
O DECRETO PARA A COBRANÇA DE PEQUENAS DÍVIDAS:
NO CREPÚSCULO DO PROCESSO LIBERAL*
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Foi publicado há 100 anos o Decreto n.º 3, de 29 de Maio de 1907. Este diploma conservaainda uma surpreendente modernidade. Ele significa, entre outras coisas, a sumarização da jus-tiça cível.Costumamos abordar o processo hodierno a partir do rito ordinário. Todavia, este rito estálonge de ser historicamente dominante entre nós. O Decreto n.º 3 retoma uma tendência — a suma-rização — apenas interrompida durante cerca de 30 anos.Aquela sumarização representa, no essencial, a abreviação, difusão e aceleração do pro-cesso civil.Neste artigo analisa-se, nas acima referidas três facetas, o decreto de João Franco.Faz-se um breve enquadramento histórico, descreve-se criticamente o seu regime e anali-sam-se as exigências que supostamente seriam satisfeitas com o processo sumário.Um derradeiro número é reservado para abordar o significado que hoje se pode atribuir aocentenário decreto e em que medida nos pode inspirar para perspectivarmos a evolução futura donosso processo civil, que não ficou imune, no século passado, a toda uma série de mecanismosdireccionados a tornar residual o processo de cognição plena no sistema da tutela jurisdicional dosdireitos globalmente entendida.

1. INTRODUÇÃO
Foi publicado há 100 anos o Decreto n.º 3, de 29 de Maio de 1907.
Conservando ainda uma surpreendente modernidade, este decreto sig-

nifica, entre outras coisas, a génese da fiscalização concreta da constitucio-
nalidade e a sumarização da justiça cível.

Esta sumarização representa, no essencial, a abreviação, difusão e ace-
leração do processo civil.

De acordo com uma concepção que remonta à Revolução Francesa e às
ideias iluministas, devia existir um único tipo de processo — o processo ordi-
nário — para todas as controvérsias.
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* Este texto corresponde, no essencial, à comunicação que apresentei no colóquio «Justiça eProcesso» (100 anos depois do Decreto n.º 3, de 29 de Maio de 1907), que se realizou nodia 8 de Novembro de 2007, na Faculdade de Direito de Lisboa.



Abolidos os privilégios de classe ou de grupo, com fundamento na igual-
dade natural de todos os homens, os processos especiais, a subsistirem, só
podiam encontrar justificação no peso da tradição, nas peculiaridades da sua
função ou na qualidade do órgão julgador1.

O processo ordinário era (e é) um processo de cognição plena e exaus-
tiva. A tutela sumária suscitava alguma desconfiança e as maiores cautelas,
porquanto significava uma justiça de qualidade inferior e uma diminuição das
garantias.

O Código de Processo Civil de 1876 adoptou uma classificação bipartida
dos ritos processuais: o processo era ordinário ou especial.

Prevaleceu a ideia de que o valor da causa não devia influir na forma de
processo.

Como referia José Dias Ferreira, «nas causas de pequeno, como nas de
grande valor, é preciso muitas vezes explicar factos articulados, e mesmo
articular novos factos nos segundos articulados, isto é, na réplica e na tréplica»2

Aquela divisão bipartida, em si mesma, acompanhava os melhores prin-
cípios do liberalismo.

No entanto, não demorou muito a suscitar a crítica de que esta medida
radical adoptada pelo legislador «se satisfaz aos princípios teóricos que não
podem reconhecer na diversidade de valor fundamento bastante para alterar
as formas e garantias, não é todavia conforme às exigências da prática que
não permitem que os litigantes possam empenhar-se numa luta cujos actos lhe
custarão muito mais do que tudo quanto possam obter, ainda no caso do
vencimento»3.

Foram estas «exigências da prática» que estiveram na origem do Decreto
n.º 3, de 1907.

Ao lado da chamada cognição plena, o nosso ordenamento processual
voltou de novo a prever uma tutela rápida e abreviada, através da criação de
uma nova modalidade de processo.

Discutiu-se se esse processo era sumário ou especial. Prevaleceu a
tese de se tratar de um processo sumário, o mesmo é dizer que a ideia de
abreviação prevaleceu sobre a de diferenciação.

Um dos maiores defeitos apontados ao Código de 1876 consistia na
«falta de rigor e de lógica, de método e clareza com que estão organizados
os processos especiais»4.

Punha-se em destaque a anomalia que resultava de o Código dedicar aos
processos especiais nada menos do que 370 artigos (406.º-776.º), ao passo
que as regras fundamentais privativas do processo ordinário eram expostas em
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1 Nicola Picardi, «La vocazione del nostro tempo per la giurisdizione», Studi di Diritto Proces-
suale Civile in onore di Guiseppe Tarzia, T. I, Giuffrè Editore, Milano, 2005: 179 ss., e Manuale
del Processo Civile, Giuffrè Editore, Milano, 2006: 429 ss.

2 José Dias Ferreira, Código de Processo Civil anotado, T. I: 13.
3 Manuel Dias da Silva, Processos Civis Especiais, 2.ª ed., França Amado, Coimbra, 1919: 51.
4 Op. cit.: 42.



apenas 7 artigos (394.º-400.º), e de haver nele um grande número e variedade
de processos especiais (próximo das quatro dezenas), alguns deles com
pequenas e injustificadas diferenças5.

Preconizava-se que se abolissem todas as especialidades que não fos-
sem reclamadas «por um valioso motivo»6.

O Decreto de 29 de Maio optou pela tutela abreviada, mas em nada
serviu para estancar a proliferação da nossa «flora processual».

Serviu para anular o sentido que o termo processo ordinário tinha no
Código, restaurando o significado antigo de um processo formal, plenário e
solene, em que se procede com todo o aparato de formas, solenidades e
delongas e para difundir as espécies processuais já existentes.

O Código Liberal de 1876 era um Código particularista, no essencial
concebido para servir as partes e dar razão a quem a tivesse.

O Decreto n.º 3 é um fautor, ainda um pouco tímido, da chamada orien-
tação publicística que ulteriormente se irá aprofundar ao longo de todo o
século XX.

De acordo com esta orientação, o processo constitui uma relação jurídica
processual orientada para a actuação da lei, e não já prevalentemente para
a tutela dos direitos subjectivos dos particulares.

Passa a destacar-se um interesse próprio e preponderante do Estado
na resolução dos conflitos entre privados, na restauração da paz pública e da
norma material, mesmo em matérias na exclusiva disponibilidade das partes.

Procura-se que o desenvolvimento dos actos que integram a actividade
procedimental decorra com o menor número possível de compassos de espera
a separá-los — aceleração — e, em simultâneo, eliminar a prática de actos
repetitivos ou de qualquer modo dispensáveis a uma adequada tramitação
da causa — simplificação.

A cadência das causas e o ritmo do processo deixam de ficar entregues
ao exclusivo interesse dos particulares e à ânsia de justiça da parte que julga
ter razão e meios de a demonstrar, para serem depositados nas mãos do
novo «timoneiro» do processo — o juiz, com os seus ritmos burocráticos.

O par constituído pelas exigências de mais garantias e de mais eficácia
cessa rapidamente de se colocar numa base de compatibilidade, para se
ancorar na prevalência de um elemento (o segundo) sobre o outro.

Na prossecução da eficácia do processo, o legislador mostrou-se, desde
há pelo menos 100 anos, disponível para renunciar às garantias (ou a algu-
mas garantias) das partes.

Neste artigo analisa-se, nas acima referidas três facetas, o decreto de João
Franco. Faz-se um breve enquadramento histórico, descreve-se criticamente
o seu regime e analisam-se as exigências que supostamente seriam satisfei-
tas com o processo sumário.
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5 Op. cit.: 35.
6 Ibidem.



Um derradeiro número é reservado para abordar o significado que hoje
se pode atribuir ao centenário decreto e em que medida nos pode inspirar para
perspectivarmos a evolução futura do nosso processo civil.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Seria necessário remontarmos a Roma para acharmos as origens da

sumarização no processo civil.
Não o vou aqui fazer7.
Limitar-me-ei a assinalar duas fontes fundamentais: a Clementina Saepe

contingit, de 13 de Dezembro de 1306, e as Ordenações do Reino.
2.1. A Saepe contingit de 1306
Em 1306, o Papa Clemente V editou uma decretal de síntese das medi-

das de aceleração processual, a Saepe contingit (seguida de uma outra,
de 1311, a «Dispendiosam», em complemento da primeira).

Trata-se de uma data crucial na história do Ocidente.
Victor Fairén Guillén esclarece a occasio legis da Saepe contingit: «Uma

das partes da Etnarquia cristâ, a Igreja Romana, encontrava-se em profunda
crise. (…) Estava ameaçada directamente por facções mais ou menos puri-
tanas e desordenadas — fraticelli, valdenses, cátaros — e no seu interior
pelas convulsões políticas dos países actualmente italianos. Como grande
senhora territorial, e por outro lado, centralizada, desejava ter meios proces-
suais adequados para reagir em relação aos espólios ou contra simples ata-
ques. O último pontífice de Roma, Bonifácio VIII, fora ofendido gravemente
pelos enviados do Rei de França; este, por sua vez desejava apoderar-se
das riquezas da Ordem dos Templários e acabar com tal Ordem, para o que
precisava de unir o delito de heresia ao de lesa majestade com aplicação
do Cap. 20 De haereticis, V.º (5,2) entre 1249 e 1303; o Papa, humilhado e
insultado pelos franceses por desobediência ao rei Filipe IV — o Belo —
havia de constituir uma arma poderosa em vésperas de começar a caça final
aos templários com fins de rapina.

O cardeal de Bordéus, Bertrand de Got, muito afecto ao citado monarca,
foi elevado ao Pontificado com o nome de Clemente V: em França, isolado,
quase errante, pôde sancionar essa ordenança, a Saepe contingit, com fins her-
menêuticos das matérias já recolhidas sobre sumarização («De verborum sig-
nificatione», Cap. 2, Clem. 5,11) e algum tempo depois a que a completava,
a Dispendiosam (Cap. II — De iudicis, Clem. 2,1): em Avinhão, a primeira,
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7 Cfr., a esse respeito, Victor Fairén Guillén, Lo «Sumario» y lo «Plenário» en los processos civi-
les Y mercantiles españoles : passado y presente, Fundación Registral, Madrid, 2006: 39 ss.



em 13 de Dezembro de 1306 e, a segunda, no Concílio de Viena de 1311
— co-tribunal dos templários»8.

Não importa para a economia deste texto discutir se o interesse material
de Filipe IV foi ou não o móbil principal da sua acção9.

Interessa sim pôr em destaque que a Saepe contingit representa a lapis
angularis da sumarização do processo, em todas as ordens do Direito, tendo
ademais servido de veículo ao modelo inquisitório. O novo modelo de processo
rapidamente é recebido nos tribunais laicos através da legislação estatutária.

