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Um número significativo de associados tem feito chegar ao nosso conhecimento um conjunto de
dificuldades decorrentes da aplicação do novo regime das custas judiciais, especificamente no que
concerne à intervenção do Ministério Público.

Porque se trata de matéria de indiscutível relevo e, ademais, porque daí têm advindo agravadas
demoras na tramitação normal dos processos e, ainda, significativos prejuízos por inviabilidade de
cobrança de receitas devidas ao Estado, entendeu oportuno o SMMP trazer ao conhecimento de Vossa
Excelência algumas das apontadas dificuldades e, simultaneamente, apresentar sugestões para que elas
sejam ultrapassadas.

1 - Ao invés do que foi determinado para a jurisdição administrativa, na jurisdição comum o
Estado, como Autor, está obrigado ao pagamento das taxas de justiça inicial e subsequente e demais
custas devidas no processo. E, como Réu, requerido ou executado, também não se encontra dispensado
de pagamento prévio das taxas de justiça devidas pela interposição de recurso nem dos preparos para
despesas – artigos 2.º, n.º 1, a), 23, n.º 1 e 29, n.º 2, todos do C. das Custas Judiciais.

Não foi previsto qualquer esquema específico a fim de serem disponibilizadas as verbas
necessárias, posto que se afigura inaplicável o regime decorrente dos artigos 146 e 147 do C. C. J.,
relativos ao Cofre Geral dos Tribunais.

Nestas circunstâncias, os Procuradores responsáveis de cada processo vêm solicitando às mais
diversas entidades do Estado o pagamento das taxas e preparos devidos.

Escusado será dizer que, por diversas e consabidas razões, têm sido de monta os problemas na
obtenção das ditas verbas, arrastando-se as solicitações – e as  correspondentes insistências – durante
meses, com o que, para além da demora, se tem prejudicado o erário público. Mais concretamente, no
caso, v. g., das reclamações de créditos, em que rege o prazo peremptório previsto no art.º 865, n.º 2,
do CPC, os obstáculos referidos têm redundado na inviabilidade de cobrança de somas consideráveis
de que o Estado é credor.

Ora, salvo melhor opinião, não se vê razão bastante para estabelecer, no art.º 29, n.º 2, tão
acentuada discrepância relativamente aos processos da jurisdição administrativa e tributária por isso
que os motivos da dispensa nela em causa procedem, inteiramente, na jurisdição comum.

De resto, bem vistas as coisas, a exigência de preparos – que se baseia na ideia de acautelar as
despesas provocadas pelo processo no caso de entidades insolventes – nenhum sentido faz quando
imposta ao Estado por isso que ele é o credor das mesmas e, além disso, é também, e por natureza,
solvente.

2 - Na representação dos incapazes e ausentes, a que o Ministério Público fica vinculado por força
dos artigos 15 a 17 do C. de Processo Civil, e com ressalva da jurisdição de menores, expressamente
visada no art.º 3.º, n.º 1, b), não foi regulamentada qualquer forma de viabilização daquele patrocínio -
obrigatório para o M.º P.º - posto que está vedada, desde logo e por razões óbvias, a obtenção do apoio
judiciário.

3 - O princípio geral de não isenção de custas para o Estado leva a que seja devida, e exigida, a
multa prevista no art.º 145, n.os 5 e 6, do C. de Processo Civil. Ora, as dificuldades apontadas têm
determinado a impossibilidade de o Estado poder utilizar aquela pequena prorrogação de prazo, muitas
vezes decisiva, com o que se frustrou – agora invertendo-o – o princípio da igualdade processual de
armas, tantas vezes invocado, e justamente, como argumento maior para que aos particulares fosse
reconhecido, inter alia, igual direito de prorrogação do prazo de contestar, hoje com sede legal no art.º
486, n.º 5, do mesmo código.
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4 - A obrigação de efectuar preparos para despesas defronta o mesmo tipo de óbices acima
descritos, com a agravante, in casu, do curto prazo fixado no art.º 44, n.º 2, ainda que com a
“extensão” do art.º 45, n.º 2. A impossibilidade prática de observância dos referidos comandos legais
tem levado, e continuará a levar, à improcedência de numerosas causas, sobretudo por virtude das
situações previstas no art.º 45, n.º 1, a).

5 - A curta experiência já vivida é, assim, reveladora de algumas falhas e deficiências no diploma
legal em apreço e que, a nosso ver, podem ser rapidamente colmatadas com pequenas alterações
legislativas nos seus aspectos mais prementes, o que se prefigura, claramente, como única via de
superar as mais gravosas dificuldades que se enunciaram.

6 - Assim, sugerem-se as seguintes alterações na redacção dos preceitos legais do CCJ abaixo
referidos:

a) art.º 2.º, n.º 1, a):
                  «O Ministério Público;»

b) art.º 29, n.º 2:
«A dispensa de pagamento prévio é reconhecida às entidades referidas nas alíneas a) a d) do número
anterior e, nos casos das entidades mencionadas nas alíneas e) a h) do mesmo número, somente nos
processos em que estas litiguem na qualidade de réu, requerido ou executado.»

c) art.º 44, n.º 3:
«Sem prejuízo dos disposto nos n.os 2, 3 e 4 do artigo 3.º, o Cofre Geral dos Tribunais adiantará o
montante das despesas, se o responsável pelos preparos estiver isento ou dispensado do pagamento de
custas, ou se for o Estado.»

d) art.º 103:
n.º 1...........
n.º 2...........
n.º 3 – «Sendo o Estado parte, a multa prevista no art.º 145, n.º 5, do Código de Processo Civil, entra
em regra de custas, a final.»
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