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Relatório dos resultados das deslocações ao exterior em missão oficial de 

serviço dos trabalhadores dos serviços públicos 

 

Assunto: Deslocação a Lisboa a fim de se visitarem as entidades do sector jurídico da área 

processual civil e de se participar no III Congresso de Processo Civil 

 
Serviço Público: Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça e Direcção dos Serviços 

de Assuntos de Justiça 

Local de Deslocação: Lisboa, Portugal 

Data de deslocação: 2019/5/18  

Data de regresso: 2019/5/26 

 

Trabalhadores que deslocaram ao exterior em missão oficial de serviço:  

Do Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça (GSAJ):  

- Dr. Carlos de Campos Lobo, Assessor  

Da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ): 

- Dra. Carmen Maria Chung, Subdirectora (chefe da delegação) 

- Dra. Chan Ka Ian, Chefe da 1ª Divisão de Produção Legislativa 

- Dra. Margarida Cordeiro Porto Figueiredo, Chefia Funcional 

- Dr. Filipe Manuel Peixoto Pereira, Chefia Funcional 

- Dra. Â ngela Maria Coelho Correia, Técnica Superior Assessora 

- Dra. Fong Meng Ian, Técnica Superior Principal 
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1. Objectivo:  

Face aos trabalhos de produção legislativa em curso na DSAJ no sentido da revisão do Código 

de Processo Civil vigente, cujas propostas de alteração foram inspiradas nas soluções legais 

introduzidas no Código de Processo Civil de Portugal, sobretudo em 2007 e 2013, pretendeu-se 

com a presente missão oficial: 

1) A auscultação de diversas entidades da área processual civil de Portugal, a fim de apurar 

a sua opinião sobre o balanço das sucessivas revisões legislativas efectuadas em Portugal, 

incluindo os seus resultados, os problemas encontrados e as respectivas soluções que se 

propõem a fim de as ultrapassar, bem como obter esclarecimentos sobre alguns pontos do 

regime em questão. 

 
2) A participação no III Congresso de Processo Civil, onde experientes profissionais do 

sector debateram as principais matérias de processo civil objecto de revisão em 2013, 

expuseram as dúvidas e os problemas que foram suscitados na prática e explicaram as 

soluções de melhoramento que a revisão em curso (revisão de 2019) se propõe efectuar. 

Considerou-se que esta visita de estudo a Portugal era de todo o interesse para os trabalhadores 

da DSAJ e do GSAJ responsáveis pelos trabalhos de revisão do Código de Processo Civil, da 

mesma se esperando contributos significativos para o processo legislativo em questão. 

 

2. Actividades principais e trabalhos principais: 

Conforme já resulta exposto, as actividades da presente missão oficial encontraram-se 

divididas em duas partes: a primeira, com visitas de estudo a diversas entidades da área processual 

civil e a segunda com a participação no III Congresso de Processo Civil. 
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1) Visitas de estudo a entidades da área processual civil 

As visitas decorreram entre os dias 20 e 22 de Maio, tendo sido nelas auscultadas as opiniões 

de profissionais de direito de reconhecido mérito, representantes de diversas entidades, como a 

Comissão de Reforma do Processo Civil de 2013, o Centro de Estudos Judiciários, a Direcção-

Geral da Administração da Justiça, a Ordem dos Advogados e as Faculdades de Direito da 

Universidade de Lisboa e da Universidade Nova de Lisboa, bem como magistrados do Ministério 

Público 

Os profissionais de direito auscultados partilharam os seus conhecimentos e experiências 

vastas em relação a temas variados, abrangendo questões gerais, como os resultados obtidos nas 

sucessivas revisões do Processo Civil, a aplicabilidade prática das soluções legais adoptadas, os 

problemas encontrados e as soluções alternativas propostas face aos mesmos, equacionados pela 

doutrina e pela jurisprudência e alguns deles constando mesmo da revisão do Código de Processo 

Civil de Portugal em curso no presente ano.  

Foram igualmente abordados matérias mais específicas, nomeadamente dúvidas sobre 

determinadas soluções legais, desde o seu modo de funcionamento na prática até aos ligeiros 

aperfeiçoamentos necessários na redacção, para tornar a sua consagração legal mais adequada. 