Vejamos o seu teor:
«Saepe contingit, quod causas committimus, et in earum aliquibus simpli-

citer et de plano ne sine strepitu et figura iudicii procedi mandamus; de quorum
significatione verborum a multis contenditur, et qualiter procedi debeat, dubitatur.

Non autem dubitationem huiusmodi (quantum nobis est possibilie) deci-
dere cupientes, hac in perpetuum valitura constitutione sancimus, ut iudex,
cui taliter causam commitimus, necessario libellum non exigat, litis contesta-
tionem non postulet, in tempore etiam feriarum, ob necessitates hominum
indultarum a iure, procedere valeat, amputet dilationem materiam, litem quanto
poterit, faciat breviorem, exceptiones, appellationes dilatorias et frustratorias
repellendo, partium advocatorum et procuratorum contenciones et iurgia, tes-
tiumque superfluam multitudinem refrenando.

Non sic tamen iudez litem abbreviet, quin probationes necessariae et
defensiones legitimae admittantur.

Citationem vero ac praestationem iuramenti de calumnia vel malitia sive
de veritate dicenda, ne veritas occultetur, per commissionem huiusmodi intel-
ligimus non excludi. Verum quia iusta petitiones formam pronunciatio sequi
debet pro parte agentis et etiam rei, siquid petere voluerit, est in ipso litis
exordio petitio facienda, sive seriptis sive verbo, actis tamen continuo (ut super
quibus positiones et articuli formari debeant, possit haberi plenior certitudo, et
ut fiat deffinitio clarior) inserenda. Et quia positiones ad faciliorem expeditio-
nem litium propter partium confessiones et articulos ad clariorem probationem
usus longaevus in causis admisit. Nos, usum huiusmodi observari volentes,
statuimus, ut iudex sic deputatus a nobis (nisi aliud de partium voluntatet pro-
cedat) ad dandum simul utrosque terminum dare possit, et ad exhibendum
omnia acta et munimenta, quibus partes uti volunt in causa post dationem
articulorum diem certam, quandocunque sibi videbitur, valeat assignare: eo
salvo, quod, ubi emissionem fieri contingeret, pro testibus producendis possint
etiam instrumenta produci, assignatione huiusmodi non obstante.

Interrogabit etiam partes, sivet ad earum instantiam, sive ex officio, ubi-
cunque hoc aequitas suadebit.
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8 Op. cit.: 97-98.
9 Problematizando esta explicação, Alain Demurger, A grande aventura dos templários, A esferados livros, Lisboa, 2006: 513 ss.



Sententiam vero deffinitivam (citatis ad id; licet non peremptorie, parti-
bus) in scriptis, et (prout magis sibi placuerit) stans vel sedens proferat, etiam
(si ei videbitur) conclusione non facta, prout ex petitione et probatione et aliis
in causa fuertit faciendum.

Quac omnia etiam in illis casibus, in quibus per aliam constitutionem
nostram vel alias procedi potest simpliciter et de plano ac sine strepitu et
figura iudicii, volumus observari.

Si tamen in praemissis casibus solennis ordo iudiciarius in toto vel in
parte non contradicentibus partibus observetur, non erit processus propter hoc
irritus, nec etiam irritandus. Data Avinion. XIII. Kal. Decembris. Pontificatus
nostri anno secundo (1306)»10.

A Saepe simplifica consideravelmente o pesado modelo processual do
velho Stylus Curiae Romanae11 e, como refere Fairén Guillén, confere um
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10 Para facilitar a compreensão do texto proponho a seguir uma tradução da Saepe: «Frequen-tes vezes acontece… Nós, porém, desejosos de esclarecer a dúvida desta forma aprovamosesta determinação para que o juiz a quem uma causa seja cometida não exija o libelo, nãopostule a litis contestatio, valha o procedimento também em tempo de férias, de acordo comas necessidades dos homens, faça abreviar a lide, corte matéria de dilação, faça tanto quantopossível para que a lide seja breve, devendo rejeitar as excepções dilatórias e apelaçõesfrustratórias das partes devendo também refrear a multidão supérflua das contendas e pele-jas das partes, dos advogados, dos procuradores e das testemunhas.Não abrevie, contudo, o juiz a lide, sem as prévias e necessárias defesas legítimas quedevam ser admitidas.Para que a verdade não seja ocultada, entendemos que não deve ser afastada a citação ea prestação de juramento de calúnia ou de malícia ou de verdade que deva ser dita.Para que haja uma justa decisão do pedido deve ser seguida a forma. A petição deve ser feitapor escrito ou oralmente e no próprio exórdio da lide deve ser dito aquilo que se pede: contudo,os actos processuais devem ser de imediato inseridos nos autos, para que possa haver maiorcerteza na formulação das posições das partes e para que a resolução se torne mais clara.E para que tais posições permitam uma melhor tramitação da lide deve ser admitido nas cau-sas o uso antigo a favor da confissão das partes e dos artigos feitos para uma prova mais clara.Da mesma maneira determinamos ao juiz que observe o uso que nos impomos a nós própriosde impor um prazo simultâneo às partes e fixar um dia certo para se praticarem os actos eexibirem todos os meios de defesa que as partes desejem utilizar na causa, depois daentrega dos artigos, a não ser que outra coisa resulte da vontade das partes. As testemu-nhas podem introduzir por sua vez provas.Também as partes devem ser interrogadas seja a instância de qualquer uma delas seja ex offi-cio. Isto tanto quanto a equidade o determine.Deve ser proferida por escrito a sentença definitiva (sendo permitido que as partes não sejamcitadas por escrito para comparecer), de pé ou sentado, conforme aprouver ao juiz, sem con-clusões das partes e também se tal se considerar com base noutras aquisições estabeleci-das na petição e na prova que devam ser tomadas na conclusão da causa.Também tudo isto em todas as causas nas quais através de uma outra nossa determinaçãose possa proceder de forma mais simples e definitiva e sem alarido e figura de juízo que quei-ramos dever ser observado.Se, contudo, perante casos solenes, a ordem judiciária que deva ser observada, no todo ouem parte, sem contraditório das partes, o não for, não será por isso o processo consideradonulo ou anulável».11 Segundo o velho Stylus Curiae Romanae, o juízo ordinário compreendia, por regra, os seguin-tes actos:
i) Ad dicendum contra commissione — o primeiro pedido de chamamento do demandado, coma citação de ambas as partes;



significado unitário a uma série de expressões jurídicas que até aí eram uti-
lizadas no direito canónico, no civil e no penal, com sentido ambíguo ou duvi-
doso (breviter, summarie, de plano, sine strepitu iudicii, sine exceptiones frus-
tratorias, etc.).

O êxito da empresa assumiu uma dimensão tal que rapidamente come-
çou a ocupar o terreno de aplicação do Solemnis Ordo iudiciarius. Ainda
hoje não se pode falar em sumarização, e não só no cível, sem remontar à
Clementina de 1306.

Em traços largos, destacamos as seguintes regras e princípios mais rele-
vantes:

i) necessario libello non exigat — A Saepe representa um enorme
esforço para libertar as causas de um exagerado formalismo. O autor devia
apresentar a petição, porquanto ela representa o acto com que se inicia o pleito
(in ipso litis exordio petitio).

Tradicionalmente o libello era um acto escrito.
Na Saepe, a petição podia ser escrita ou verbal (sive scriptis sive verbo),

faculdade que representa uma assinalável novidade em relação ao processo
canónico, rigidamente escrito.

Se a apresentação fosse verbal teria de ser imediatamente inserida nas
actas (actis tamen continuo inserenda).

Destas actas deviam constar as posições e artigos das partes, para obter
plena certeza e tornar mais clara a resolução da causa (ut super quibus posi-
tiones et articuli formari debeant, possit haberi plenior certitudo, et ut fiat def-
finitio clarior)12.

ii) litis contestationem non postulet — Com a supressão da litis con-
testatio, mediante a qual operava o efeito consumptivo da actio, os juízes
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ii) Ad libellandum — de formulação por inteiro do pedido;
iii) Ad litem contestandum — de formulação da litis contestatio ou de não formulação se odemandado opunha excepções dilatórias.
iv) Ad jurandum de calumnia;
v) Ad ponendum — de introdução dos escritos em que as partes expunham detalhadamentea fundamentação das suas pretensões a fim de que o demandado pudesse expor por suavez os factos de que discordava;
vi) Ad respondendum positionibus — se as alegações das partes não eram controvertidasreputavam-se admitidas;
vii) Ad articulandum — de apresentação dos artigos probatórios sobre os factos desmentidospelo demandado, cuja prova recaía só sobre o autor;
viii)Ad dicendum contra artículos — para impugnação da relevância e da pertinência dos arti-gos probatórios;
ix) De apresentação do interrogatório do demandado sobre os artigos probatórios discutidos;
x) A instrução da causa;
xi) Ad concludendum.
Esta tramitação podia ser ampliada se o demandado, por exemplo, deduzisse excepçõesdilatórias ou peremptórias, para além de poderem ocorrer, ao longo do processo, variados inci-dentes que atrasavam o decurso da causa., Fairén Guillén, op. cit.: 241 ss.

12 Op. cit.: 227 ss.



podiam entrar logo na apreciação do fundo da causa até à prolação da sen-
tença final13;

iii) excepciones dilatorias repellendo — Para além de poder dispensar,
como vimos, a litis contestatio, o juiz podia recusar as excepções dilatórias,
com idêntico propósito de reduzir o número dos actos.

Com o processo acelerado modifica-se completamente o sistema de
defesa do demandado. «O dilatório unia-se ao peremptório; a defesa contra
o pedido tinha de ser apresentada dentro de um mesmo e único prazo: intro-
duzia-se o princípio da eventualidade»14.

A intensidade de aplicação deste princípio dependia da interpretação
dada pelo juiz ao limite posto pelo segmento «non sic tamen judex abbreviet,
quin… defensiones legitimas admittantur»15.

iv) A Saepe passa bruscamente da fase postulativa para a fase pro-
batória.

A «rainha das provas» continuou a ser o juramento. A Saepe acolhe os
usos antigos sobre a confissão das partes e artigos para melhor prova (par-
tium confessiones et artículos ad clariorem probationem usus longaevus in
causis admisit).

Todavia, em matéria probatória, introduz significativas inovações. Prevê
que o juiz fixe um mesmo prazo às partes e dia certo para estas produzirem
toda a prova e meios de defesa que quiserem utilizar na causa, depois da
entrega dos artigos, podendo as testemunhas introduzir elas mesmas outras
provas16.

Nos processos ordinários era de quarenta o número máximo de teste-
munhas. A Saepe reage contra esta realidade: «… testiumque superfluam mul-
titudinem refrenando».

