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1 - MENSAGENS DE ABERTURA
Independência e interdependência

Crise e desanuviamento
em tempo de reformas
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça

A

notória expectativa dos cidadãos, nos dias
que correm, está legitimamente centrada
na Justiça, depositária dos grandes valores que
a todos unem e orientada para velar pelos seus
direitos, liberdades e garantias. Adiadas tanto
tempo as grandes reformas que urgiam, a crise
crescente que se percebia entrou em pré-colapso.
Chegou a altura de reformar em profundidade e
isso só será conseguido em clima desanuviado.
Deixou de ser possível continuar a adiar.
Muitos sectores fundamentais da vida pública
estão em crise, porque o próprio País está em
crise. A nossa Justiça não lhe é alheia, nem poderia sê-lo. Porém, é pacífico reconhecer que não
há progresso económico e desenvolvimento social, duas vertentes fundamentais para o sucesso,
sem estar assegurada uma Justiça de facto justa,
uma Justiça que funcione de acordo com os novos desafios que se nos apresentam.
Para o efeito, é da maior importância entendermos todos a razão de ser do poder judicial,
aquilo que o enforma e motiva. Já não há espaço para demoras, nem tempo para hesitações.

Parece que, se 2005 foi marcado por nuvens de
tensão entre poderes constitucionais, já se adivinham sinais de desanuviamento neste final do
ano.
Nem se afigura que possa ser de outro
modo: se queremos acelerar as reformas para ter
a Justiça de que o País precisa, precisamos todos
de perceber que a independência de poderes tem
de estar na base de uma interdependência que
é imprescindível. É essa interdependência que
garante as vias de dois sentidos entre os diferentes poderes e é também ela que encontra mais
depressa as decisões conjuntas mais acertadas e
praticáveis.
O contrário seria perder mais tempo a alimentar ideias mesquinhas de poderes e contrapoderes. Com o objectivo inconfessável de ver
qual é que pode mais…

O Presidente do Conselho Superior da Magistratura,
José Moura Nunes da Cruz
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça
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Virar de página
Vice-Presidente do CSM

E

screvo estas linhas quando ainda ressoam,
bem vivos, os ecos do VII Congresso dos Juízes Portugueses, que acaba de ter lugar no cenário idílico do Carvoeiro, no Algarve e que os fados determinaram que houvesse de realizar-se em
tempo de procela no mar encapelado da Justiça.
Ecos que foram, todavia, ampliados até níveis ensurdecedores por uma imprensa que se
compraz em explorar até à exaustão a chamada
“crise da Justiça”. O tema é, desde há anos, mas
com particular ênfase nos últimos tempos, recorrente na imprensa portuguesa, que, com voracidade inaudita, dele se tem apropriado e feito uma
exploração ad nauseam, absorvendo avidamente,
e muitas vezes sem a necessária temperança, antes com gulosa e incontida sofreguidão, os eflúvios que dele emanam e que depois transmite,
não raro desvirtuados na sua essência, a uma opinião pública de sentido crítico pouco aguçado e
predisposta a aceitar sem reservas aquilo que lhe
é servido embrulhado nos ouropéis do sensacionalismo.
A crise da justiça existe, e todos sabemos
que existe; mas nem é de agora nem sequer constitui uma originalidade do nosso País. E é, sem
dúvida, apenas um dos aspectos, uma das manifestações de uma crise mais abrangente, que
abarca praticamente todos os sectores do Estado.
A crise não é específica do sector da Justiça...
Foi neste tempo de crise que se desenrolou o
Congresso, completando uma sucessão de eventos de igual relevo, de que destaco o Congresso
6
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dos Advogados e, sobretudo, o III Encontro do
Conselho Superior da Magistratura, que há bem
poucos dias abordou, no Porto, temas de inquestionável importância para o funcionamento do
sistema judicial português e para a magistratura
judicial em particular.
Num tempo de crise e de mágoa, agravada
pelo sentimento, interiorizado pelos magistrados
judiciais, pelos juízes, de injustificada e injusta
imputação de responsabilidades que não são suas
e de ilegítima agressão ao seu estatuto de titulares de um órgão de soberania.
A crise da Justiça tem a sua face mais visível no estrangulamento ou bloqueio do funcionamento do aparelho judiciário, na deficitária
capacidade de resposta dos tribunais.
Os tribunais são entidades cuja primacial
função é a da administração da justiça, a da resolução formal de litígios. A missão dos tribunais é
a da administração da justiça em nome do povo;
é esta a sua razão de ser, e é assim que se compreende e legitima perante a sociedade a necessidade da sua existência. E esta função – que, não
sendo a única, é a que mais visibilidade lhes confere – reclama a mobilização de meios e recursos
no sistema judicial.
Meios e recursos que ou não existem ou são
muito escassos...
São múltiplas as causas que explicam aquele
referido estrangulamento, pese embora a tentação
malévola de alguns em imputá-lo, fundamentalmente, quando não exclusivamente, àqueles que
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labutam diariamente nos tribunais e, em especial, aos juízes.
São múltiplas as causas... e estão identificadas.
Delas, de muitas delas, se falou no Congresso do Algarve.
E também aí deram os juízes voz àqueles
sentimentos de mágoa e de revolta gerados pelo
retrato desfocado que deles tem sido transmitido
e pelas medidas de menorização do seu estatuto
com que têm sido confrontados.
Fizeram-no, uma ou outra vez, numa linguagem forte, com um ou outro excesso, admitamo-lo, à mistura. Criticando a substância, a
bondade intrínseca de algumas dessas medidas,
e repudiando a forma como foram apresentadas e
justificadas. Mas sem quebra do respeito devido
a qualquer outro órgão ou poder do Estado nem
ultrapassagem das regras por que se deve pautar
o relacionamento pessoal e institucional entre titulares de órgãos de soberania de um Estado de
direito democrático.
É agora tempo de virar de página...
É tempo de se esquecerem agravos, de se
buscarem os consensos, de se avançar, sem ressentimentos, em atitude positiva, na procura das
soluções que conduzam à implementação de uma
reforma que cumpra o objectivo estratégico da
qualidade para a justiça e possibilite a melhoria da eficácia do sistema judicial. É necessário e
é urgente que ambos – poder executivo e poder
judicial – se sentem à mesma mesa, em processo
de reflexão conjunta, despidos de preconceitos,
em clima de refrescante harmonia, para pensar,
primeiro, e actuar, depois, as medidas e soluções
que, reformando o sistema de justiça, permitam
restaurar a confiança dos nossos concidadãos nos
tribunais e no serviço que nestes lhes deve ser
prestado.
O Conselho Superior da Magistratura deve
ser – tem de ser –, pelo seu estatuto de órgão
com dignidade constitucional, pela sua legitimação democrática – que lhe advém da sua
composição, com uma maioria de membros de-

signados pelos órgãos de soberania directamente
eleitos, Presidente da República e Assembleia da
República – pelo acervo das suas competências
– maxime as enunciadas nas alíneas b) e c) do art.
149º do EMJ – e por representar, na linguagem
de Gomes Canotilho/Vital Moreira, “uma certa
medida de autogoverno da magistratura, traduzida na presença de um significativo número de
membros eleitos pelos próprios juízes entre si”,
o interlocutor privilegiado do Executivo, do Ministério da Justiça, na definição e execução da política de justiça, no desbravar dos caminhos que
hão-de levar à meta ansiada, ao objectivo acima
assinalado.
O CSM, que ao longo deste período de crispação soube manter a postura de sereno equilíbrio que a sua condição de órgão de Estado lhe
impõe, está – como sempre tem afirmado – disposto e disponível para assumir as suas responsabilidades. Reclama mesmo, em nome e a benefício dos cidadãos, pela assunção desse seu dever
de cooperação.
Mas, para tanto, deverá dispor dos meios
necessários para actuar esse dever – meios de que
se acha carecido e cuja atribuição, mais do que
nunca, tem legitimidade para reivindicar.
Falo, como já se percebeu, da Lei Orgânica do Conselho Superior da Magistratura, instrumento jurídico absolutamente essencial para
a afirmação e exercício, em plenitude, do vasto
leque de competências que ao Conselho são atribuídas.
Só dotando o CSM de uma estrutura orgânica e, consequentemente, reforçando os meios
humanos ao seu dispor, a par da atribuição de autonomia administrativa (e, porque não?, também
financeira, o que seria particularmente relevante,
como forma de consolidação da independência do
poder judicial face ao poder executivo no âmbito do princípio da separação de poderes), poderá
este órgão dar resposta adequada às crescentes solicitações e exigências que sobre ele impendem.
Com a sua actual estrutura e modelo de funcionamento decerto que o não logrará...
Jan.2006 - Boletim Informativo
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O Executivo sabe-o bem, pois o projecto de
diploma orgânico do Conselho foi-lhe entregue e
está em seu poder desde há vários anos, sendo já
demasiado o tempo de espera.
Tenho razões para crer que Sua Ex.ª o Ministro da Justiça não é indiferente à importância
de tal diploma para a eficácia do desempenho do
Conselho, e, por inerência, para a melhoria do
nosso sistema de justiça, do mesmo modo que
acredito que as palavras que proferiu no encerra-
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mento do Congresso rasgam horizontes alargados
que convocam todos os parceiros judiciários para
o trabalho conjunto a que acima aludi.
Mora, por isso, comigo a esperança de que o
desejável virar de página não seja mera figura de
retórica...
Lisboa, 27 de Novembro de 2005
António Cardoso dos Santos Bernardino
Vice-Presidente do Conselho Superior
da Magistratura
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2 - INFORMAÇÕES, RELATÓRIOS
2 - E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Lenocínio e tráfico de pessoas: um olhar português

1

. Quem leu “Memória das minhas putas tristes”,
de Gabriel García Márquez, recorda-se seguramente do orgulho com que o narrador, personagem
nonagenário, refere o facto de jamais ter ido para
a cama com uma mulher, sem lhe pagar. E mesmo
quando a sua fiel empregada cedeu aos seus encantos
e se recusou a receber a devida contrapartida, teve
engenho e arte para calar o seu pudor e sossegar os
seus próprios princípios: aumentou-lhe o ordenado,
nele incluindo o pagamento por um encontro mensal.
A prostituição é fenómeno velho. Quase tão velho como a humanidade.
Velha é, também, a tentativa de a erradicar.
O Santo Rei Luís, em França, tentou acabar
com a prostituição, proibindo as prostitutas. Muitos anos mais tarde, o governo de Oliveira Salazar
tentou fazer o mesmo em Portugal, publicando o
Dec. Lei nº 44.579 de 19 de Setembro de 1962,
onde se proibia o exercício da prostituição a partir
de 1 de Janeiro de 1963 (artº 1º, nº 1), se definiam as
prostitutas como “as raparigas e mulheres que habi-       
tualmente se entregam à prática de relações sexuais
ilícitas com qualquer homem, deles obtendo remuneração ou qualquer outro proveito económico” (artº
1º, nº 2) e se equiparavam, para o efeito de aplicação
de medidas de segurança, as prostitutas aos vadios...
(artº 1º, nº 3).
É evidente que continua a haver prostitutas em
França. Como as há em Portugal.
2. No período imediato ao 25 de Abril de 1974,
mercê da queda de um puritanismo serôdio associado ao regime anterior e da explosão de liberdade que
se lhe seguiu, Portugal assistiu ao destruir de tabus
com décadas e os portugueses foram confrontados
com uma realidade cultural (também sexual) bem
distinta daquela que era a sua. Livros anteriormente
proibidos pela censura passaram a ser de livre acesso;
filmes até então interditos provocaram verdadeiras

romarias a conhecidas salas de cinema; e a prostituição, que hibernara nos anos anteriores em antros
mais ou menos tolerados pelas autoridades, saiu à
rua e tornou-se num negócio florescente, numa actividade económica inegavelmente próspera.
Não sei se como declaração de derrota perante
a situação de facto, se pelo abandono (ou mitigar) de
concepções moralistas pelo nosso legislador penal, o
certo é que o artº 6º, nº 2 do Dec. Lei nº 400/82, de
23/9 (diploma que aprovou o actual Código Penal)
viria revogar expressamente o citado artº 1º do Dec.
Lei 44579.
De então para cá deixou, pois, de constituir infracção o exercício da prostituição em Portugal.
Não assim, porém, no que ao lenocínio diz respeito.
O artº 405º do Cod. Penal de 1886 punia com
prisão de um a dois anos e multa correspondente, o
ascendente que, para satisfazer os desejos desonestos
de outrem, “excitar, favorecer ou facilitar a prostituição ou corrupção de qualquer pessoa sua descendente”; e o artº 406º do mesmo diploma punia com
prisão de 3 meses a um ano e multa correspondente
aquele que “habitualmente excitar, favorecer ou facilitar a devassidão ou corrupção de qualquer menor
de vinte e um anos, para satisfazer os desejos desonestos de outrem”.
De seu turno, o artº 2º do já citado Dec. Lei
44.579, de 19/9/1962, punia com prisão até um ano
e multa correspondente “todos os indivíduos que
conscientemente fomentem, favoreçam ou de algum
modo facilitem o exercício da prostituição ou nela
intervenham com fins lucrativos”.
Com a entrada em vigor do Código Penal de
1982, o lenocínio passou a ter assento legal no artº
215º, que assim dispunha:
“1. Quem fomentar, favorecer ou facilitar a
prática de actos contrários ao pudor ou à moralidade
sexual, ou de prostituição relativamente:
Jan.2006 - Boletim Informativo
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a) A pessoa menor ou portadora de anomalia
psíquica;
b) A qualquer pessoa, explorando situação de
abandono ou de extrema necessidade económica; será punido com prisão até 2 anos
e multa até 100 dias.
2. Na mesma pena incorre quem explorar o ganho imoral de prostituta, vivendo, total ou parcialmente, a expensas suas”.
Após a revisão introduzida pelo Dec. Lei 48/95,
de 15/3, o lenocínio passou a ser entendido como a
actividade daquele que, profissionalmente ou com
intenção lucrativa, favorecer ou facilitar o exercício
por outra pessoa de prostituição ou a prática de actos
sexuais de relevo, explorando situações de abandono
ou de necessidade económica” e a ser punido com
prisão de 6 meses a 5 anos; em caso de utilização de
violência, ameaça grave, ardil ou manobra fraudulenta, ou de aproveitamento de incapacidade psíquica da vítima, a punição era de prisão de 1 a 8 anos
(artº 170º).
Assistiu-se, pois, a uma clara limitação do tipo
em relação ao preceito correspondente do Cod. Penal
de 1982 (versão original). Passou, então, a ser necessário, para que o crime se verificasse, que o agente
exercesse a sua actividade com intenção lucrativa ou
que o fizesse de forma profissional.
De outro lado, deixou de ser punido o rufianismo. A conduta tipificada no nº 2 do artº 215º do
CP de 1982 ainda constava do Projecto de revisão
do Código Penal (artº 168º, nº 2). A comissão de revisão entendeu por bem, contudo, despenalizar essa
conduta.
Como já tive oportunidade de escrever noutro
lugar1, “é, apesar de tudo, de duvidoso acerto a inserção sistemática deste preceito (artº 170º do Cod.
Penal). Em bom rigor, o lenocínio não é crime contra a liberdade e autodeterminação sexual.
Poder-se-á dizer que exigindo o preceito a exploração de situações de abandono ou de necessidade, o consentimento para a prática de actos sexuais
de relevo ou para o exercício da prostituição é menos

livre, porque resultante de uma vontade condicionada. Assim e de alguma forma, o bem tutelado neste
preceito ainda seria a liberdade de disposição sexual,
entendida como um direito de cada pessoa a dispor
e fruir, de forma livre, esclarecida e consciente, a sua
sexualidade.
A verdade, porém, é que se assim fosse mal se
compreenderia a natureza pública deste crime (cfr.
artº 178º, nº 1). Não faria qualquer sentido fazer depender de queixa o procedimento criminal por um
crime em que, de todo em todo, inexiste consentimento da vítima (como é, por exemplo, o caso da
violação) e se prescindisse dessa queixa em casos em
que o consentimento traduz um vontade menos livre (como é o caso do lenocínio)”.
Deste conjunto de considerações, creio ser possível extrair a conclusão de que, como aliás já decidiu o STJ no seu Ac. de 7/11/902, através do crime
de lenocínio não é a prostituta que a lei quer essencialmente proteger “mas o interesse geral da sociedade na preservação da moralidade sexual e do ganho honesto”. E esse entendimento ganha acrescida
razão de ser, creio, com as subsequentes alterações ao
artº 170º do Cod. Penal que, entre o mais e para o
que ora releva, suprimiram a exploração da situação
de abandono ou de necessidade económica do elenco
dos requisitos do tipo legal de crime.
A discussão em torno do bem jurídico tutelado
no crime em apreço tem, como se adivinha, importantes consequências práticas.
Admitindo que não é a liberdade e autodeterminação sexual o bem jurídico tutelado na previsão
normativa do nº 1 do artº 170º do Cod. Penal, autores existem que questionam a eventual descriminalização do crime de lenocínio aí previsto.
Anabela Miranda Rodrigues3 escreve, a propósito:
“Com esta incriminação o bem jurídico não é,
como devia, a liberdade de expressão sexual da pessoa, mas persiste aqui uma certa ideia de «defesa do
sentimento geral de pudor e de moralidade», que
não é encarada hoje como função do direito penal

Sénio M. Reis Alves, “Crimes Sexuais, notas e comentários aos artigos 163º a 179º do Código Penal”, Almedina, p. 67 e segs.
Boletim do Ministério da Justiça, 401º, 205.
3
in “Comentário Conimbricense do Código Penal”, tomo I, 518 e segs.
1
2
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e, de qualquer modo, não presidiu ao novo enquadramento dos «crimes contra a liberdade sexual»
no título mais vasto dos crimes contra as pessoas e
como uma forma que assumem os atentados contra
a liberdade (...). Uma proposta coerente com o pressuposto de que se partiu - de só se considerar legítima a incriminação de condutas do foro sexual se
e na medida em que atentem contra um específico
bem jurídico eminentemente pessoal - leva a que o
direito penal só deva intervir em dois grupos de casos: quando está em causa o desenvolvimento sexual
de menores (...) ou quando, em relação a adultos, se
utilize a violência, ameaça grave, se provoque o erro
ou se aproveite o seu estado de pessoa «indefesa»
(...). Tudo o mais - a incriminação do lenocínio prevista no artº 170º-1, pelo que agora nos interessa - é
proteger bens jurídicos transpersonalistas de étimo
moralista por via do direito penal - o que se tem hoje
por ilegítimo - aproximando-nos perigosamente de
um direito penal de «fachada»(...)”.
Tenho algumas reservas em aceitar como válido
o pressuposto de que parte a Prof. Anabela Rodrigues; como me parece questionável que se qualifique
de ilegítima a protecção de bens jurídicos transpersonalistas.
É certo que este é um “crime sem vítima”.
Daí, porém, não me parece que resulte qualquer
constrangimento a uma intervenção de tipo penal.
E neste entendimento milita, aliás, o Tribunal
Constitucional que, no seu Acórdão n.º 144/04, da
2ª Secção (publicado no Diário da República, II, nº
92, de 19 de Abril de 2004, p. 6082) se pronunciou
no sentido da não inconstitucionalidade da norma
contida no nº 1 do artº 170º do Cod. Penal.
Nesse acórdão foram tratadas alegadas violações, pela norma em causa, não só do princípio da
proporcionalidade consagrado no artigo 18º, n.º 2,
mas também dos artigos 41º (liberdade de consciência) e 47º, n.º 1 (liberdade de profissão), da Constituição da República. Distinguiram-se então as
questões de constitucionalidade de quaisquer apreciações, no plano político-criminal, sobre a mesma
norma, e concluiu-se, depois de identificar o bem
jurídico protegido por esta, que o legislador não está
constitucionalmente proibido de adoptar um tipo
criminal como o que tal norma prevê.

Aí se escreveu: “(...) subjacente à norma do artigo 170º, n.º 1, está inevitavelmente uma perspectiva
fundamentada na História, na Cultura e nas análises sobre a Sociedade segundo a qual as situações de
prostituição relativamente às quais existe um aproveitamento económico por terceiros são situações
cujo significado é o da exploração da pessoa prostituída (...). Tal perspectiva não resulta de preconceitos
morais mas do reconhecimento de que uma Ordem
Jurídica orientada por valores de Justiça e assente na
dignidade da pessoa humana não deve ser mobilizada para garantir, enquanto expressão de liberdade de
acção, situações e actividades cujo «princípio» seja
o de que uma pessoa, numa qualquer dimensão (seja
a intelectual, seja a física, seja a sexual), possa ser
utilizada como puro instrumento ou meio ao serviço
de outrem. A isto nos impele, desde logo, o artigo
1º da Constituição, ao fundamentar o Estado Português na igual dignidade da pessoa humana. E é nesta
linha de orientação que Portugal ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (Lei n.º 23/80, em
D.R., I Série, de 26 de Julho de 1980), bem como,
em 1991, a Convenção para a Supressão do Tráfico
de Pessoas e de Exploração da Prostituição de Outrem (D.R., I Série, de 10 de Outubro de 1991)”.
Seja como for, não sendo o bem jurídico tutelado no crime de lenocínio - nem o devendo ser
- a liberdade e a autodeterminação sexual da pessoa,
mas sim o interesse geral da sociedade na preservação da moralidade sexual e do ganho honesto, entendo como mais adequada a inserção sistemática do
art. 170º do Cod. Penal no Título IV, «Dos crimes
contra a vida em sociedade».
O artº 170º do Cod. Penal actual sofreu, entretanto, duas novas alterações:
- a primeira, introduzida pela Lei 65/98, de
2/9, suprimiu do tipo legal de crime, como
se disse, a exploração de situações de abandono ou de necessidade económica, traduzindo--se assim num alargamento da incriminação;
- a segunda, introduzida pela Lei 99/01, de
25/8, amplia a noção de lenocínio agravado
às situações de abuso de autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica, económica ou de trabalho e às de aproJan.2006 - Boletim Informativo
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veitamento de qualquer situação de especial
vulnerabilidade da prostituta ou sujeito passivo dos actos sexuais de relevo.
3. Assente, portanto, que em Portugal o exercício da prostituição não constitui crime punível
por lei mas que, outrossim, o é a actividade daquele
que, de forma profissional ou com intenção lucrativa, fomenta, favorece ou facilita o exercício dessa
prostituição, é tempo de dizer que o exercício dessa
actividade há muito que deixou de ser monopólio de
mão-de-obra nacional.
E se há algumas décadas atrás o toque internacional nos era trazido de Espanha (daí, eventualmente, o dito popular: “de Espanha, nem bom vento,
nem bom casamento”), actualmente as prostitutas
portuguesas disputam o mercado com um leque
imenso de nacionalidades, com especial destaque
para as mulheres oriundas do antigo Bloco de Leste,
do Brasil, Venezuela ou Colômbia.
O artº 169º do Código Penal português, sob
a epígrafe “Tráfico de pessoas”, estatui do seguinte
modo:
“Quem, por meio de violência, ameaça grave,
ardil, manobra fraudulenta, abuso de autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica,
económica ou de trabalho, ou aproveitando qualquer situação de especial vulnerabilidade, aliciar,
transportar, proceder ao alojamento ou acolhimento
de pessoa, ou propiciar as condições para a prática,
por essa pessoa, em país estrangeiro, de prostituição
ou de actos sexuais de relevo, é punido com prisão
de 2 a 8 anos”.
A actual redacção do preceito resulta, mais
uma vez, de alterações introduzidas à versão de 1995
pelas Leis 65/98, de 2/9 e 99/01, de 25/8 (a primeira
retirando do tipo legal a exploração da situação de
abandono ou de necessidade da pessoa transportada,
a segunda aditando às situações tipificadas o abuso
de autoridade resultante de uma relação de dependência e o aproveitamento de situação de especial
vulnerabilidade, concretizando ainda o próprio conceito de tráfico). Ambas as alterações visaram o alar4

5
6

gamento da incriminação originariamente prevista
no preceito e a última é, sem dúvida, decorrência
directa da Convenção de Palermo e do Protocolo
adicional à mesma4, particularmente do artº 3º, al.
a) deste último diploma.
Trata-se, como me parece claro, de um crime
de resultado. Daí que a sua consumação ocorra com
a prática, pela vítima, da prostituição ou de actos
sexuais de relevo. Até aí, tudo não passará de acto
preparatório, a punir como tentativa5.
Tenho entendido, embora com dúvidas, que o
preceito legal em referência foi pensado e desenhado
para uma situação de “exportação” de vítimas. Dito
de outro modo: o que se pune em tal dispositivo é a
deslocação de pessoas de Portugal para o estrangeiro para, aí, exercerem a prostituição ou praticarem
actos sexuais de relevo6. De fora ficaria a situação
inversa, isto é, aquela em que a vítima é coagida,
em país estrangeiro, a vir para Portugal para, aqui,
exercer a prostituição ou praticar actos sexuais de
relevo. Para tal entendimento contribui o facto de
estarmos perante um crime de resultado e o disposto
no artº 5º, nº 1, al. b) do Cod. Penal, que estende a
aplicação da lei penal portuguesa a factos cometidos fora do território nacional, quando constituam,
entre outros, o crime de tráfico de pessoas previsto
e punido pelo artº 169º do Cod. Penal, posto que o
agente seja encontrado em Portugal e não possa ser
extraditado.
Admito, contudo, que a letra da lei permite interpretação diversa, nela cabendo a tal “importação
de vítimas”. Mas ainda que assim não seja, nem por
isso, porém, tal actividade permanecerá impune.
De um lado, porque para além de constituir,
eventualmente, crime de idêntica natureza no país
de origem, também em Portugal a actividade dos
respectivos autores enquadrará a previsão legal do
artº 170º do Cod. Penal (crime de lenocínio); tal
como, aliás, integrará a prática de tal crime a deslocação interna, isto é, dentro do território nacional,
de pessoas, por meio de violência, ameaça grave ou
por um qualquer dos outros meios enunciados no

