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A JANELA DE OPORTUNIDADE DO NOVO CÓDIGO  
DE PROCESSO CIVIL

J. F. DE SALAZAR CASANOVA

No âmbito da gestão processual, o Autor discorre sobre o regime previsto no novo Código 
do Processo Civil e procura estabelecer alguns paralelismos com normas da Lei de Arbitragem 
Voluntária. Com uma visão moderna e original da função do processo na realização do Direito, 
advoga-se a possibilidade de aproveitar o novo Código de Processo Civil para que se utilizem 
efectivos mecanismos de simplificação e celeridade processual, apontando-se exemplos concretos, 
salvaguardando os direitos fundamentais das partes. 

Desacritores: processo civil — arbitragem — gestão processual — celeridade — simplifi-
cação

PRINCÍPIOS

O Código de Processo Civil de 2013 abre o título I “Das Disposições e 
dos princípios fundamentais” que integra os nove primeiros artigos do diploma. 
Apenas num desses preceitos — o artigo 7.º 1 — a epígrafe enuncia o prin-
cípio que é, no caso, o princípio da cooperação. O próprio “princípio da 
adequação formal” assim enunciado no artigo 265.º-A do Código revogado 
surge agora no artigo 547.º com a epígrafe “adequação formal”.

Ao princípio dispositivo constante do artigo 264.º do Código revogado 
corresponde agora o artigo 5.º com a epígrafe “ónus de alegação das partes 
e poderes de cognição do tribunal”; o princípio do inquisitório constante do 
artigo 265.º do Código revogado foi substituído pelo “dever de gestão pro-
cessual”.

APLICAÇÃO DIRETA

Estamos, no entanto, diante de princípios — princípio do dispositivo, 
princípio da igualdade, princípio da gestão processual, princípio da boa fé, 

1 A indicação de preceito sem referência ao diploma significa que o preceito respeita ao Código 
de Processo Civil de 2013. O texto em apreço surge a partir de uma comunicação no  
III Encontro Internacional de Arbitragem de Coimbra, organizado pelos advogados José Miguel 
Júdice e António Pinto Leite.
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princípio da lealdade — que não constituem meros preceitos programáticas 
que apenas se afirmam na concretização normativa ou que se limitam a 
informar a solução dos casos concretos. São, sem dúvida, normas orientado-
ras que se dirigem a todos os intervenientes processuais mas são mais do 
que isso: constituem regras de aplicação imediata no sentido em que o Tri-
bunal pode justificar à sua luz a prática de atos concretos no âmbito do 
processo.

Por exemplo, a lei expressamente facultava ao juiz “providenciar até ao 
encerramento da discussão pela ampliação da base instrutória da causa, nos 
termos do disposto no artigo 264.º” a que corresponde o atual artigo 5.º.  
E prescrevia que “se for ampliada a base instrutória, nos termos da alínea f) 

do número anterior, podem as partes indicar as respetivas provas, respeitando 
os limites estabelecidos para a prova testemunhal; as provas são requeridas 
imediatamente ou, não sendo possível a indicação imediata, no prazo  
de 10 dias”.

O atual artigo 602.º sob a epígrafe “poderes do juiz” é omisso quanto a 
essa possibilidade de ampliação e, no entanto, a ampliação da matéria de 
facto é possível e constitui inclusivamente um dos poderes reconhecidos ao 
Tribunal de recurso (artigo 662.º/2, alínea c)).

A razão da supressão pode residir na ideia de que agora a enunciação 
dos temas de prova, dada a sua natureza ampla e genérica, abrange neces-
sariamente a totalidade dos factos alegados e, por conseguinte, as partes 
podem fazer incidir a prova sobre todos os factos alegados, não se pondo a 
questão de aditar ou deixar de aditar factos a uma base instrutória que deixou 
de existir.