Quanto aos outros meios de prova, designadamente os documentos, a
Saepe não previa a sua supressão, antes os compreendia nas frases «Non
sic tamen iudex litem abbreviet, quin probationes necessarie…admittantur»,
«Articulos ad clariorem probationem usus longaevus in causis admisit», «dan-
dum simul…terminum», «ad exhibendum omnia acta et munimenta…» e «pro
testibus producendis possint etiam instrumenta produci»17.

v) Interrogabit etiam partes, sive ad earum instantiam, sive ex officio, ubi-
cumque hoc aequitas suadebit — A Saepe regula em dois momentos diferentes
o interrogatório das partes. Num primeiro momento o interrogatório sucede ao
juramento «de calumnia vel malitia sive de veritate dicenda»; num segundo
momento, o interrogatório tem lugar quase a final, imediatamente antes de ser
proferida sentença, «conclusione non facta».
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13 Op. cit.: 105 ss.
14 Op. cit.: 278.
15 Op. cit.: 150 ss.
16 Op. cit.: 231 ss.
17 Op. cit.: 251 ss.



Trata-se, neste último caso, de um interrogatório que pode ser determi-
nado ex officio, quando o aconselhe a equidade, em ordem a averiguar a
verdade.

A doutrina tem visto nesta consagração do interrogatório das partes de
ofício um momento crucial na passagem de um modelo processual assente
numa ordem isonómica para um outro assente numa ordem assimétrica18.

A história do processo é percorrida pelo eterno conflito entre retórica e
lógica que reflecte duas concepções opostas de ordem, a ordem isonómica e
a ordem assimétrica.

A ordem isonómica está na base do processo medieval; a assimétrica na
do processus em sentido moderno.

Na ordem medieval, diz-nos Giuliani, iudex non potest supplere in facto.
«A suplência constituiria uma violação do princípio da neutralidade e impar-
cialidade do juiz, porquanto na ordem isonómica — baseada no princípio do
contraditório — as partes têm um igual ónus da prova, entendido como ónus
da persuasão»19.

«No processus pertence ao invés ao juiz pilotar o processo segundo o
ideal leibniziano do juiz «advocatus partium generalis»: a ordem assimétrica
legitima a suplência do juiz (iudex potest in facto supplere)»20.

A Saepe, já com constitutiva vocação para a autoridade, a hierarquia e
a rapidez da decisão, permite que o juiz corte o debate e a discussão entre
as partes, que as interrompa por motivos de equidade, encetando um inter-
rogatório de ofício fora dos limites impostos pelo juramentum, em ordem ao
descobrimento da verdade, na base da qual profere sentença, sem alega-
ções prévias.

O acusatório desvanece-se; não estamos longe do processus.
vi) conclusione non facta — Mais curta ainda nos parecerá a distância

do processo moderno se pensarmos que a Saepe era contra as iurga, as
disputas entre advogados (advocatorum et procuratorum contenciones et iur-
gia…refrenando), e que antes de 1306, de acordo com o Solemnis Ordo iudi-
ciarius, o juiz não poderia proferir sentença sem que uma das partes, ou as
duas por acordo, o requeresse.

Este regime foi revogado pela Saepe. O juiz passava a poder decidir de
acordo com o que resultava da causa, dispensando as alegações finais das
partes que constituíam as conclusões21.
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vii) Appelationes frustratorias repellendo — O velho direito canónico admi-
tia amplamente o recurso das decisões interlocutórias.

As apelações incidentais, demais a mais em sistemas de reexame, «cor-
tavam o tecido processual da instância». Passou-se a vê-las como inimigas
da celeridade e da economia processuais.

Seis séculos depois da Clementina, o legislador português continuava a
deitar, como veremos, o mesmo olhar negativo sobre essas apelações.

2.2. As ordenações do reino
As Ordenações do Reino são o monumento jurídico mais importante da

nossa história, não suplantado sequer pelo movimento da codificação.
Durante quase quatro séculos, as Ordenações disciplinaram a vida dos

portugueses chegando vivas ao século XIX.
Antes do período liberal e da Reforma Judiciária, o processo civil cons-

tava do livro 3.º das Ordenações Filipinas.
As Primeiras Linhas sobre o Processo Civil, obra em IV tomos do advo-

gado na Casa da Suplicação Joaquim José Caetano Pereira e Sousa, cons-
tituem, na opinião de José Alberto dos Reis «a sistematização mais completa
e mais perfeita do processo civil» da época que vai até à Reforma Judiciária
de 1832. Seguirei, por isso, de perto esta obra22.

Nas Ordenações, o processo distinguia-se, em razão da forma, em pro-
cesso ordinário e sumário, não existindo processos especiais (§ VII).

No processo ordinário seguia-se a ordem solenemente prescrita pela lei;
no sumário só se observavam os actos substanciais, rejeitadas as soleni-
dades23.

O processo ordinário era considerado «como um modo pausado e solene
de proceder, em que a administração da justiça se apresenta com todo o
aparato de formas, solenidades e delongas, que inculcam a grande circuns-
pecção com que a magistratura deve proceder na averiguação dos factos e
do direito, disputados entre os litigantes, e na decisão soberana das questões
submetidas aos tribunais»24.

Designava-se assim esta forma porque era (ou devia ser) a que «ordi-
nariamente se usava» a «forma ordinária de proceder».

O processo ordinário compunha-se de actos «preparativos», «médios» e
«posteriores».

Preparatórios eram a citação, o libelo, a excepção, a reconvenção, a
contrariedade, a réplica, a tréplica, a oposição, a autoria e as cauções.
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Constituíam actos intermédios a litiscontestação, a dilação, as provas, a
publicação, as alegações e a conclusão.

Eram considerados posteriores a sentença, os embargos, a apelação, o
agravo, a revista e a execução (§ IX).

A expressão processo ordinário serviu no foro pátrio para identificar o
modelo a que os antigos praxistas chamavam processo pleno, em que se
produzia caso julgado25.

A par do processo ordinário, sobretudo por influência do direito canónico,
surgiu uma nova forma, com tutela célere e abreviada, o processo sumário.

Nas Ordenações, as causas sumárias podiam ser «propriamente tais» ou
«assim chamadas impropriamente» (§ CCCCLXXVIII).

Nas primeiras guardava-se a ordem natural do processo, a saber, a
exposição do facto e do direito de pedir, o conhecimento da causa e produ-
ção das provas e a decisão (§§ CCCCLXXIX e CCCCLXXX).

Estas três partes eram consideradas essenciais ao processo, não podendo
ser omitidas.

Mas já se omitiam as «solenidades civis», não se exigindo libelo arti-
culado, contestação solene da lide, dilação ordinária ou alegações finais
(§ CCCCLXXXI).

Pereira e Sousa elenca as acções que pertenciam «à classe das causas
sumárias propriamente tais», de entre elas as cujo valor não excedesse mil
réis (§ CCCCLXXXII).

As causas sumárias «impropriamente tais» chamavam-se sumárias não
porque nelas se guardasse a ordem natural do processo, mas porque se
seguia ordem diversa das ordinárias. Destas causas, algumas eram suma-
ríssimas ou verbais (§ CCCCLXXXIV).

Reconheceu-se que, em relação às causas de pequeníssima importân-
cia, era ainda precisa uma outra forma de processo, brevíssima e extremamente
simples.

Organizou-se, consequentemente, uma terceira classe de formas a que
a doutrina atribuiu o nome de processo sumaríssimo.

As sentenças proferidas nas causas sumárias propriamente ditas tinham
tanta autoridade e vigor como as proferidas em processo ordinário, guardadas
todas as formalidades do processo26, e embora cortando quase por metade
o número, as solenidades e os prazos do processo ordinário não deixava de
ser um processo plenário, rápido ou semi-plenário.

As causas sumárias «impropriamente ditas» podiam ser processos ple-
nários muito rápidos ou causas com verdadeira summaria cognitio.

O afastamento do nosso direito processual das Ordenações só se dá
com as Reformas Judiciárias de 1832, 1837 e 1841.
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O decreto n.º 24, de 16 de Maio de 1832 (Reforma Judiciária), pre-
viu para as pequenas causas um processo abreviado e barato e a plurali-
dade de ritos gerais manteve-se nas reformas judiciárias ulteriores (Nova e
Novíssima).

De entre as várias propostas e iniciativas que foram apresentadas para
servir de base a um projecto de Código de Processo Civil27, tem particular inte-
resse a Theoria do Processo Judicial, que José Joaquim Sanct’Anna fez publi-
car, em 185928.

Aí se defende que o legislador deve estabelecer um processo para as
pequenas causas, «cuja imperfeição, pelo lado das garantias da rectidão do
julgado, seja compensada por maior simplicidade e expedição»29.

Alexandre de Seabra, no seu projecto, não se afastou deste propósito.
O artigo 4.º dispunha:

«O processo é ordinário, sumário, ou especial.
§ único. A forma é determinada pelo valor do pedido, salvas as

disposições especiais deste Código».
Alexandre de Seabra havia proposto no seu projecto definitivo um processo

sumário ou verbal para as pequenas causas.
Sob a consideração de que era mais barato e rápido falar do que escre-

ver, a oralidade foi entendida por Seabra como instrumento para acelerar o pro-
cesso, quando estavam em jogo pequenos negócios30.

Ora a Câmara dos Deputados rejeitou a distinção sob o argumento de que
«não havia motivo para conservar a especialidade do processo sumário.

Além de não haver razão fundamental que determinasse a diferença
entre o processo ordinário e o processo sumário, não podia manter-se a dis-
tinção reconhecida no Projecto desde que a comissão decidiu que, em regra,
fossem escritos os depoimentos das testemunhas mesmo no processo, que
ali vinha considerado como sumário»31.

Na verdade, a partir do momento em que a comissão revisora eliminou
a principal diferença que pelos primeiros projectos do Código havia entre o pro-
cesso ordinário e sumário, a divisão tripartida de Seabra deixava de se jus-
tificar.

Quanto à forma, o Código de Processo Civil de 1876 consagrou a divi-
são do processo, civil ou comercial, em ordinário e especial (artigo 4.º).
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Prevaleceu, como afirmei, o princípio segundo o qual o valor da causa
não deve determinar a forma do processo que derivava da convicção de que uma
regulamentação minuciosa dos trâmites de qualquer processo tem por fim garan-
tir os direitos das partes, em termos de igualdade, e evitar o arbítrio do julgador.

O sistema de processo único revelou-se uma autêntica quimera jurídica.
Aconteceu, na verdade, um fenómeno não previsto pelo legislador.
O processo solene e garantístico que se oferecia como padrão aos par-

ticulares para fazerem valer em juízo os seus direitos cedo começou a reve-
lar as suas debilidades e a afastar os cidadãos da via judiciária.

O movimento judiciário diminuiu e só em raros casos foram instauradas
acções para cobrança de pequenas dívidas.