Que, aliás, Portugal já ratificou - cfr. Resolução da Assembleia da República nº 32/2004 e Decreto do Presidente da República nº 19/2004, ambas na I
série do DR de 2/4/2004.
Neste sentido, Anabela Rodrigues, op. cit., 515.
Cfr. Sénio Reis Alves, op. cit., 62.
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artº 169º do Cod. Penal, tendo em vista a prática da
prostituição ou de actos sexuais de relevo.
De outro, porque - no caso de cidadãos extracomunitários - dificilmente a sua entrada em Portugal, para o exercício da actividade da prostituição, poderá ser instruída com os necessários vistos,
de onde, sendo irregular tal entrada, aqueles que a
favoreçam ou facilitem incorrem na prática de um
crime de auxílio à imigração ilegal, previsto e punido no artº 134º-A do Dec. Lei 244/98, de 8/8 (regulamentado pelo DL 65/2000, de 26/4), com as
alterações introduzidas pela Lei 97/99, de 26/7, pelo
DL 4/2001, de 10/1 e pelo DL 34/2003, de 25/2.
Trata-se de um crime punido com prisão até 3 anos,
excepto se o agente actuar com intenção lucrativa,
caso em que a pena é de 1 a 4 anos de prisão. De outro lado, constitui crime punível com prisão de 1 a 6
anos a fundação de grupo, organização ou associação
dirigida à prática do crime de auxílio à imigração
ilegal, pena que se situa entre os 2 e 8 anos de prisão
no que aos chefes de tais grupos ou organizações diz
respeito (artº 135º daquele Dec. Lei 244/98).
É, aliás, facto conhecido das polícias portuguesas que o tráfico de mulheres oriundas de países de
leste (particularmente russas e ucranianas) e do Brasil possui um grau de organização superior ao restante: as primeiras entram em Portugal a coberto de
um visto de turismo que, por vezes, é deixado caducar, de outras é renovado com retorno esporádico ao
país de origem; as segundas, beneficiam da dispensa
de visto para entrar em Portugal e, depois, beneficiam da abertura de fronteiras no espaço Schengen
para transitar para outros países, designadamente
para Espanha (nos termos do artº 7º do Tratado de
amizade, cooperação e consulta entre a República
Portuguesa e a República Federativa do Brasil, aprovado para ratificação pela Resolução da Assembleia
da República nº 83/00, de 14/12, ratificado pelo Decreto do Presidente da República nº 79/00 de 14/12,
a isenção de visto é válida por 90 dias, momento a
partir do qual os sujeitos em causa passam a estar em
situação irregular).
Segundo estudo recente publicado pelo Observatório de Imigração do Alto Comissariado para as
Migrações e Minorias Étnicas, em matéria de tráfico de pessoas, as redes brasileiras que operam em

Portugal apostam, essencialmente, no mercado do
sexo. Apesar de organizadas, apresentam uma estrutura leve, informal, integrando cidadãos brasileiros e
portugueses (no último caso, em regra proprietários
dos estabelecimentos onde as vítimas do tráfico irão
trabalhar).
Distintamente, as redes de leste parecem ter
como destino preferencial, no que ao mercado do
sexo diz respeito, países economicamente mais desenvolvidos que Portugal. Daí que a sua aposta no
nosso País seja, essencialmente, no auxílio à imigração ilegal, mais concretamente na angariação de
mão-de-obra ilegal e, posteriormente, na cobrança
do “subsídio de protecção” que, mensalmente, extorquem dos seus concidadãos. A exploração do mercado sexual é, neste momento, ainda um subproduto
da sua actividade principal; contudo, seja pela diminuição do fluxo migratório, seja por uma dificuldade
acrescida na cobrança do referido subsídio, tem-se
assistido ultimamente a um maior investimento das
redes de leste neste específico tipo de mercado. Operam através de estruturas hierarquicamente organizadas, com divisão de tarefas e responsabilidades,
por vezes a fazer lembrar estruturas de tipo militar.
São dirigidas, essencialmente, por cidadãos russos e
moldavos e actuam com recurso sistemático à coacção e violência.
Numa estrutura organizada de tráfico de pessoas, o recrutamento assume formas diversas. É sabido que, ao menos tendencialmente, as vítimas deste
tipo de crime provêm de países com uma estrutura
económica mais debilitada e são encaminhadas para
países economicamente mais desenvolvidos. Assim,
o recrutamento é feito de modos diversos (através
de anúncios na imprensa, por contacto directo em
bares e discotecas, etc), mas sempre com a promessa
de altos rendimentos e, por via de regra, ocultando
as reais condições de trabalho em Portugal: umas vezes são oferecidos empregos na hotelaria ou serviços,
trabalhos de relações públicas, vigilância e acompanhamento de crianças; outras vezes, trabalhos como
“strippers” ou dançarinas; outras ainda, as pessoas
recrutadas sabem que se deslocam a Portugal para
exercerem a prostituição, ignorando contudo as condições de quase escravatura a que vão ser submetidas.
Jan.2006 - Boletim Informativo
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À chegada a Portugal, as vítimas deste negócio
são confrontadas com dívidas elevadas para liquidar,
pretensamente relativas a despesas com documentação, transporte e alojamento; os seus passaportes
são-lhes retirados, ficando na posse de elementos
da organização, limitando-lhes assim os seus movimentos. Daí em diante, os rendimentos do respectivo trabalho passam a ser entregues, na sua quase
totalidade, aos elementos da organização (a pretexto
do pagamento da pretensa dívida por elas contraída) e são rodadas, de estabelecimento em estabelecimento, a fim de assegurarem a novidade indispensável neste tipo de actividade. São conhecidos casos
de verdadeiros sequestros de mulheres em casas de
prostituição ou de alterne; como são conhecidos casos de “venda” de mulheres entre estabelecimentos
nacionais ou para o estrangeiro.
Frequentemente, a dependência de mulheres
vítimas da prostituição é obtida pela sua iniciação
no consumo de drogas, assumindo muitas vezes o
“proxeneta” simultaneamente a função de “dealer”.
Nem sempre, porém, o recrutamento de mulheres no estrangeiro é feito para o fim imediato da
prostituição.
Em Portugal funcionam num regime de aparente legalidade alguns estabelecimentos vulgarmente denominados de “casas de alterne”. Nesses
estabelecimentos são servidas, aos clientes, bebidas
diversas, a preços largamente superiores aos praticados em bares ou cafés. E aí trabalham mulheres cuja
primeira função é convencerem os clientes a consumirem bebidas, preferencialmente as de valor mais
elevado. Para tanto, sentam-se à sua mesa, conversam com eles, incitam-nos a beber e a ofereceremlhes bebidas, recebendo uma percentagem sobre a
despesa efectuada pelo cliente.
Em alguns desses estabelecimentos existem
compartimentos privados, designados por “reservados”, onde - por vezes a coberto de uma simples
cortina - cliente e “alternadeira” se permitem algumas intimidades, as quais incluem, naturalmente, a
prática de actos sexuais.
Se bem que, em muitos casos, as mulheres que
aí trabalham não sejam obrigadas a frequentarem
os “reservados”, certo é igualmente que são incentivadas a tanto pelos donos dos estabelecimentos (ou
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porque recebem uma percentagem no pagamento
do acto sexual, ou porque a frequência desse compartimento pressupõe o consumo de uma garrafa de
espumante, vendido 20 ou 30 vezes acima do seu
custo real).
Esta actividade, ligada ao uso de reservados,
pode naturalmente levar à condenação do proprietário do estabelecimento pela prática do crime de
lenocínio.
Em Portugal, é por esta forma de prostituição
envergonhada que se iniciam muitas das mulheres
trazidas do Brasil. E isto porque, seja pela língua
comum, seja por qualquer outra razão, são estas as
preferidas pelos frequentadores portugueses deste
tipo de estabelecimentos.
Daí que, ultimamente, as rusgas em casas de
alterne, particularmente no nordeste transmontano,
venham implicando a detenção de dezenas de mulheres brasileiras, indocumentadas ou, por qualquer
outro motivo, em situação irregular. Concretamente, no 1º semestre deste ano, das 289 mulheres estrangeiras detidas em Portugal na situação referida,
79% delas são cidadãs brasileiras.
4. Posto isto:
O combate a este tipo de criminalidade reveste-se, todos havemos de o reconhecer, de extrema
dificuldade:
- de um lado, não é fácil a demonstração inequívoca, em tribunal, de pressupostos como
a violência, a ameaça grave, o ardil ou a manobra fraudulenta;
- de outro, porque neste tipo de crimes é, em
regra, diminuta a colaboração das vítimas.
Seja porque a coacção a que estão submetidas é
suficiente para impor o seu silêncio, seja pelo receio
de que a sua actividade seja conhecida pelos seus familiares e amigos nos países de origem, seja pelo
facto de - regra geral - se encontrarem em situação
irregular em Portugal, seja ainda pelo facto de (mau
grado a extorsão de que são alvo pelos membros dos
grupos que as introduziram em Portugal), apesar
de tudo, os rendimentos que obtêm do exercício da
prostituição serem suficientemente altos para calarem a revolta, algumas vezes, a prova neste tipo de
crimes faz-se sem a colaboração das vítimas e, outras, com a sua oposição; grande parte das vezes, po-
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rém, pura e simplesmente não se faz, contribuindo
para uma sensação de impunidade que desacredita a
acção da justiça.
Recordo-me, aliás, de que num julgamento a
que presidi, há poucos anos, onde os arguidos vinham acusados pela prática de crimes de lenocínio,
tráfico de estupefacientes e detenção de arma ilegal, as várias mulheres “alternadeiras” ouvidas em
Tribunal fizeram questão de salientar, todas elas, o
alheamento dos proprietários do estabelecimento
(arguidos nesse processo) relativamente aos actos
sexuais praticados nos “reservados”, muitas negando, inclusive, a prática desses actos nesses compartimentos (que frequentavam) apesar de aí terem sido
encontrados preservativos, alguns usados...
5. Todos estamos conscientes da gravidade do
fenómeno em questão.
Segundo dados extraídos de estudos e relatórios
de organismos das Nações Unidas, o tráfico de pessoas, a nível mundial, terá atingido em 2003 valores
na ordem dos 12 mil milhões de dólares americanos;
cerca de 500.000 mulheres são movimentadas, por
ano, pelas redes de traficantes, originárias primordialmente de África e dos países do antigo Bloco de
Leste e tendo como destino os países da Europa Ocidental e Central.
E, bem vistas as coisas, esta será seguramente uma matéria em que os países de todo o mundo
civilizado mais cedo se colocaram de acordo. Desde o início do século passado, tratados e convenções
internacionais de diverso tipo têm sido celebrados,
incidindo sobre o tráfico de pessoas e a exploração da
prostituição.
A Convenção de Palermo (em particular o seu
Protocolo adicional relativo à prevenção, repressão
e punição do tráfico de pessoas), que Portugal ratificou em 2004 mas cujo texto inspirou já alterações
legislativas significativas, introduzidas em 2001 no
nosso Código Penal, é sem dúvida um instrumento
precioso.
Portugal deu já cumprimento a várias das determinações aí contidas, mormente no que à criminalização de condutas e responsabilização de pessoas
colectivas diz respeito.
Algo está, ainda, por fazer.
E porque assim é, o Governo português, em

2004, apresentou um ante-projecto de revisão do
Código Penal onde, entre outras novidades, se propõe aditar um novo artigo, com o nº 159º-A e com a
seguinte redacção:
“Comercialização de pessoa
1. Quem alienar, ceder ou adquirir pessoa, por
qualquer meio e a qualquer título, nomeadamente
para fins de exploração sexual ou extracção de órgãos,
é punido com pena de prisão de cinco a 15 anos.
(...)
4 — A tentativa é punível”.
Trata-se, como é evidente de decorrência directa dos artºs 3º e 5º do Protocolo adicional à Convenção de Palermo e, também, da Decisão-Quadro
2002/629/JAI, do Conselho Europeu, de 19 de Julho de 2002, relativa à luta contra o tráfico de seres
humanos.
De outro lado, agora como decorrência do artº
2º da própria Convenção, é igualmente proposta uma
alteração ao artº 299º do Código Penal que prevê e
pune a participação em associação criminosa.
Aqui, sim, a ser aprovada a proposta governamental, é bem provável que se assista a uma minirevolução na investigação e julgamento do crime de
participação em associação criminosa, em Portugal
(no que a toda a criminalidade organizada diz respeito, não só à relativa aos crimes de lenocínio ou
tráfico de pessoas).
Expliquemo-nos:
O artº 299º, nº 1 do Cod. Penal reza assim:
“Quem promover ou fundar grupo, organização ou associação cuja finalidade ou actividade seja
dirigida à prática de crimes é punido com pena de
prisão de 1 a 5 anos”.
O nº 2 desse preceito manda aplicar a mesma
pena aos membros e apoiantes desse grupo ou organização e o nº 3 eleva para prisão de 2 a 8 anos a pena
a aplicar aos chefes e dirigentes.
Face ao preceito assim desenhado, a jurisprudência portuguesa tem enfrentado algumas dificuldades em distinguir a figura da associação criminosa
da mera comparticipação.
Em alguns arestos, o nosso mais Alto Tribunal
adoptou uma noção menos exigente (mais abrangente, se quisermos) de associação criminosa. Assim,
v.g., no Ac. STJ de 23/4/86: “Cometem o crime de
Jan.2006 - Boletim Informativo
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associação criminosa duas ou mais pessoas que se
juntam e acordam dedicar-se, mesmo sem qualquer
organização, mas com certa estabilidade, a uma actividade criminosa. São o fim abstracto e a ideia de
permanência que distinguem a associação criminosa
da comparticipação, que é simples acordo conjuntural para cometer um crime em concreto”. Ou no
Ac. STJ de 27/1/98 (tal como o anterior, acessível
em www.dgsi.pt): “Há associação criminosa, quando
duas ou mais pessoas se juntam e acordam dedicar-se, mesmo sem organização sofisticada, específica
ou complexa, a uma actividade delituosa”. Ou, ainda, no Ac. STJ de 26/5/94, Colectânea de Jurisprudência (ASTJ) ano II, t. 2º, 233: “Cometem o crime
de associação criminosa duas ou mais pessoas que se
juntam e acordam dedicar-se, mesmo sem qualquer
organização, mas com certa estabilidade, a uma actividade criminosa”.
Não andava muito longe deste, o entendimento do Prof. Beleza dos Santos que, no artigo denominado “O crime de associação de malfeitores (interpretação do artº 263º do Código Penal)”, publicado
na Revista de Legislação e Jurisprudência (RLJ) ano
70º, p. 97. 113 e 129 e segs., defendia serem elementos típicos do crime de associação criminosa a
existência de uma associação e a sua finalidade criminosa. Ora, para que exista associação é necessário
“que diversas pessoas se unam voluntariamente para
cooperar na realização de um fim ou fins comuns e
que essa união possua ou queira possuir uma certa
permanência ou estabilidade. A agregação casual ou
momentânea de uma pluralidade de pessoas, embora
para a realização de um fim, é uma reunião e não
uma associação”. E acrescentava aquele Professor
que para existir o crime em referência é preciso que
“a associação deva viver, ou ao menos propor-se viver, como reunião estável de diversas pessoas ligadas
entre si pelo propósito de delinquir tendo em vista
a actuação de um programa criminoso”. E concluía
dizendo não ser de todo em todo necessário à verificação do crime de associação criminosa a existência
de uma certa organização interna, isto é, uma direcção, disciplina, hierarquia, determinação prévia dos
deveres de cada membro.
Na sequência (diria mesmo, em consequência)
do entendimento perfilhado pelo Prof. Figueiredo
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Dias, expresso em “Associações Criminosas no Código Penal de 1982”, Separata da RLJ, Coimbra Editora, 1988, ou no Parecer publicado na Colectânea
de Jurisprudência (CJ) ano X, t. 4º, p. 11 e segs., o
STJ tem vindo a defender, em inúmeros acórdãos,
um conceito de associação criminosa desenhado com
contornos mais apertados, mais exigentes. Serve de
exemplo o Ac. STJ de 8/1/98: “São os seguintes os
elementos para que se verifique o crime de associação criminosa: pluralidade de pessoas; uma certa
duração; um mínimo de estrutura organizatória que
sirva de substracto material à existência de algo que
supere os agentes; uma qualquer formação de vontade colectiva; um sentimento de ligação por parte
dos membros da associação. O que caracteriza fundamentalmente a associação criminosa e a distingue da
comparticipação é a ideia de estabilidade e permanência, ideia esta que já não está imanente na comparticipação, embora o fim num e noutro instituto
possa ser o mesmo. Porém, o elemento fundamental da associação criminosa e que verdadeiramente a
distingue da comparticipação, é que, na associação
e derivada dela própria, existe uma estrutura nova,
uma estrutura autónoma superior ou diferente dos
elementos que a integram e que não aparece na comparticipação”. Ou no Ac. STJ de 18/5/95 (tal como
o anterior, também acessível em www.dgsi.pt): “Só se pode falar de associação criminosa quando o
encontro de vontades dos participantes dê origem
a uma realidade autónoma, diferente e superior às
vontades e interesses dos singulares membros, sendo
de notar que direcção conjunta e querer associativo
são realidades que não se confundem, sendo esta última a que se tem de provar para efeitos deste crime”. Ainda como ilustrativos desse entendimento,
podem ver-se os Acs. STJ de 10/7/1996, CJ (ASTJ)
ano IV, t. 2º, 229 e segs, ou da Relação de Évora de
12/4/88, CJ ano XIII, t. 2º, 277).
Ao cabo e ao resto, esta última linha jurisprudencial assenta, como se disse, nos ensinamentos do
Prof. Figueiredo Dias que no “Comentário Conimbricense do Código Penal”, tomo II., 1160 e segs.
viria a retomar o tema e definir como elementos essenciais à associação criminosa:
- a existência de uma associação, grupo ou organização;
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- uma pluralidade de pessoas (apontando para
um mínimo de 3 pessoas);
- uma certa duração;
- um mínimo de estrutura organizatória;
- um qualquer processo de formação da vontade colectiva;
- um sentimento comum de ligação “por parte
dos membros da associação (não, ou não só, ao
seu chefe ou líder, se o houver, mas, também)
a algo que, transcendendo-os, se apresenta
como uma unidade diferente de qualquer
uma das individualidades componentes”.
Acontece que este último requisito, esta tal
“estrutura nova, uma estrutura autónoma superior
ou diferente dos elementos que a integram” era, na
generalidade dos casos, de prova verdadeiramente
diabólica, inviabilizando assim a procedência de variadíssimas acusações.
Ora, o ante-projecto de revisão do Código Penal, apresentado pelo Governo anterior ao actualmente em funções, propõe a seguinte redacção para
o artº 299º do Código Penal:
“1. Quem promover ou fundar grupo, organização ou associação cuja finalidade ou actividade seja
dirigida à prática de um ou mais crimes puníveis
com pena de prisão igual ou superior a quatro anos é
punido com pena de prisão de um a cinco anos.
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. Para os efeitos do presente artigo, considera-se que existe grupo, organização ou associação
quando esteja em causa um conjunto de, pelo menos, três pessoas, actuando concertadamente durante
um certo período de tempo”.
Limitando a lei (se o dito ante-projecto tiver
andamento favorável) o conceito de grupo, organização ou associação, à pluralidade de pessoas (no mínimo, três), à actuação concertada e a uma certa estabilidade, concretizada numa certa duração, ganhará necessariamente autoridade acrescida a corrente
jurisprudencial que vem prescindindo da estrutura
organizativa e, principalmente, da existência de uma
entidade autónoma, distinta do colectivo dos seus associados. Dito de outro modo: ficará facilitada a demonstração da existência de associações criminosas.

Este é, pois, um passo que se espera e deseja.
Outros têm sido dados, com particular relevância no que ao combate ao tráfico de pessoas diz
respeito.
E porque é de inteira justiça, não deve ser olvidado o mandado de detenção europeu, aprovado
pela Lei n.º 65/03, de 23/08, em cumprimento da
Decisão Quadro n.º 2002/584/JAI do Conselho, de
13/06. Nesse instrumento de cooperação judiciária,
o tráfico de pessoas é um dos crimes que dispensa o
controlo da dupla incriminação do facto, apenas se
exigindo, portanto, que de acordo com a legislação
do Estado membro de emissão, os factos de que o
arguido a deter está acusado ou foi julgado sejam
puníveis com pena de prisão de máximo não inferior
a 3 anos.
6. Enfim, o mais fácil está cumprido, ou em
vias disso.
Falta executar o essencial.
E o essencial, nestes - como em qualquer outro
tipo de crimes - é prevenir.
O artº 9º do Protocolo adicional à Convenção
de Palermo atribui aos Estados Partes a incumbência de estabelecer políticas, programas e outras medidas abrangentes, de modo a prevenir e combater o
tráfico de pessoas e proteger as respectivas vítimas,
especialmente as mulheres e crianças, de nova vitimização. Em concreto, os Estados Partes “deverão
esforçar-se por adoptar medidas tais como pesquisas,
campanhas de informação e de difusão, através dos
órgãos de comunicação social, bem como iniciativas
sociais e económicas, tendo em vista prevenir e combater o tráfico de pessoas” - artº 9º, nº 2.
De outro lado, a prostituição e todo o negócio
que essa realidade desenvolve, assenta em factores
de índole vária mas tem subjacente uma realidade
indesmentível: a sua justificação encontra-se, na
generalidade dos casos, numa situação de carência
económica.
Daí que, nos termos do nº 4 do artº 9º do citado Protocolo, os Estados Partes se tenham obrigado a “adoptar ou reforçar medidas, designadamente
através da cooperação bilateral ou multilateral, para
reduzir os factores como a pobreza, o subdesenvolvimento e a desigualdade de oportunidades, que tornam as pessoas, em especial as mulheres e as crianças,
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vulneráveis ao tráfico”. E neste campo, que foi feito
já? E quanto resta por fazer? Ou será que estamos
aqui perante mais um pio desejo, um estado de alma
remetido para o Inferno, onde as boas intenções se
acotovelam?7
No plano legislativo há, seguramente, algo por
fazer, por melhorar. Não obstante, os instrumentos
legais que vamos tendo são já suficientes para uma
repressão eficaz deste tipo de crimes. O problema
estará mais a montante, no domínio da prevenção. E
é aí que inevitavelmente esta guerra se decidirá.
No plano da repressão, o trabalho será sempre
feito de paciência, de perseverança. Mas, ao cabo e
ao resto, nisso mesmo consiste a Justiça: insistência,

7

persistência, teimosia até; e, também, alguma fé. É
que, como dizia Piero Calamandrei - e eu não me
canso de o repetir - “para encontrar a justiça, é necessário ser-lhe fiel. Ela, como todas as divindades,
só se manifesta a quem nela crê”.
Agosto de 2005
Sénio Manuel dos Reis Alves
Juiz de Direito (Inspector Judicial)
(Texto apresentado no I Encontro Internacional de
Magistrados, realizado em Uberlândia, Estado de
Minas Gerais, Brasil)

Um relatório recente das Nações Unidas dá-nos conta que a percentagem de pessoas que morrem de fome nos países do 3º mundo é sensivelmente igual à
daqueles que morrem de doenças provocadas pela obesidade, nos países ricos...; no Brasil, ainda segundo o mesmo relatório, 10% dos cidadãos mais ricos
auferem em média rendimentos anuais 32 (trinta e duas) vezes superiores aos rendimentos dos mais desfavorecidos.
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Relatório da 5.ª Reunião do Conselho Consultivo de Juízes
– Conselho da Europa
O processo justo em prazo razoável e o papel dos Juízes no processo.
Os meios alternativos de regulação dos litígios
Parte I
Dados europeus sobre:
A - O acesso à Justiça:
Países com recurso às tecnologias da informação para consulta geral sobre o sistema judiciário:
Bulgária – os órgãos judiciais e a associação de
magistrados dispõem de “sites Web” oficiais.
República Checa – Os órgãos judiciais dispõem
dos seus próprios “sites Web”
Estónia – O Ministério da Justiça e o Tribunal
Supremo dispõem dos seus próprios “sites Web” e os
acórdãos são publicados na Internet.
Finlândia - O Ministério da Justiça publicou
vinte brochuras provenientes de diversos tribunais e
dispõe do seu próprio “site Web”.
França – O Ministério da Justiça e certos tribunais (ex. Cours d’Appel e Cour de Cassation” dispõem dos seus próprios “sites Web”
Alemanha – Os “sites Web” e brochuras descrevem o funcionamento dos tribunais para o grande
público.
Reino Unido e Irlanda – O “site Web do
“Court Service” (Direcção dos Serviços Judiciários)
fornecem informações ao público em geral.
Lituânia – O Supremo Tribunal, o Tribunal
Supremo Administrativo, o Tribunal de Apelação, a
Administração Nacional dos Tribunais e o Ministério da Justiça dispõem dos seus próprios “sites Web”
e as decisões dos tribunais superiores estão disponíveis na Internet.
Malta – O Ministério da Justiça dispõe do seu
próprio “site Web”.
Países-Baixos – O Ministério da Justiça e o Gabinete Central de Informação fornecem informações
sobre a administração da Justiça nos seus próprios
“sites Web”.