No entanto, o que está aqui verdadeiramente em causa é a necessidade 
de se proporcionar a discussão em julgamento de factos alegados relevantes 
que o Tribunal ou as partes assim não consideraram excluindo-os do âmbito 
dos temas de prova a discutir — e que os temas de prova não são uma mera 
enunciação genérica que inclui necessariamente tudo o que foi alegado resulta 
da possibilidade de as partes reclamarem do despacho que identifica o objeto 
do litígio e enuncia os temas de prova (artigo 596.º/2) — permitindo-lhes 
produzir prova que não foi apresentada em momento próprio (artigo 598.º).

Mas pode dar-se ainda o caso de, no decurso do julgamento, se reve-
larem factos complementares ou concretizadores dos factos essenciais que 
foram alegados. Quando a lei refere que tais factos podem ser objeto dos 
poderes de cognição do Tribunal desde que “as partes sobre eles tenham 
tido a possibilidade de se pronunciar” (artigo 5.º/2, alínea b)) pressupõe-se 
que tais factos foram evidenciados em julgamento de tal sorte que não se 
suscita dúvida de que eles foram por todos os intervenientes apreendidos e 
compreendidos enquanto factos novos relevantes.

No entanto, a lei não impede — bem, pelo contrário, o princípio da coo-
peração até o impõe — que o juiz, apercebendo-se da relevância desses 
factos novos, faça sentir às partes essa relevância, permitindo-lhes apresen-
tar prova.
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Ora, a nosso ver, é inteiramente admissível à luz dos princípios da coo-
peração, da adequação formal e do inquisitório, este último diafanamente 
assumido como “dever de gestão processual”, que o juiz evidencie a relevân-
cia desses factos e admita a produção de prova sobre os mesmos, fixando 
o prazo para sua indicação.

Aliás, mesmo depois de encerrada a audiência final e concluso já o 
processo ao juiz para ser proferida sentença, é a própria lei a admitir que o 
juiz ordene a reabertura da audiência “ouvindo as pessoas que entender e 
ordenando as demais diligências necessárias” (artigo 607.º/1). Assim, se o 
juiz pode ordenar que se proceda a uma perícia que não foi requerida e que 
ele considera agora indispensável para a compreensão da matéria de facto 
ou se, ponderando a prova produzida, depois de ouvir a gravação da audiên-
cia final, se convencer de que é conveniente o depoimento de certa pessoa, 
determinará a efetivação de tais atos, retomando-se a audiência de discussão 
e julgamento agora designada de audiência final.

Assim sendo, por identidade de razão, o juiz pode reabrir a audiência 
para se viabilizar a discussão de determinados factos relevantes cuja impor-
tância não foi manifestamente alcançada pelas partes nem tão pouco pelo 
Tribunal, designadamente aqueles factos que resultaram da discussão da 
causa e que não são de natureza exclusivamente instrumental.

COOPERAÇÃO E CELERIDADE

Se ponderarmos que a lei substituiu o que era uma faculdade do juiz 
— convidar as partes ao aperfeiçoamento dos articulados, no que respeita ao 
suprimento das “insuficiências ou imprecisões na exposição ou concretização 
da matéria de facto alegada” (artigo 590.º/4) — para lhe impor, já não o 
exercício de um poder discricionário, mas o dever de convidar cuja omissão 
implica nulidade (artigo 195.º), já se vê que a lei não deseja que a preocu-
pação de celeridade e de eficiência na resolução dos litígios seja conseguida 
à custa daquilo que afinal é essencial e que se traduz na feliz expressão 
“justa composição do litígio”.

COOPERAÇÃO E SUBSIDIARIEDADE

No entanto, a desejada intervenção do Tribunal, ao nível da própria 
matéria de facto, não deve esquecer que a natureza dessa intervenção é 
essencialmente subsidiária, não no sentido de que exista neste plano uma 
concorrência de atribuições, mas no sentido de que com ela se pretende 
superar supletivamente as evidentes deficiências em que as partes incorreram 
visto que, no processo civil, as partes continuam a dispor do soberano poder 
de instaurar ou de não instaurar o pleito, de alegar os factos essenciais e de 
fixar a causa de pedir (artigo 5.º/1) — que hoje não é admissível alterar na 
falta de acordo ou de confissão (artigos 264.º e 265.º) — e finalmente de pôr 
termo ao litígio, em regra livremente, por desistência confissão ou transação.
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O processo civil é e será sempre um processo de partes cuja iniciativa 
e destino às partes pertence ao ponto de estas poderem convencionar a 
jurisdição competente para dirimir o litígio (artigo 94.º) e em qualquer estado 