Isto porque depressa se reconheceu que não valia a pena exigir judi-
cialmente estas dívidas através de um processo moroso e complicado cujas
custas eram por regra superiores ao valor do objecto do litígio.

A justiça, dizia-se, transformara-se num «apanágio dos ricos ou reme-
diados», a quem ainda assim um «forte capricho» determinasse a instaurar as
acções de menor valor; os demandados desprovidos de meios de fortuna
para intervir cabalmente no processo ordinário viam perigar os seus direitos
de defesa; diminuíam os proventos do funcionalismo e as receitas do Estado
na verba de emolumentos e selos que devia receber.

Três boas razões para protestos, sobretudo provindos dos comercian-
tes, e para se reclamar a organização de um processo rápido e económico para
a exigência de créditos de diminuta importância.

Após várias iniciativas falhadas, foi, por fim, aprovado o Decreto n.º 3,
de 29 de Maio de 1907, vulgarmente designado decreto para cobrança de
pequenas dívidas.

3. A DISCIPLINA DO DECRETO N.º 3, DE 29 DE MAIO DE 1907
Este diploma teve por objectivo simplificar o processo civil e comercial em

relação às causas de pequeno valor.
Propôs-se «organizar um processo novo em que a necessidade de ave-

riguar a verdade se concilia com a indispensável celeridade, simplicidade e eco-
nomia dos meios para a alcançar» (cfr. relatório preambular).

Demarca-se assim da forma de processo ordinário do Código liberal,
que subordinava a trâmites considerados morosos, complicados e dispendio-
sos todas as acções sobre bens mobiliários e imobiliários que não deves-
sem seguir qualquer processo especial.

Vejamos de que modo.
Em traços grossos era esta a marcha do processo ordinário:
i) a acção tinha por base a petição inicial em que o autor requeria a cita-

ção do réu, deduzia os fundamentos da acção e concluía pelo pedido
(artigo 394.º);
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ii) seguia-se a distribuição feita numa das audiências ordinárias
(artigo 165.º) que se realizavam às segundas e quintas-feiras
(artigo 151.º, § 1.º);

iii) distribuída a acção, procedia-se à citação do réu (artigo 178.º ss.),
depois de ordenada por juiz competente (artigo 180.º);

iv) depois de ordenada, o escrivão ou o oficial procedia à citação de ime-
diato (artigo 179.º);

v) a citação revestia duas formas, pessoal ou edital (artigos 183.º ss.,
194.º e 195.º);

vi) a falta de oposição não dispensava, em regra, o autor de fazer a
prova das suas alegações, correndo a causa sem necessidade de
qualquer intimação pessoal (artigo 200.º );

vii) a citação para princípio da acção era acusada , pelo autor ou recon-
vinte, na segunda audiência posterior à citação ou ao oferecimento
da contestação, sob pena de ineficácia (artigos 201.º e 332.º, § único);

viii) feita a acusação, o processo só podia terminar por julgamento ou
perempção (artigo 202.º);

ix) o réu, que não estava obrigado a comparecer na audiência de acu-
sação da citação, podia impugnar o pedido, por excepção ou con-
testação, na terceira audiência posterior àquela em que fosse acusada
a citação (artigo 395.º);

x) se o réu deduzisse excepção ou contestasse, articulando ou jun-
tando documentos, o autor podia replicar na segunda audiência
a contar daquela em que devia ser oferecida a última defesa
(artigo 396.º);

xi) em caso de réplica, por artigos ou por junção de documentos, o réu
podia treplicar, no prazo de duas audiências a contar da designada
para oferecimento da réplica (artigo 397.º);

xii) findos os articulados, não comportando o processo audiência de dis-
cussão e julgamento, o juiz marcava dia para o depoimento das par-
tes e para os exames ou vistorias que tivessem sido requeridas
(artigo 398.º);

xiii) seguia-se a inquirição das testemunhas, cujo depoimento se reduzia
a escrito, em audiência extraordinária de expediente (artigo 399.º);

xiv) finda a produção de prova, o processo era continuado aos advoga-
dos para alegações por escrito (artigo 400.º);

xv) seguia-se a prolação da sentença, a publicar em audiência ordiná-
ria ou por entrega na mão do escrivão (artigo 153), e eventuais
recursos.

A discussão da causa, no processo civil ordinário, era em regra escrita,
só sendo oral quando interviesse o júri, por acordo expresso das partes redu-
zido a termo antes de estar designado dia para a inquirição das testemu-
nhas perante o juiz da acção (artigo 401.º), o que raramente acontecia, e
em certos processos civis especiais (v. g. processo de separação de pes-
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soas e bens e processo de suprimento do consentimento para a venda de bens
dos pais ou avós a filhos ou netos, em que intervinha o conselho de família
com funções de julgar).

Confrontemos agora este processo com o processo declarativo para as
acções de pequeno valor:

i) este processo começava pela petição inicial, em que o autor dedu-
zia o pedido e seus fundamentos e requeria que o réu fosse citado,
para o impugnar, em dez dias, sem necessidade de acusação da
citação (artigo 2.º);

ii) distribuída a acção (artigo 3.º), o réu era citado;
iii) na falta de impugnação operava o efeito cominatório pleno, sendo o

réu condenado definitivamente no pedido (artigo 4.º);
iv) à impugnação, onde o réu deveria deduzir todas as excepções e

alegar toda a defesa que tivesse (artigo 5.º), podia o autor respon-
der, em cinco dias, mas somente quanto à matéria das mesmas
excepções ou incidentes deduzidos (artigo 6.º);

v) à resposta do autor podia ainda o réu responder, para se opor à
arguição da falsidade dos documentos juntos com a contestação,
mas também para arguir a falsidade dos documentos oferecidos com
a resposta do autor (artigo 6.º, § 4.º);

vi) apresentada a última resposta, qualquer das partes podia requerer
arbitramento, em três dias (artigo 8.º);

vii) em seguida à última resposta das partes ou à nomeação e impug-
nação dos peritos, e dentro de cinco dias, o juiz proferia despacho
regulador do processo (artigo 9.º);

viii) findas as diligências a realizar (inquirição por carta de testemunhas,
exames ou vistorias) o juiz designava, dentro dos dez imediatos, dia
para o julgamento (artigo 10.º), em cuja audiência eram lidos a peti-
ção inicial, a impugnação, as respostas, os documentos e provas
escritas, salvo se o interessado e o tribunal prescindissem da lei-
tura (artigo 11.º);

ix) procedia-se, depois, ao depoimento das partes e à inquirição das
testemunhas (artigo 11.º, § 1.º);

x) era concedida a palavra , por uma só vez, a cada um dos advoga-
dos (artigo 11.º, § 3.º);

xi) o processo era ulteriormente concluso ao juiz para proferir sentença,
em cinco dias, nas causas cíveis, ou para formular quesitos ao júri,
nas causas comerciais, sendo então a sentença publicada até à
segunda audiência posterior (artigo 11.º, § 4.º);

xii) da sentença final, nas acções de valor superior ao da alçada do juiz
de direito, havia apelação sem efeito suspensivo (artigo 11.º, § 6.º);

xiii) das decisões interlocutórias cabia agravo, mas se o juiz não reparasse
o agravo o tribunal superior só conhecia do recurso quando o processo
subisse, depois da sentença final, em recurso de apelação (artigo 11.º,
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§ 7.º). Subiam, porém, logo nos próprios autos, os agravos interpostos
das decisões que anulassem todo o processo, que julgassem pro-
cedentes as excepções de incompetência ou que julgassem não pro-
vada a habilitação (artigo 11.º, § 8.º)32.

Como alterações mais significativas do decreto de 29 de Maio, destaco:
i) a dispensa de intervenção obrigatória de advogados, excepto na

inquirição das testemunhas e nas alegações orais ou escritas;
ii) a redução para dois, em regra, do número de articulados;
iii) a dispensa da dedução por artigos dos fundamentos do pedido e

da defesa;
iv) a dispensa da obrigatoriedade da indicação do valor da causa na

petição inicial, sob pena de não recebimento;
v) a consagração do cominatório pleno, para os casos de revelia ope-

rante;
vi) a obrigatoriedade de se requerer na petição, impugnação ou res-

posta o depoimento de parte e de se oferecerem com tais peças
todos os documentos respeitantes à causa e os róis de testemu-
nhas;

vii) a proibição de o juiz ordenar oficiosamente o arbitramento;
viii) a supressão de segundo arbitramento;
ix) a consagração do despacho regulador do processo;
x) a ordem do processo a seguir no julgamento, com depoimentos não

escritos das testemunhas e alegações orais;
xi) a não admissão, em caso algum, de recurso dos despachos que

coubessem na alçada do juiz;
xii) a consagração do sistema de subida diferida dos agravos;
xii) a faculdade concedida ao Tribunal da Relação de indeferir todos os

actos e diligências sem influência no exame e decisão da causa.

4. ABREVIAR OU DIFERENCIAR
O processo do Decreto n.º 3 não tem designação legal, é um processo

inominado.
Apenas o artigo 1.º dispõe que «as acções civis ou comerciais, cujo valor

não exceda 200$000 réis em Lisboa e Porto e 100$000 réis nas restantes
comarcas, e para as quais a legislação vigente não estabelece processo
especial, serão processadas no tribunal competente pela forma indicada
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nos artigos seguintes, ou tenham por objecto bens mobiliários ou imobi-
liários».

Discutiu-se, desde logo, se o novo processo era sumário ou especial.
A discussão não era inócua e estava carregada de consequências práticas.
O artigo 130.º, 5.º, do Código de Processo Civil considerava insuprível a

nulidade consistente no emprego de processo especial para o caso em que
a lei o não admitisse.

Nulidade de conhecimento oficioso, em qualquer estado do processo.
O decreto de 29 de Maio foi promulgado em ditadura e desde logo os tri-

bunais sindicaram a constitucionalidade do diploma.
O primeiro a fazê-lo foi o juiz Abel de Mattos Abreu, do Tribunal do

Comércio de Lisboa33.
Nessa decisão, depois de se ter considerado que o referido decreto não

tinha força de lei, não podendo, por conseguinte, revogar ou suspender os códi-
gos do processo comercial e do processo civil, entendeu-se que no caso em
apreciação tinha havido emprego de processo especial para caso em que a
lei o não admitia, o que à luz da lei processual vigente constituía nulidade insu-
prível implicando a anulação de todo o processado.

A tese deste magistrado foi acompanhada na doutrina por Barbosa de
Magalhães34 e José Soares Nobre35.

A tese destes autores pode resumir-se nos seguintes termos: o artigo 4.º
do Código de Processo Civil contém uma divisão bipartida das formas pro-
cessuais. Há um tipo uniforme para todos os processos — o processo ordi-
nário — e formas processuais que fazem excepção àquela regra — proces-
sos especiais.

Todas as formas que se afastem da regra entram na categoria das
excepções.