Noruega – A administração nacional dos tribunais gere um “site Web” judiciário.
Eslovénia – Os tribunais dispõem dos seus próprios “sites Web”.
Suécia – O Ministério da Justiça e os tribunais
dispõem dos seus próprios “sites Web”.
Espanha – O Conselho Geral do Poder Judicial
dispõe do seu “site Web”.
Países que dispondo de “sites Web” ou do
Conselho Superior da Magistratura, ou do Ministério da Justiça ou dos Tribunais não elaboraram
programas específicos de informação do público em
geral: Andorra, Áustria, Bélgica, Chipre, Croácia,
Itália, Polónia, Portugal.
Outras iniciativas:
Bulgária – todos os tribunais receberam em
Março de 2004 um “Guia dos Tribunais destinado
ao cidadão”, repertório de informações sobre os tribunais e os procedimentos.
França – Os programas escolares prevêem a visita aos tribunais. Certos tribunais organizam, além
disso, “jornadas das portas abertas”. Brochuras são
oferecidas nas “Casas da Justiça e do Direito” criadas
por uma lei de assistência judiciária.
Irlanda – As estruturas do sistema judiciário
são ensinadas nas escolas e está em preparação a
“Carta do Utente”. De igual forma vai ser publicado
“A Plein English Guide on Legal Terms” visando
tornar mais acessível a linguagem jurídica.
Luxemburgo – Uma lei de 1980 instituiu um
serviço de informação judiciária da responsabilidade
do Procurador-geral em colaboração com a Ordem
dos Advogados.
Países-Baixos – Brochuras com descrição do
sistema judiciário estão disponíveis em holandês,
inglês e turco. O primeiro conselho dado pelo Gabinete de Assistência Judiciária é sempre gratuito.
Jan.2006 - Boletim Informativo

19

Conselho Superior da Magistratura

Eslovénia – Desde 2002 que o Supremo Tribunal esloveno dispõe de um funcionário encarregado
das relações públicas.
Suécia – O “Guia do Cidadão” publicado pelo
Parlamento contém informações sobre o sistema judicial.
Reino Unido – O “Citizen’s Advice Bureau”
financiado por dinheiros públicos tem um papel útil
no aconselhamento e na representação das partes em
litígio.
Patrocínio facultativo:
Andorra – Patrocínio não obrigatório nas acções de montante inferior a 1.220 e
Áustria – Patrocínio não obrigatório em determinadas acções e sempre que estas sejam de valor
não superior a 4.000 e
Croácia – Patrocínio facultativo em processo
civil.
Dinamarca – A parte deve assegurar, ela própria, a sua defesa diante do Tribunal Supremo.
Itália – Patrocínio não obrigatório nas acções
de montante inferior 516,46 e
Luxemburgo – Patrocínio não obrigatório
diante do Juiz de Paz e em todas as acções de montante inferior a 750 e.
Países-Baixos – Patrocínio não obrigatório em
acções de créditos inferiores a 5.000 e, nos conflitos
do trabalho e nas acções derivadas do contrato de
arrendamento.
Noruega e Suécia – patrocínio facultativo.

nómica. Normalmente, a avaliação da insuficiência
económica tem em linha de conta, simultaneamente, o salário e o património do requerente, assim
como a procedibilidade da acção ou a coerência dos
seus argumentos.
Na Islândia a importância do litígio e questões
de interesse público são tidas em consideração na
concessão do apoio judiciário
Na Irlanda o requerente pode ser obrigado,
pelo Tribunal, a preencher uma declaração discriminativa dos seus rendimentos. Toda a inexactidão ou
dissimulação é considerada infracção penal.
Autoridades habilitadas à concessão da Assistência Judiciária:
Competência dos Tribunais: Áustria, Bélgica,
República Checa, Estónia, Alemanha, Irlanda, Lituânia, Malta, Polónia, Eslovénia, Suécia e Suíça.
Competência da Ordem dos Advogados: Andorra, Bulgária, Croácia, Luxemburgo e Roménia.

Custas:
Bulgária – Processo gratuito, na jurisdição do
trabalho, na jurisdição de menores e nas acções referentes ao direito a alimentos.
Chipre – Custas diminutas no processo civil
Lituânia – Custas não elevadas em processo
civil
Dinamarca – Custas muito elevadas dissuasórias do recurso aos tribunais.

Competência de órgãos especializados:
Dinamarca – autoridades dos condados e o Ministério da Justiça
Finlândia – Gabinete do Apoio Judiciário
França – Gabinete de Apoio Jurisdicional, junto de cada tribunal de 1ª instância
Islândia – Comité de ajuda judiciária composto por três advogados nomeados pelo Ministro da
Justiça.
Itália – Um comité especial instalado junto de
cada Tribunal. A recusa de concessão do apoio judiciário pode ser objecto de recurso para o Juiz.
Malta – O advogado para a ajuda judiciária e o
tribunal civil.
Países-Baixos – O Gabinete de Apoio Judiciário.
Noruega – O Governador do Condado.
Suécia – A autoridade para o apoio judiciário
Reino Unido – Legal Services Commission

Assistência Judiciária:
Em todos os países europeus o apoio judiciário
é concedido aos cidadãos incapacitados de suportar
as custas dum processo em razão da sua situação eco-

Disposições orçamentais:
Em regra, o apoio judiciário é financiado pelo
Estado. Por vezes, o Ministério da Justiça concede
à Ordem dos Advogados uma dada soma, deven-
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do aquela organizar os serviços de apoio judiciário.
Noutros países o apoio judiciário constitui uma
obrigação dos advogados que devem prestar os seus
serviços a título gratuito.
Na Alemanha as custas e os honorários ficam a
cargo do “Land” quando for impossível o seu pagamento pela parte que decaiu na acção.
Nos Países-Baixos a parte que perdeu a acção
deve reembolsar as custas à parte que a ganhou ou
ao Estado.
Seguro para custas judiciais e custas de
parte:
Países onde é possível fazer um seguro para
custas judiciais:
Áustria – Seguros deste tipo são normais e propostos, nomeadamente pelos clubes automobilísticos.
Croácia – Seguros deste tipo só cobrem casos
muito limitados.
República Checa – existem
Estónia – Existem
Finlândia – O apoio judiciário não é concedido
se o requerente subscreveu uma apólice de seguros
para custas judiciais
Islândia – O seguro de custas judiciais está
muitas vezes incluído na apólice que cobre bens mobiliários, propriedades imobiliárias, barcos, florestas
ou viagens.
Dinamarca – A maior parte dos dinamarqueses dispõem de uma apólice de seguro que cobre as
custas judiciárias de modo que o apoio judiciário só
é concedido a título complementar.
Alemanha – Este tipo de seguro está difundido
no país e tem contribuído para o aumento do número de processos judiciais.
Lituânia – Este seguro é autorizado por lei.
Países-Baixos – Existe este tipo de seguro e as
autoridades aconselham à sua subscrição.
Noruega – O seguro apenas cobre 20% das
custas judiciais.
Roménia – O seguro só cobre as custas próprias
da parte
Reino Unido – Este tipo de seguro encontra-se
no mercado e pode ser subscrito para determinado
tipo de litígios.

Países onde é impossível subscrever um seguro de custas judiciais: Andorra, Bélgica, Bulgária,
Chipre, Itália, Luxemburgo, Malta, Eslovénia, Suécia e Suíça.
Países onde o montante das custas está limitado pela lei: Áustria, República Checa, Estónia,
Alemanha, Luxemburgo, Malta, Noruega, Finlândia, Polónia, Suécia.
Países onde o montante das custas é limitado
pelos tribunais: Chipre, Islândia, Irlanda, Itália, Lituânia, Roménia, Reino Unido
Países onde o montante das custas não é limitado: Andorra, Bélgica, Bulgária e Suíça.
B - Redução da sobrecarga de trabalho nos
tribunais
Tarefas administrativas assumidas pelo Juiz
e que poderiam ser confiadas a outras autoridades:
Áustria – Os Juízes continuam encarregados da
administração dos bens dos incapazes, da nomeação
dos representantes legais dos maiores incapazes e
dos ausentes, da elaboração dos registos comerciais,
de navios e predial bem como da cobrança das custas
e de todos os actos relativos à sucessão.
Bélgica – Todas as funções administrativas são
da competência do “greffe”
Chipre – Os Juízes não desempenham nenhum
serviço não jurisdicional.
Croácia – As acções relativas a heranças, não
contestadas, são da competência dos notários que fazem executar as suas decisões.
Dinamarca – O registo dos títulos prediais e de
hipoteca fazem parte das atribuições dos Juízes.
Finlândia – Desde o fim do século XX que
se verifica a tendência para retirar aos Juízes tarefas não jurisdicionais. Nos tribunais de distrito, aos
secretários foram confiadas numerosas tarefas práticas, anteriormente da competência dos Juízes. Uma
comissão governamental propôs que certas questões
relativas a bens imóveis sejam transferidas para as
autoridades administrativas e a cobrança de dívidas
não contestadas para as autoridades executivas.
França – Os Juízes são chamados a participar
nos trabalhos de comissões e de órgãos administrativos.
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Irlanda – Os Juízes dispõem de um suporte administrativo e técnico (secretariado) fornecido pelos
Serviços Judiciários.
Itália – Os Juízes assumem numerosas tarefas
administrativas como a concessão de dispensa de
publicação de proclamas de casamento; a aprovação
da mudança de apelidos ou de nome próprio; a administração dos bens dos incapazes; a designação de
um representante legal para os incapazes maiores e
ausentes; as intervenções judiciais nas eleições e nos
referendos; a nomeação para o seio de comités; actos
relativos à sucessão; a designação de árbitros; a elaboração de actos sobre o estado civil e respectivos
registos.
Luxemburgo – Os Juízes não desempenham
tarefas não jurisdicionais.
Malta – O Tribunal de Apelação está encarregado de tomar juramento a diversos funcionários e
membros de profissões liberais.
Suécia – Foram tomadas medidas para desembaraçar os Juízes de tarefas não jurisdicionais e está
em curso um estudo para identificação das tarefas
susceptíveis de ser transferidas para outras pessoas
ou organismos do tribunal ou externos.
Tarefas jurisdicionais menores assumidas
pelo pessoal administrativo dos tribunais ou por
consultores jurídicos:
República Checa – Os Juízes são assistidos, nas
suas tarefas, por funcionários de alto nível que tenham frequentado um ciclo de estudos de três anos
na escola da magistratura.
Croácia – Consultores jurídicos (licenciados em
direito, com aprovação no exame de inscrição na Ordem dos Advogados) ajudam o Juiz na preparação de
decisões relativas a pequenos litígios (menos de 700 e
nas instâncias civis e menos de 7.000 e nas instâncias
comerciais), cabendo sempre ao Juiz aprová-las.
Estónia – Foi recentemente criada a função de
Juiz assistente.
Alemanha – As “Mahnverfahren” (processos
de injunção) foram transferidas para um funcionário
superior da secretaria (“Rechtspfleger”), da mesma
forma foram transferidas as determinações de custas,
as funções relativas à assistência judiciária, os processos executivos.
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Polónia – O assistente do Juiz tem a seu cargo
todos os procedimentos preparatórios da decisão do
processo.
Eslovénia – Os assistentes jurídicos estão habilitados a tomar decisões simples na fase preparatória
do processo.
Órgãos de Conciliação Judicial
Países que não dispõem de tais órgãos: Andorra, Áustria, Bulgária, Bélgica, Chipre, Croácia,
Estónia, Lituânia, Polónia, Eslovénia e Suíça.
Países que dispõem de tais órgãos:
Finlândia – Comité de Reclamação dos Consumidores
Alemanha – Um conciliador (“Guetestelle”)
estatui sobre dívidas inferiores a 750 e; sobre contendas entre vizinhos e sobre acções difamatórias.
Islândia – certos órgãos administrativos estão
habilitados para resolver questões de propriedade,
protecção da vida privada, de igualdade e de ética.
As suas decisões não obrigam e podem ser levadas ao
conhecimento do tribunal.
Itália – Cada tribunal de comércio dispõe de
um comité de conciliação habilitado para decidir
sobre litígios que impliquem consumidores. Existe,
além disso, um provedor no seio da associação de
banqueiros chamado a resolver os litígios relativos
às actividades bancárias; comités de conciliação regionais encarregados de estatuir em litígios relativos
às telecomunicações, bem como procedimentos de
conciliação elaborados por certos municípios.
Países-Baixos – Existem múltiplos comités de
resolução de litígios.
Luxemburgo – certas iniciativas em matéria de
mediação privada são encorajadas pela Ordem dos
Advogados, a Câmara de Comércio e a associação
dos comerciantes.
Países que criaram, no seio do aparelho judiciário, órgãos específicos de regulamentação de
pequenos litígios:
França – A Lei de 9 de Setembro de 2002 criou
juízes de proximidade que não são magistrados profissionais e estão habilitados a decidir pequenos litígios.
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Irlanda – Um funcionário do tribunal de distrito chamado “Small Claims Registrar” trata dos
pequenos litígios e negocia acordos sem audiência
judicial. Se se frustrar o acordo o litígio deve ser levado perante o Tribunal.
Itália – criaram-se nos grandes centros urbanos
Tribunais de Paz composto de juízes não profissionais.
Controlo da actividade processual
Países que não dispõem de nenhum controlo
periódico da actividade laboral: Bélgica, Irlanda
Suíça.
Países que procedem periodicamente a um
exame da carga de trabalho:
Andorra – a gestão dos processos está informatizada e a repartição equilibrada das cargas de trabalho está garantida na lei. Todos os anos os presidentes dos tribunais enviam dados estatísticos ao
Conselho Superior de Justiça.
Espanha – As cargas de Trabalho são objecto
de apreciação periódica pelo Conselho Geral do Poder Judicial, tendo-se criado módulos do número de
processos a cargo de cada Tribunal.
República Checa – O controlo é da responsabilidade do Ministério da Justiça. O rendimento dos
Juízes é avaliado pelos presidentes de tribunal ao
nível de distritos e de regiões e pelo Ministério da
Justiça ao nível estadual.
Chipre – O presidente administrativo do tribunal está encarregado da distribuição equilibrada
dos processos sob a égide do Tribunal Supremo.
Bulgária – Compete ao Conselho Superior da
Magistratura o exame periódico da actividade judicial.
Croácia – A actividade judicial de cada Tribunal é controlada todos os meses pelo Tribunal imediatamente superior enquanto que o Ministério da
Justiça procede a um controlo geral trimestral
Finlândia – Os tribunais e o Ministério da Justiça procedem continuamente à recolha e à análise
dos dados estatísticos referentes à carga processual.
França – As estatísticas são elaboradas pelos
tribunais e centralizadas no Ministério da Justiça.
Alemanha – O Ministério da Justiça avalia

continuamente a carga processual dos tribunais. A
uma empresa privada foi cofiada, recentemente, a
tarefa de recolher os dados mais fiáveis dos vários
“Länder”
Islândia – Os dados são recolhidos pelo Conselho da Magistratura.
Lituânia – As estatísticas são enviadas pelos
tribunais à Administração Nacional dos Tribunais
que se encarrega de os centralizar e de os analisar
antes de os submeter à apreciação do Conselho da
Magistratura e do Ministério da Justiça.
Luxemburgo – Os tribunais enviam todos os
anos um relatório de actividades ao Procurador-geral
que o submete de seguida à apreciação do Ministério
da Justiça.
Malta – O controlo da actividade processual é
da responsabilidade do Ministério da Justiça.
Noruega – A Direcção dos Serviços Judiciários
controla todos os anos as cargas de trabalho existentes sendo possível prever a duração de um processo
com a ajuda de um quadro repertório de meios.
Eslovénia – O presidente de cada tribunal procede regularmente ao controlo da actividade processual.
Reino Unido – A recolha de dados respeitantes
ao funcionamento dos tribunais é da competência da
“Unified Court Administration (Direcção Unificada
dos Serviços Judiciários) criada em 2004.
Países com medidas tendentes a assegurar a
repartição equilibrada das sobrecargas de trabalho.
Áustria – O Ministério da Justiça deve aumentar o número de Juízes através da criação de lugares,
logo que a carga processual deste ou daquele tribunal cresça sensivelmente.
Croácia – O presidente do Tribunal Supremo
pode proceder a uma redistribuição de processos de
um Tribunal para outro por forma a equilibrar a carga processual.
Finlândia – A sobrecarga de trabalho dos tribunais é levada em consideração no momento da
planificação do orçamento para a Justiça.
França – Os dados relativos à sobrecarga de
trabalho são levados em consideração a quando da
assinatura dos contratos de objectivos, prevendo a
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afectação de recursos suplementares para um tribunal em troca de uma melhoria de resultados.
Islândia – O número de Juízes está fixado na
lei mas o Conselho da Magistratura tem o poder de
fixar o número afecto a cada tribunal.
Itália – A modificação da repartição geográfica
dos tribunais é da competência do Parlamento. O
Ministério da Justiça e o Conselho Superior da Magistratura podem fazer propostas de alteração nesse
sentido.
Países-Baixos – O Conselho da Magistratura
foi criado em 2002. O Ministro da Justiça é responsável pela estrutura e orçamento do aparelho judiciário em geral. Em 2000 foi criada uma equipe
volante composta por cinco juízes experimentados
e vinte e oito funcionários encarregada de proferir
decisões em nome deste ou daquele tribunal afundado.
Países onde a afectação dos recursos humanos e materiais não faz parte das atribuições dos
Juízes.
Andorra – O Conselho Superior de Justiça decide da atribuição de recursos, mas os presidentes
dos tribunais são responsáveis pela organização e
pelo funcionamento do tribunal respectivo.
Áustria e Bélgica – Os Juízes não têm nenhuma competência neste sentido.
Estónia – O Ministério da Justiça exerce o controlo de fiscalização dos tribunais de 1ª e de 2ª instâncias.
Itália – O papel do aparelho judicial em matérias de incidência financeira é limitado. Estas decisões são geralmente tomadas ao nível do Ministério
da Justiça.
Luxemburgo – Os Juízes não podem formular
propostas nestas matérias.
Malta – O Juiz “chefe” tem, apenas, poder
consultivo quanto à gestão das infra estruturas jurisdicionais, dos recursos humanos e dos materiais
informáticos e tecnológicos.
Roménia – O poder dos Juízes nestes domínios
é meramente consultivo.
Reino Unido – Os Juízes têm um papel limitado na gestão directa mas são cada vez mais consultados sobre estas matérias.
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O Tribunal senhor da gestão
Bulgária – Os presidentes dos tribunais têm
um papel crucial nesta matéria.
Chipre – O sistema judicial é autónomo. Os
Juízes sob a direcção do Tribunal Supremo obtêm os
meios necessários à gestão.
Finlândia – A administração de cada tribunal
é assegurada pelo Juiz ou pelo presidente, enquanto
que a planificação estratégica da infra-estrutura judiciária resulta da cooperação entre os tribunais e o
Ministério da Justiça.
Alemanha – A gestão é da inteira responsabilidade dos presidentes dos tribunais.
Irlanda – A infra-estrutura jurisdicional é gerida pelos Juízes.
Islândia – Os presidentes de tribunal têm um
papel considerável na gestão de cada tribunal. Recrutam e gerem o pessoal administrativo. Distribuem serviço e decidem da amplitude e modalidades da informatização. No entanto a sua acção é,
por vezes limitada por falta de dotações orçamentais.
Países-Baixos – Os tribunais dispõem de um
conselho de gestão composto pelo presidente, um
representante de cada secção e um delegado do pessoal não judiciário.
Noruega – Cada presidente é responsável pelo
conjunto dos recursos do seu tribunal.
Países onde os Juízes recebem formação em
técnicas de gestão:
Áustria – Os presidentes de tribunal participam em seminários de formação em técnicas de gestão.
França – Os presidentes de tribunal beneficiam
de uma formação em gestão assegurada pela Escola
Nacional da Magistratura.
Alemanha – Os Juízes recebem formação em
técnicas de gestão.
Irlanda – O Instituto de Estudos Judiciários
pode alargar a gama pedagógica a matérias não jurídicas como as técnicas de gestão.
Itália – Os presidentes de tribunal recebem
uma formação sobre questões ligadas às tarefas organizacionais.
Lituânia – O programa de formação dos Juízes
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inclui sessões sobre gestão destinadas aos presidentes e vice-presidentes de tribunal.
Noruega e Suécia – A Administração Nacional
dos Tribunais propõe programas de formação em
gestão aos presidentes de tribunal.
Países-Baixos – O Conselho da Magistratura
organiza formação suficiente em técnicas de gestão.
Papel do Administrador Judicial
Bélgica – Os “greffiers en chef” e os “greffiers”
são os responsáveis pelo funcionamento administrativo dos tribunais.
Bulgária – Os administradores Judiciais coordenam e repartem as tarefas pelo pessoal judiciário.
São os responsáveis pelas contas
França – Os “greffiers” prestam assistência ao
presidente do tribunal nas tarefas administrativas.
Noruega – Os principais tribunais dispõem de
administradores judiciais encarregados de ajudar o
presidente do tribunal a assumir as tarefas de gestão.
Suécia – Os administradores judiciais ajudam
os presidentes dos tribunais a gerir os recursos humanos, o parque informático, os arquivos, o equipamento dos gabinetes.
Espanha – Em cada cidade com dois ou mais
tribunais aí sediados existe a figura do Juiz Decano
que é o Administrador Judicial dos diversos tribunais assistido por vários funcionários.
C - Qualidade da Justiça e avaliação desta
qualidade: estatísticas quantitativas; procedimentos de controlo
Avaliação da qualidade judicial:
Áustria – Dispõe de um sistema de inspecção
dos tribunais que atenta não sobre o conteúdo das
decisões, mas, apenas, sobre o rendimento do trabalho efectuado. Um ano depois de entrado em funções, o Juiz é avaliado por um órgão composto pelo
presidente do tribunal, o deão , os vice-presidentes e
três Juízes eleitos pelos seus pares (“Personalsenat”).
Com duas avaliações negativas consecutivas o Juiz
visado deve ser demitido.
Chipre – O Tribunal Supremo tem o poder de
nomear, demitir e sancionar os Juízes bem como regulamentar a sua prática.

