
Habemus código. Agora falta explicá-lo
Novas regras do Processo Civil estão em vigor desde dia 1. Cursos e ações de formação esgotam rapidamente
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Tudo começa com um papel. Na segun-
da-feira à tarde, pouco depois do almo-

ço, a professora Maria dos Prazeres Be-

leza, conselheira do Supremo Tribu-
nal de Justiça, lembra a uma sala cheia
de finalistas de Direito na Universida-
de Católica que na origem de qualquer
processo civil está sempre um papel.
"Ou um documento digitalizado",
acrescenta. É a segunda aula teórica
do ano na cadeira de Processo Civil,

poucos dias depois de ter entrado em

vigor, a 1 de setembro, o novo Código
de Processo Civil (CPC), uma espécie
de papel de todos os papéis que veio

agitar o mundo da Justiça.
Nas faculdades, o trabalho que come-

çou há dois anos intensificou-se nas úl-
timas semanas antes do início do ano
letivo, mas está feito. Nas editoras que
publicam livros jurídicos, passa-se al-

go semelhante — há já dezenas de no-
vos títulos à venda e os responsáveis
admitem que um novo código é sem-

pre bom para o negócio. Agora parece
ter chegado a vez dos colóquios, das

ações de formação e dos workshops so-
bre o novo diploma. A oferta cobre to-
do o país, os preços podem chegar às

centenas de euros e as inscrições esgo-
tam em poucos dias.

A nova Lei, que a ministra da Justi-

ça, Paula Teixeira da Cruz, anunciou

como a "mais profunda reforma das

últimas décadas" altera a forma como
é conduzido em tribunal o processo ci-
vil e, por isso mesmo, abriu uma corri-
da à formação por parte dos juristas.
Mas não é consensual. Se para alguns
é uma revolução, para outros é apenas
continuidade. Eduardo Vera-Cruz Pin-

to, diretor da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa está entre os

primeiros e considera que o novo códi-

go "mudou alguns paradigmas" e "ten-

ta, com êxito, eliminar burocracias

processuais inúteis, facilitando a vida
de todos, credibilizando os tribunais e



acelerando tempo da Justiça".
Na Faculdade de Direito de Coimbra,

o professor João Paulo Remédio Mar-
ques, que foi membro da comissão

que, entre 2009 e 2011, ainda no gover-
no PS, trabalhou na reforma do CPC,

compara o momento atual a 1939.
"Nessa altura, houve necessidade de
efetuar uma alteração importante na

metodologia e nos conteúdos do ensi-

no do Processo Civil, já que, tal como
este novo código, o de 1939 marcou
uma profunda rutura com os paradig-
mas liberais então vigentes."

Há uma outra corrente que vê o no-
vo CPC como um "polícia-mau" que
vem impor de forma "mais categóri-
ca" princípios já existentes no código
— como referiu um magistrado, que
não quis ser identificado. Elizabeth
Fernandes, professora na Escola de
Direito da Universidade do Minho con-
cretiza: "Muitas das novidades são fal-
sas novidades, pois decorrem de uma
reforma legal com 16 anos, que na prá-
tica forense foi boicotada na sua apli-
cação pelos operadores judiciais."

Cursos na agenda

Elizabeth Fernandez veio quinta-feira
de Braga até Lisboa para dar um curso
sobre o novo CPC a magistrados dos

tribunais administrativos e fiscais. Não
foi o primeiro e não será o último. A
Universidade do Minho, lembra, já pro-
moveu dois cursos de atualização para
juristas. Inscreveram-se 250 pessoas.
Há mais duas edições previstas (11 e 18

de outubro) e já contam com mais de

150 inscritos: 50 euros para advoga-
dos, 25 para estagiários. Em Lisboa, a

oferta dispara. A Universidade Católi-

ca, que em 2012 organizou um coló-

quio sobre o então futuro CPC, está a

preparar um curso dirigido por Maria
dos Prazeres Beleza, em três sextas-fei-

ras de outubro e novembro. A Faculda-
de de Direito da Universidade de Lis-
boa também organiza um colóquio em
outubro. E o Ministério da Justiça tem
previstas dezenas de sessões para ofi-
ciais de justiça.