O Decreto n.º 3 deixou o artigo 4.º intacto e estabeleceu um processo
cujas formalidades e termos divergem consideravelmente do rito ordinário.

Importa, por conseguinte, concluir que o processo do decreto n.º 3 cabe
na excepção, não na regra, logo é um processo especial.

Contra esta tese insurgiu-se José Alberto dos Reis, para quem o novo pro-
cesso devia ser antes considerado um processo sumário, não especial36.

Para este autor a classificação do artigo 4.º do Código de Processo Civil
só era válida para as formas de processo admitidas nesse Código.

Perante uma modalidade nova de processo o que cumpria indagar era se
essa nova forma cabia ou não dentro daquela classificação.
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Ora, para ele, a resposta a esta indagação só podia ser negativa. Não
cabia.

O que caracteriza o processo especial é a sua aplicação exclusiva à
defesa de certos e determinados direitos. Este exclusivismo é que lhe dá a
índole de processo-excepção e o distingue do processo-regra.

O Decreto n.º 3 tem um manifesto cunho de generalidade. A diferença
entre o processo ordinário e os processos especiais não reside apenas na
forma. Importa levar em conta o respectivo campo de aplicação.

O processo do decreto de 29 de Maio só se diferencia do ordinário na
forma, mas não no campo de aplicação.

Daí que se deva concluir que tal processo não é especial, «tem o mesmo
carácter e exerce a mesma função que o processo sumário do antigo direito
e do projecto do Código: é verdadeiramente um processo sumário»37.

Para o professor de Coimbra o processo, depois da entrada em vigor do
Decreto n.º 3, dividia-se em comum e especial, subdividindo-se o processo
comum em ordinário e sumário38.

Sabemos hoje o futuro desta classificação, como ela fez o seu caminho
e, bem ou mal, acabou por se impor.

5. DIVERSIFICAR OU DIFUNDIR
O legislador, em qualquer tempo ou lugar, sempre colocou ao lado do pro-

cesso tido num determinado momento histórico como ordinário, modelos pro-
cessuais diversificados, para com eles assegurar a justiça civil.

Assim também aconteceu em Portugal.
O Código de oitocentos justapôs ao processo ordinário um número con-

siderável e variado de processos especiais.
O Código de 76 contém um capítulo (o Capítulo III do Título IV do

Livro IV) no qual distribui por 29 secções os processos especiais.
Mas não se pense que o número destes processos se equipara ao

número das secções. Estas subdividem-se em sub-secções, contendo algu-
mas daquelas e destas outros processos especiais, o que contribui para o
aumento da nossa «flora processual», já em si excessiva.

Se a isso acrescentarmos os processos especiais regulados fora do
Capítulo III39, mesmo que não se abranjam os actos preventivos e conser-
vatórios para algumas causas nem os incidentes e sem mencionar os processos
especiais regulados por legislação avulsa40, ficamos com uma ideia clara que
o nosso legislador foi extremamente pródigo no estabelecimento de processos
especiais.
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37 José Alberto dos Reis, Processo Ordinário e Sumário, op. cit.: 67.
38 Ibidem.
39 Dias da Silva, op. cit.: 23 ss.
40 Dias da Silva elenca, em termos não taxativos, 17 processos especiais, op. cit.: 30 ss.



De tal maneira que Bernardo de Serpa fala em «quarenta e tantas» for-
mas de processo especial41 e Dias da Silva não ousa, já na altura, avançar
um número exacto para os processos especiais existentes no nosso ordena-
mento (e até no próprio Código).

Aquela ideia de prolixidade sai reforçada da comparação com outros
Códigos contemporâneos da mesma área cultural.

O Código de Processo francês de 1806, por exemplo, dedica aos pro-
cessos especiais três livros da 2.ª parte que regulam cerca de 13 processos
diferentes.

O Código de Processo italiano de 1865 consagra o último livro, dividido
em 12 títulos, aos «procedimenti speciali» e a LEC espanhola de 1881 trata
em sede de jurisdição contenciosa de 13 processos especiais a que acrescenta
depois vários processos de jurisdição voluntária42.

Quer dizer: o legislador português pretendeu ser radical no que se refere
ao processo ordinário, arreigando-se a princípios liberais e iluministas, mas em
contrapartida, alargou desmedidamente o leque dos processos especiais, como se
receasse os efeitos que aquela opção pela igualdade pudesse na prática implicar.

Fê-lo, aliás, de uma forma totalmente arbitrária, sem critério que não
fosse o da conveniência e da oportunidade, tornando inviável qualquer clas-
sificação minimamente rigorosa43.

A criação, em 1907, de um novo processo especial, a acrescentar aos
muitos já existentes, só poderia ter provocado uma crise no sistema de jus-
tiça por razões exógenas à própria realidade processual.

Como aliás se tornou depois hábito, o processo transformou-se no bode
expiatório dos males da justiça e um pretexto para o combate político.

O Decreto n.º 3 representa uma fuga historicamente muito significativa do
processo ordinário.

Se o processo ordinário não era adequado à sua função então importava
reformá-lo de modo apropriado, e não atacá-lo pondo em causa o papel cen-
tral que até então representava.

O sistema do nosso Código liberal partia de uma orientação razoável:
baseava-se num tipo processual capaz de conhecer toda a classe de con-
trovérsias, que fazia as vezes de processo prototípico e a que se justapunham
modalidades procedimentais que asseguravam o julgamento de determina-
das controvérsias segundo rito especial, atendendo à particular relevância de
certos e determinados direitos.

A esta divisão pode estar subjacente uma ideia de diversidade, que não
se confunde com proliferação.

Diversidade e proliferação de tipos processuais são realidades diferentes,
ainda que intimamente ligadas.
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41 RLJ, 5.º ano: 483.
42 Dias da Silva, op. cit.: 19 ss.
43 Dias da Silva, op. cit.: 64 ss.



A diversidade foi ao longo da história do processo uma técnica de polí-
tica legislativa, um mecanismo eficaz para adequar a tutela dos tribunais à diver-
sidade das controvérsias.

A proliferação de processos é o resultado do abuso desta técnica, justi-
ficado tantas vezes pela desconfiança gerada pelo modelo de processo ordi-
nário vigente, incapaz por si só de dar efectiva resposta às necessidades da
administração da justiça.

A proliferação processual tem pelo menos os seguintes defeitos:
i) prejudica a visão de conjunto do sistema processual;
ii) impede uma interpretação harmónica dos princípios e dos preceitos

legais concretos;
iii) obriga a multiplicar esforços na procura da tutela adequada dos

direitos;
iv) provoca confusões e frequentes erros na forma do processo;
v) é causa de restrição do direito de acesso à justiça.
Um pouco por todo o lado, um número incontável de processos especiais

foi sendo colocado a par do processo ordinário.
Já vimos que isso aconteceu também em Portugal. Também nós não ficá-

mos imunes a este fenómeno de multiplicidade e multiplicação, sem critério
razoável, de ritos processuais.

6. ACELERAR OU GARANTIR
O Decreto n.º 3 erigiu como suas finalidades primordiais a celeridade, o

barateamento e a eficácia processuais, o que passava por combater os cha-
mados expedientes dilatórios e a chicana.

Uma simples leitura do preâmbulo do diploma permite concluir que o
legislador ainda se preocupou em fazer sobressair as «necessidades irrecu-
sáveis da vida prática» que obrigavam a abandonar os bons princípios garan-
tísticos do processo liberal.

Reconhece-se, por exemplo, «que a regulamentação minuciosa dos trâ-
mites de qualquer processo, especialmente quanto à produção de provas,
tem por fim garantir os direitos das partes, evitando, tanto quanto possível o
arbítrio do julgador»; refere-se que se pretende conciliar «os interesses con-
traditórios em jogo, simplificando e barateando o processo sem prejuízo da
defesa do réu, e das garantias indispensáveis à boa administração da justiça».

Todavia, à força de sacrificar as garantias pela eficácia acabou por esque-
cer a eficácia das garantias.

Representam, entre outras medidas, diminuição das garantias:
i) a grave cominação para a falta de impugnação do réu regularmente

citado (artigo 4.º), «porque, segundo se deduz dos termos imperati-
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vos do decreto, o juiz terá de condenar sempre, sem discutir a legi-
timidade das partes, nem a competência do juízo, nem a proprie-
dade do processo, nem qualquer nulidade insuprível deste»44, ficando
drasticamente diminuídos os direitos de defesa em caso de incon-
cludência da petição inicial;

ii) a restrição da admissão dos incidentes de chamamento à acção e
autoria, circunscrita às acções de reivindicação (artigo 5.º, § 3.º),
excluindo o chamamento v. g. do fiador ou do devedor solidário;

iii) o disposto no artigo 6.º, § 5.º, que só permitia a arguição de falsidade
de documentos juntos com a última resposta do réu e bem assim a
de qualquer termo ou acto judicial, em acção especial a instaurar
em separado, nos termos do artigo 148.º, n.º 2, do c.p.c.;

iv) a restrição dos meios de prova (v. g. com a obrigatoriedade de as par-
tes requererem o depoimento pessoal logo na petição inicial ou na
impugnação, ficando, na falta de impugnação ou de respostas, inibi-
das de o requerer depois — artigo 8.º);

v) poder arbitrário de o juiz indeferir o arbitramento, ainda que ambas
as partes concordassem na indispensabilidade da sua produção
(artigo 8.º, § 1.º);

vi) proibição de os peritos nomeados pelo juiz, por mais manifesta que
fosse a sua incompetência, o seu impedimento legal ou os motivos
da sua suspeição, poderem ser recusados (artigo 8.º, § 3.º);

vii) a obrigação imposta às partes de declararem antes do julgamento se
prescindiam ou não de recurso (o que podia criar uma «atmosfera de
animadversão por parte de um grande número dos nossos juízes, que
vêem naquela declaração, ainda que justamente determinada, uma
afronta ao seu elevado critério e à sua conhecida imparcialidade»45);

viii) a previsão de serem extractados na acta de audiência os depoi-
mentos das partes e das testemunhas nas causas civis que exce-
dessem a alçada do juiz de direito quando autor ou réu declarassem
não prescindir de recurso (artigo 11.º, § 2.º), por o extracto, «cujo
tamanho será maior ou menor segundo o critério do juiz e dos advo-
gados, e sobre o qual a discussão será inevitável»46, dificultar a
reprodução clara dos depoimentos e, consequentemente, uma apre-
ciação conscienciosa dos mesmos;

ix) agravamento do regime e pressupostos legais da condenação por
litigância de má fé (artigo 11.º, § 5.º );

x) subida diferida dos agravos das decisões interlocutórias, em regra ape-
nas com o recurso de apelação da sentença final, deixando literal-
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44 V. de M., «Cobrança de pequenas dívidas», Gazeta da Relação de Lisboa, ano 20.º: 730.
45 José Soares Nobre, O novo processo, op. cit.: 37.
46 V. de M., «Cobrança de pequenas dívidas», op. cit.: 361. Ulteriormente, em 1932, o Decreton.º 21.287, de 26 de Maio, criou uma outra forma, o processo sumaríssimo (artigo 123.º).



mente as partes, no decurso do processo, nas mãos do juiz e dos
seus eventuais erros (artigo 11.º, § 7.º);

xi) eliminação do recurso em importantes hipóteses que, de acordo com
o artigo 42.º do c.p.c., admitiam sempre impugnação (questões sobre
competência e jurisdição; sobre o estado de pessoas e sobre sepa-
ração de pessoas e bens; sobre habilitação, sobre multas por liti-
gância de má fé) (artigo 11.º, § 9.º)47.