Países onde a proporção de decisões confirmadas pelo Tribunal superior é índice de qualidade:
Croácia – As estatísticas judiciais incluem,
também, para cada tipo de acção, os indicadores
qualitativos tais como as decisões não confirmadas
pelo Tribunal de Apelação. Considera-se como aceitável a existência de 75% de acções confirmadas em
recurso.
República Checa – A proporção de decisões
não confirmadas em recurso e a duração do processo
constituem um indicador qualitativo
Estónia – A percentagem de decisões não confirmadas pelo Tribunal de Apelação pode ser considerada como indicador qualitativo.
Lituânia – Depois da contestação feita pela associação de magistrados ao sistema baseado no número de decisões não confirmadas em recurso, outros
critérios foram instituídos pelo Conselho Superior
da Magistratura: qualidades pessoais e profissionais
do visado ou assiduidade a sessões de formação contínua.
Polónia – O número de decisões não confirmadas em apelação constitui um dos critérios de avaliação do trabalho dos Juízes.
Outros sistemas de avaliação da qualidade
da Justiça:
Bélgica – Os Juízes são avaliados periodicamente. A avaliação não se debruça sobre o conteúdo das decisões. Concentra-se sobre as capacidades
intelectuais, os talentos profissionais e de gestão do
visado. A avaliação é dada por escrito e motivada e
redigida depois de várias entrevistas com o Juiz em
avaliação.
Países-Baixos – O Conselho da Magistratura
está a elaborar um sistema uniforme de gestão da
qualidade.
Roménia – O sistema de avaliação baseia-se na
atribuição de notas aos Juízes.
Países desprovidos de sistemas de avaliação
da qualidade da Justiça: Andorra, Bulgária, Espanha, Finlândia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Noruega, Suíça, Suécia, Reino Unido.
Na Alemanha o debate sobre o controlo a qualidade da Justiça está longe de ter terminado. No
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fundo da questão está a afectação ou não, com tal
controlo, da independência dos Juízes. Em certos
tribunais cada Juiz é objecto de entrevista a fim de
melhorar a qualidade do trabalho judicial.
D - Gestão de Processos (jurisdição civil)
Duração média de m processo civil (em meses)

Duração média de um processo civil simplificado (em meses)

(1) A duração varia consoante o processo se desenrola diante do tribunal de
distrito ou de região
(2) 60% dos casos
(3) Diante do tribunal local (Amtsgericht) 4,4 meses
(4) Tribunal Constitucional
(5) Para as decisões que visam a autorização ou a permissão de interpor
recurso a duração média é de 4,3 meses
(6) Tribunais de pequenas dívidas
(7) Para as acções sumaríssimas. Para as acções sumárias a duração pode
atingir os 24 a 36 meses
(8) Nos processos simplificados
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E - Meios Alternativos de Regulação de Litígios (ADR).
Amplitude do recurso aos ADR
Andorra – Existe a arbitragem mas raramente
utilizada. Existe a mediação familiar.
Áustria – pouca procura de meios alternativos
de composição de litígios.
Bélgica – Não existem ADR enquanto sistema
generalizado
Bulgária – Está em curso a elaboração de uma
lei sobre a conciliação
Chipre – Não existe qualquer sistema oficial
(público) de ADR. Os ADR privados são pouco procurados.
Dinamarca – O Comité de reclamação dos
consumidores ocupa-se de queixas contra o fornecimento de bens e prestação de serviços defeituosos
até 3.200e
Alemanha – São numerosos os litígios que são
objecto de acordo amigável perante o Tribunal. A
mediação é proposta (não imposta) pelo sistema judiciário e os Juízes estão preparados para esse efeito.
Enquanto a mediação se exerce, o processo suspende-se.
Islândia – Não existe qualquer sistema de mediação fora da jurisdição.
Lituânia – Não existe qualquer sistema ADR
fora do Tribunal.
Luxemburgo – A mediação não existe em matéria civil. Só a arbitragem é praticada
Polónia – Os ADR existem, apenas, no direito
de família.
Sistemas em vigor:
Andorra – A mediação familiar depende do
Ministério dos Assuntos Sociais.
Áustria – As autoridades municipais estabeleceram alguns sistemas de ADR
Bélgica – Existe um sistema de mediação em
direito do trabalho e familiar. A Provedoria de Justiça é considerada como um ADR
República Checa – A falência está excluída da
arbitragem mas a lei instituiu um árbitro financeiro.
Estónia – Existe o Tribunal Arbitral da Câmara
de Comércio e Indústria.
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Finlândia – Os sistemas ADR existentes são: os
tribunais; os assistentes sociais em matéria familiar;
os advogados para uma série de casos; os comités e
conselheiros no quadro dos sistemas disponíveis de
resolução de litígios; a rede nacional de conselhos
do consumidor; o conselho municipal em matéria
de finanças e de dívidas; o gabinete do Provedor de
Justiça finlandês para acções de seguros; o gabinete
consultivo dos clientes da banca; o comité de reclamação dos proprietários de valores mobiliários; alguns “Obudsmen”.
Irlanda – A ASAI (Advertising Standards Authority of Ireland ou autoridade encarregada de definir normas em matéria de publicidade), o Centro de
Regulação de Litígios; o árbitro do comité de reclamação da Companhia de Electricidade; o provedor
para as questões e seguros; a ADR formada pelos
organizadores de viagens; o instituto de defesa dos
árbitros.
Itália – A Justiça de Paz (conciliação); os gabinetes locais do Ministério do Trabalho (que devem ser consultados antes de se intentar a acção em
juízo); os gabinetes de conciliação e arbitragem da
Câmara de Comércio; os gabinetes de conciliação
estabelecidos pelas administrações municipais; o regime especializado de resolução de litígios entre os
operadores das telecomunicações e os seus clientes;
regimes estabelecidos por sociedades privadas e o
Provedor da Banca.
Malta – Existe um centro de arbitragem obrigatória para os litígios referentes a questões de compropriedade e as cooperativas.
Países-Baixos – Existe um sistema gerido pelos
tribunais acessível no quadro da assistência judiciária.
Noruega – Existe o Conselho Norueguês dos
Consumidores; o Gabinete Público de Mediação Familiar de cada municipalidade; o serviço de mediação e reconciliação, a Ordem dos Advogados.
Portugal - Distingue-se no sistema público:
os juízes de paz para dívidas inferiores a 740,98 e;
a comissão encarregada da aplicação de coimas em
caso de concorrência desleal, as comissões de mediação familiar; os tribunais arbitrais, entre outros; é
possível, ainda, recorrer-se à mediação privada ou à
arbitragem, sobretudo em matéria de direitos priva-

dos disponíveis. No quadro da justiça de paz o início
do processo deve, obrigatoriamente, ser precedido
duma tentativa de mediação.
Eslovénia – Desde 2001 que o Tribunal de Distrito de Liubliana propõe serviços de mediação às
partes.
Suécia – Comissão Nacional de Reclamação
dos Consumidores julga de forma não impositiva as
questões decorrentes do direito dos consumidores.
Em cada municipalidade existe um gabinete público de aconselhamento e mediação familiar. Em cada
região existe um conselho para o arrendamento rural
e outros direitos possessórios. O Gabinete Nacional
de Mediação é um órgão gerido pelo governo central. Existe ainda um conselho para a protecção dos
direitos de patente dos empregados.
Reino Unido – Existem inúmeros sistemas de
ADR. No sector privado o principal é o Centro de
Regulação de Litígios. Estes sistemas estão ligados
aos tribunais.
França – O Juiz pode propor às partes o recurso
à mediação, em qualquer fase do processo, excepto
em determinadas matérias de ordem pública.
Controlo do Estado sobre as instituições
ADR
Áustria – Os mediadores intervenientes em
questões de família e vizinhança são profissionais
com a sua actividade regulada pela lei.
Andorra, Alemanha, Islândia, Itália, Noruega, Eslovénia, Países-Baixos, Suécia e Reino Unido,
não dispõem de normas de controlo estadual, mas
no Reino Unido os mediadores devem receber uma
formação especial dispensada pelo CEDR.
Malta – O Estado nomeia os titulares do Gabinete dos Governadores do Centro de Arbitragem e o
Procurador Geral dele faz parte ex officio. Nenhum
controlo é exercido sobre os mediadores excepto
para a mediação familiar que é supervisionada pelos
tribunais.
Países-Baixos – A todos os mediadores são
exigíveis determinados critérios de qualidades devem-se inscrever no Instituto Holandês de Mediação.
Polónia – Os mediadores não são Juízes e não
pertencem ao aparelho judicial. O Juiz em chefe de
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cada região actualiza a lista de mediadores e exerce
sobre eles a sua fiscalização.
ADR e Assistência Judiciária:
Em Andorra, Áustria e Malta a assistência judiciária é, apenas, aplicável à mediação familiar.
Na Bulgária é aplicável em todos os processos
Não é aplicável na Finlândia, na Alemanha, na
Islândia, na Itália, no Luxemburgo e na Suécia.
Nos Países-Baixos a assistência judiciária para
a mediação será em breve possível
Na Noruega é aplicável só em certos casos.
No Reino Unido é sempre aplicável aos ADR.
Confidencialidade dos ADR
A confidencialidade é protegida na Áustria, na
Estónia, na Alemanha, no Luxemburgo, em Malta,
na Polónia e no Reino Unido.
Na Islândia quando a mediação é feita por um
Juiz a confidencialidade constitui um dever ético do
magistrado.
Não existem regras particulares de confidencialidade em Andorra, na Finlândia, na Irlanda, na
Itália, nos Países-Baixos, na Noruega e na Suécia.
Não podem ser levados a juízo os documentos
referentes a uma mediação, na Bélgica, e os documentos referentes à mediação familiar na França, na
Eslovénia e no Reino Unido.
O recurso aos ADR na pendência de um processo.
Na maior parte dos países, o Juiz tem o dever
de tentar uma composição amigável em qualquer
fase do processo, mas não pode intervir pessoalmente como mediador no processo em que é titular. Nesta situação está a Áustria, a Bulgária, a Estónia, a
Finlândia, a França, a Alemanha, a Islândia, a Itália,
a Lituânia, a Noruega e a Suécia.
Na Irlanda os Juízes não assumem qualquer
função de mediação mas nada os impede de a sugerir
sobretudo quando está e causa o direito da família.
Na Áustria, na Itália e na Estónia o Juiz pode
recomendar o recurso à mediação quando não estejam em causa questões de interesse público.
No Luxemburgo o Juiz na desempenha qualquer papel em matéria de conciliação.
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Possibilidades de designação de um mediador
Na Áustria, na Bulgária, na Estónia, na Finlândia, na Islândia, na Itália, na Lituânia, em Portugal e
na Eslovénia os Juízes não podem designar um mediador às partes.
Nos Países-Baixos o Juiz pode intervir, ele próprio, como mediador se tiver qualificações para o fazer, mas não pode ser o Juiz do processo.
Na Noruega o Juiz pode designar um mediador que deve ser um outro Juiz.
Na Suécia nenhuma disposição particular visa
a qualificação ou a formação de mediadores. É uso,
contudo, nomear antigos Juízes ou um Juiz exterior
à causa.
Executoriedade
As decisões tomadas em ADR são exequíveis
na Áustria, na Bulgária, na Estónia, na França, na
Alemanha, na Islândia, na Itália, na Lituânia, em
Malta, nos Países-Baixos, na Eslovénia e na Suécia.

Parte II
Propostas do Conselho Consultivo de Juízes
Europeus (CCJE)
A - Acesso à Justiça
1 - O acesso do público à Justiça pressupõe que
informações sejam difundidas sobre o funcionamento dos sistemas judiciários.
2 - O CCJE estima que todas as iniciativas que
permitam a difusão de tais informações possam ser
encorajadas.
3 - O público deverá, nomeadamente, ser esclarecido sobre a natureza das acções que podem ser
intentadas, a sua duração previsível, os seus custos e
os riscos que se corre em caso de abuso do exercício
das vias processuais intentadas.
A informação sobre os meios alternativos de
regulação de litígios postos à disposição das partes
deve, igualmente, ser assegurada.
4 - As informações relativas ao funcionamento
do sistema judiciário podem provir de fontes diversas, como por exemplo os Conselhos Superiores da
Magistratura, os Ministérios da Justiça, os serviços
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sociais, os serviços públicos de consultadoria jurídica organizados por associações de advogados e outras
instâncias ( através de edições de livros e brochuras,
sites internet, etc.).
5 - As próprias jurisdições, nomeadamente
aquelas que têm serviços de relações públicas, deverão participar na difusão da informação.
6 - O CCJE recomenda o desenvolvimento de
programas educativos que incluam uma descrição
do sistema judiciário propondo visitas de estudo às
diversas jurisdições. Estima, igualmente, ser necessária a publicação de “guias do cidadão” permitindo
aos utentes uma melhor compreensão do funcionamento das instituições judiciais, informando-os sobre os seus direitos e deveres processuais diante dos
Tribunais.
7 - O CCJE não pode deixar de encorajar a
adopção de formas simplificadas e estandardizadas
dos documentos jurídicos necessários à proposição
e desenvolvimento das acções judiciais. Esta simplificação é particularmente útil para os pequenos
litígios, nas instâncias onde a fixação da matéria
de facto e de direito não apresenta dificuldades de
maior. Recomenda, igualmente, o desenvolvimento
de tecnologia que permita às partes dispor por via
informática dos documentos exigíveis à propositura
de uma acção estabelecendo-se uma relação directa
entre as partes, os seus representantes e os Tribunais.
8 - Um sistema de assistência judiciária deverá
ser organizado pelo Estado para permitir a todos o
benefício do acesso à Justiça. Esta assistência deverá
cobrir não só as custas judiciais mas também a consulta jurídica relativa à oportunidade ou à necessidade de recurso à Justiça.
9 - O CCJE é de opinião que aos Juízes deve
competir a decisão de concessão ou não concessão
do apoio judiciário num dado processo. Se um Juiz
indeferir a concessão do apoio judiciário com fundamento em pretensão manifestamente inviável ou
mal fundada e a parte vier a propor a acção pelos seus
próprios meios, então deve a mesma ser distribuída
a Juiz diferente daquele que indeferiu a petição de
apoio judiciário a fim de ser garantida a imparcialidade do Juiz nos termos do art.6º da Convenção
Europeia dos Direitos do Homem (CEDH).

10 - O CCJE entende que a assistência judiciária deverá ser objecto de financiamento público
inscrito em orçamento próprio de forma a que as
custas correspondentes não sejam levadas em conta
no orçamento de funcionamento dos Tribunais.
11 - A assistência das partes por um advogado é elemento importante do acesso dos litigantes
à Justiça.
12 - Mesmo nos litígios que a priori não exigem
patrocínio obrigatório, o CCJE entende ser necessário prever a possibilidade do Juiz, a título excepcional, de impor a intervenção de advogado sempre
que a acção apresente dificuldades particulares ou
sempre que haja risco importante de preterição da
defesa.. Nestes casos a imposição de advogado deve
pressupor a possibilidade de recurso à assistência judiciária.
13 - A fixação dos honorários aos defensores oficiosos não deve encorajar os advogados à prática de
actos processuais supérfluos. Devem estar previstas,
nos termos da Recomendação nº R(84) do Comité de
Ministros aos Estados membros do Conselho da Europa, medidas sancionatórias do abuso do processo.
B - A qualidade do Sistema Judicial e a sua
avaliação.
1 - O serviço de justiça não engloba unicamente o trabalho dos Juízes e dos demais profissionais
do direito, mas todo um conjunto de actividades
trazidas para o interior das instituições judiciárias
por outros agentes da administração ou por privados. O funcionamento do serviço de Justiça assenta
em grande parte sobre as infra-estruturas judiciárias
(edifícios, equipamentos, pessoal técnico e de assistência, instituições complementares, instrumentos
processuais, etc.). A qualidade do sistema judicial
depende, pois, por sua vez, da qualidade das infraestruturas que podem ser avaliadas segundo critérios
aplicáveis aos demais serviços públicos, e da competência dos profissionais do direito (Juízes, MºPº,
advogados e funcionários) bem como dos demais
agentes auxiliares. O trabalho daqueles profissionais
não pode ser avaliado senão por referência ao direito
e à prática, à deontologia profissional ou judiciária.
2 - O CCJE sublinha desde logo que a avaliação da “qualidade” da Justiça (ou seja, do trabalho
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fornecido pelo sistema judiciário no seu conjunto
ou por cada Tribunal ou grupo local de Tribunais)
não deve ser confundido com a apreciação das capacidades profissionais deste ou daquele magistrado.
A apreciação profissional dos Juízes, nomeadamente
aquela que é suposto conduzir a decisões importantes relativas ao seu estatuto ou à sua carreira, constitui tarefa que tem objectivos diferentes dos da apreciação da qualidade da Justiça (Recomendação nº1
do CCJE, §45)
3 - É inapropriada a prática, existente em certos países, de confundir a avaliação da qualidade da
Justiça com a apreciação profissional dos Juízes.
4 - Em alguns países avalia-se a qualidade da
Justiça através da recolha de dados que servem para
graduar o trabalho de cada tribunal a partir dos seguintes elementos: o tempo médio necessário para
resolver uma acção, o número de acções deixadas
pendentes, o pessoal efectivo existente, os aspectos
qualitativos e quantitativos das infra estruturas.
Esta fórmula é, em princípio, aceitável uma vez
que tende a dar uma visão mais alargada do trabalho judicial, mas é preciso proceder a uma avaliação
da Justiça num contexto ainda mais vasto, ou seja,
através da interacção de outras variáveis (juízes e o
trabalho dos advogados; serviços de justiça e de polícia; jurisprudência e legislação), dado que a maior
parte das disfunções do aparelho judiciário provêm
da falta de coordenação dos diversos actores.
5 - O CCJE entende que a “qualidade” da Justiça não é sinónimo de simples “produtividade” do
sistema judicial. Por um lado, o facto de um Tribunal levar em média mais tempo do que um outro a
resolver um dado caso ou de ter deixado uma pendência maior não significa, objectivamente, que esse
Tribunal seja menos eficaz; por outro lado, a rapidez
de resolução processual é, apenas, um dos fins do sistema judiciário, sendo certo que o sistema deve ter
capacidade para responder às “procuras de Justiça”
com competência e qualidade.
6 - O CCJE recomenda que, dada a impossibilidade actual de se reger por critérios largamente
admitidos, os indicadores de qualidade devem, pelo
menos, ser escolhidos na base de um largo consenso
entre profissionais do direito. Seria bom, a este propósito, que o órgão independente de auto gestão da
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magistratura, desempenhasse um papel central na
escolha e recolha de dados qualitativos, na elaboração do processo de recolha de dados, bem como na
avaliação dos resultados e na sua difusão, em confidencialidade, a cada um dos actores respeitantes.
7 - O CCJE entende, por um lado, que é do interesse da Justiça que a recolha e o acompanhamento
de dados se faça de forma regular, por outro, que
procedimentos apropriados permitam uma adaptação rápida da organização dos tribunais à evolução
do seu volume de trabalho. Para conciliar este imperativo com as garantias de independência da magistratura (princípios da inamovibilidade e do juiz
natural), parece oportuno ao CCJE que o órgão independente de auto gestão da magistratura (in casu
CSM) seja a autoridade competente para a recolha e
acompanhamento de dados. O (CSM) deverá estar
habilitado a tomar as medidas necessárias à adaptação da organização dos tribunais à evolução do volume e trabalho.
C - Volume de Trabalho e Gestão de Processos
1 - As medidas de redução do volume de trabalho nas jurisdições compreendem aquelas que se
destinam, apenas, a este fim e as que, tendo um valor
próprio, dele são independentes. A Recomendação
nº R(86) 12 enumera medidas aplicáveis aos diversos
graus de jurisdição civil e penal. As Recomendações
nº R(87) 18 e nº R(95) 12 tratam especificamente
dos casos penais.
A Administração dos Tribunais:
2 - O CCJE identificou dois modelos base de
gestão dos tribunais.
3 - No primeiro os Juízes intervêm pouco ou
indirectamente na gestão dos tribunais. Podem, por
conseguinte, consagrar mais tempo à actividade jurisdicional do que à de desempenho de tarefas extrajudiciais para as quais pode não estar talhado por
formação ou disposição pessoal. As tarefas relativas
à gestão orçamental, distribuição de pessoal e utilização de edifícios são entregues a administradores
ainda que os tribunais não possam funcionar correctamente sem que os Juízes sejam minimamente
consultados em questões administrativas.
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Este sistema permite manter os Juízes afastados de pressões políticas que resultam da obrigação
de atingir objectivos de rendimento.
4 - Neste modelo um dos inconvenientes é
a perda de controlo, por parte dos Juízes, sobre o
ambiente envolvente no qual se deve desenrolar o
trabalho processual conducente à realização de uma
Justiça eficaz e equitativa.
5 - No segundo modelo base, o Juiz presidente
de cada tribunal assegura também a gestão. Dispõe,
ao menos, de uma certa latitude no que diz respeito
às despesas orçamentais, ao recrutamento e reenvio
do pessoal e à infra estrutura do tribunal. As vantagens e inconvenientes deste modelo são as opostas ao
primeiro apresentado.
6 - Numerosos são os países cujo sistema se situa entre os dois apresentados.
O CCJE lembra que é de toda a conveniência
que os Juízes sejam consultados no que à gestão dos
tribunais concerne.

refas não jurisdicionais não é possível a não ser que
se coloque à sua disposição um ou mais assessores
pessoais devidamente qualificados no domínio jurídico (assessores do juiz ou “referendários”), nos
quais o Juiz possa delegar, sob o seu controlo e a
sua responsabilidade certas actividades tais como a
procura de jurisprudência e legislação, a redacção de
determinados documentos bem como a relação entre
os advogados ou o público.
A Actividade Extrajudicial
10 - O CCJE é da opinião que as actividades
não jurisdicionais enumeradas no Anexo à Recomendação nº R(86) 12 não devem em princípio ser
confiadas aos juízes. Mas existem outras actividades
susceptíveis de impedir os juízes de desempenhar as
suas funções judiciais ou de prejudicar o exercício
dessas funções, nomeadamente, actividades respeitantes à administração dos tribunais sem pessoal suficiente ou fiável.
PARTE III

A Variação do Volume de Trabalho
7 - O volume de trabalho de certos tribunais
cresce ou decresce no decurso do tempo devido a
evoluções demográficas e económicas e, no domínio
penal, a evoluções de comportamentos criminais.
Estas evoluções podem ser temporárias.
8 - As variações permanentes do volume de trabalho impõem modificações correspondentes de estrutura do tribunal. Considerações puramente económicas entrem em conflito com o direito das partes
e do público em geral a uma Justiça de proximidade
e acessível.
O CCJE convida todos os países a estudar e a
definir critérios apropriados que permitam ter em
consideração e equilibrar todos estes aspectos referentes à modificações estruturais dos meios atribuídos aos tribunais em função das alterações do volume de serviço, sem que tais modificações possam
constituir um atentado à independência dos Juízes.
A Assistência aos Juízes
9 - Na sua recomendação nº2 (2001) o CCJE
verificou que em inúmeros países os meios postos
à disposição dos Juízes são insuficientes. Todavia, o
CCJE sublinha que uma verdadeira redução das ta-

I - Jurisdição Penal:
1 - Princípio da Oportunidade:
A Recomendação Nº R (87) 18 veio a adoptar
o princípio da oportunidade “sempre que o contexto histórico e a constituição dos Estados membros o
permitam” e dispõe que não sendo caso de aplicação
do princípio da oportunidade, será conveniente estabelecer, no momento próprio, medidas visando a
mesma finalidade. Nestes países, a existência dum
Ministério Público autónomo pode exigir que os casos sejam levados perante um Tribunal e, havendo
a possibilidade de suspender a acção penal , tal não
pode ser feito senão por m Juiz.
A Recomendação dispõe que qualquer decisão
de renúncia ao procedimento criminal deverá estar
prevista na lei, deverá ser aplicada na base de um ou
outro interesse público e não poderá ser determinada se a autoridade titular do inquérito dispuser de
indícios suficientes de culpabilidade.
Para o CCJE a terceira condição significa que
a questão da oportunidade do procedimento criminal não se coloca senão nos casos em que a autoridade judiciária não dispõe de indícios suficientes de
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culpabilidade. Mas desde que não estejam reunidos
os indícios suficientes o CCJE considera que a autoridade judiciária instrutora deve poder julgar com
base no grau de gravidade e demais circunstâncias
da infracção, na personalidade do suspeito, na situação da vítima se se justifica o desenvolvimento de
esforços suplementares para a recolha de outros elementos de prova.
A Recomendação dispõe igualmente que a decisão de não prosseguimento do procedimento penal
possa seja subordinada a uma advertência, a uma
admoestação ou ao respeito de determinadas condições (sob reserva, nestes casos, do consentimento do
presumível autor da infracção); uma tal decisão não
deve ser tida como uma declaração de culpabilidade
e não deve ser objecto de inscrição no registo criminal a menos que o suspeito tenha reconhecido ser ele
o autor da infracção; tal decisão deve deixar intacto o
direito a vítima à dedução de uma reparação.
Na Europa existem sobre esta matéria três estruturas de base:
1º - A autoridade detentora da acção penal não
tem o poder de arquivar um inquérito, nem o de impor condições/sanções ao arguido se os elementos de
prova justificarem o procedimento. A única solução
é a de dar entrada em juízo.
2º - A autoridade detentora da acção penal tem
o poder de decidir da oportunidade de exercer a acção penal mesmo quando existam provas suficientes
para o procedimento.
3º - A autoridade detentora da acção penal dispõe, ao mesmo tempo, do poder de decidir sobre a
oportunidade de exercício da acção penal e do poder,
com o consentimento do arguido de arquivamento
do inquérito subordinado à aplicação de determinadas condições ou à imposição de uma multa.
O CCJE convida os Estados que não instituíram, ainda, um sistema fundado no recurso ao princípio da oportunidade ou um sistema equivalente, a
realizar os necessários estudos por forma a poderem
efectivar o disposto na Recomendação Nº R (87)
18.
2 - Processos simplificados
Todos os Estados membros do CE instituíram
já procedimentos simplificados. Convém, no entan-
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to, ter em conta, as incidências dos arts.5º e 6º da
CEDH no momento em que se põe à disposição das
partes processos deste género prevendo-se sempre a
possibilidade de recurso perante um Juiz.
3 - Reconhecimento de culpa e transacção penal
A Recomendação Nº R (87) 18 recomenda, em
princípio, a existência dos institutos em epígrafe.
Prevê o reconhecimento de culpabilidade num estádio precoce do processo em correspondência com o
modelo a “common law”. No entanto poucos são os
Estados que adoptaram sistemas deste tipo.
O CCJE reconhecendo algumas das vantagens
( como tais consideradas pelos países da “common
law”) alerta para os riscos potenciais dum sistema
institucional baseado na declaração de culpabilidade.
4 - Reconhecimento de culpa (“guilty plea”)
Se, num estádio precoce do processo o arguido
puder ser convidado a declarar formalmente, diante
de um Juiz, a sua culpabilidade, desde que esteja capacitado para o fazer, um tal mecanismo processual
representará uma substancial economia de tempo e
de dinheiro. No entanto o reconhecimento precoce
de culpa só deve existir num quadro formal que permita dar ao arguido todas as garantias processuais.
Importa, ainda, que os advogados sejam chamados
com o arguido à confirmação do reconhecimento de
culpabilidade, bem como o reconhecimento efectivo
dos elementos legais constitutivos da infracção.
A declaração de culpa perante as polícias não
deve ter nenhum valor.
5 – Transacção penal (“plea bargaining”)
É preciso distinguir aqui a transacção sobre a
incriminação ou sobre a pena.
Na transacção sobre a incriminação há um acordo formal ou informal com a autoridade detentora
da acção penal, pelo qual esta se compromete a abandonar uma ou mais incriminações se o arguido reconhecer a sua culpa quanto a outras (no caso de uma
infracção menos grave, por exemplo). O Juiz, neste
sistema, não tem, em princípio, qualquer intervenção, ainda que a sua aprovação possa ser pedida.