Na Católica, com uma hora de aula

já decorrida, há poucos lugares vazios

na sala. Há telefones, computadores e

tablets nas mesas. Há cadernos e cane-

tas, mas faltam livros ao lado dos alu-

nos. A universidade edita os seus pró-
prios manuais e o CPC só estará dispo-
nível dentro de algumas semanas.

No mercado, porém, o novo texto já
está à venda. A Almedina tem doze tí-
tulos editados e mais três no prelo so-

bre o CPC. "Em termos comerciais é

muito bom", admite Sofia Barraca, da
Almedina. "Andávamos há dois anos

na expectativa deste novo CPC." Parte
dos livros estava à venda antes da en-
trada em vigor do diploma. "Havia
muita gente em pânico. Achámos por
bem começar a publicar antes das fé-
rias judiciais, para que pudessem apro-
veitar para se atualizarem", diz. Na
Quid Júris o ritmo é igual. "Temos ti-
do muito trabalho, mas temos várias
obras disponíveis e atualizadas", expli-
ca Silva Lopes, desta editora.

A Almedina, além de livros, tem
uma divisão específica para ações de

formação. Ontem, decorreu uma so-
bre o novo código, num hotel no Por-
to. Os formadores são autores da Al-
medina, a sessão dura sete horas com

pausa para almoço e custa 475 euros

para quem não é elegível para descon-
tos — e há vários. Em outubro há mais
duas em Lisboa, ambas já com inscri-

ções encerradas.
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Dois anos de avanço

A entrada em vigor dos 1035 artigos
do novo Código de Processo Penal
não alterou a rotina nas faculdades
de Direito — que, de resto,

participaram na elaboração do

mesmo. "O nosso trabalho começou
há dois anos, quando se soube que o

código ia avançar", explica Maria dos
Prazeres Beleza, da Católica. A fase
mais trabalhosa, admitem Rita Lynce
e Rita Cruz, da mesma faculdade,
é atualizar os números dos artigos
para as aulas práticas. Algo que
os estudantes, futuros juristas,
não vêem e, como tal, não sentem.
Mariana França Gouveia,
na Faculdade de Direito
da Universidade Nova, sublinha que
o ensino não está focado no
articulado: "Ensinamos a base, os

princípios, a estrutura do que é
estável." Quem começou agora (1226
estudantes na primeira fase nas
universidades públicas) não
conhecerá outra realidade. O mesmo

para os finalistas. Quem acabou
no ano passado, explica Remédios

Marques, de Coimbra, aprendeu
e foi avaliado com o CPC anterior,
mas sempre com o alerta
do que ia mudar e como — método
semelhante ao usado nas outras
faculdades contactadas
pelo Expresso.



O NOVO CÓDIGO

O QUE MUDA
Entre outras alterações, o novo

Código de Processo Penal (CPC)
reforça o poder dos juizes
na condução do processo, penaliza
as manobras dilatórias e as alegações
injustificadas, obriga a que os atos

processuais passem a ser

calendarizados, define novas regras
nas providências cautelares
e permite que a matéria de facto

possa ser reapreciada em 2 a instância.

ERROS CORRIGIDOS
A l 4de agosto, 17 dias antes
da entrada em vigor do novo CPC,
o "Diário da República" fez doze

retificações ao texto original
do diploma publicado a 26 de junho,
promulgado a 1 desse mês

e aprovado a 19 de abril deste ano.

Quase todas as incorreções
consistiam em palavras trocadas

("julgamento" em vez de "juramento",
artigo 133 Q

, ou "preferido"
em vez de "proferido

1

, artigo 853. 8)
e em remissões para artigos
e alíneas errados.