da causa lavrarem compromisso arbitral (artigo 280.º).
A cooperação do Tribunal, exercida no âmbito de um princípio de subsi-

diariedade que não está expresso na lei processual mas flui da sua intrínseca 
filosofia e da natureza das coisas, traduz-se num esforço acrescido sobre os 
serviços judiciais e sobre entidades estranhas ao Tribunal que com ele devem 
colaborar e que obviamente tem consequências no tempo de duração do 
processo; o juiz, cada vez mais interveniente e, por conseguinte, mais afastado 
da função exclusiva de valoração dos factos e aplicação do Direito, assume 
um risco acrescido visto que não se pode deixar de reconhecer que a inter-
venção do Tribunal implica sempre uma margem de erro. 

A intervenção do Tribunal no âmbito da definição da matéria de facto 
relevante e subsequente apreciação dos factos obriga ainda o juiz a um 
acentuado cuidado na preservação da sua imparcialidade; impõe-se-lhe asse-
gurar, a par da sua intervenção no mundo complexo dos factos que lhe 
permite diligenciar pela obtenção de meios de prova, a conveniente e necessá-
ria equidistância entre as partes litigantes.

SIMPLIFICAÇÃO E AGILIZAÇÃO PROCESSUAL

Por isso, a lei, numa preocupação de proporcionalidade, equilíbrio e 
razoabilidade, deve conceder ao juiz uma ampla margem de fixação das regras 
de simplificação e de agilização processual que possibilitem a resolução dos 
litígios em prazo razoável (artigo 6.º/1).

Queremos com isto dizer que a cooperação que a lei exige ao Tribunal 
no plano da intervenção nos domínio dos factos e da produção da prova, 
visando que a solução do litígio seja justa, na medida em que os factos pro-
vados em julgamento correspondam ao modo como as coisas se passaram, 
nem sempre proporciona a brevidade que se conseguiria se fosse deixada à 
exclusiva responsabilidade das partes as consequências dos seus lapsos e 
omissões; por outro lado, a intervenção do Tribunal, que deve ser discreta, 
cautelosa e cirúrgica, pode revelar-se menos acertada e, assim sucedendo, 
o tempo de decisão vai aumentar com base num intervencionismo infelizmente 
injustificado. Ali, a demora na resolução do caso justifica-se e é de louvar; 
aqui, não se justifica e é de lamentar.

É, pois, no plano da simplificação e agilização processuais que os tem-
pos acrescidos na resolução dos litígios devem ser compensados, situando-nos 
agora no domínio da eficácia.

A Lei da Arbitragem Voluntária ( Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro) 
encerra, entre outras, uma norma de muito interesse para a questão que aqui 
nos ocupa. Diz o artigo 30.º/2, 3 e 4 o seguinte:

2 — As partes podem, até à aceitação do primeiro árbitro, acordar sobre 
as regras do processo a observar na arbitragem, com respeito pelos princípios 
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fundamentais consignados no número anterior do presente artigo e pelas 
demais normas imperativas constantes desta lei.

3 — Não existindo tal acordo das partes e na falta de disposições apli-
cáveis na presente lei, o tribunal arbitral pode conduzir a arbitragem do modo 
que considerar apropriado, definindo as regras processuais que entender 
adequadas, devendo, se for esse o caso, explicitar que considera subsidia-
riamente aplicável o disposto na lei que rege o processo perante o tribunal 
estadual competente.

4 — Os poderes conferidos ao tribunal arbitral compreendem o de deter-
minar a admissibilidade, pertinência e valor de qualquer prova produzida ou 
a produzir.

LIMITAÇÃO À INTERVENÇÃO SIMPLIFICADORA POR NORMAS CONCRE-
TAS DE NATUREZA IMPERATIVA

No âmbito do processo civil o juiz, posto perante a necessidade de sim-
plificar e de agilizar o processo, está todavia limitado pelas normas imperati-
vas que constam do processo.