Conselho Superior da Magistratura

Na transacção sobre a pena o arguido é convidado a reconhecer-se culpado numa determinada
incriminação por forma a poder vir a beneficiar de
uma pena mais leve.
Na maior parte destes sistemas quanto mais
cedo o arguido reconhece a sua culpa mais reduzida
pode ser a sua pena.
O CCJE reconhecendo embora que existem Estados que adoptaram sistemas de redução da pena,
alerta, contudo, para os seus perigos.
Mesmo nos sistemas em que a redução da pena
é autorizada há que prever mecanismos de protecção.
Os advogados e os Juízes devem assegurar-se que os
reconhecimentos de culpa são livremente consentidos e autênticos. Os Juízes não devem participar em
nenhuma discussão estabelecida entre os advogados
e o arguido no tocante ao reconhecimento de culpa e
devem ter o poder de não aprovar qualquer transacção cuja sinceridade seja duvidosa e não conforme ao
interesse geral.
O CCJE não julga realista recomendar a todos
os Estados membros (tendo em conta que para a
maioria dos países da “civil law” o sistema da “bargaining plea” é condenável) que ponham em prática
um sistema de redução de penas por contrapartida
de um reconhecimento da culpabilidade.
II – Jurisdição Civil
A Recomendação Nº R (84) 5 enunciou nove
princípios de processo civil destinados a melhorar o
funcionamento da Justiça. Trata-se de uma clarividente recomendação mas largamente inaplicada. O
CCJE considera que se ela tivesse, de uma maneira
geral, sido observada, seria para os Estados uma garantia real de respeito pela obrigação decorrente do
art.6º da CEDH.
Os nove princípios enunciam os elementos
base das funções de gestão processual que deveriam
estar confiadas aos Juízes e que estes deveriam exercer desde o início de qualquer processo civil até à
sua conclusão por forma a assegurar o respeito pelas
disposições do art.6º da CEDH.
Sumariamente se recordam os princípios da
Recomendação Nº R (84) 5:
Princípio primeiro:
O processo deve conter no máximo duas au-

diências, uma audiência preliminar e uma audiência de discussão e julgamento, podendo ser tomadas
sanções contra as partes, as testemunhas e os peritos
que não respeitem os prazos fixados na lei ou pelo
Juiz.
Princípio segundo:
Os Juízes devem ter o poder de se opor a qualquer utilização abusiva do processo impondo sanções à parte ou ao advogado que assim procedeu.
Princípio terceiro:
O Juiz deverá desempenhar um papel activo
no processo a fim de assegurar o respeito pelos direitos das partes, o princípio da sua igualdade e o
desenrolamento rápido do processo. Nomeadamente, o Juiz deveria ter, ex officio, o poder: de pedir
às partes todos os esclarecimentos úteis; de as fazer
comparecer pessoalmente; de levantar questões de
direito; de recolher as provas tidas por convenientes,
pelo menos nos casos em que o objecto do litígio
não se encontra na disposição das partes; de dirigir a
administração das provas; de excluir as testemunhas
cujos depoimentos sejam despiciendos para a causa;
de limitar o seu número, se for excessivo; de limitar
o número de testemunhas a depor sobre o mesmo
facto...
Princípio quarto:
O Juiz deveria poder, salvo os casos expressamente previstos na lei, decidir sobre a oralidade ou
não oralidade do processo.
Princípio quinto:
As partes devem apresentar todas as suas pretensões e todos os meios de prova no início do processo.
Princípio sexto:
O julgamento deve ser feito a partir do fim do
processo ou o mais cedo possível. Deve também a
decisão ser tão concisa quanto possível. A decisão de
facto e de direito deve responder de forma certa, expressa ou implícita, a todas as questões formuladas
pelas partes.
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Princípio sétimo:
Medidas devem ser tomadas que desencorajem
a utilização abusiva das vias de recurso.
Princípio oitavo:
Prevê a existência de regras particulares em casos de urgência; para acção não contestada, créditos
certos, quando o objecto do litígio é de fraco valor;
ou aplicáveis a certo tipo de acções. Nestes casos prevê: forma simplificada da petição inicial; supressão
da audiência preliminar; processo exclusivamente
escrito ou exclusivamente oral; proibição ou limitações à dedução de excepções ou certos meios de
defesa; administração livre das provas; proibição da
concessão de dilação de prazos; inexistência de peritagens judiciais.
Princípio nono:
Necessidade de pôr à disposição das autoridades judiciárias os meios técnicos mais modernos.
A lógica geral que inspira todos estes princípios é que o contencioso civil corre o risco de se
tornar cada vez mais complexo e de arrastar uma
morosidade incapaz de satisfazer as exigências do
art.6ºnº1 da CEDH, não só pontualmente como em
todas as causas.
Os Estados deveriam consagrar recursos e
meios financeiros suficientes quer ao processo civil
como ao penal. Porque nem o Estado nem as partes dispõem de recursos ilimitados, os Juízes devem
exercer o controlo sobre os processos, no interesse
quer das partes num dado caso como das partes em
quaisquer outros casos.
Analisemos, agora, alguns procedimentos tendentes a tornar mais célere ou mais efectiva a Justiça
civil:
1 - Protocolos prévios à acção:
Estes protocolos elaborados no Reino Unido,
estabelecem medidas a tomar antes do início da
instância. São estabelecidos pelos representantes
das partes em certos tipos habituais de litígios civis (ofensas corporais, negligência médica, questões
de seguros de indústria ou de construção). Têm por
objecto a elaboração de um repertório imediato dos
problemas através da troca de informações e docu-
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mentos o que permite às partes evitar o processo
judicial e possibilitar o acordo. Se as partes não se
compuserem os ditos protocolos colocam as partes
em posição mais favorável quanto ao cumprimento dos prazos impostos pela acção intentada. O Juiz
pode sancionar o desrespeito das medidas previstas
nos protocolos.
2 - Informação precedendo a acção:
Particularidade do processo judicial que permite ao Juiz, antes da introdução da acção em juízo,
ordenar a uma dada pessoa susceptível de vir a ser
parte, que divulgue documentos ou quaisquer outras
informações, se tal for desejável, que lhe permitam
saber se os factos justificam a interposição da acção
ou se, pelo contrario, deve o litígio ser composto de
forma amigável sem recurso ao Tribunal.
3 - Medidas conservatórias:
Há muitas vezes necessidade de tomar medidas
conservatórias num estádio precoce do processo, nomeadamente, em certos casos, antes da citação ou da
entrada da acção.
Existe uma larga panóplia de medidas conservatórias no processo civil na Europa, que podem ser
classificadas em três grandes categorias:
1º - As medidas que visam garantir a execução;
2º - As medidas que visam regular provisoriamente uma situação;
3º - As medidas que antecipam a decisão final.
Na maior parte dos países, o demandante deve
apresentar uma aparência do direito (fumus boni iuris) e deve, em principio demonstrar que na ausência
de tal medida existe o risco de não poder executar a
sentença final (periculum in mora). A medida pode
ser ordenada sem a audição da parte contrária (ex
parte) mas, uma vez ordenada, o demandado tem o
direito de ser ouvido.
A reparação por via de injunção é igualmente
utilizável nos Estados membros, como forma de regulação provisória de certos aspectos do litígio. Os
países da “common law” desenvolveram a aplicação
da ordem “Anton Piller” que permite ao Juiz  determinar a apreensão de documentos ou de outros
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elementos de prova que estejam na posse ou sob o
controlo do demandado e que, sem tal intervenção,
poderiam ser destruídos ou dissimulados.
4 – Processos sumários:
A concepção de processo sumário varia de país
para país não tendo o mesmo significado no universo
jurídico europeu.
Dois processos em direito civil merecem, no
entanto, especial atenção: a injunção de pagamento
(“Mahnverfahren”) e o “réferé”  ou, nos Países-Baixos o “kort geding”.
A injunção de pagamento (ou “Mahnverfahren”) é um processo particularmente bem adaptado aos créditos monetários não contestados. A pedido do requerente o Juiz ordena uma injunção de
pagamento sem ouvir o requerido. Nalguns países é
necessário fundamento escrito para ser determinada
a injunção, noutros a declaração feita pelo credor é
suficiente. Em caso de inércia do devedor, durante
determinado prazo legal, a injunção adquire força
executória à semelhança da sentença. Se o requerido
se opuser, o requerente deve propor uma acção com
processo comum. Só o silêncio do devedor permite e
torna exequível a injunção.
O processo de “réferé”  ou “kort geding” permite ao Juiz estatuir em qualquer questão, num prazo razoável depois de ouvir as partes e em face de um
número limitado de provas.
O Juiz profere, ou de seguida ou em prazo
muito curto após a audição das partes, uma decisão
imediatamente executória, porém, sem a força de
caso julgado. Qualquer das partes é livre de propor
uma acção sobre o fundo da questão. Se nenhuma
acção for proposta o julgamento de “réferé” determinará os direitos e as obrigações das partes. Desta
forma as acções sobre o fundo são raras. Este tipo de
processo é, em princípio, confiado a um Juiz experimentado.
5 - Julgamentos interlocutórios:
A faculdade de determinar uma audiência distinta para cada uma das questões colocadas à apreciação do Tribunal pode revestir-se de grande importância.
Há países que não admitem a figura do julga-

mento interlocutório, julgando todas as questões
formais e/ou substanciais a final.
Os países que conhecem o julgamento interlocutório como a Itália, não admitem, normalmente,
recurso senão após a decisão final.
O CCJE alerta, contudo, para a necessidade de
se definir com precisão quais as questões que podem
ser objecto de um julgamento interlocutório por forma a que não se despenda tempo, dinheiro e energia
com questões que poderiam ser resolvidas a final.
6 – Poderes gerais em matéria de gestão dos
processos:
Os poderes jurisdicionais de gestão processual
são importantes em cada fase do processo civil por
forma a permitirem uma gestão apropriada e proporcionada dos processos.
Os Juízes deverão poder exercê-los dando instruções escritas sem que as partes tenham necessariamente (em todas as circunstâncias) o direito de
ser ouvidas. Eles deverão poder exercê-los de acordo
com a Recomendação Nº R (84) 5.
7 - Custas, despesas e interesses económicos
iniciais:
O direito inglês e em alguns outros sistemas
instituíram-se disposições de ofertas monetárias
para a regulação do litígio pagas em audiência que
podem ter consequências financeiras graves para
a parte que na audiência não consegue ou não está
disposta a fazer uma melhor oferta à que foi feita
anteriormente pela outra parte. O autor pode propor uma aceitação ou o réu propor um pagamento
menor que a totalidade da quantia reclamada. Se a
quantia atribuída vier a ser superior à proposta pode
o autor ou o réu ser penalizado em matéria de custas
e demais interesses processuais.
8 - Execução:
Existem actualmente diferenças entre os sistemas de execução das sentenças da 1ª instância.
Nos sistemas da “common law” a regra geral
é a da força executória imediata das decisões da 1ª
instância a não ser que o Juiz determine, por uma
boa razão, a suspensão da execução. Uma boa razão
é a probabilidade de não haver reposição em caso
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de ulterior anulação ou revogação da sentença.(em
recurso).
Nos países de “civil law”  a situação é regulada ou pela lei ou deixada à livre apreciação do Juiz.
Nestes casos o Juiz pode acordar numa execução
provisória. Pode ainda optar-se pela suspensão da
execução mediante a prestação de uma caução.
O CCJE recomenda que, para uma melhor
eficácia da Justiça, em todos os países se instituam
processos de execução provisória, que deverão ser ordenados desde que existam garantias contra a eventualidade de modificação do decidido por via do recurso.
III – Meios Alternativos à Regulação dos
Litígios
A – Da discussão no CCJE
O Conselho da Europa produziu vários instrumentos respeitantes aos meios alternativos de regulação dos litígios (MARL):
A Recomendação nº R (98) 1 sobre a mediação
familiar;
A Recomendação nº R (99) 19 sobre a mediação em matéria penal;
A Recomendação nº R (2001) 9 sobre os meios
alternativos de regulação; dos litígios entre as autoridades administrativas e as pessoas privadas;
A Recomendação nº R (2002) 10 sobre a mediação em matéria civil.
A 1ª Conferência Europeia de Juízes demonstrou a importância dos MARL no quadro da solução rápida de litígios. Se os MARL não podem ser
considerados como um meio perfeito de redução da
sobrecarga de trabalho nos tribunais, eles são, contudo, úteis e eficazes na medida em que põem o acento
tónico no acordo das partes o que é sempre preferível
a um julgamento imposto.
Independentemente dos estudos a realizar futuramente pelo Conselho da Europa sobre esta matéria, o CCJE entende que é necessário encorajar o
desenvolvimento dos MARL, que interessam sobretudo a certos tipos de litígios, e que se deve sensibilizar o público para a sua existência, forma de
funcionamento e custos.
Dado que os MARL e o sistema judicial prosse-
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guem objectivos semelhantes é essencial que a assistência judiciária seja acessível em caso de recurso aos
MARL, como o deve ser no quadro de um processo
judicial normal. No entanto os recursos disponíveis
para a assistência judiciária como todas as outras
despesas públicas destinadas a suportar os MARL
devem advir de um orçamento especial e não do orçamento de funcionamento dos tribunais.
As discussões no seio do CCJE visaram particularmente a mediação, o papel do Juiz numa decisão
de mediação tomada no decorrer de uma audiência,
a confidencialidade das operações de mediação, a
possibilidade de supervisão dos tribunais na formação/consentimento em matéria de mediação, e o
juiz como mediador, a necessidade de confirmação
judicial do acordo entre as partes resultante de uma
mediação.
As discussões centraram-se ainda na mediação
em matéria penal tendo-se concluído, ao contrário
da mediação civil, que a mediação penal não permite aligeirar a carga de trabalho do sistema judicial
ainda que possa contribuir para a prevenção de novas
infracções.
O recurso à mediação nos processos civis e administrativos pode ser da iniciativa das partes ou
sob recomendação do Juiz. As partes devem poder
recusar o recurso à mediação. Tal recusa não deve
prejudicar nenhuma das partes nem o seu direito de
acesso à Justiça.
Em matéria penal o recurso à mediação deve
pressupor a autorização prévia de um Juiz. Todas as
disposições   em matéria de “Justiça restauradora”
devem ser oficializadas pela via judicial.
As informações fornecidas no decurso das operações de mediação devem ser confidenciais. A confidencialidade pode ser levantada de comum acordo
das partes.
A confidencialidade aplica-se também aos
MARL em matéria penal, nomeadamente onde o
procedimento penal é obrigatório. Será necessário
prevenir o arguido, antes do início da mediação que
investigações podem ser levadas a efeito para a descoberta de outras infracções diferentes da que conduziu à mediação.
Em matéria penal, civil ou administrativa, os
MARL devem estar estreitamente associados ao sis-
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tema judiciário. Disposições jurídicas ou as práticas
judiciárias apropriadas deverão permitir aos Juízes o
envio das partes para um mediador nomeado por um
processo judiciário, devidamente formado e possuindo as competências e qualificações correspondentes.
Os acordos de mediação devem ser confirmados
por um Juiz, nomeadamente quando for necessário
o estabelecimento de medidas coercivas. Neste caso
o Juiz deveria possuir importantes poderes de supervisão, em particular no que diz respeito à igualdade
das partes, a liberdade do seu consentimento nas
medidas previstas por acordo bem como o respeito
pela lei e pelo interesse público.
B – Das posições por nós defendidas.
1 - Compete às partes e só a elas decidirem-se
pela escolha de meios alternativos para a composição
dos litígios ou o recurso ao poder judicial.
2 - Tal possibilidade só poderá ser exercida pelas partes em matéria de direitos disponíveis (o que
é extensível aos crimes particulares em matéria penal.
3 - Vários poderão ser os MARL (arbitragem,
conciliação, mediação, etc)
4 - A mediação como os de mais meios de composição de litígios são meios alternativos e não substitutivos do poder judicial (Justiça togada).
5 - Os MARL devem ser meios colocados à
disposição das partes que preferem uma composição
não judicial do litígio e não meios tendentes a suprir
a ineficácia dos Tribunais.
6 - Por isso a preocupação primeira do Estado

deve-se centrar na eficácia dos Tribunais que devem
dar as melhores garantias de decisão e de executoriedade das sentenças por si proferidas. A morosidade ou a ineficácia dos Tribunais não pode servir de
pretexto à criação e desenvolvimento de MARL sob
pena de estes se converterem em sistemas substitutivos, paralelos e particulares de Justiça.
7 - Os Juízes poderão e deverão praticar a conciliação processual mas não deverão exercer quaisquer funções de mediação embora a possam eventualmente aconselhar ou suspender a instância para
que as partes a tentem.
8 - A mediação exige técnica própria que não
deve caber no acervo das funções judiciais.
A diferença específica entre o Juiz e qualquer
terceiro judicante é a sua imparcialidade e independência, características estas que não fazem, necessariamente parte das características do mediador.
Criar a figura do Juiz mediador é elaborar num erro
de princípios e confundir funções soberanas do Estado com formas particulares de composição de litígios.
9 - O Juiz não deve ter qualquer interferência
no processo de mediação e, ao contrário da conciliação judicial cujo acordo deve ser homologado, não
deve chancelar oficialmente qualquer resultado da
mediação.
Lisboa, 11 de Fevereiro de 05
Orlando Afonso
Juiz Desembargador
Membro do CCJE
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Plano de Inspecções referente ao ano de 2006
I. O Conselho Superior da Magistratura decidiu alterar profundamente o Regulamento das Inspecções Judiciais que vigorava desde Novembro de
1999 (Deliberação do Plenário do Conselho Superior
da Magistratura de 19/10/99, publicada no Diário
da República, II Série, de 10/11/99, com a alteração introduzida pela Deliberação do Plenário de
15/06/2000 e publicada no Diário da República, II
Série, de 13/07/00), tendo o novo Regulamento das
Inspecções Judiciais sido aprovado na sessão Plenária
deste Conselho de 19/12/2002 e publicado no Diário
da República, II Série, de 15/01/03, bem como no
Boletim deste órgão de Janeiro de 2003.
De acordo com o artigo 9.º desse novo Regulamento, o Conselho Superior da Magistratura deve
organizar um Plano Anual de Inspecções no ano anterior ao da sua execução.
Elaborada pelo Exmº Inspector Judicial Coordenador, pelo Juiz Secretário e pelo Contencioso deste CSM a proposta do referido Plano de Inspecções,
foi dada da mesma conhecimento a todos os juízes,
através do correio electrónico, para, em 10 dias, por
via escrita ou oral, solicitarem esclarecimentos, requerem a sua rectificação ou requererem inspecções
extraordinárias de forma fundamentada, tendo em
tal prazo sido rectificados alguns lapsos.
Foi aprovado o Plano de Inspecções para 2006
pelo Plenário do CSM, em sessão ordinária de 6 de
Dezembro de 2005.
II. REGIME LEGAL RELATIVO
ÀS INSPECÇÕES JUDICIAIS
A- LEI N.º 21/85 DE 30 DE JULHO
(Estatuto dos Magistrados Judiciais)
– ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI
N.º 143/99 DE 31 DE AGOSTO
Artigo 36º
“1. Os juízes de direito são classificados em
inspecção ordinária, a primeira vez decorrido um
ano sobre a sua permanência em lugares de primeiro
acesso e, posteriormente, com uma periodicidade,
em regra, de quatro anos.
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2. Fora dos casos referidos na Segunda parte
do número anterior, aos magistrados judiciais será
efectuada inspecção extraordinária, a requerimento
fundamentado dos interessados, desde que a última
inspecção ordinária tenha ocorrido há mais de três
anos, ou, em qualquer altura, por iniciativa do Conselho Superior da Magistratura.
3. Considera-se desactualizada a classificação
atribuída há mais de quatro anos, salvo se a desactualização não for imputável ao magistrado ou se este
estiver abrangido pelo disposto no n.º 2 do artigo
anterior.
4. No caso de falta de classificação não imputável ao magistrado, presume-se a de Bom, excepto
se o magistrado requerer inspecção, caso em que será
realizada obrigatoriamente.
5. A classificação relativa a serviço posterior
desactualiza a  referente a serviço anterior “.
Artigo 42º
“2. A primeira nomeação realiza-se para lugares
de primeiro acesso “.
Artigo 43º
“1. Os juízes de direito podem ser transferidos
a seu pedido quando decorridos dois anos ou um ano
sobre a data da posse no cargo anterior, consoante a
precedente colocação tenha ou não sido pedida.
2. A transferência a pedido de lugares de primeiro acesso para lugares de acesso final só pode
fazer-se decorridos três anos sobre a data da primeira
nomeação.
3. Os juízes de direito não podem recusar a
primeira colocação em lugares de acesso final após o
exercício de funções em lugares de primeiro acesso.
4. Os juízes de direito com mais de três anos de
serviço efectivo não podem requerer a sua colocação
em lugares de primeiro acesso, se já colocados em
lugares de acesso final.
5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, são autorizadas permutas que não prejudiquem o serviço e direitos de terceiros, em igualdade
de condições e encargos, assegurando o Conselho
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Superior da Magistratura a enunciação dos critérios
aplicáveis.
6. Não se aplicam os prazos referidos no n.º 1
nos casos de provimento em novos lugares criados”.
B- REGULAMENTO DAS INSPECÇÕES
JUDICIAIS, aprovada pelo CSM e publicado
no DR II de 15 de Janeiro de 2003
Artigo 5º
“1- As inspecções, quer aos tribunais, quer ao
serviço dos juízes, devem efectuar-se com uma periodicidade, em regra, de 4 anos, visando cada tribunal
e juiz, respectivamente.
2- (...)
3- A primeira inspecção ao serviço e ao mérito
de cada juiz tem obrigatoriamente lugar logo que
tiver decorrido um ano de exercício de funções”.
Artigo 6º
“1- Devem os senhores inspectores apreciar
TODO o serviço anterior prestado nos tribunais
onde os juízes tenham exercido funções e que ainda
não tenha sido apreciado para tal finalidade.
2- (...)
3- A inspecção referida no n.º anterior não deve,
por regra, ser efectuada antes do decurso dos primeiros seis meses de permanência dos juízes nos tribunais onde estiverem colocados aquando do início da
inspecção”.
III- PLANO DE INSPECÇÕES
Ficará de fora deste plano a situação dos Juízes
já incluídos nos Planos de Inspecção de 2003, 2004
e 2005 e que ainda não tenham sido inspeccionados
até agora, sendo certo que tais inspecções transitarão
naturalmente para o ano de 2006, sem necessidade
de nova inclusão em plano.
Farão parte do Plano os Juízes que tenham tido
a última inspecção homologada com data anterior a
31 de Outubro de 2002 (os 4 anos legais, contados

