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 Justiça, economia e sociedade 
◦ Realidades e Mitos 

 Os números recentes da justiça  

 Perplexidades 

 O que foi efetivamente feito 

 O que foi legalmente feito 

 O que ainda não foi feito 

 Conclusão 



 

 Realidades  

 
◦ A relevância do sistema de justiça na economia 

 

◦ O problema de celeridade 

 

 
 



 



 

◦ Mitos 

 
 Os atrasos na justiça como causa da crise económica 

 A justiça portuguesa é  pior que as justiças europeias 

 A falta de qualidade da justiça 

 





 





 Taxa de resolução processual (capacidade do 
sistema num determinado ano para enfrentar 
a procura) em 2013: 124,9% 

 Número de processos pendentes decresceu 
9,8% 

 O número de processos findos foi superior ao 
número de processos entrados(168 173) 

 Manutenção desse saldo positivo nas ações 
declarativas 

 Saldo positivo, pela primeira vez desde 
1996,nas ações executivas 



 
 A perceção da lentidão e da falta de qualidade das decisões é 

menos intensa junto daqueles que têm contacto com o 
sistema  

 Estudo Fundação Francisco Manuel dos Santos (novembro 2012) 

 

 Os utentes que nunca recorreram aos tribunais têm a 
perceção mais desfavorável face aos custos de acesso, por 
oposição aos utentes que recorreram recentemente aos 
tribunais e que se deslocaram ao Campus de Justiça por 
motivos profissionais.  

 Estudo ICSP/DGPJ sobre satisfação dos Utentes no Campus da 
Justiça (2014) 



 

◦ Existe um enviesamento das opiniões dos utentes 
da Justiça, não consciente e gerado pela envolvente 
social, económica, política e mediática, no sentido 
de uma avaliação não “objetiva” da situação. 

 Estudo ISCSP/DGPJ sobre Campus Justiça 

  



 Código de Processo Civil (desde setembro 
2013) 

 Novo regime da ação executiva 
 Penhora eletrónica e direta de saldos bancários 

 Alterações ao Código de Insolvência e 
Recuperação de Empresas 

 Processo Especial de Revitalização (desde 
maio de 2012) 

 Criação de equipas extraordinárias de juízes 
tributários 



 Reforma da organização judiciária 

 

 PEPEX (procedimento extrajudicial pré-
executivo) 



 Reforma da justiça administrativa e fiscal 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 



 «Considerando o número relevante de 
reformas em curso, deve ter-se em atenção a 
não desestabilização do sistema.  

 As reformas devem ser cuidadosamente 
monitorizadas e avaliadas» 

 Recomendação do CEPEJ sobre Portugal 
«The functioning of judicial systems and the situation of de economy in the 
European members States», CEPEJ, January 2013 