E tal limitação verifica-se igualmente no que respeita à adequação formal 
pois esta tem em vista uma adaptação e não uma definição das regras de 
processo ( artigo 547.º). É certo que a integração do princípio da adequação 
formal no capítulo respeitante às disposições gerais do processo comum e 
dos processos especiais, retirando-a da companhia dos demais princípios que 
informam o processo e que constam, como se disse, dos artigos iniciais do 
C.P.C., terá o significado de evidenciar que o tribunal tem uma ampla margem 
de adaptação, mas esta só se irá exercer, na grande maioria dos casos, 
depois de apresentados os articulados pois, em regra, será nesse momento 
que os autos serão apresentados ao juiz; como se sabe, a nossa lei, no 
âmbito da ação declarativa, não faz, em regra, depender a citação de prévio 
despacho judicial (artigos 226.º/1 a 4 e 562.º). 

Ora se chegarmos à conclusão de que essas normas imperativas são 
muitas e, principalmente, incidem sobre pontos essenciais da tramitação do 
processo causadores de ineficiência pela demora improdutiva, o Tribunal, 
frustrados os propósitos de uma simplificação e agilização efetivas, poderá 
retrair-se, não assumindo, em caso de dúvida, uma intervenção ativa susce-
tível de originar protelamento dos autos.

A excessiva regulamentação não é amiga da simplificação e agilização 
processuais; mas é amiga da segurança e de práticas uniformes. Não estamos 
face a um dilema porque estas opções não se excluem, mas a preferência 
manifestada pela lei por normas regulamentadoras de natureza imperativa ou 
que só sejam aplicáveis se as partes estiverem de acordo não contribui para 
estimular o juiz a assumir uma direção ativa.

É, por isso, que todas as entidades judiciárias, e não apenas a doutrina 
e a jurisprudência, devem refletir procurando as soluções que se revelem, na 
prática, mais eficazes e razoáveis, criando um clima de confiança e de aber-
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tura fundamentais para o desenvolvimento de uma efetiva cooperação entre 
as partes e o Tribunal.

A lei prescreve que as decisões sobre simplificação e agilização proces-
sual, proferidas nos termos previstos no n.º 1 do artigo 6.º — referidas nos 
artigos 591.º/1, alínea e), 593.º/2, alínea b), 597.º, alínea d), 630.º/2 — não 
admitem recurso « salvo se contenderem com os princípios da igualdade ou 
do contraditório, com a aquisição processual de factos ou com a admissibili-
dade de meios probatórios» (artigo 630.º/2).

Não oferece, portanto, dúvida de que é recorrível uma decisão de sim-
plificação processual que restrinja o número de testemunhas, que considere 
inadmissível, num determinado caso, a realização de perícia por se afigurar 
suficiente a verificação não judicial qualificada (artigo 494.º) ou a prova por 
declarações de parte (artigo 466.º) ou que obste à expedição de carta roga-
tória por ser previsível que ela não será cumprida no prazo fixado (artigos 
176.º/2 e 5 e 178.º). É óbvio que a recorribilidade da decisão não impede o 
prosseguimento do processo nos termos fixados pois o recurso a interpor é 
de apelação com subida, imediata, em separado e com efeito devolutivo 
(artigos 644.º/2, alínea d), 645.º e 647.º/1), mas é sabido que é manifesta-
mente inconveniente, para as partes e para a «paz» do processo, a produção 
de prova e a própria prolação de sentença sujeitas a uma anulação decorrente 
do provimento de recurso.

Não se afigura que os tribunais enveredem por soluções de simplificação 
ou agilização processual que impliquem a rejeição ou limitação de meios 
probatórios apresentados mesmo em situações particulares em que se justi-
ficam decisões restritivas.