da data da homologação pelo CSM da ultima notação) – atenta a data em que se redige este Plano -,
bem como os Juízes do XXI Curso Normal de Formação, colocados em lugares de primeiro acesso no
Movimento de Julho de 2005 (os quais, obviamente,
só irão perfazer o ano de exercício efectivo de funções
em 15 de Setembro de 2006, só podendo ser inspeccionados a partir dessa data), assente que os 32 Juízes
oriundos do I Curso Especial para a Magistratura Judicial e que também foram colocados em 1º acesso a
partir de 15 de Setembro de 2005 já foram incluídos
no Plano de 2005. Diga-se ainda que os restantes 24
juízes do XXI Curso Normal de Formação que não
foram colocados em 1º acesso, mas que ficaram como
auxiliares no Movimento de Julho de 2005, também
constam deste Plano pois, em Setembro de 2006,
completarão um ano de exercício efectivo de funções,
tal como prescreve o artigo 5º, n.º 3 do RIJ, desprezando-se, para efeitos inspectivos, o trabalho como
auxiliares efectuado por todos estes Juízes do XXI
Curso Normal até 15/9/2005, sendo certo que, como
auxiliares e após o término do estágio, não estiveram
ao serviço senão durante algum do período das férias
judiciais, logo, por período não superior a 6 meses
(v.g. artigo 6º, n.º 3 do RIJ).
Mais se esclarece que na reunião de Inspectores
judiciais, realizada em Coimbra no dia 17/11/2005,
foram feitas permutas (permitidas, ao abrigo do artigo 28º do RIJ) de inspecções entre os Inspectores,
a fim de tentar igualar o número de inspecções por
inspector e para dar cumprimento prático à chamada
“cláusula de impedimento” aí aprovada, aliás na sequência de directiva do CSM (ou seja, um juiz não
será inspeccionado por um Inspector mais do que
uma vez) – daí poder haver – e há, como é óbvio juízes que não irão ser inspeccionados pelo Inspector
Judicial que, de acordo com a definição das áreas de
Inspecção, teoricamente lhe caberia.
Assim sendo, e com estes pressupostos, passaremos a indicar o nome dos JUIZES incluídos neste
Plano para 2006.
(…) – O plano pode ser consultado no “sítio” do
CSM
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Plano de Actividades do Conselho Superior
da Magistratura para o ano de 2006
I - ASPECTOS GERAIS
O Conselho Superior da Magistratura que,
constitucionalmente, é o órgão superior do Estado
a quem cabe a gestão e disciplina da magistratura
judicial tem visto a sua actividade caracterizar-se
por um progressivo alargamento e diversificação das
suas atribuições legais.
Essa ampliação diferenciada de funções traduz--se, nomeadamente, nos seguintes aspectos:
§ Estrutura do Ponto de Contacto no âmbito
da Rede Judiciária Europeia - Cooperação
Internacional nas áreas civil e comercial, que
foi criada há cerca de dois anos e meio e que
tem conhecido uma projecção nacional e internacional cada vez maior;
§ Projecto de edição de um “site” na Internet,
completamente reformulado em forma e
conteúdo;
§ Edição de dois boletins informativos por ano,
com conteúdo diversificado relativamente
aos que se editavam até 2005, passando a
incluir-se no seu corpo de texto acórdãos do
Contencioso do CSM;
§ Competência legalmente conferida para desencadear a acção disciplinar relativa aos oficiais de justiça e decidir, em primeira-mão
ou por via do recurso, os processos inspectivos, de averiguações, inquérito ou disciplinares aos mesmos respeitantes;
§ Reforço da cooperação internacional com o
Conselho da Europa, traduzida, designadamente, na existência de um representante do
Conselho Superior da Magistratura, por ele
designado, no Conselho Consultivo dos Juízes Europeus;
§ Cooperação crescente com diversos Conselhos Superiores da Magistratura europeus,
africanos e latino-americanos, sendo de realçar o seu papel no estreitamento de relações
com o Conselho Superior da Justiça da Ucrânia, com o Consejo General del Poder Judi-
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cial espanhol e com os diversos Conselhos e
Supremos Tribunais dos PALOP (destaca-se
a viagem recente de dois representantes do
CSM a S. Tomé e Príncipe), através de visitas recíprocas, participação em projectos
comuns, como a Red-Iberius e os Encontros
latino-americanos de Conselhos Superiores
da Judicatura, múltiplas acções de formação
de juízes, inspectores judiciais, secretários de
inspecção, quer em território nacional, quer
nos próprios países destinatários das mesmas
§ Colaboração com diversas entidades e organismos nacionais, tais como o Centro de Estudos Judiciários (recebendo o CSM inúmeras delegações de Magistrados estrangeiros
em visitas organizadas sob a égide do CEJ),
o GRIEC, o Observatório Permanente da
Justiça e a DECO, no âmbito de seminários
e conferências, estudos e pesquisas, lançamento de obras de natureza jurídica, etc.
§ Este órgão confrontou-se igualmente com
um aumento exponencial do serviço desenvolvido e que se traduziu, nomeadamente,
nos seguintes aspectos:
• Um número progressivo dos seus membros passaram a desempenhar funções a
tempo inteiro (actualmente, o Vice-Presidente e quatro vogais, juízes da 1.ª instância, desenvolvem a tempo integral tais
funções, ao passo que os dois restantes vogais juízes, desembargadores no Tribunal
da Relação, têm 75% de redução de serviço nos respectivos tribunais, estando em
aberto a possibilidade de dois ou mais dos
vogais eleitos pela Assembleia da República poderem igualmente dedicar-se, em
exclusivo ou a tempo parcial, à actividade
deste órgão, o que já foi aprovado pelo exMinistro da Justiça, Dr. Aguiar Branco);
• Continuação da premente carência de assessores para coadjuvarem os seus membros e o Juiz-Secretário;
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• Continuação da inequívoca desadequação
do quadro legal dos seus funcionários às
suas crescentes e reais necessidades;
• Necessidade de reequacionamento da sua
actividade e competências, com a subsequente reestruturação dos seus serviços
administrativos (o que já foi feito durante
o ano de 2005, mercê de uma mudança
logística e física dos seus serviços, a nível do espaço que os mesmos ocupam, de
forma a conferir às suas actividades maior
dinamismos e eficácia), conforme se acha
reflectido na competente proposta da Lei
Orgânica do Conselho Superior da Magistratura, já apresentada ao Ministério
da Justiça e que ainda se encontra pendente de decisão final, estando o Conselho Superior da Magistratura fortemente apostado em desbloquear, com urgência e no
que de si depende, o processo respeitante
à apreciação e aprovação de tal proposta.
O próximo ano de 2006, a ser aprovado e publicado o diploma relativo à nova orgânica funcional
e administrativa do Conselho Superior da Magistratura, será, inevitavelmente, um ano de transição,
não só no que respeita à adaptação e eventual expansão das estruturas actualmente existentes, como no
que toca à aquisição do equipamento em falta e à
admissão - ainda que faseada, de acordo com as reais
necessidades deste órgão e com as restrições orçamentais que, nesta fase, previsivelmente, lhe irão ser
impostas - de assessores e novos funcionários.
Essa profunda reforma organizativa, de natureza quantitativa e qualitativa, com reflexos ao nível
das atribuições, sectores e pessoal da secretaria deste
órgão, tem de ser conjugada com o seu normal funcionamento, sendo certo que os anos de 2003, 2004
e 2005 assistiram, designadamente:
§ Ao funcionamento de novas estruturas e
competências - Ponto de Contacto da Rede
Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, “sítio” institucional do Conselho na
Internet (actualmente em reestruturação) e
decisões iniciais ou em sede de recurso dos
oficiais de justiça;

§ À realização de projectos e apresentação de
propostas - Estudo sobre a Contingentação
Processual em matéria penal e subsequente
projecto de alteração do Código de Processo
Penal, no que se refere aos procedimentos
burocráticos desnecessários nessa área, prosseguimento do referido estudo sobre a Contingentação Processual nas restantes jurisdições, implementação dos Cursos Especiais de
recrutamento e formação dos juízes, alteração da Lei do Centro de Estudos Judiciários,
da Lei da Organização e Funcionamento dos
Tribunais Judiciais, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, entre muitos outros;
§ À realização de uma série de iniciativas – I e
II Encontro Anual do CSM, respectivamente
em Leiria e em Faro, subordinados aos temas “O papel do Juiz Presidente na gestão
e administração dos Tribunais Judiciais” e
“Balanço da Reforma da Acção Executiva”
/ “Segredo de Justiça e Dever de reserva”,
Sessão Solene comemorativa dos 25 anos do
Conselho Superior da Magistratura, Simpósio, organizado em cooperação com o Conselho da Europa, subordinado à temática “Recrutamento e Formação dos juízes na Europa”, IV Encontro Transfronteiriço entre os
juízes portugueses e espanhóis, que decorreu
em Viana do Castelo, Encontro, já no ano
de 2004, com uma delegação arménia, que
se desdobrou num conjunto de visitas a diversos tribunais e entidades e numa reunião
de trabalho de dois dias com responsáveis
do Conselho da Europa e representantes do
Conselho Superior da Magistratura, organização de um conjunto de conferências nos
cinco Tribunais da Relação subordinadas ao
tema “O novo mandato de detenção europeu” (também no ano de 2004), recepção de
diversas outras delegações e representantes
(Nações Unidas, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé, Espanha, Ucrânia,
República Moldava, Bélgica, Bulgária, Rússia, etc.)…
§ Ao lançamento e colaboração em diversos
estudos relativos à história da magistratura
Jan.2006 - Boletim Informativo
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judicial e dos Conselho Superior Judiciário e
Conselho Superior da Magistratura;
§ À cooperação com diversas entidades e organismos, tais como o Centro de Estudos
Judiciários, o Observatório Permanente da
Justiça, o GRIEC e a DECO, na realização de conferências e seminários, estudos e
pesquisas e lançamentos de obras de cariz
jurídico, destacando-se, nesse âmbito e no
ano de 2004 e 2005, o conjunto de conferências levado a cabo pela DECO e pela
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA
(neste particular, em forma de Curso de
Formação para Juízes Nacionais em Direito Europeu da Concorrência), que teve por
objecto “O Tribunal e o Direito Europeu da
Concorrência” e que contou com o apoio e
cooperação deste órgão (Ericeira - Maio de
2004, Chaves, Caramulo e Évora – Fevereiro e Março de 2005 - e Lisboa – Novembro
de 2005).
Importa dar seguimento, no ano de 2006, a
esta dinâmica funcional, com o desenvolvimento
das estruturas, propostas e projectos anteriormente
iniciados, assim como com a concretização de outros
eventos.
O presente Plano de Actividades do Conselho
Superior da Magistratura tem, nesta sede, por objectivo fundamental, enquadrar e justificar a proposta
de Orçamento deste órgão para o ano de 2006 que,
inevitavelmente, terá de ser perspectivado e concretizado de forma muito diversa dos orçamentos anteriormente apresentados, reforçando a dinâmica da
cooperação transfronteiriça, merca da incentivação
da actividade do Ponto de Contacto, cada vez mais
activo, solicitado para organizações realizadas no estrangeiro (para as quais terá o CSM de suportar as
despesas de deslocação) e interventivo.
II - ACTIVIDADES DO CONSELHO
SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Conforme já se deixou referenciado, o Conselho
Superior da Magistratura levou a cabo nos anos de
2003, 2004 e 2005 diversas iniciativas de carácter
público, que importa manter, tendo o Plenário de
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14/01/2003 aprovado uma deliberação no sentido
de ser realizado todos os anos um Ciclo de Conferências genericamente identificado como “Encontros
Anuais do Conselho Superior da Magistratura”,
tendo já sido escolhida a data (11 e 12 de Novembro), o local (Porto) e as temáticas a que tal realização (III Encontro) irá ficar subordinada no corrente
ano de 2005 (Reforma da Organização Judiciária
e Instrumentos de racionalização da actividade
dos Juízes).
Este Conselho, aliás, tendo em atenção o Protocolo oportunamente assinado com o Conselho Superior da Justiça da Ucrânia, a visita oficial que fez
aquele país, a convite do Conselho Ucraniano, entre
os dias 16 a 20 de Junho de 2003 e a progressiva
consolidação do relacionamento institucional entre
ambos os órgãos, continua a ter o propósito de convidar uma delegação do seu congénere estrangeiro a
deslocar-se ao nosso país na altura da realização de
um desses Encontros Anuais do Conselho Superior da Magistratura, com vista a, nomeadamente,
assistir aos correspondentes trabalhos e concretizar
as acções em que se pode desdobrar a cooperação
procurada por ambos os Conselhos, admitindo-se
que tal possa ocorrer na altura da concretização do
IV Encontro Anual, em 2006.
Por outro lado, este órgão e o Consejo General
del Poder Judicial tiveram a oportunidade de se reunirem em Barcelona, durante o mês de Novembro
de 2000, com vista a discutirem matérias de interesse comum, incentivarem os laços institucionais e
aprofundarem a cooperação internacional, tendo tal
Encontro sido organizado pelo nosso congénere espanhol, impondo-se agora ao Conselho Superior da
Magistratura implementar em Portugal uma nova
reunião, cabendo-lhe a organização e os custos da
mesma, o que continua em agenda, logo que haja
meios financeiros para o efeito.
Durante o ano de 2004, assistiu-se à:
• Participação do CSM na Assembleia-Geral da Rede Europeia dos Conselhos de
Justiça, realizada em Maio, em Roma,
completada depois com uma reunião em
Paris, em Junho de 2005;
• Participação do CSM na Reunião Preparatória da Cimeira Judicial Ibero-Ame-
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ricana, realizada em Maio, em Antigua
– Guatemala;
• Participação do CSM na Reunião de Aprovação da Rede Judicial Ibero-Americana,
realizada em Setembro, em Cartagena das
Índias – Colômbia;
Conforme já anteriormente aludimos, o Conselho Superior da Magistratura encomendou, numa
iniciativa inédita, ao Gabinete de Auditoria e Modernização - Ministério da Justiça um estudo sobre
“Contingentação Processual” na área penal, que,
na sua perspectiva, apresentou resultados muito satisfatórios, tendo, nessa sequência, solicitado a Sua
Excelência a Ministra da Justiça que, ao abrigo do
protocolo que mantém com o Observatório Permanente da Justiça, desencadeasse a segunda fase da
tal Estudo, alargando-o às outras jurisdições, o que,
efectivamente, veio a acontecer, estando a decorrer
os competentes trabalhos, com a colaboração deste
órgão, aguardando-se para breve os primeiros resultados da segunda fase desse projecto – Contingentação na Justiça Cível (espera-se que a publicitação
de tal Estudo, realizado pelo Observatório Permanente da Justiça seja feito durante o III Encontro do
CSM, a realizar em Novembro, na cidade do Porto).
No âmbito das comemorações dos 25 anos do
Conselho Superior da Magistratura ficou prevista a
edição de uma obra denominada “ Estudos em Homenagem do Conselho Superior da Magistratura”,
sendo de ponderar a sua organização e publicação
durante o ano de 2006 e 2007 (dado que não houve condições para efectivar tal publicação durante o
corrente ano de 2005, mercê de constrangimentos
de tempo e serviço sofridos pela Universidade escolhida) - para consecução de tal objectivo, foram
efectuados diversos contactos com Universidades
Portuguesas, com o propósito de lhes encomendar a
realização de estudos, a serem integrados na referida
obra, e referentes à história institucional do Conselho
Superior da Magistratura e da própria magistratura
portuguesa, tendo sido escolhida a Universidade do
Minho para concretização dos mesmos, vindo a ser
efectuado um prolongado e exaustivo trabalho de
investigação relativamente ao enorme acervo de documentação que se encontra arquivada no Conselho
Superior da Magistratura e na DGAJ, esperando-se,

igualmente, que, a curto prazo, nos sejam apresentados os primeiros frutos desse trabalho (durante o ano
de 2005, foram efectuadas pelos investigadores em
causa diversas entrevistas a Magistrados Jubilados).
No âmbito da pesquisa universitária relativa à
história e actividade do Conselho Superior da Magistratura ao longo destes 28 anos de funcionamento,
que se encontra igualmente mencionada no presente
Plano de Actividades, impõe-se prever a publicação
de uma monografia que congregue os resultados de
tal investigação.
Também no quadro das diversas outras realizações levadas a cabo por este órgão nestes três últimos
anos, sempre foi equacionada a posterior edição das
conferências ou intervenções proferidas no decurso
das mesmas (totalidade ou parte), propósito esse
que sai reforçado com a publicação em Setembro de
2005, pela Coimbra Editora, das Conferências levadas a cabo durante o II Encontro do CSM, realizado
em Faro nos dias 3 e 4 de Dezembro de 2004, estando prevista a posterior publicação pela mesma Editora de todas das Conferências realizadas no âmbito
dos subsequentes Encontros Anuais do CSM.
O Ponto de Contacto da Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, no quadro das
suas funções, propõe a edição de uma obra de divulgação, em diversos volumes, dirigida fundamentalmente para o cidadão comum, que pretenda utilizar
os serviços da justiça, devendo a mesma reunir o
conjunto das fichas por ele elaboradas, constituindo
as referentes a “Assistência judiciária”, “Acesso ao
direito”, “Princípios do sistema jurídico e organização judiciária”, “Regras nacionais em matéria de
citação e notificação dos actos”, “Competência dos
tribunais”, “Responsabilidade parental”, “Divórcio”
e “Prestações alimentares”, o primeiro Volume desse
trabalho, com um número mínimo proposto de 50
000 exemplares e com cerca de 150 páginas, estando
em fase de elaboração e/ou compilação as fichas que
deverão integrar o segundo Volume desse projecto.
O Boletim do Conselho Superior da Magistratura deu, indiscutivelmente, durante os anos de
2004 e 2005, quer em termos de imagem gráfica,
quer ao nível de conteúdos, um salto qualitativo que
importa salientar e reforçar, aqui se deixando nota
de que, durante este ano de 2005, ainda irão ser puJan.2006 - Boletim Informativo

43

Conselho Superior da Magistratura

blicados, em Boletim avulso, os Relatórios Anuais
de Actividades do CSM, relativamente aos anos de
2003 e 2004, conforme Deliberação do Plenário do
CSM.
Finalmente, importará, em consonância com a
profunda reestruturação funcional e administrativa
que se deseja, decorrente da mais do que necessária
aprovação da Lei Orgânica do Conselho Superior da
Magistratura, organizar e editar uma brochura ou
um folheto que apresente, digna, eficaz e institucionalmente, o Conselho Superior da Magistratura
a todas aquelas entidades ou cidadãos, nacionais ou
estrangeiros, que o visitem ou o contactem com o
propósito de conhecerem os aspectos mais relevantes
da sua história, estrutura e actividade, impondo-se a
sua publicação em três idiomas: português, francês
e inglês.
Uma curta palavra para as actividades a desenvolver na área da cooperação internacional e que
pretendem dar continuidade ao trabalho que tem
vindo a ser realizado pelo Conselho Superior da Magistratura, nessa matéria, nestes últimos anos, tal
como a sua presença na Rede IBERIUS, nos Encontros dos Conselhos Superiores da Magistratura do
espaço Ibero-Americano, na criação e participação
numa Rede Europeia de Conselhos de Justiça, que
visa congregar os Conselhos Judiciários que existem no espaço europeu, bem como em encontros e
reuniões com Conselhos de outras zonas do Mundo
(União Europeia, Ucrânia, etc.), encontrando-se este
órgão seriamente interessado no reforço dos laços e
no estreitamento da cooperação com os Conselhos e
as magistraturas judiciais dos diversos países de expressão portuguesa (tem-se, nesse âmbito, assistido
a um significativo acréscimo das acções de formação
e de cooperação com tais Estados, com particular relevância para Timor, Angola, S. Tomé e Príncipe,
Cabo Verde e Guiné).
Nessa mesma área da cooperação internacional,
convirá ainda referir o papel do Conselho Superior
da Magistratura na designação de magistrados judiciais portugueses para o Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem, para instâncias judiciárias da
União Europeia, para o Conselho Judiciário ou tribunais da Bósnia/Herzgovina, para os tribunais do
território de Macau, de Timor, etc.
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No quadro da colaboração com diversos organismos e entidades nacionais e sem prejuízo de outras iniciativas em que este órgão venha a cooperar,
tenha-se em consideração - na sequência do sucesso
obtido pelos seminários organizados pela DECO
e pela AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA,
com a colaboração do Conselho Superior da Magistratura,   subordinados à temática “O Tribunal
e o Direito Europeu da Concorrência” e que contou
com a participação de cerca de inúmeros juízes de
todos os Distritos Judiciais -, o interesse manifestado por este órgão, junto daquelas organizações,
no sentido da realização de seminários idênticos
àqueles, durante o ano de 2006, com outros temas
relevantes.
Como já anteriormente se referiu, o Conselho
Superior da Magistratura tem a funcionar, desde
Março de 2003, a sua “página” institucional, na Internet, estando em vias de ser lançado o novo portal (novo “design” e conteúdos), não se deixando
de referir que este projecto ambicioso ainda carece
de muito trabalho, quer no que respeita à recolha e
preparação do material a divulgar em algumas das
rubricas (actualmente, em manutenção) daquele “sítio, como ainda no que respeita à edição, em inglês
e francês, das temáticas publicadas em língua portuguesa (admitindo-se a sua síntese ou simplificação,
no que respeita a alguns dos conteúdos) – pretende--se abrir um “Fórum para Magistrados” e uma implementação dos “Serviços ao Cidadão”, para a qual
poderão ser relegadas muitas das queixas feitas por
cidadãos contra o funcionamento da Justiça.
Finalmente, dá conta da realização em finais de
Abril ou inícios de Maio de 2006, em Lisboa, da III
Reunião Preparatória dos Coordenadores Nacionais
da XIII Cimeira Judicial Iberoamericana, aguardando-se a definição definitiva do proposto projecto de
financiamento da dita Reunião (IPAD).
SÍNTESE DAS ACTIVIDADES ENUNCIADAS
A- Organização de eventos
1. IV Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura - 2 dias - 125 participantes),
encontrando-se o tema, local (deverá ser realizado
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no Distrito Judicial de Lisboa) e a data ainda por
definir;
2. Encontro entre o Conselho Superior da
Magistratura e o Conselho Superior da Justiça da
Ucrânia, coincidente em parte com o IV Encontro
Anual do Conselho Superior da Magistratura (3
ou 4 dias - 5 membros da delegação ucraniana +
intérprete);
3. (Eventual) Encontro entre o Conselho Superior da Magistratura e o Consejo General del Poder
Judicial (2 dias - 30 participantes - pagamento da
estadia e alimentação por parte do Conselho Superior da Magistratura aos membros do Consejo General del Poder Judicial);
4. III Reunião Preparatória dos Coordenadores
Nacionais da XIII Cimeira Judicial Iberoamericana
(Lisboa).
B – Estudos encomendados pelo Conselho
Superior da Magistratura

ainda vir a ser contratados pelo Conselho Superior
da Magistratura;
11. Monografia referente à pesquisa efectuada
pelas Universidades Portuguesas relativamente à
história e actividade do Conselho Superior da Magistratura (ou em princípios de 2007)
12. Edição de uma obra de divulgação das fichas que se encontram a ser elaboradas pelo Ponto
de Contacto da Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, que visa o cidadão utente da
justiça (um ou dois Volumes )
13. Publicação do Boletim Informativo do
Conselho Superior da Magistratura (duas edições
normais - em Julho e Dezembro de 2006 - e uma
extraordinária – Relatório Anual do CSM, relativamente ao ano de 2005)
14. Brochura de apresentação do Conselho Superior da Magistratura (500 exemplares), em português (250), francês (125) e inglês (125)1
D – Cooperação e Relações Internacionais

5. Estudo relativo à história do Conselho Superior da Magistratura, a cargo da Universidade do
Minho
6. Estudos referentes à Contingentação Processual nas outras jurisdições, que não a Penal, a cargo
do Observatório Permanente da Justiça
7. Um outro Estudo que o Conselho Superior
da Magistratura entender por conveniente mandar
realizar
C – Edição de Publicações
8. Edição da obra “ Estudos em homenagem do
Conselho Superior da Magistratura a propósito dos
seus 25 anos “ (Livro/CD-Rom)
9. Edição pela COIMBRA EDITORA da obra
que congregará as intervenções proferidas no III Encontro Anual do CSM (a realizar me Novembro de
2005, no Porto)
10. Edição de monografias ou outro tipo de publicação que tenha por objecto os resultados de estudos ou projectos já realizados, que estão a decorrer
(v.g., “contingentação processual”) ou que possam
1

15. Ponto de Contacto - Rede Judiciária Europeia em matéria civil e comercial
16. Rede Iberius (em cooperação com os Conselhos Superiores da Magistratura dos países latino--americanos)
17.  Cooperação com os países de expressão
portuguesa
18.  Cooperação com outros países ou territórios
19.  Encontros de Conselhos Superiores da Magistratura (Latino-americanos, europeus, africanos,
etc.)
E – Outros Projectos
20. Colaboração com diversas entidades e organismos nacionais na realização de Cursos, Conferências e Seminários e outras iniciativas
21. Página da Internet do Conselho Superior
da Magistratura
- funcionamento integral da mesma, com todas
as suas rubricas disponíveis e actualizadas

Iniciativa dependente da aprovação da Lei Orgânica do CSM
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- tradução para inglês e francês (síntese da versão portuguesa)
  
