo, as estatísticas
demonstramque o atual sistemade custasjudiciais,vigentedesde2008,nãoimplicouumadiminuiçãoacentuadadorecursoaosTribunaisporpartedecidadãos
e empresas.
Por essas razões, uma descida generalizada das custas judiciais pode, em
muitoscasos,nãosernecessáriaeatéter
efeitos perversos, resultando num congestionamento maior dos Tribunais e
numtempodecisãoacrescido.Oquepoderá ser desastroso: em 2015 o tempo
médiodedecisãoemprocessoscíveisfoi
de uns assustadores 32 meses.
Qualqueralteraçãonovalordascustasjudiciaisafetaaprocuradoserviçodos
Tribunais. Como indicou o Professor
Nuno Garoupa em artigo recente (DN,
31/1/2017), o que é necessário é determinar que modelo de Tribunais e que
tempos de resposta queremos ter. Só é
possívelfazê-loatravésdeanálisesériae
cuidada e debate informado. Por agora,
contribuindoparaessedebate,émaisútil
destacaralgunspontosquedevemserrevistos.
Emprimeirolugar,deveriaexistirum
limiteàscustasjudiciais.Atualmente,não
há. Quanto mais elevado o valor do litígio, mais elevado o montante de custas.
Paraumlitígiode€10M,oscustostotais
para quem perde serão de cerca de €
300.000,00, (incluindo pagamento das
custaspagaspelapartevencedoraecompensação daparte vencedorapordespesascomadvogado).Eestemontantenão
inclui honorários de advogado da parte

ciaispoderãoser,nomíniperdedora. O Juiz do
Custas judiciais
processo pode determisem limite acabam mo, de cerca de € 600,00
para cada parte, não connar um desconto nestas
por ser
tando com honorários de
situações. Mas essa posnaturalmente
sibilidade não atenua
desproporcionadas advogados.Trata-sedevaesteproblema:odesconface ao serviço de loresincomportáveispara
uma camada significativa
to nem sempre é concejustiça prestado
da população. E que imdidoedependedoentenpelo Tribunal.
pressionam quando comdimento de cada Juiz.
paradoscomainexistência
Custas judiciais sem lide custas judiciais para cimite acabam por ser nadadãos que vigora em Esturalmente desproporcionadas face ao serviço de justiça pres- panha.NãosignificaqueestascustasjuditadopeloTribunalecompletamentedes- ciais devam ser eliminadas. Mas sim que
deverão ser analisadas cuidadosamente,
ajustadas darealidade portuguesa.
Emsegundolugar,noslitígiosqueen- questionandoaexistênciadecustasiguais
volvam a vida das pessoas, como, por paracidadãoseempresas,etentandoisoexemplo, divórcios ou regulação de res- lar litígios pessoais deste tipo que mereponsabilidades parentais, as custas judi- çamumtratamentodiferenciado.

Nofundo,oconsensopolíticoemtornodadescidageneralizadadascustasjudiciais não se pode concretizar apenas
numadescidageneralizadadascustasjudiciais,semponderarosimpactosnaprocura do sistema judicial e o modelo de
Tribunaisquequeremoster.Seassimfor,
acabaremos por daqui auns anos estar a
discutirasubidageneralizadadascustas
judiciais.Eéfácilperceberqueissoénão
sair do mesmo sítio. I

Este artigo foi redigido ao abrigo
do novo acordo ortográfico.
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