No entanto, já os tribunais podem «arriscar» soluções como as aponta-
das se a jurisprudência e a doutrina viabilizarem um critério aberto que con-
sidere tais soluções válidas quando, face ao caso concreto, se afigurarem 
compreensíveis e muito particularmente se não forem apresentadas pelas 
partes objeções devidamente fundamentadas, não bastando uma indignada 
oposição genérica em que não se contraponham razões relevantes face às 
razões apresentadas pelo Tribunal. Por exemplo, restringir o número de tes-
temunhas parece constituir uma flagrante violação da regra que consta do 
artigo 511.º/1 que prescreve que «os autores não podem oferecer mais de 10 
testemunhas». No entanto, prescrevendo o mesmo preceito que «igual limi-
tação se aplica aos réus que apresentem uma única contestação» se nós 
aceitarmos a interpretação de que cada um dos réus que apresente por si 
contestação pode apresentar 10 testemunhas — literalmente não há, com 
efeito, uma única contestação — podemos ter a situação em que 10 réus que 
contestem separadamente, mas alegando essencialmente o mesmo, dispõem 
da possibilidade de apresentar 100 testemunhas.

A decisão que, neste contexto, imponha uma restrição do número de 
testemunhas aos réus, talvez não seja uma decisão tão absurda e desrespei-
tadora da letra e do espírito da lei como poderíamos pensar quando posta a 
questão em abstrato.
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É seguramente uma decisão de simplificação e agilização processual a 
que programa o número de sessões a realizar na audiência final, a sua pro-
vável duração e que designa as respetivas datas (artigo 593.º/2, alínea d). 
No entanto, como se sabe, o que é verdadeiramente importante é a definição 
do tempo provável de depoimento de cada testemunha. Sem a definição desse 
tempo a programação da sessão de pouco valerá. Ora, conhecendo as partes 
o litígio e aquilo que as testemunhas a apresentar sabem, o princípio da 
cooperação deve impor às partes que indiquem o tempo que estimam como 
o tempo necessário para audição das testemunhas e dos demais intervenien-
tes. Tal tempo é indicativo o que significa que o Tribunal poderá admitir o 
prosseguimento do depoimento para além do termo indicado, mas , atenção, 
isso não quer dizer que um depoimento de 15 minutos se converta num 
depoimento de 3 horas! A decisão do Tribunal fixando o tempo de duração 
de cada depoimento, ouvidas as partes, constitui uma decisão, a nosso ver, 
irrecorrível, salvo se, no contexto do caso, se revelar desproporcionada e 
gravosa da própria viabilidade de produção de prova. É importante salientar 
que uma programação que seja observada com o maior rigor constitui, a 
nosso ver, um instrumento notável para a boa administração da justiça. Veja-
-se que o Tribunal poderá, por exemplo, rejeitar a apresentação imediata de 
requerimentos que não tenham influência na prestação do depoimento, pode 
sancionar a parte que apresente requerimentos sem utilidade prática e que 
originem o prolongamento de uma audiência devidamente programada.

A GESTÃO PROCESSUAL E AS LIMITAÇÕES RESULTANTES DE NORMAS 
QUE CONFEREM ÀS PARTES FACULDADES

A lei possibilita às partes em caso de acordo um conjunto de possibili-
dades com incidência na tramitação dos processos 2.

De entre essas faculdades destaca-se a inquirição de testemunhas pelos 
mandatários judiciais e a apresentação do depoimento por escrito (artigos 517.º 
e 518.º) que já estavam contempladas no anterior Código de Processo Civil.

Afigura-se-nos que será de incentivar tais faculdades — e, para tal, 
impõe-se uma colaboração institucional entre o Conselho Superior da Magis-
tratura, o Ministério da Justiça e a Ordem dos Advogados no sentido de se 
incentivar essa prática designadamente pela definição de orientações e pela 
reduções dos encargos a suportar pela parte vencida — que implicam, para 
as partes e para o erário público, enormes ganhos de tempo e muita pou-
pança; a cooperação das partes possibilita ainda uma decisão extremamente 

2 Prorrogação dos prazos (artigo 141.º/2), alteração do pedido e da causa de pedir (artigo 
265.º), suspensão da instância ( artigo 269.º/1, alínea c) e 272.º), designação de perito (artigo 
467.º/2), adiamento da inquirição (artigo 509.º), inquirição de testemunha pelos mandatários 
(artigos 517.º e 518.º), contacto do tribunal com o depoente por telefone ou por outro meio 
de comunicação direta (artigo 520.º), pagamento em prestações (artigo 806.º), realização da 
venda por negociação aprticular (artigo 833.º).