III - OUTRAS ACTIVIDADES
O Conselho Superior da Magistratura, para
além da actividade acima delineada para o ano de
2006, será ainda confrontado, dentro das suas normais atribuições, com as seguintes realizações:
• Movimento Judicial Ordinário de Julho
de 2006
• Serviço de Inspecções Judiciais, composto por 20 Inspectores Judiciais e 20
Secretários Judiciais, com base no novo
Regulamento das Inspecções Judiciais
e no Plano Anual de Inspecções elaborado e aprovado para o ano de 2006, ao
abrigo desse novo regime jurídico e que
tem por principal inovação a avaliação de
todo o serviço desempenhado pelos juízes desde a última inspecção a que foram
sujeitos, independentemente dos tribunais judiciais em que foi desenvolvido,
obrigando, a exemplo do que aconteceu
durante 2005, e para esse efeito, as 20
equipas inspectivas deste Conselho a um
número muito superior de deslocações,
com os inevitáveis reflexos ao nível dessas
despesas e ajudas de custo (continuando
a admitir-se a proposta de aumento do
quadro de Inspectores Judiciais/secretários de inspecção, caso se verifique que o
actual número não se revela adequado às
necessidades de serviço);
• Visitas por parte dos membros do Conselho Superior da Magistratura a diversas comarcas e círculos judiciais do país
(Continente e Ilhas), com o inevitável
reflexo ao nível das ajudas de custo e despesas de deslocação;
• Eventual realização descentralizada de algumas reuniões deste órgão nos diversos
Distritos Judiciais do país, igualmente
com reflexo ao nível das ajudas de custo e
despesas de deslocação.
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IV - DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO/
DESLOCAÇÃO / AJUDAS DE CUSTO
O Conselho Superior da Magistratura tem
vindo a diversificar e intensificar as relações com
os Conselhos Superiores da Magistratura de outros
países, sendo de destacar os dos espaços latino-americano, europeu e africano, impondo-se prosseguir
esse trabalho de aproximação, colaboração e afirmação deste órgão, com a necessária previsão ao nível
das despesas de representação e ajudas de custo, de
forma a permitir uma presença regular dos membros deste Conselho em tais reuniões, encontros e
contactos.
Também o Ponto de Contacto da Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial tem
agendado anualmente um número de deslocações ao
estrangeiro que importa garantir, através da inclusão
em rubrica própria das necessárias verbas (estadia e
ajudas de custo - ver orçamento apresentado).
Por outro lado, pode o Conselho Superior da
Magistratura estar interessado em designar e suportar as despesas referentes à deslocação e estadia
de um representante seu junto de organismos ou
eventos internacionais, importando contemplar tal
possibilidade em termos orçamentais.
Finalmente, remete-se para o que se deixou referido no Ponto anterior relativamente ao acréscimo
de deslocações por parte dos serviços de inspecção
deste Conselho e do correspondente acréscimo de
ajudas de custo e outras despesas, devendo considerar-se igualmente o aumento de encargos decorrente
do programa de visitas aos tribunais por parte dos
membros do Conselho Superior da Magistratura,
bem como da realização descentralizada de diversas
reuniões deste órgão.
A este propósito, convirá alertar o Ministério
da Justiça para os graves problemas com que o Conselho Superior da Magistratura se tem debatido, a
nível orçamental, durante o corrente ano de 2005,
relativamente a este tipo de despesas, face à escassez da dotação respectiva, apesar do teor do Plano
de Actividades relativo ao presente ano e que visou
justificar a correspondente proposta de orçamento.
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Assim:
1º- Membros do Conselho Superior da Magistratura
§ Deslocação às reuniões na América Latina no
âmbito da Rede IBERIUS e dos encontros
entre os Conselhos da Magistratura Latinoamericanos (4 deslocações x 2 membros)
§ Deslocação a outros Estados (3 deslocações x
4 membros)
§ Visitas a tribunais (Continente e Ilhas)
§ Realização descentralizada de algumas reuniões do Conselho Superior da Magistratura
2º- Ponto de Contacto
§ Ver Orçamento apresentado
3º- Outros juízes em representação do Conselho Superior da Magistratura (6 deslocações x 1 magistrado judicial)

A reestruturação profunda de que o Conselho
Superior da Magistratura irá, necessariamente, ser
objecto no ano de 2006 e seguintes, reflecte-se, obviamente, num maior número, diversidade e qualificação dos seus funcionários, bem como na admissão
de assessores para coadjuvarem os membros a tempo
permanente deste órgão, convindo, todavia, definir
o quadro efectivo de assessores e pessoal a preencher
no próximo ano, de forma adequada e sensata, com
vista a evitar desperdício de recursos.
Nessa medida e em primeiro lugar, afigura-se
essencial, para o ano de 2006, a admissão de quatro
assessores, bem como um número de funcionários
que se estime necessário ao funcionamento deste órgão, caso entre em vigor a partir do início do ano de
2006 a prometida reestruturação orgânica do mesmo, que dependerá da aprovação do correspondente
diploma orgânico, bem como da portaria que estabelecerá o respectivo quadro de pessoal.
VI - OBRAS

4º- Serviços de Inspecção
V - RECURSOS HUMANOS
Como ponto prévio, está por definir ainda se,
durante o ano de 2006, para alem dos vogais juízes a
tempo integral, não passará o Conselho a contar com
um ou dois vogais eleitos pela Assembleia da República subordinados a esse mesmo regime, impondo-se a previsão dos vencimentos correspondentes e
demais encargos em sede da proposta de orçamento
para o ano de 2006.
Por outro lado, este órgão tem vindo a equacionar a necessidade de aumentar o quadro de Inspectores Judiciais e de Secretários de Inspecção, ponderando-se o acréscimo desse número em mais três
inspectores judiciais e mais três secretários judiciais,
sendo que um dos Inspectores Judiciais poderá ser
um Juiz-Conselheiro, atenta a crescente necessidade, sentida por este Conselho, relativamente à nomeação de magistrados judiciais do Supremo Tribunal de Justiça, quer no activo, quer jubilados, para
instruírem processos inspectivos, de averiguações,
de inquérito ou disciplinares relativos a juízes desembargadores.

Face à nova orgânica do Conselho Superior da
Magistratura, que implica um aumento de sectores
e do quadro de pessoal, será necessário aproveitar ao
máximo o espaço existente, com a eventual divisão
de compartimentos maiores em dois, encerramento
do espaço de entrada, etc.
O ideal seria alargar a actividade do Conselho
Superior da Magistratura ao 3.º andar ou pelo menos
a parte do mesmo, dado o espaço existente nos restantes pisos já ocupados pelos serviços deste órgão
não se revelar, pelo menos a médio prazo, suficiente
para albergar todos os seus novos sectores e funcionários (impondo-se desenvolver negociações com o
Tribunal da Relação de Lisboa e com o Ministério da
Justiça, com vista a tentar libertar esse espaço).
Importa também dotar os novos espaços das
infra-estruturas necessárias ao seu eficaz e cabal funcionamento.
Impõe-se criar novos espaços de arrumação (arquivo), lutando o Conselho com progressivas dificuldades nessa área, sendo certo que ainda não se
encontra definido o sistema de destruição ou arquivo
dos processos administrativos e restante documentação deste órgão.
Jan.2006 - Boletim Informativo
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Prevê-se ainda a possibilidade de a DGAJ enviar para o CSM todos os processos individuais, aí
arquivados, referentes a Magistrados Judiciais, concentrando-se, assim, no CSM toda essa documentação historicamente relevante e muito rica.
VII - EQUIPAMENTO
A anunciada reestruturação dos serviços do
Conselho Superior da Magistratura implica, obviamente, com a definição de novos sectores e o aumento do quadro de pessoal, a ocupação de novos
espaços, a criação dos necessários postos de trabalho,
a aquisição do equipamento de escritório, informático, administrativo, o reforço de outro material de
uso geral (ar condicionado, fotocopiadoras, faxes,
telefones, etc.) dado que o existente se revela manifestamente insuficiente para satisfazer as novas necessidades colectivas.
Importa, por outro lado, continuar a valorizar
o auditório existente no 5.º andar, com vista a optimizar a sua utilização, prevendo-se a colocação de
um sistema de som, gravação e tradução simultânea
(móveis), sendo certo que a cabina para esse efeito
já existe.
Dando cumprimento a diversas deliberações
deste Conselho no sentido do reforço da vigilância e
segurança do edifício, é premente adquirir e instalar
o equipamento que se revelar necessário ao cumprimento definitivo desse desiderato.
Finalmente, impõe-se dotar a biblioteca, bem
como os gabinetes do Vice-Presidente, vogais, Juiz--Secretário e Ponto de Contacto com as obras e legislação fundamental ao prosseguimento eficaz e juridicamente apoiado das suas atribuições.
No que respeita ao parque automóvel deste
órgão, verificou-se, como se sabe, e durante o ano
de 2004, a pretendida substituição da viatura do
Vice-Presidente por um outro veículo, transitando
a actual para segunda viatura deste órgão, convindo, contudo, continuar a alertar para o facto daquele
veículo não pertencer ao Estado (trata-se de um carro apreendido, que pode vir a ser devolvido ao seu
proprietário), já ter 8 anos e possuir 200.000 Km,
tendo a outra viatura perto de 7 anos e possuindo
238.000 Km, não podendo, portanto, este órgão
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descurar a renovação, a médio prazo, do seu parque
automóvel, com a formulação junto das entidades
competentes dos respectivos pedidos de substituição
das aludidas viaturas.
NECESSIDADES:
• Aquisição de um equipamento de som,
gravação e tradução para o auditório do
5.º andar, com possibilidade de ser utilizado noutros espaços do Conselho Superior da Magistratura
• Estantes de ferro (arquivo / biblioteca)
• Equipamento informático diverso (computadores portáteis - serviços de inspecção e vogais - equacionar a possibilidade
de atribuir computador aos Inspectores
Judiciais que o solicitarem + computadores fixos para os assessores e funcionários
do Conselho Superior da Magistratura)
• Equipamento de reforço da segurança e
vigilância do edifício
• Aquisição de livros para a biblioteca e gabinetes do Vice-Presidente e vogais permanentes / Ponto de Contacto
VIII - INVESTIMENTOS
O Conselho Superior da Magistratura, face à
reestruturação que se anuncia, tem de se modernizar
e retirar todos os benefícios que as novas tecnologias
lhe podem conferir, importando apostar, nomeadamente, nas seguintes áreas e vertentes, com os custos
inerentes, sem prejuízo de eventuais comparticipações/protocolos com Universidades e com o Instituto das Tecnologias e Informatização da Justiça:
• Desenvolvimento de aplicações informáticas com vista a automatizar, até onde
for possível, os movimentos judiciais dos
juízes (projecto em curso, da responsabilidade técnica do Instituto das Tecnologias
e Informatização da Justiça, testado em
2005, com pouco sucesso, face a falhas e
demoras do sistema, no que concerne à introdução dos dados – dos requerimentos
do Movimento, apresentados pelos Juízes
- no sistema informático)
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• Criação de Bases de Dados (juízes e tribunais) - projecto em curso, da responsabilidade técnica do Instituto das Tecnologias
e Informatização da Justiça
Também no que respeita aos documentos e
processos arquivados, importaria equacionar, por razões de espaço e protecção
da documentação mais importante, as seguintes duas questões, com a contratação
de empresas especializadas nessa área:
• Levantamento da documentação e processos arquivados no Conselho, com vista a
definir aqueles que poderão ser destruídos
e aqueles que devem ser mantidos;
• Digitalização dos livros de actas e outra
documentação considerada importante,
por razões históricas, políticas, administrativas e outras;
• Arquivo noutro local/entidade da documentação que for mantida e que se entenda só ter valor histórico ou natureza similar (arquivo morto) e que, por tal razão,
não tem reflexos no serviço deste Conselho.
IX - DIVERSOS
O Conselho Superior da Magistratura debateu-se sempre, enquanto serviço simples ou derivado, com limitações a nível legal e orçamental, que
o impediram de assumir determinados encargos e
compromissos, mesmo quando tais despesas se revelavam fundamentais ao normal e adequado funcionamento deste órgão, tornando-o dependente da
disponibilidade e compreensão de outros organismos e entidades.
Sendo assim revela-se essencial garantir em rubricas próprias a possibilidade de aquisição dos bens
e serviços que lhe permitam, finalmente, receber
condignamente delegações de membros do Governo, Deputados, outros Conselhos Superiores da Magistratura, Tribunais Superiores, Escolas da Magistratura, Universidades, etc., bem como deslocar-se
em circunstâncias, condições e estatuto concordantes com o seu papel e importância institucionais a
outros países e organismos internacionais.

È igualmente imprescindível assegurar uma
informação permanente e actualizada aos membros
do Conselho Superior da Magistratura, assim como
criar-lhes as condições adequadas de trabalho.
Por outro lado, como ressalta do que se foi deixando exposto ao longo do presente Plano de Actividades, importa assegurar uma verba que:
• suporte, junto de empresas especializadas (o CSM tem-se socorrido, até agora,
e desde Setembro de 2004, do Núcleo de
Tradução Jurídica da Universidade Católica de Lisboa), a retroversão dos textos que integrarão a Brochura, Boletim,
Página da Internet e outras edições do
Conselho - para além dos textos a apresentar por membros do CSM em reuniões
internacionais -, o que pode ser suprido
ou complementado com a admissão de
um tradutor licenciado - inglês/francês para o Quadro do Conselho Superior da
Magistratura,
• garanta meios para suportar o custo da
recolha e gravação de imagem e som (fotografia, vídeo, CD-Rom, etc.), dado que
importa ir registando os momentos mais
importantes da actividade e vida do Conselho, quer para efeitos do seu arquivo
institucional, quer para integrarem o boletim, a brochura e a página da Internet.
  
X - NOTA FINAL
Reitera-se aqui o que se deixou escrito no Plano de Actividades para o Ano em curso - o Conselho Superior da Magistratura, como órgão superior do Estado a quem cabe a gestão e disciplina da
magistratura judicial, não pode ver o seu normal
funcionamento, bem como as diversas actividades
que pretende desenvolver, serem seriamente prejudicados pela escassez dos meios orçamentais a ele
afectos (quer originariamente, quer, posteriormente, por cativação ou transferência de verbas), com os
inevitáveis reflexos negativos nas suas capacidade de
intervenção e imagem institucional.
Tal situação já ocorreu nos anos de 2003, 2004
e 2005 e tem vindo a verificar-se ao longo do correnJan.2006 - Boletim Informativo
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te ano, com o esgotamento prematuro de diversas
rubricas (viagens, ajudas de custo e despesas de representação, quer dos seus membros, como do Ponto
de Contacto e dos serviços de inspecção) e insuficiência de outras (renda das instalações, vencimentos),
o que levou o Conselho a solicitar ao Ministério da
Justiça um reforço do seu orçamento para o ano de
2005, ainda sem qualquer resposta.
O Conselho Superior da Magistratura continua
a acreditar que o Poder Executivo terá uma atitude para consigo, substancialmente diferente relati-
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vamente à situação vivida até hoje, apelando, com
base nas suas prementes carências, ao Ministério da
Justiça e aos demais órgãos do Estado responsáveis
pela definição, qualitativa e quantitativa, do seu orçamento para o ano de 2006.
Lisboa, 14 de Setembro de 2005
O Juiz Secretário do CSM
Paulo Guerra
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III ENCONTRO ANUAL DO CONSELHO SUPERIOR
DA MAGISTRATURA
Porto, 11 e 12 de Novembro de 2005
RELATÓRIO (aprovado na Sessão Plenária de 6/12/2005)
1. Deliberou o CSM, por decisão da sua sessão plenária de 14 de Janeiro de 2003, organizar
todos os anos, sem prejuízo de outras iniciativas similares que, eventualmente, se mostrem
oportunas ou necessárias, ciclos de conferências
genericamente identificados como “Encontros
Anuais do Conselho Superior da Magistratura”,
com vista a debater temas de importante relevo e actualidade para o funcionamento do sistema judicial,
devendo os mesmos, embora abertos à comunidade
jurídica em geral, ter o especial propósito de reunir
os que vivem o dia-a-dia nos tribunais, e muito em
particular, os Magistrados Judiciais, esses mesmos
que, na voragem dos inúmeros afazeres que o foro
lhes dá, nem sempre têm disponibilidade para esse
debate inter-pares e, por que não dizê-lo, para a saudável confraternização entre uns e outros.
Depois de, em 2003, se ter organizado o I ENCONTRO na cidade de Leiria, nos dias 9 e 10 de
Janeiro, aí se discutindo o “papel do Juiz-Presidente
na administração e gestão dos tribunais judiciais”, e
de em 2004 se ter realizado o II ENCONTRO na cidade de Faro (temas – Balanço da Reforma da Acção
Executiva e Segredo de Justiça e Dever de Reserva),
eis que se rumou, este ano, ao Porto.
Os dois temas escolhidos para este ano foram:
Dia 11 de Novembro – Reforma da Organização
Judiciária
Dia 12 de Novembro – Instrumentos de racionalização do trabalho dos Juízes
2. Feitos os contactos com os conferencistas (a
cargo do Juiz-Secretário e do então Vogal do CSM,
Dr. Antero Luís) e conseguidos os necessários apoios
financeiros, publicitou-se o ENCONTRO pelos Colegas, através de duas Circulares enviadas por mail,
enviando-se também a notícia deste evento a todos os
órgãos de comunicação social que, de facto, compareceram no Porto para cobrir o Encontro.
Do CSM, em termos de Secretariado, viajaram

até ao Porto a Drª Mafalda Chaveiro (verdadeiro braço-direito do Juiz-Secretário nesta organização) e o
Sr. António Leal, além do Motorista Joaquim Marques.
Entregou-se aos participantes uma pasta alusiva
ao Encontro, com folhas com timbre do CSM e um
prospecto alusivo ao local do evento (Fundação Engenheiro António de Almeida).
A Coimbra-Editora esteve presente na Fundação com um “stand” de venda de livros jurídicos.
3. O programa final e real do ENCONTRO foi
o seguinte:
PROGRAMA DO III ENCONTRO ANUAL
DE 2005 DO CONSELHO SUPERIOR
DA MAGISTRATURA
Porto, 11 e 12 de Novembro de 2005
Local - Auditório da Fundação Engenheiro
António de Almeida Rua Tenente Valadim, 325
Porto
1º DIA
Dia 11 de Novembro de 2005
9h30m – Recepção aos participantes no Secretariado
10h00m – Cerimónia de abertura (com a
presença de Suas Excelências o Presidente do STJ e
do CSM, o Vice-Presidente do CSM, o Secretário de
Estado Adjunto e da Justiça, Dr. Conde Rodrigues, o
Procurador-Geral da República, o Presidente da Câmara Municipal do Porto e Sua Excelência Reverendíssima o Bispo do Porto).
Nesta cerimónia evocou-se a memória de
Sua Excelência o Exmº Juiz Conselheiro Dr. Jorge Aragão Seia, Presidente do STJ e do CSM,
falecido em 29/1/2005, tendo sido convidados
para o efeito o Exmº Juiz Conselheiro Dr. Luís
Noronha do Nascimento (que fez uma intervenJan.2006 - Boletim Informativo
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ção sobre a figura do homenageado, enquanto
presidente do CSM), a mulher do Dr. Aragão
Seia e seus dois filhos, tendo estes elementos da
sua família recebido, cada um deles, uma medalha do CSM.
Discursaram na sessão de Abertura, e por
esta ordem:
• - Presidente da Câmara do Porto
• - Presidente do STJ
• - Juiz Conselheiro Luís Noronha do Nascimento
• - Vice-Presidente do CSM
• - Secretário de Estado Adjunto e da Justiça.
PAUSA para café
REFORMA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
11h15m – A Organização Judiciária na perspectiva regional e da ordenação do território
Dr. Orlando Afonso – Juiz Desembargador no
Tribunal da Relação de Évora
Prof.ª Doutora Paula Costa e Silva – Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Debate
Moderador: Juiz Conselheiro Dr. Manuel
Sampaio da Nóvoa (Vogal do CSM)
13h00m – Interrupção para almoço (oferecido
a cerca de 40 pessoas na CASA DO ROSEIRAL pela
Câmara do Porto)
15h00m – Organização Judiciária – a necessária reforma e as suas diferentes leituras
Painel de Convidados:
• Juiz Desembargador Dr. José Correia de
Paiva, Presidente do Tribunal da Relação do Porto
• Dr. Alípio Ribeiro, Procurador-Geral
Distrital do Porto
• Dr. Rui Moreira (Vogal do CSM)
• Dr. Resende Neiva (Advogado)
PAUSA para café
17h00m – Debate
Moderador: Dr. Paulo Guerra (Juiz de Direito e Secretário do Conselho Superior da Magistratura)
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JANTAR (nas Caves TAYLOR´S, oferecido pela Câmara de Vila Nova de Gaia) – o
programa Cultural contou com a presença do
Grupo de Cantares e Danças Regionais do Grupo Coral da Justiça (por convite do Exmº Vogal
Juiz Conselheiro Dr. Manuel Nuno Sampaio da
Nóvoa)
2º DIA
Dia 12 de Novembro de 2005
INSTRUMENTOS DE RACIONALIZAÇÃO
DO TRABALHO DOS JUÍZES
9h30m – A Contingentação Processual – resultados de um estudo
Dr.ª Maria da Conceição Gomes, Observatório Permanente da Justiça
Debate
Moderador: Dr. Manuel Braz (Juiz Desembargador e Vogal do CSM)
11h00m – Pausa para café
11h30m – Instrumentos de racionalização
do trabalho dos juízes – Perspectivas
•
•

Dr. Armindo Ribeiro Mendes (Ex-Vogal
do CSM e Advogado)
Dr. Paulo Duarte Teixeira (Juiz de direito)

Debate
Moderador: Dr. Edgar Lopes (Juiz de direito
e Vogal do CSM)
13h45m – Encerramento do Encontro
5. COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS:
	Almoço de 11/11 e TRANSPORTE
– Câmara Municipal do Porto
Jantar de 11/11 e TRANSPORTE – Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
O Auditório foi cedido gratuitamente
pela Fundação
6. PAGAMENTO A CARGO DO CSM
Coffee break e Flores de Mesa do Encontro – pagamento a fazer à Fundação
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Pagamento Estadia e Viagens Conferencistas – pagamento a fazer a STAR VIAGENS
Pastas Participantes – pagamento à Almondina
7. LISTA DE PARTICIPANTES – cerca de
100 participantes inscritos
8. CONCLUSÕES
A)- REFORMA DA ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA
No que concerne à Reforma da Organização Judiciária, poder-se-ão formular as seguintes conclusões:
1. O adequado funcionamento do sistema
judiciário e a realização da Justiça são condição
de harmonia social e de desenvolvimento do sistema económico.
2.	A necessária reforma da organização judiciária não pode reduzir-se a intervenções pontuais de alteração de formas processuais, ou de
mera cosmética e ajuste da rede judiciária.
3. O exercício do Poder Judicial, constituindo uma concretização do Interesse Público,
não se identifica exclusivamente com a prestação
de serviços a utentes individualizados, passível
de avaliação por indicadores de satisfação e de
cariz tendencialmente quantitativos ou cronométricos, dada a preponderância de interesses

de realização da solução justa e certa sobre os
interesses da solução rápida.
4. O incremento da capacidade de resposta do sistema judiciário não deve alcançar-se à
custa da desjudicialização das causas ou da limitação injustificada do acesso ao Direito e aos
Tribunais, constitucionalmente garantido.
5.	A reforma da organização judiciária, tendente ao incremento da capacidade e qualidade
da resposta do sistema judiciário às necessidades socio-económicas exige:
a. reestruturação do Conselho Superior da
Magistratura, segundo Lei Orgânica a
aprovar que o torne apto à execução das
atribuições que são naturalmente suas;
b. redimensionamento, por aumento de
quadros, do Supremo Tribunal de Justiça
e dos Tribunais da Relação;
c. implemento de soluções de especialização na rede de Tribunais da 1ª Instância;
d. adaptação do mapa judiciário às novas
realidades sociológicas resultantes da
distribuição da população pelo território
e flexibilização das soluções orgânicas a
implementar;
e. avanço efectivo na implementação da
Reforma da Acção Executiva, com a correcção dos elementos desviantes da sua
eficácia;
f. simplificação e agilização das formas e
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actos processuais actualmente previstos
nas leis de processo;
g. implementação de soluções processuais
e/ou substantivas tendentes a privilegiar
o acesso ao sistema judiciário dos litigantes ocasionais em relação aos agentes de
litigância de massas.
B)- INSTRUMENTOS DE RACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO DOS JUIZES
A propósito dos INSTRUMENTOS DE
RACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO DOS
JUIZES, poder-se-ão formular as seguintes conclusões:
1- A Organização Judiciária é uma das formas de racionalização do trabalho dos Juízes,
na medida em que constitui meio de gestão de
recursos humanos e materiais, escassos por natureza.
2- A celeridade da declaração judicial do
direito, da execução da decisão e a justiça penal
como instrumento de segurança pública são valores imprescindíveis em sociedade, designadamente em estados em desenvolvimento, com relevância ao nível da realização de investimentos
ou captação de investimentos estrangeiros.
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3- Os instrumentos de racionalização do
trabalho dos Juízes podem situar-se ao nível da
organização judiciária, bem como ao nível das regulações processuais.
3.1. Quanto à organização judiciária, são
instrumentos fundamentais de racionalização, entre
outros:
• as alçadas dos tribunais, designadamente
como forma de descongestionamento dos tribunais de recurso;
• a especialização dos tribunais;
• a flexibilização da estrutura dos juízos ou secções de processos;
• a afectação de um funcionário à assistência do
juiz
• a delegação de funções e a resolução de questões por provimentos genéricos.
3.2. Quanto à regulação dos meios processuais, são instrumentos fundamentais de racionalização, entre outros:
• a adaptação das regras de processo à importância relativa das causas em discussão, por
mecanismos de gestão processual sob direcção do Juiz;
• o alargamento de formas processuais expedi-
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•

•

•

•

•

tas, como a injunção, a questões substantivamente simples, só elevadas quanto ao valor
económico;
a eliminação de procedimentos burocráticos
desnecessários, que são fonte de reduções de
produtividade;
o estabelecimento da eficiência como paradigma do processo: alcance do resultado
com a menor afectação de carga de trabalho
e meios possível, sem lesão de direitos substantivos;
a concentração processual, traduzida em intervenções de fundo do juiz em apenas dois
ou três momentos-chave do processo;
a autonomia orçamental dos tribunais da 1ª
instância, na medida em que permite uma
rápida disponibilidade de recursos financeiros para acorrer a despesas urgentes;
a limitação da procura massificada dos tribunais como forma de solução económica de
litígios, designadamente:
pelo aumento de taxas de utilização do
sistema judicial, de tal forma que se torne
preferível aos litigantes e prevenção dos
litígios por adopção de condutas de contratação diligente;
pela adopção do sistema do “foro do consumidor”, em sede de critérios de competência territorial, que aumenta os custos
de recurso ao sistema, por dispersão das
causas, para os litigantes de massa;
pela adopção de formas alternativas ou
prévias de solução de litígios, designadamente fases de conciliação prévia
obrigatórias, com sanção por omissão de
intervenção adequada nessas fases (ex: pagamento em dobro da diferença entre a
indemnização oferecida em fase de conciliação e a determinada pelo tribunal, em
determinado tipo de acções indemnizatórias).