7. 100 ANOS DEPOIS DO DECRETO DE 29 DE MAIO DE 1907
Olhando para trás, a uma distância de 100 anos, que balanço rápido se

pode fazer da evolução do nosso processo civil, justamente a partir das três
ideias-força que escolhi neste trabalho como ângulo de análise (abreviação,
difusão e aceleração)?

Julgo que se pode responder que passámos para uma situação carac-
terizada pela diferenciação, proliferação e uma ainda maior aceleração pro-
cessual.

Vejamos.
7.1. Diferenciação
As expressões tutela abreviada e tutela diferenciada são bastante equí-

vocas.
Tanto se pode considerar abreviado um iter procedimental a que foram

suprimidas algumas das formalidades próprias do rito de cognição plena48 e
exaustiva, sem que o procedimento deixe de garantir o contraditório antecipado
e atingir a sentença de mérito e o caso julgado segundo modalidades pre-
determinadas pelo legislador, como uma forma de cognição incompleta e
superficial, em que se estabelecem limites à cognição, no sentido da profun-
didade.

O conceito de cognição sumária é diverso e muito mais amplo do que a
noção de processo sumário.

Nalguns casos, na cognição sumária, o contraditório é postecipado.
A cognição é sumária porquanto parcial, circunscrevendo o seu objecto só a
uma parte dos factos relevantes, precisamente os factos constitutivos alega-
dos pelo autor ou requerente.
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47 Ibidem.
48 Segundo Andrea Proto Pisani a essência da cognição plena colhe-se, por um lado, da pre-determinação legislativa das modalidades de realização do contraditório, das formas e dos ter-mos em que o processo se articula, e, por outro, da realização do contraditório de formaplena e antecipada. Estas características fazem com que o acertamento final possa ser dotadodo regime de imutabilidade que caracteriza o caso julgado material, Lezioni di Diritto Pro-

cessuale Civile, 4.ª ed., Jovene editore, Napoli, 2002: 546-7.



Noutros casos, existe contraditório antecipado, mas a cognição é sumá-
ria, porquanto superficial na medida em que a actividade cognitiva do tribunal,
tendo embora por objecto os factos que fundamentam o pedido e as excep-
ções, não se realiza segundo as formas e modalidades previstas, com função
de garantia, na lei de processo para a cognição plena49.

Por outro lado, a diferenciação, entendida literalmente significa que a
necessidades diversas de tutela devem corresponder formas diversas de
tutela50.

Neste sentido a existência de várias espécies e sub-espécies de acções,
declarativas, executivas ou cautelares, constituíram já uma manifestação dessa
diferenciação.

Não é a esta realidade que me refiro quando falo em tutela jurisdicional
diferenciada (t.j.d.).

O termo t.j.d. deve ser reservado ou para a predisposição de vários pro-
cedimentos de cognição plena e exaustiva alguns dos quais modelados a
partir das particularidades das singulares situações substanciais controvertidas
ou entendida como a predisposição de formas típicas de tutela sumária não
cautelar (desprendida do requisito do periculum in mora) ou cautelar51.

O Decreto n.º 3, ao criar e regulamentar um procedimento rápido e ajus-
tado às exigências da sociedade portuguesa do princípio de novecentos, só
se demarca em extensão, não em profundidade, do então vigente processo
ordinário, com ele partilhando os traços essenciais da cognição plena.

Foi assim também, quando em 1932, o Decreto n.º 21.287, de 26 de Maio,
criou uma outra forma comum, o processo sumaríssimo (artigo 123.º).

Em ambos os casos houve abreviação não diferenciação, em qualquer
dos sentidos acima referidos52.

Barbosa de Magalhães reagiu à aprovação do decreto de 29 de Maio com
pessimismo lembrando aos que com tanta pressa reclamavam um processo
expedito para a cobrança de pequenas dívidas que «se ela visa facilitar a
perseguição judicial aos que devem pouco, vai ser, pelo contrário, uma abun-
dante fonte de recursos para os que pleiteiam muito»53.

Tratava-se já de alertar para o efeito da penetração das controvérsias de
baixo valor económico, múltiplas e em série, no sistema da justiça, litígios
esses que hoje em dia colonizam os nossos tribunais e a que o processo de
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49 Op. cit.: 547 ss.
50 Andrea Proto Pisani, «Sulla tutela giurisdizionale differenziate», Riv. dir. proc., 1979: 536 ss.
51 Andrea Proto Pisani, op. cit.: 538, e «Dai riti speciali alla differenziazione del rito ordinário»,

Foro Italiano, 2006-5: 86.
52 Também em relação ao processo sumaríssimo se discutiu se era um processo comum ou espe-cial. Mais uma vez prevaleceu a posição de José Alberto dos Reis. Cfr., deste autor, Código

de Processo Civil, anotado, Vol. II, Coimbra Editora, Coimbra, 1949: 298-300; sobre a reper-cussão desta discussão em sede de cumulação de pedidos, Américo de Campos Costa, «Seum pedido a que corresponde processo ordinário ou sumário se pode cumular com outro aque cabe processo sumaríssimo», Revista de Direito e Estudos Sociais, ano 9.º, 1956: 284 ss.
53 Barbosa de Magalhães, «Decretos dictatoriaes», Gazeta da Relação de Lisboa, 20.º ano,1907: 705.



injunção e outras acções especiais têm procurado, com maior ou menor efi-
ciência, dar resposta.

Não por acaso o Decreto n.º 3 surgiu promovido pela Associação Comer-
cial e dos Lojistas de Lisboa, e em geral pelos comerciantes do País.

O legislador de 1907 deu uma resposta in ovo a esse fenómeno actual-
mente relevantíssimo, através da criação de um novo processo comum.

Mas se a tentativa de adaptar os velhos esquemas (o processo sumário)
às novas realidades, favorecendo a possibilidade de recurso ao juiz, teve
possibilidades de se afirmar e obter resultados num sistema ainda assente
sobre a propriedade e a empresa, já claudicou numa sociedade cujo fulcro
reside no sector financeiro e no consumo de massa.

O contencioso economicamente conveniente desfez qualquer veleidade de
a tutela abreviada garantir às empresas uma cobrança efectiva dos seus créditos.

A passagem do Estado Liberal para o Welfare State e os interesses
sociais que subjazem a esta transformação introduziram nos ordenamentos
modernos uma miríade de processos especiais não só para assegurar a tutela
dos chamados novos direitos, mas também, e em não poucos casos, para alar-
gar a área dos privilégios54.
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54 Um exemplo ilustra bem esta última hipótese. No dia 7 de Novembro de 1984, estando reu-nida a Comissão de Revisão do Código de Processo Civil, na presença de todos os seus mem-bros, o seu presidente, Antunes Varela, submeteu à apreciação da Comissão uma propostade criação de um processo civil especial para o conhecimento de litígios surgidos no âmbitode contratos de locação financeira que tinha sido apresentada ao Ministro da Justiça, pela Asso-ciação Portuguesa de Empresas de Leasing (Actas das sessões da Comissão de Revisão doCódigo de Processo Civil, BMJ 358: 67 ss.).Esta proposta contém soluções curiosas: prevê, entre outras, a possibilidade de apreensão dacoisa locada antes de o tribunal se assegurar de que o locador tem direito à restituição e queo tribunal competente para acção seja o tribunal da comarca em cuja área se situar a sededa sociedade locadora ou onde os bens se encontrem, à escolha do locador.Apreciada a proposta a comissão pronunciou-se desfavoravelmente sobre a mesma. Nem umsó membro da Comissão encontrou motivos para com ela concordar.Vejamos, em termos necessariamente sintéticos, as reacções que a proposta da APEL mere-ceu a cada um dos membros da Comissão.Antunes Varela considerou a prevista possibilidade de apreensão da coisa locada antes de reco-nhecido o direito à restituição por parte do locador «uma medida muito perigosa»; «disseainda entender também que o diploma sugerido não é oportuno, por não haver razões que jus-tifiquem que seja resolvida com urgência a situação que contempla»; «na verdade, ele tra-duzir-se-ia na criação de um estatuto privilegiado, manifestação, no fundo, de um certo neo-corporativismo que hoje assola alguns países europeus» (op. cit.: 68 e 71).Cardona Ferreira manifestou-se contra o projecto, quer na generalidade, quer na especialidade,pelas razões seguintes: «em primeiro lugar, porque se trata da criação de mais um processoespecial, o que só se justificaria por razões ponderosas, contendo já o actual Código de Pro-cesso Civil demasiados processos especiais; em segundo lugar, e sobretudo, porque a adop-ção da medida proposta se traduziria na criação de um privilégio infundamentado para os titu-lares dos contratos de locação financeira, que até poderia suscitar problemas de compatibilizaçãocom o princípio da igualdade (artigo 13.º da Constituição Portuguesa)» (op. cit.: 68).Campos Costa também se mostrou contrário à aprovação do projecto e apresentou propostaalternativa (ibidem).Carlos Mourisca chamou a atenção para «a não existência de qualquer razão para protegerespecialmente o locador financeiro, colocando-o numa posição privilegiada face aos outros loca-dores, que materialmente se podem encontrar numa situação idêntica. Referiu em particular



Sem se questionar a legitimidade da diversificação dos instrumentos pro-
cessuais de tutela, não se pode deixar de levar em conta, em concreto, por
um lado, o princípio da igualdade consagrado no artigo 13.º da CRP — que
veda que se ultrapassem os princípios de razoabilidade no tratamento pro-
cessual diferenciado — e, por outro lado, o princípio da igualdade de posições
no processo, densificação do princípio do processo equitativo recebido no
artigo 20.º, n.º 4, da CRP55.