2
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rápida dos litígios, designadamente aqueles em que a prova é exclusivamente 
de natureza documental e testemunhal. 

Uma eficiente gestão processual levaria a que as partes, findos os arti-
culados e já necessariamente conhecedoras dos factos controvertidos e das 
provas, apresentassem os depoimentos escritos acompanhados dos docu-
mentos tidos por relevantes com o pedido de designação de audiência final 
limitada às alegações orais ou nem isso caso optassem por apresentar ale-
gações escritas.

No nosso processo civil as várias fases do processo não são estanques; 
por isso, atos de natureza probatória podem efetivar-se ao longo do processo 
inclusivamente no próprio Tribunal da Relação (artigo 662.º/2, alínea a)).

Não foi seguramente por mera preocupação estética que as normas 
atinentes à instrução do processo passaram a anteceder no C.P.C. as normas 
respeitantes à fase designada “gestão inicial do processo e da audiência 
prévia”.

Nos litígios em que a prova pericial se revela essencial, não se vê qual-
quer dificuldade na apresentação pelas partes dos depoimentos testemunhais 
reduzidos a escrito depois de conhecidos os resultados da perícia.

Muitas dos litígios que correm nos nossos tribunais durante muitos anos 
são os que resultam de sinistros rodoviários. 

A lei faculta no artigo 600.º/1 que, nas ações de indemnização fundadas 
em responsabilidade civil, a audiência se realize “se a duração do exame para 
a determinação dos danos se prolongar por mais de três meses”. Nesses 
casos o Tribunal relega a indemnização que não puder desde logo liquidar 
para subsequente liquidação ( artigos 358.º a 360.º).

Com frequência os exames periciais, designadamente os exames médi-
cos, arrastam-se durante anos. Admite-se que institucionalmente se viabilize 
que o Instituto de Medicina Legal delegue em peritos médicos a efetivação 
da perícia, reservando-se ao I.M.L. o controlo do relatório elaborado.

Do ponto de vista processual o Tribunal não parece ter a possibilidade 
de ordenar a prossecução do processo sem o exame pois a realização da 
audiência nessas condições carece de “ requerimento do autor” (artigo 600.º/1).

Afigura-se-nos que a natureza subsidiária da intervenção do Tribunal se 
justifica sempre que, não ferindo princípios fundamentais do nosso ordena-
mento processual, tenha por finalidade minimizar as graves consequências 
de uma decisão proferida fora de qualquer prazo razoável, desrespeitando 
princípios fundamentais constantes da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

Ora não é compreensível que a prova incidente sobre o acidente, desig-
nadamente quando estão controvertidos os factos respeitantes ao modo como 
o sinistro ocorreu, apenas se efetive largos anos decorridos.

Não será aceitável, na falta de razões relevantes que o autor evidencie, 
que o Tribunal em nome de princípios fundamentais do processo civil deter-
mine o prosseguimento dos autos apesar da letra do preceito não o consen-
tir?
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O processo é um instrumento de justiça. O novo Código de Processo 
Civil abre efetivamente uma ampla janela de oportunidade que é a de possi-
bilitar a todos os intervenientes, designadamente ao Tribunal, adequarem a 
tramitação concreta dos litígios aos princípios fundamentais que informam o 
processo civil quando dessa adequação resulte simplificação e celeridade 
processual sem que daí decorra prejuízo para os direitos fundamentais das 
partes.

Deseja-se que juristas e autoridades cooperem na busca de soluções, 
tanto jurídicas como de natureza institucional, que permitam encontrar em 
cada processo o caminho eficaz para uma justa decisão, pois todos estamos 
conscientes de que uma decisão tardia não é nunca uma decisão justa. 


