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PREMIUM • Juiz e advogados defendem revisão das custas 
processuais
Mariana Bandeira 08 Julho 2019, 09:30
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“É impensável que tenhamos um sistema legal que não permita às pessoas terem uma noção 
aproximada das custas de um processo com o qual vão entrar em tribunal”, critica Soares 
Machado.

PARTILHAS

«Um advogado e um magistrado entram num bar…», e acabam por 
concordar, pelo menos, num ponto de vista: tanto o regime da prova pericial 
como o Regulamento das Custas Processuais deveriam ser revogados. Juízes 
e profissionais de advocacia juntaram-se pelo quinto ano consecutivo no 
encontro informal da conferência anual do Círculo de Advogados de 
Contencioso (CAC), cuja última edição se realizou a 28 de junho, no Estoril.

“Se um cliente pedir uma previsão não lhe conseguimos dizer qual o valor 
que vai ter de custas. Se antes não era terrivelmente grave, porque o valor 
não era muito significativo, hoje é, com a dimensão que podem atingir”, 
explicou o presidente do CAC ao Jornal Económico (JE). “É absolutamente 
impensável que tenhamos um sistema legal que não permita às pessoas 
terem uma noção, nem sequer aproximada, do que podem ser as custas de 
um processo com o qual vão entrar em tribunal. Ou pior ainda: as custas de 
um processo que não foram eles que puseram, onde se têm de defender”, 
denuncia José Carlos Soares Machado.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao 
JE Leitor.

RECOMENDADAS

Apoie o jornalismo independente, assine o Jornal Económico. ASSINAR
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Abreu Advogados integra Pedro 
Barosa em Penal
Mariana Bandeira 08 Jul

O advogado esteve 14 anos na PLMJ e 
passou este mês a ser sócio contratado 
da firma liderada por Duarte d’Athayde.

A entrega da casa ao banco
Alexandra Dias Teixeira, Sócia coordenadora 

da área de Bancário, Financeiro e 
Recuperação de Crédito da JPAB – José Pedro 

Aguiar-Branco Advogados

O princípio do pagamento da 
dívida através da entrega ao 

banco, terá vantagens para ambas 
as partes contratuais, 

nomeadamente, por não depender 
de um processo judicial.

Fusões e aquisições de 
empresas crescem 20% em 
Portugal no primeiro semestre
Mariana Bandeira 05 Jul

O mercado transacional português 
movimentou 4,7 mil milhões de euros 
nos primeiros seis meses de 2019, mais 
20% do que no mesmo período do ano 
passado.
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