7.2. Proliferação
Se historicamente a criação de uma forma única — a ordinária — para

a resolução de todo o tipo de controvérsias se revelou uma utopia, maior
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o caso do aluguer de automóveis e de mobílias, em que até, sobretudo neste último, o loca-dor pode estar numa posição muito mais fraca do que aquela em que normalmente se encon-tra o locador financeiro» (op. cit.: 69).Castro Lopo «teve dificuldades em encontrar razões para apenas se defender os interessesdo locador, que não são os únicos que estão em jogo» (op. cit.: 70).Herculano Esteves considerou «o diploma totalmente inaceitável». «Na verdade, o contratode locação financeira é muito importante, mas não há qualquer razão para dar aos locadoresfinanceiros um tratamento de privilégio em relação aos outros locadores. Se ele fosse criado,então outros sujeitos pretenderiam também um regime próprio — os Bancos, para os mútuosque realizarem, as empresas públicas em geral para os negócios de que forem parte, etc. —e acabaríamos por voltar de novo ao velho sistema das actiones.O risco da justiça — aqui, o risco da demora — existe tanto para os locadores financeiros comopara todos os outros agentes económicos; subtrair aqueles aos encargos do processo normalé ilegítimo.Não se opõe ao projecto por se tratar de mais um processo especial, mas sim por ser injus-tificada essa criação» que constituiria materialmente uma violação do princípio da igualdade(op. cit.: 71).Também Maria dos Prazeres Beleza «se pronunciou contra a emissão de um parecer favo-rável sobre a proposta, por entender tratar-se de um privilégio injustificado» (ibidem).Rodrigues Bastos e Manso Preto preferiram uma abordagem de forma.Pois bem, como é sabido, o Decreto-Lei n.º 149/95, de 24 de Julho, introduziu no nossoordenamento o procedimento cautelar típico de entrega judicial do bem objecto de contrato delocação financeira e cancelamento do registo, permitindo, pela primeira vez, que através deuma tutela sumária do direito, o seu titular obtivesse o próprio bem que suposta e tradicio-nalmente só era suposto ser alcançado com a acção principal, a saber, a possibilidade de dis-por da coisa, com celebração de nova venda ou novo contrato de locação. Ou, dito de outromodo, abrandando a característica da provisoriedade própria das providências cautelares e maisdo que isso dispensando até a demonstração do requisito do periculum in mora.Como se sabe, são três os requisitos de que depende o decretamento da providência. Umprimeiro requisito é de natureza subjectiva: só pode lançar mão da providência o locadorfinanceiro. Os dois restantes revestem natureza objectiva. Enumeram-se duas causas queem alternativa permitem ao locador recorrer ao procedimento, a saber, a resolução do con-trato ou a caducidade do mesmo pelo decurso do prazo, com ressalva das situações emque o locatário exerceu regularmente o direito de compra. Finalmente, como terceiro requi-sito, exige-se que o locatário ainda não tenha restituído a coisa ao locador.A jurisprudência tem considerado que o locador não precisa de alegar nem demonstrar o
periculum in mora, que a lei efectivamente presume (júris et de jure), a partir da considera-ção de que o uso contínuo da coisa pelo locatário determina sempre um prejuízo para olocador, proprietário da coisa.

55 Giampiero Balena, Elementi di Diritto Processuale Civile, Vol. I, 3.ª ed., Cacucci Editore, Bari,2006: 9 ss.



utopia será pensar numa proliferação ilimitada da tutela especial, construindo,
por via legal, um processo ad hoc para cada uma das situações, envolvendo
particulares e empresas, carecidos de protecção específica56.

A imagem monolítica do processo ordinário não tem hoje, como nunca
teve, qualquer correspondência com a realidade.

Ao criar mais uma forma de processo, doravante considerada comum, ao
lado da chamada ordinária, doravante secundária, o legislador português
seguiu uma tendência de difusão das formas processuais que ao longo de todo
o século XX não cessou de se expandir.

Uma legislação diluviana continuou a incidir sobre o sector reservado
ao processo ordinário, reduzindo progressivamente um campo já comprimido
pelas formas abreviadas do processo comum.

Se não erro, o nosso país encontra-se no pelotão da frente dos países
da União Europeia com maior número de processos especiais.

Antes da entrada em vigor da reforma de 95/96, o código continha 17
capítulos dedicados aos processos especiais, alguns deles abarcando
sub-processos especialíssimos.

Se a isso acrescentarmos 25 tipos diferentes de processos de jurisdição
voluntária ficamos com uma ideia, ainda assim pálida, da proliferação de for-
mas processuais existente na nossa ordem jurisdicional civil.

A doutrina clamava desde há muito contra esta proliferação e discutia a
natureza de alguns desses processos57.

A revisão de 95/96 reduziu o número dos processos especiais; eliminou,
por exemplo, as acções possessórias e a posse judicial avulsa, a adjudicação
e venda de penhor e algumas acções de arbitramento; reformulou os sub-
sistentes.

Mas a nossa «flora processual» continua a ser extensíssima, com mais
de quatro dezenas de espécies e sub-espécies diferentes, só no Título IV do
Livro III do Código.

Por outro lado, o nosso ordenamento acolhe com particular amplitude
os títulos executivos de formação extrajudicial.

Basta pensar no actual elenco do artigo 46.º c.p.c. Também neste par-
ticular o Decreto n.º 3 inovou e insere-se no espírito das reformas do século
passado.

O processo executivo começou por se destinar a dar execução aos
decretos judiciais. O Código de 1876 alargou a todas as escrituras públicas
de que constasse um crédito vencido, a exequibilidade concedida, pela Lei de 1
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56 Guiseppe Tarzia, «La durata del processo civile e la tutela dei deboli», Riv. dir. proc., 2005:320.
57 As acções de tutela da personalidade, do nome e da correspondência oficial (artigos 1474.ºe 1475.º), classificadas de jurisdição voluntária pelo legislador são verdadeiros processos denatureza contenciosa; ao invés os processos de interdição e de inabilitação (artigos 944.ºss.), considerados de natureza contenciosa, são processos de jurisdição voluntária, J. Lebrede Freitas, Introdução ao Processo Civil, Coimbra Editora, Coimbra: 50, nota 20.



de Julho de 1863, às escrituras de créditos hipotecários. Para poder ser
dado à execução, exigia-se sempre um documento autêntico ou autenticado.

O artigo 16.º do Decreto n.º 3, ampliando o elenco do artigo 798.º
do c.p.c. de 1876, veio dar força exequível a determinados documentos par-
ticulares (letras, livranças, cheques, facturas conferidas e quaisquer outros
escritos particulares) quando a assinatura do devedor estiver devidamente
reconhecida por notário, e deles constem os créditos referidos no artigo 1.º,
desde que se mostrem vencidos pelos próprios títulos ou por documentos a
que se refiram.

Também o procedimento de injunção e a acção especial conexa contri-
buíram e não pouco para a «fuga do processo comum».

A técnica do procedimento de injunção é uma técnica antiquíssima e
destina-se a evitar a sobrecarga de trabalho e de custos que acarreta um
processo de cognição plena nos casos em que tal não se justifica por não exis-
tir um verdadeiro litígio.

O legislador português não foi precoce nesta matéria. Só em 1993, com
o Decreto-Lei n.º 404/93, de 10 de Dezembro, instituiu o procedimento de
injunção inspirando-se no sistema alemão, onde o processo é tramitado na
secretaria judicial.

Trata-se de um procedimento para-judicial, com a prevalente função de
criar um título executivo extrajudicial.

Não têm faltado entre nós os incentivos à injunção. Desde o Decreto-Lei
n.º 269/98, de 1 de Setembro, que modificou decisivamente o regime de 93,
o procedimento de injunção sofreu sucessivas alterações, todas ampliativas do
seu âmbito de aplicação, maxime as operadas pelos Decretos-Leis n.º 32/2003,
de 8 de Março, e n.º 107/2005, de 1 de Julho.

A injunção, superada uma primeira fase problemática, pode considerar-se
um êxito.

Em 1998, as injunções não ultrapassavam os 3.000 processos. Em 1999,
este número aumentou para 104.318, atingindo em 2003 os 300.000 processos.
Qualquer derrapagem entretanto havida em nada afecta a eficácia da medida.

O Regime Processual Experimental (RPE), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 108/2006, de 8 de Junho, prevê que «quando tenham sido trazidos ao pro-
cedimento cautelar os elementos necessários à resolução definitiva do caso,
o tribunal pode, ouvidas as partes, antecipar o juízo sobre a causa principal»
(artigo 16.º).

Trata-se de uma solução importada do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos de 2002 (artigo 121.º) que permite que o juiz antecipe a deci-
são final, num procedimento cautelar, desde que estejam alegados e tenham
sido objecto de prova os factos principais relativos ao direito alegado, estejam
preenchidos os requisitos para o deferimento da providência e as partes
tenham sido ouvidas.

Esta nova solução confirma o erro de se continuar a equacionar os pro-
blemas da justiça na base do processo declarativo comum e das estruturas
judiciárias a ele adequadas.
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Refira-se ainda o dado da experiência comum que nos diz que as con-
trovérsias de grande relevo económico são resolvidas pela via da arbitragem
voluntária.

A existência de um número cada vez maior de sectores em que é pos-
sível recorrer, de modo exclusivo ou em alternativa, a formas diferenciadas de
tutela, permite falar numa tendência para a cognição plena se tornar numa
forma residual de tutela dos direitos.

Mas tal não implica, nem a meu ver é desejável que implique, a supres-
são do processo ordinário que deve ser o «baluarte inexpugnável das garan-
tias»58.

Perante a proliferação de procedimentos especiais e a marginalização do
rito ordinário afastada que seja aquela solução radical, que de resto não vejo
ninguém defender59, três vias de reforma são equacionáveis.

A primeira via consiste em simplificar os trâmites processuais reduzindo-os
ao mínimo possível, suprimindo até alguns processos especiais, ainda que à
custa da manutenção de uma considerável pluralidade de ritos, inclusive
comuns.

Foi esta a opção do legislador de 95/96.
Uma segunda alternativa à «fuga do código» e do rito ordinário pode

consistir em configurar um regime processual particularmente elástico, que
atribua ao juiz amplos poderes de gestão para adoptar a disciplina processual
que melhor entenda adequar-se às particularidades da lide.

Foi esta via a seguida pelo legislador com a aprovação do RPE.
Como tive oportunidade de demonstrar noutro trabalho60 este regime

não consagrou um procedimento elástico, que se pode aumentar ou reduzir,
alargar ou encurtar, consoante as particularidades e necessidades da lide,
mas estabeleceu antes um procedimento liquido que suprime o principio da
legalidade das formas e dos actos processuais e em que estes actos e aque-
las formas se dissolvem nas mãos de oleiro ou de timoneiro do magistrado.