Contam-se entre as principais matérias discutidas: 

 (1) Questões relativas a soluções que constam da proposta de revisão do Código de Processo 

Civil em curso na RAEM similares ao regime português, como o modo de aferição da negligência 

das partes nos casos de deserção da instância, a viabilidade prática dos novos institutos da 

antecipação da decisão da causa principal e da inversão do contencioso (no âmbito dos 

procedimentos cautelares), os resultados obtidos com a substituição do regime da base instrutória 

pelos temas da prova, o funcionamento e os resultados da audiência prévia e as consequências da 

sua dispensa, a possibilidade de determinação oficiosa da prestação de declarações de parte e a 

utilidade prática das verificações não judiciais qualificadas enquanto meio de prova, entre muitas 

outras. 
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 (2) Igualmente foram abordadas questões sobre soluções do regime processual civil português 

que no nosso projecto de revisão não encontram similar, e vice-versa, como a restrição das funções 

da réplica e a eliminação da tréplica, a eliminação da fase de despacho prévio, a compatibilidade 

do regime dos temas da prova com a intervenção do tribunal colectivo, a separação do julgamento 

da matéria de facto e de direito, a legitimidade plural (passiva), a prática dos actos pelo Ministério 

Público e as consequências do seu incumprimento, entre outras. 

 

2) Participação no III Congresso de Processo Civil 

O III Congresso de Processo Civil, que teve lugar no Altis Grand Hotel de Lisboa, nos dias 23 

e 24, foi organizado por uma das principais editoras de livros da área jurídica, as Edições 

Almedina, e contou com a participação como oradores de magistrados, professores universitários 

e advogados de renome. Permitiu o debate e o intercâmbio de ideias entre grandes processualistas, 

incidindo sobre as principais soluções legais vertidas no Código de Processo Civil Português de 

2013, dúvidas e problemas suscitados na prática, bem como soluções de melhoramento vertidas 

na revisão em curso. 

Com um programa vasto e abordando diversas temáticas, revelou-se particularmente útil e 

importante para a revisão do Código de Processo Civil da RAEM toda a matéria debatida 

respeitante:  

(1) À  gestão processual, novo paradigma que também se propõe introduzir na RAEM, 

relativamente ao qual se destaca a importância da audiência prévia, enquanto fase preparativa da 

audiência final, e a necessidade e o modo de ajustamento dos diferentes intervenientes ao novo 

modelo, para que surta o efeito pretendido; 

(2) À  réplica e à tréplica, identificando-se os principais problemas práticos que resultam da 

solução perfilhada pelo novo Código de Processo Civil Português, no sentido da restrição das 

funções da réplica e de eliminação da tréplica, adiantando-se soluções alternativas; 



 

澳  門  特  別  行  政  區  政  府  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

法  務  局  

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça 

 

5 

 

(3) À  bondade das soluções relativas à modificação do pedido e da causa de pedir; 

(4) À  importância e valoração a dar ao depoimento de parte; 

(5) À  intervenção principal e acessória de terceiros; 

(6) Ao recurso de apelação, de revista e ao recurso excepcional de revisão. 

 

3. Conclusão 

A auscultação de representantes de diferentes entidades do sector revelou-se de extrema 

utilidade, na medida em que permitiu à nossa delegação obter uma percepção geral dos resultados 

obtidos com as sucessivas reformas do processo civil português e assim fazer um juízo de prognose 

quanto aos efeitos que decorrerão das propostas que constam do projecto de revisão do Código de 

Processo Civil da RAEM, cujas soluções se inspiram no regime português. É  ainda de realçar que 

os conhecimentos adquiridos nesta visita de estudo permitiram também aperfeiçoar as nossas 

propostas e maximizar os benefícios da alteração legislativa em curso na Região Administrativa 

Especial de Macau, em termos de eficácia, celeridade e realização da justiça material.  

A participação no III Congresso de Processo Civil foi muito importante para os trabalhos de 

revisão do Código de Processo Civil em curso na RAEM, pelas razões supra mencionadas, para 

além de ter permitido um aprofundamento dos conhecimentos profissionais dos seus participantes. 

É  ainda de realçar que este congresso permitiu ao Governo da RAEM estabelecer laços de contacto 

com personalidades de destacada importância da área processual civil de Portugal, as quais 

demonstraram uma grande abertura para futuro intercâmbio de conhecimentos e experiências com 

o nosso Governo, na área do processo civil, o que trará grandes vantagens para a construção de um 

regime processual civil cada vez mais aperfeiçoado e actualizado na nossa Região. 

Foi igualmente nota elucidativa, decorrente quer das reuniões quer do congresso, a necessidade 

de todos os operadores judiciários terem formação, com vista a tomarem conhecimento e a 



 

澳  門  特  別  行  政  區  政  府  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

法  務  局  

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça 

 

6 

 

acostumarem-se com uma nova cultura processual civil, ínsita nas alterações preconizadas para o 

Código de Processo Civil, só assim se garantindo que as opções legislativas tomadas têm reflexo 

nos comportamentos dos diferentes intervenientes processuais e aplicadores do direito em geral. 