Um sistema elástico ou a fortiori liquido que concede aos juízes a facul-
dade de estabelecerem caso a caso as regras utilizáveis na marcha do pro-
cesso, comporta no seu seio o risco de uma justiça octroyée que pode subs-
tituir eventuais privilégios consagrados em classes ou tipos de acções por
outros directamente derivados da natureza do caso ocorrente ou da quali-
dade dos sujeitos processuais, substancialmente incontroláveis, sem garantias
de diminuição das diferenças sociais, em qualquer caso injustificáveis61.
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58 Andrea Proto Pisani, «Verso la residualitá…», op. cit.: 59.
59 Não esqueçamos que há grupos a quem interessa a conservação de um processo ordinário,rígido e ineficiente. Cfr. Sérgio Chiarloni, «Diritto processuale civile e societá di classe», Riv.

trim. dir. proc. civ., 1975: 740 ss.
60 Luís Correia de Mendonça, Processo civil líquido e garantias, Comunicação apresentada nas

II gionarte internazionali di diritto processuale civile — Stato di diritto e garanzie processualique decorreram em Bari-Casamassima, em 8-9 Junho de 2007.
61 Giovanni Verde, «Unicità e pluralità di riti nel processo civile», Riv. dir. proc., 1982: 664.



Uma terceira via consiste numa reforma radical dos processos, comuns
e especiais, suprimindo todos aqueles que seja possível eliminar.

Essa reforma poderia passar pela regulamentação de um único rito ordi-
nário que reabsorveria todos os processos especiais de cognição plena e
exaustiva previstos no Código e em leis especiais e que podia ser convo-
lado para um «carril» diferente por decisão do juiz, depois de exercido o con-
traditório, quando a complexidade da causa o justificasse62.

Esta solução, que não se confunde com a adequação formal e muito
menos com os amplos poderes de gestão processual do juiz consagrados
no RPE, tem sido testada com aparente êxito em sistemas como o inglês e
o francês e parece exequível, sem prejuízo das (demasiadas) peculiaridades
do direito substantivo.

7.3. Aceleração
A maioria dos nossos estudiosos e profissionais do foro vê na crónica e

excessiva lentidão dos processos a principal razão para a crise persistente do
sistema de justiça. Ninguém o ignora.

A justiça é lenta porque não acompanha o ritmo da sociedade moderna.
Os tempos mudam e nós não conseguimos mudar a tempo de acompanhar
essa mudança.

As circunstâncias sociais, sobretudo a partir de oitocentos, obrigaram a
que se tivesse de andar de uma forma cada vez mais rápida de ano para ano.

Hoje em dia, mesmo os poucos que dispõe de muito tempo, se deixam
arrastar pelo aumento de velocidade e ficam tão nervosos como os demais,
que não têm tempo, quando confrontados com os ritmos mais vagarosos de
antigamente63.

O arquitecto vienense Adolf Loos, contemporâneo de Franz Klein, numa
obra publicada no início do século XX64, dava como o melhor exemplo do
aumento de velocidade no andar o facto de o exército do Imperador Frede-
rico progredir 70 passos por minuto, enquanto um exército europeu moderno,
no inicio de novecentos, era obrigado a andar entre 115 a 117 passos por
minuto, e não escondia a sua curiosidade em saber quantos passos por
minuto dariam os soldados daí a 100 anos65.

Pois bem, de acordo com o nosso Regulamento de Ordem Unida os
nossos soldados dão hoje 120 passos por minuto em cadência ordinária,
ritmo que sobe para os 172 em cadência acelerada.
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62 Uop. cit. Recorde-se que, entre nós, nas várias tentativas de simplificação processual que vie-ram a concretizar-se no Decreto n.º 3 chegou a prever-se, na proposta de 1903 que o juiz con-volasse o processo para o processo ordinário.
63 Sobre os problemas da «dromologia» (de dromos, acção de correr, corrida) no mundo moderno,Paul Virilio, A Velocidade de Libertação, Relógio D’Água, Lisboa, 2000.
64 Adolf Loos, Ornamento e Crime, Cotovia, Lisboa, 2004.
65 Op. cit.: 119.



Andamos todos hoje, na verdade, muito mais depressa.
Como aceitar então que o processo em 1907 seguisse a marcha pausada

de 1876? Como não ficar nervoso em 2007 com um ritmo processual de
caracol, que mais nos parece «um exercício alternado de pé-coxinho»? Como
não ficar sensível ao processo europeu para acções de pequeno montante, com
o objectivo de simplificar e acelerar os processos transfronteiriços, estabele-
cido pelo Regulamento (CE) n.º 861/2007 do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 11 de Julho?

Compreende-se assim muito bem que as «novas exigências do processo
civil» passem pela tríade: organização, celeridade e eficácia66.

Mas já é difícil aceitar que essas exigências se esgotem nesta trindade
e que nenhuma atenção seja dada às garantias processuais das partes, que
valores como a justiça ou a equidade sejam praticamente silenciados.

A partir do preconceito, quase nunca explicitado, de que no nosso orde-
namento há excesso de garantismo, instalou-se, no nosso meio, uma cultura
regressiva de «velocidade de dominação».

No preâmbulo do RPE, por exemplo, o que se enfatiza, é o papel deter-
minante do juiz, enquanto responsável pela direcção material do procedi-
mento, sem qualquer menção às garantias das partes.

No preâmbulo do recente Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto, o
que se põe em destaque são os propósitos de simplificação, celeridade e
economia processual, sem uma única preocupação manifestada pelas garan-
tias e por uma densificação cabal do direito ao recurso.

O Decreto n.º 3 ainda teve o cuidado de equacionar o binómio eficiên-
cia-garantias.

Hoje estamos todos muito nervosos para isso.
A main stream tem consistido, ao longo dos últimos 80 anos, em refor-

çar o papel de direcção material do juiz ergo do Estado no processo, à custa
dos direitos das partes.

Tenho-o dito e tentado demonstrar em diferentes ocasiões e locais, e
não vou aqui repetir-me.

Quero apenas reiterar o pedido para que todos os que se interessam pelo
bom funcionamento da justiça meditem nas soluções políticas que andam
historicamente associadas ao aumento dos poderes dos juízes e o que tal tem
representado para a independência dos magistrados.

Não é a meu ver fruto do acaso que, numa época em que se assiste a
um ainda maior reforço dos poderes do juiz, se aprove, na Assembleia da
República, uma lei que, pela primeira vez em 30 anos de democracia, consi-
dera os juízes meros funcionários públicos67 68.
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66 AJP, Novas exigências do processo civil, Coimbra Editora, Coimbra, 2007.
67 Cfr. Proposta de Lei n.º 152/X que estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de remu-nerações dos trabalhadores que exercem funções públicas.
68 Sem mencionar o novo regime por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional ea lei do CEJ, que escancara as portas à «normalização» dos futuros magistrados, através de



Não se trata de recuar ao Ancien Régime, a um tempo em que a vena-
lidade dos cargos assegurava ainda assim a independência da magistratura.

Trata-se antes de consagrar as receitas mais do que conhecidas do
socialismo de Estado para a área da justiça, que sempre preconizou, pelo
menos desde Menger, a absorção do poder judicial pelo poder adminis-
trativo69.

8. CONCLUSÃO
Em artigo recente, Andrea Proto Pisani dizia ser sua convicção «que o

século vinte passará à história como o período em que a legislação e a dou-
trina processualista aprontaram toda uma série de mecanismos (frequente-
mente de origem antiquíssima, remontando ao direito comum medieval) direc-
cionados a tornar residual o processo de cognição plena no sistema da tutela
jurisdicional dos direitos globalmente entendida»70.

Portugal não ficou alheio a esta evolução, bem pelo contrário.
O Decreto n.º 3 representa um marco importante nesta evolução do

nosso direito processual civil. Afinal ele retoma uma tendência, apenas inter-
rompida durante cerca de 30 anos, pelo rito ordinário liberal.

Foi sem dúvida meritória a intenção que lhe presidiu de simplificação e
celeridade processuais, conferindo tutela a direitos que, doutra forma, pela
demora e custos do processo ordinário, ficariam sem protecção jurisdicional.

Não menos meritória foi a incumbência, cometida ao juiz, de, entre o
termo dos articulados e a abertura da instrução, proferir despacho, a que a
doutrina e a jurisprudência deram o nome de despacho regulador do pro-
cesso.
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uma intervenção desmesurada e perigosamente desequilibrada dos psicólogos, no júri deexame.
69 Anton Menger, LÉtat Socialiste, Societé nouvelle de librairie de d´edition, Paris, 1904, introduçãode Charles Andler, XXI. Segundo estas ideias socialistas em matéria de justiça devia existirapenas uma grande jurisdição administrativa e hierarquizada. Seria um único Conselho deEstado, dependente do executivo, a englobar, para além de secções de contencioso admi-nistrativo, outras secções de contencioso civil e penal.
70 Andrea Proto Pisani, «Verso la residualità del processo a cognizione piena?», Foro Italiano,2006-V: 53. Para motivar a sua convicção Pisani passa em revista aqueles mecanismos,quer os derivados do direito vigente italiano quer os resultantes das propostas da doutrina, come-çando com o exame dos títulos executivos de formação extrajudicial, analisando depois oprocesso de injunção, aborda o processo simplificado com decisão em primeira audiência(no caso de contumácia do réu, não oposição deste ou reconhecimento do direito do autor),detém-se de seguida no instituto da condenação com reserva de excepções, inspirado no

référé provision francês, que permite que o juiz possa emitir decisão imediatamente executóriaa favor do credor quando a obrigação «não seja seriamente contestada», debruça-se sobreo afrouxar da instrumentalidade das providências cautelares antecipatórias, sobre a «consu-lenza técnica» preventiva com fins de composição da lide, e, por fim, bate-se a favor daintrodução para todas as situações subjectivas com conteúdo e função não patrimonial (direi-tos de liberdade, direito de personalidade, etc.) de processos sumários desembaraçados dequalquer apreciação lato sensu discricionária de urgência ou de irreparabilidade do prejuízo.
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Na sugestiva expressão de um comentador do diploma, «a disposição do
artigo 9.º é como que uma étape onde o julgador tem de reparar avarias
ocorridas até esta altura da correria processual»71.

Pondo de parte os seus fins secundários, o despacho regulador desti-
nava-se, no essencial, a conhecer das nulidades.

Foi este despacho que, ampliado nas suas funções, deu origem ao des-
pacho saneador, criado pelo Decreto n.º 12.353, de 22 de Setembro de 1926,
e que «representa a contribuição original dos legisladores português e brasi-
leiro ao desenvolvimento geral e ao progresso do direito processual civil»72.

Por outro lado, e em contrapartida, a ideia, não explicitada, mas pres-
suposta, de que as garantias das partes constituem obstáculos que entorpe-
cem, asfixiam e desacreditam a acção da justiça, fez o seu caminho publicístico,
alargada depois a todas as formas de processo, com a reforma de 1926, e
sucessivamente aprofundada, em ulteriores reformas, até hoje, pese embora
o 25 de Abril e a Constituição Republicana de 1976.
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71 José Soares Nobre, O novo processo, op. cit.: 33.
72 Enrico Tullio Liebman, Estudos Sobre o Processo Civil Brasileiro, Bestbook, 2001: 81.