4 - São ainda instrumentos de racionalização do
trabalho dos Juízes:
o melhoramento da oferta ao nível dos
meios materiais colocados ao dispor do
juiz e dos funcionários judiciais, sobretudo, no que concerne a equipamentos informáticos e electrónicos;
a organização interna das diferentes unidades jurisdicionais e a sua coordenação
(necessidade de coordenação entre o Presidente do STJ e os Presidentes das Relações quanto ao modo de organização
interna dos respectivos tribunais e gestão
dos respectivos processos, valorizando a
presidência das secções e desenvolvendo
meios de prevenção de conflitos negativos
de competência, a utilização de regras de
boas práticas quanto ao uso das decisões
sumárias, a pronta intervenção nos casos
de atrasos inexplicáveis de serviço dos respectivos juízes e, no caso do STJ, o aprofundamento do julgamento ampliado de
revista e do agravo);
interiorização pelo CSM e pelos Inspectores Judiciais da necessidade de boa gestão dos recursos humanos e alteração dos
critérios de avaliação dos juízes, desvalorizando o controlo sobre a fase de condensação dos processo cíveis, confiando
no auto-controlo das magistrados e dos
mandatários judiciais e valorizando os aspectos de organização do trabalho, de relações humanas ao nível das audiências, de
produtividade e celeridade das decisões.
9. Pediu-se o envio das comunicações a todos
os conferencistas para posterior publicação (já combinada com a COIMBRA EDITORA).
Lisboa, 15 de Novembro de 2005
O Juiz Secretário
Paulo Guerra
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3 - DELIBERAÇÕES DO CONSELHO
2 - SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Deliberações
Acta 11/2005
(Permanente de 24/5/2005)
Ponto n.º 4 - proc.º n.º 05-169/D1
Foi deliberado arquivar por maioria, com voto
contra do Exmº Vogal Dr. Luís Máximo dos Santos, os autos de averiguações, relativo ao expediente
vindo do 1º Juízo do Tribunal de Pequena Instância
Criminal de Lisboa, sobre a condução do arguido
(…) ao Estabelecimento Prisional para cumprimento da pena de prisão efectiva, sem se aguardar pelo
trânsito em julgado da sentença condenatória, no
âmbito do Processo Sumário n.º 1044/04.PVLSB,
em conformidade com a informação elaborada – de
pendor marcadamente pedagógico para a Exmª
Juíza de direito interveniente nos autos, de forma a se poder antever que a mesma não voltará
a repetir idêntico procedimento - pelo Exmº Inspector Judicial Dr. Manuel Teixeira Ribeiro, a qual
consta dos autos acima referidos e aqui se dá por reproduzida, entendendo-se que se está perante matéria jurisdicional que se encontra fora do âmbito das
competências deste Conselho, dado lhe estar vedado
influenciar, condicionar ou alterar, seja de que forma for, os conteúdos, sentido e alcance das decisões
judiciais.
Pelo Exmº Vogal Dr. Máximo dos Santos, foi
apresentada a seguinte declaração de voto:
“Votei vencido, por entender mais adequado, face ao
resultado das averiguações, proceder à audição da Exmª
Juíza, tendo em vista a eventual aplicação de uma pena de
advertência não registada”.
Ponto n.º 20 - proc.º n.º 05-7/D-Porto
Foi deliberado solicitar ao Técnico Superior Jurista do CSM, Dr. Ralph Rodrigues, a elaboração de um
parecer sobre o teor do expediente remetido pelo Conselho
Distrital do Porto da Ordem dos Advogados, bem como da
resposta dada pelo Exmº Juiz Presidente do Tribunal
Judicial (…), sobre o direito de ingresso dos advogados
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nas Secretarias Judiciais, pretendendo-se a clarificação do
alcance das normas ínsitas no artigo 123º da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais e no
artigo 74º do Estatuto da Ordem dos Advogados e a sua
compatibilização.
Acta 12/2005
(Plenário de 30/5/2005)
Ponto Prévio n.º 3- procº 05-276/D-Eleições
Autárquicas
Tendo em conta a necessidade de reforço dos
turnos de férias de Verão, imposta pelo obrigatório
acompanhamento dos processos de candidatura às
próximas Eleições Autárquicas, que se prevê tenham
lugar na primeira quinzena de Outubro, deliberase encarregar os Exmos Presidentes dos Tribunais da
Relação de elaborar os aludidos turnos, contemplando o supra referenciado reforço.
E, atenta a natureza excepcional da situação
– abrangendo serviço não habitualmente abarcado
no turno de férias –, foi ainda deliberado, considerando o disposto nos n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 28º do
Estatuto dos Magistrados Judiciais, que os Juízes de
Círculo possam integrar tais turnos, exclusivamente
para esse efeito (processo eleitoral) e caso se mostre
indispensável a sua intervenção.
Ponto n.º 5 - proc.º n.º 02-78/D- Julgados de
Paz
1- Foi deliberado ratificar o despacho proferido pelo Exmº Conselheiro Vice-Presidente, em
12.05.2005, no qual designou o Exmº Vogal Prof.
Doutor Eduardo Vera-Cruz Pinto, como representante do Conselho Superior da Magistratura junto
do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de
Paz.
2a)- Relativamente ao expediente provindo da Direcção Geral da Administração Extrajudicial – que dá
conta de que alguns tribunais judiciais não remetem para
os Julgados de Paz acções que entende serem da competência
exclusiva destes -, foi deliberado informar a referida Di-

Conselho Superior da Magistratura

recção Geral de que, tendo tal matéria natureza jurisdicional, encontra-se ela fora do âmbito das competências deste
Conselho, dado lhe estar vedado influenciar, condicionar ou
alterar, seja de que forma for, os conteúdos, sentido e alcance
das decisões judiciais.
b)- (…)
Ponto n.º 13 - proc.º n.º 05-479/D1
Foi proferida a seguinte deliberação:
Reconhecendo, embora, que o pedido expresso
no expediente subscrito pela Exmª Drª. Patrícia Rocha, do Gabinete de Estágios da Universidade Internacional da Figueira da Foz, constitui uma manifestação de apreço em relação aos tribunais em geral e,
em, particular, ao Tribunal Judicial de Viseu, o CSM
entende não poder deferir tal pedido – de autorização
para a frequência de um estágio naquele Tribunal por
aluno do Curso de Direito da referida Universidade
– por não haver legislação que acoberte tal pretensão,
existindo, em contrário, constrangimentos de natureza legal, maxime, relacionados com a preservação
do segredo de justiça e com a salvaguarda do direito
à reserva sobre a intimidade da vida privada, que desaconselham tal autorização.
Ponto n.º 19 - proc.º n.º 05-524/D
Foi deliberado tomar conhecimento do teor do
expediente vindo da Direcção-Geral de Viação, subordinado ao tema “Proibição de conduzir/Caducidade dos Títulos de Condução”, arquivando-o por
duas ordens de razões:
- relativamente à primeira questão (relacionada com o pedido que é feito para que os Tribunais
determinem a forma como deverão ser cumpridas as
sentenças que aplicam penas de proibição de condução para apenas determinada categoria de veículo
motorizado), entende-se que tal problema deverá ser
resolvido pela Administração de forma a que possa
ser possível, com eficácia, cumprir o que for judicialmente prescrito;
- relativamente à segunda questão (relacionada com a caducidade dos títulos de condução), entende-se que se trata de matéria jurisdicional, que
se encontra fora do âmbito das competências deste
Conselho, dado lhe estar vedado influenciar, condicionar ou alterar, seja de que forma for, os conteúdos,
sentido e alcance das decisões judiciais.

Ponto n.º 28 - procº n.º 05-3/M1-Inspectores
Judiciais
Foi deliberado deferir os pedidos expressos no
expediente apresentado pelos Exmos Juízes Desembargadores Dr. Francisco Manuel Caetano, Dr.
Manuel de Sousa Teixeira Ribeiro, Dr. António
Sampaio Gomes, Dr. Joaquim Maria Melo de Sousa Lima e Dr. Manuel Gonçalves Ferreira e autorizar a renovação das suas comissões de serviço como
Inspectores Judiciais, por novo período de 3 anos,
contados a partir de 15 de Setembro de 2005, por
motivo de relevante interesse público, ao abrigo do
artigo 57º, n.º 1, 2ª parte do EMJ.
Na realidade, esta renovação justifica-se pela
alta qualidade do serviço prestado pelos aludidos
Inspectores, a par da absoluta disponibilidade de todos ao serviço do CSM, tudo aliado ao facto de terem
em curso ou já planeadas várias acções inspectivas,
cujo horizonte temporal vai para além da data do termo das comissões em curso.
Mais foi deliberado determinar que, a partir de
2006, serão alteradas as áreas geográficas de todos os
Inspectores que estejam a cumprir a segunda renovação da comissão (para além dos 6 anos), dando-se
disto conhecimento ao Exmº Inspector-Coordenador
e a todos os Exmos Inspectores.
Pelo Exmº Vogal Prof. Doutor Vera-Cruz
Pinto, foi apresentada a seguinte declaração:
“Sem nada ter a opor às propostas votadas, e
por considerar excessivas as deliberações sucessivas
do Plenário, renovando as comissões de serviço dos
Inspectores por considerar estar preenchido o requisito legal que o permite, a título excepcional, proponho que o assunto seja agendado para uma próxima
reunião, definindo critérios objectivos para decidir
tais requerimentos, ou propor as alterações legislativas convenientes”.
Ponto n.º 34 - procº n.º 05-3/M1-CEJ-Formação de Assessores
Foi deliberado remeter a Sua Excelência o Ministro da Justiça cópia do expediente apresentado
pelos candidatos ao CEJ, classificados de aptos, mas
que excederam o número de vagas disponíveis criadas no respectivo Curso para Auditores de Justiça, no
qual solicitam ao Conselho Superior da Magistratura
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que proponha a criação de um Curso de Formação
de Assessores a realizar no CEJ, informando-se que o
CSM vê o maior interesse na criação deste Curso.
Acta 13/2005
(Plenário de 16/6/2005)
Ponto n.º 1 - proc.º n.º 01-251/D
Em conformidade com o publicado no D.R. nº 97,
I Série-A, de 19.05.2005, foram investidos em funções
os Exmos Vogais a que alude o artº 137º, nº 1, al-b), da
Lei 21/85, de 30/7, eleitos pela Assembleia da República,
Exmos Prof. Doutor Carlos Manuel Figueira Ferreira de Almeida, Prof. Doutor. João Calvão da
Silva, Dr. Luís Augusto Máximo dos Santos, Dr.
Vítor Manuel Pereira de Faria, e Dr. José Luís de
Rezende Moreira da Silva.
Acordou-se que nos próximos 11 meses (descontandose os já passados 7 meses desde Novembro de 2004, mês em
que iniciaram funções no Conselho Permanente os Exmos
Vogais Dr. Luís Máximo dos Santos – que hoje é reinvestido neste cargo de Vogal - e o Prof. Doutor Jorge Pinheiro,
este último cessando hoje as suas funções), irão fazer parte
do Conselho Permanente, os Exmos Vogais Dr. Luís
Augusto Máximo dos Santos e Dr. José Luís de Rezende Moreira da Silva, em conformidade com o artº
150º, nº4, da Lei 21/85, de 30/7.
Por acordo dos Exmos Vogais, foi deliberado designar
o Exmº Vogal Dr. Guilherme Vitorino Guimarães
da Palma Carlos para fazer parte do Conselho Permanente, em substituição do Exmº Vogal Conselheiro Dr. Manual Nuno de Sequeira Sampaio da Nóvoa, com efeitos a
partir do Permanente de Julho de 2005.
Foi ainda deliberado que, a partir de Setembro
de 2005, as marcações das reuniões do Plenário e do
Conselho Permanente serão feitas em cumprimento
do estipulado nos artigos 7º e 10º do Regulamento Interno do CSM (aprovado na sessão plenária de
30/3/1993).
Acta 14/2005
(Permanente de 21/6/2005)
Ponto n.º 23  -  proc.º n.º 97-787/D-DGAJ e
05-633/D2
Relativamente ao teor do ofício remetido pela
Direcção Geral da Administração da Justiça, anexan-
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do expediente subscrito pelo perito Engº (…), e de
expediente anónimo, sobre a nomeação de peritos por
parte dos Tribunais, foi deliberado RECIRCULAR
pelos senhores Juízes, através do correio electrónico,
o teor da Deliberação do Conselho Permanente de
7/10/2003, na qual se sugeria que os mesmos procurassem evitar que as nomeações de peritos, com
base nas listas oficiais, recaíssem quase sempre sobre
os mesmos peritos, convindo diversificar tais nomeações, com vista a, nomeadamente, evitar atrasos na
elaboração dos correspondentes laudos e, dessa forma, conferir maior celeridade ao andamento dos processos onde os mesmos são efectuados.
Acta 15/2005
(Plenário de 30/6/2005)
Ponto Prévio n.º 1 - proc.º n.º 01-251/D
Em conformidade com o publicado no D.R. nº
97, I Série-A, de 19.05.2005, foram investidos em
funções os Exmos Vogais a que alude o artº 137º, nº
1, al-b), da Lei 21/85, de 30/7, eleitos pela Assembleia da República, Exmos Prof. Doutor Eduardo
Augusto Alves Vera-Cruz Pinto e Drª Alexandra
Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão, os quais
também estavam presentes na sessão.
Ponto n.º 34 da TABELA PRINCIPAL procº n.º 05-3/M1-Comissão da Carteira Profissional de
Jornalismo
Relativamente à apreciação das candidaturas para os cargos de Presidente da Comissão da
Carteira Profissional de Jornalista e de Presidente
da Comissão de Apelo, foi deliberado o seguinte:
proceder a uma votação entre as candidaturas
apresentadas, através de voto secreto, sendo designado por este Conselho o candidato que obtiver o
maior número de votos;
o suplente será o Magistrado que obtiver o segundo
lugar nas votações.
Em conformidade com o acima deliberado, procedeu-se, de imediato, à votação para preenchimento
do lugar de Presidente da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, tendo sido consideradas para
o efeito as seguintes candidaturas:
• Exmº Juiz Desembargador Dr. Eurico
José Marques dos Reis,
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• Exmº Juiz Conselheiro Jubilado Dr.
Herculano Carlindo Machado Moreira
Lima;
• Exmº Juiz Conselheiro Jubilado Dr.
Fernando Costa Soares,;
• Exmº Juiz Conselheiro Jubilado Dr. Eliseu Rodrigues Figueira Júnior,
• Exmº Juiz Conselheiro Jubilado Dr. José
Manuel Peixe Pelica,
• Exmº Juiz de direito Dr. Pedro Maria
Cardoso Gonsalves Mourão,
• Exmª Juíza Desembargadora Drª Ana
Luísa de Passos Martins da Silva Geraldes e
• Exmº Juiz Desembargador Jubilado Dr.
Adriano Filipe de Sanches Afonso.
Após a contagem dos votos, constatou-se que
a candidatura do Exmº Juiz de direito Dr. Pedro
Maria Cardoso Gonsalves Mourão obteve 6 votos,
a candidatura do Exmº Juiz Desembargador Dr.
Eurico José Marques dos Reis obteve 4 votos, a candidatura do Exmº Juiz Conselheiro Jubilado Dr.
Herculano Carlindo Machado Lima obteve 2 votos,
a candidatura do Exmº Juiz Desembargador Jubilado Dr. Adriano Filipe de Sanches Afonso obteve
2 votos e a candidatura do Exmº Juiz Conselheiro
Jubilado Dr. Eliseu Rodrigues Figueira Júnior
obteve 1 voto, não tendo as restantes candidaturas
alcançado qualquer voto.
Seguidamente procedeu-se à votação, para preenchimento do lugar Presidente da Comissão de Apelo, tendo sido
consideradas, para o efeito, as seguintes candidaturas:
• Exmº Juiz Conselheiro Jubilado Dr.
Herculano Carlindo Machado Moreira
Lima;
• Juiz Conselheiro Jubilado Dr. Fernando
Costa Soares;
• Juiz Conselheiro Jubilado Dr. Eliseu
Rodrigues Figueira Júnior;
• Juiz Conselheiro Jubilado Dr. José Manuel Peixe Pelica;
• Juíza Desembargadora Drª Ana Luísa
de Passos Martins da Silva Geraldes e
• Juiz Desembargador Jubilado Dr.
Adriano Filipe de Sanches Afonso.
Após a contagem dos votos, constatou-se que a
candidatura da Exmª Juíza Desembargadora Drª

Ana Luísa de Passos Martins da Silva Geraldes
obteve 14 votos e a do Exm.º Juiz Desembargador
Jubilado Dr. Adriano Filipe de Sanches Afonso
obteve 1 voto, não tendo as restantes candidaturas
alcançado qualquer voto.
Em face dos resultados obtidos, o Conselho deliberou designar para o cargo de Presidente da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista o Exmº
Juiz de direito Dr. Pedro Maria Cardoso Gonsalves
Mourão (membro efectivo), ficando como membro
suplente o Exmº Juiz Desembargador Dr. Eurico
José Marques dos Reis.
Em face dos resultados obtidos, o Conselho
deliberou designar para o cargo de Presidente da
Comissão de Apelo adstrita à Comissão da Carteira
Profissional de Jornalista a Exmª Juíza Desembargadora Drª Ana Luísa de Passos Martins da Silva
Geraldes (membro efectivo), ficando como membro
suplente o Exmº Juiz Desembargador Jubilado Dr.
Adriano Filipe de Sanches Afonso.
Mais foi deliberado comunicar de imediato o resultado desta deliberação à Comissão da Carteira Profissional
de Jornalistas, assente que termina hoje o prazo concedido
para a comunicação dos membros eleitos pelo CSM.
Nesta altura reentrou na sala de sessões o
Exmº Vogal Dr. António Geraldes.
Ponto n.º 35 DA TABELA PRINCIPAL
- procº n.º 05-3/M1-Bolseiros
1- Foi deliberado aprovar a proposta elaborada
pelos Exmos Vogais Dr. António Abrantes Geraldes e Dr. Luís Máximo dos Santos, sobre os critérios
que devem presidir às nomeações dos candidatos ao
Regime de Equiparação a Bolseiro, sendo eles os seguintes:
1. Na apresentação da candidatura ao regime de
equiparação a bolseiro, os candidatos devem
identificar, tão pormenorizadamente quanto
possível, a natureza ou área do projecto, curso
ou actividade que pretendem desenvolver, a metodologia a adoptar e o prazo previsível para a
sua concretização.
Sendo esse o caso, devem indicar ainda o organismo no âmbito do qual se insere a equiparação a bolseiro, o plano curricular e o plano de
dissertação ou de investigação.2. Sem prejuízo da análise de situações excepcioJan.2006 - Boletim Informativo
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nais, as candidaturas devem ser apresentadas
até 31 de Maio de cada ano.
Nos termos do art. 10º-A, nº 3, do EMJ, o
CSM apreciará cada uma das candidaturas,
procedendo à elaboração da proposta a remeter
ao Ministro da Justiça.
A inclusão na proposta de equiparação a bolseiro depende da verificação da existência de
interesse público, revelado através da susceptibilidade de a equiparação habilitar o candidato com conhecimentos úteis e relevantes para o
desempenho da actividade profissional e/ou da
susceptibilidade de contribuir, com resultados
relevantes, para o exercício, em geral, da função
judicial.
Depende ainda da constatação da ausência de
grave inconveniente para o serviço.
Sem prejuízo da explicitação, pelos candidatos,
dos motivos que justificam a afirmação do interesse público e a ausência de grave inconveniente
para o serviço, a aferição destes requisitos ficará
a cargo do CSM, colhendo, para o efeito, os elementos pertinentes.
A equiparação a bolseiro está limitada a dois
magistrados judiciais em cada ano, com classificação de serviço de Muito Bom e com, pelo menos, dez anos de efectivo serviço na magistratura
judicial.
Caso entenda que, em concreto, não se mostram
preenchidos os requisitos necessários para a sua
aprovação, o CSM poderá rejeitar, no todo ou
em parte, as candidaturas apresentadas, mesmo
que não se atinja, no ano em causa, o limite
mencionado no número anterior.
Os prazos máximos a considerar para as situações de equiparação a bolseiro que a partir de
agora sejam autorizadas, incluindo eventuais
prorrogações, são de um ano para mestrado e de
três anos para doutoramento.
Sem embargo do cumprimento dos deveres gerais
que decorrem, designadamente, do art. 6º do
Regulamento aprovado pelo Despacho Normativo nº 18/01, de 19 de Abril, os candidatos a
quem seja atribuído o regime de equiparação a
bolseiro devem apresentar ao CSM um relatório
anual das actividades desenvolvidas.
Da análise do relatório de actividade depende,
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além do mais, a eventual autorização de prorrogações.
11. Findo o período de equiparação a bolseiro, o juiz
deve apresentar ao CSM, no prazo máximo de
60 dias, relatório da sua actividade, o qual
será integrado no respectivo processo individual.
12. Os aspectos não especificamente assinalados
seguem as regras constantes do Dec. Lei nº
272/88, de 3-8, e do Regulamento aprovado
pelo Desp. Normativo nº 18/01.
2.1. Relativamente ao teor do expediente apresentado
pelo Exmº Juiz de direito Dr. Nuno Miguel Pereira
Ribeiro Coelho, foi deliberado por maioria, com votos
contra dos Exmos Vogais Prof. Doutor Calvão da
Silva, Prof. Doutor Ferreira de Almeida, Prof.
Doutor Vera-Cruz Pinto, Dr. Vítor Faria, Drª
Alexandra Leitão, Dr. Moreira da Silva e Dr. Joaquim Braz (os quais votaram pela não concessão de mais
nenhum tempo para o efeito), prorrogar, a título excepcional,
por mais 6 meses, contados desde 15 de Setembro de
2005, o direito a dispensa de serviço de que o Exmº Juiz
beneficia actualmente (com vista ao trabalho de elaboração
da tese de Mestrado), assente as expectativas criadas no
candidato pelo teor da Deliberação da Sessão Plenária de
17/2/2004 (que lhe deferiu por um ano tal estatuto, “com
possibilidade de prorrogação por mais um ano”).
Pelo Exmº Vogal Dr. Edgar Lopes foi proferida a seguinte declaração:
“Votei a decisão, apesar de entender que deveria ser
deferida a prorrogação por mais um ano, atento o teor da
expectativa criada no Exmº Juiz pela referida Deliberação”.
2.2. Relativamente ao teor do expediente apresentado
pelo Exmº Juiz de Desembargador Dr. Rui Manuel
de Freitas Rangel (no qual solicita a prorrogação da
situação de dispensa total de serviço, com equiparação a
bolseiro para realização de Doutoramento, ao abrigo dos
artigos 3º, alínea b) e 4º, n.º 2 e 3 do Regulamento de
Equiparação a Bolseiro no País, aprovado pelo Despacho
Normativo n.º 18/2001 de 19 de Abril de 2001), foi
deliberado indeferir por maioria, com voto contra do
Exmº Vogal Dr. Edgar Lopes, o seu pedido de prorrogação dessa situação, partindo-se do pressuposto de que se
considera que não se justifica, relativamente a situações de
doutoramento, a equiparação a bolseiro por mais de três
anos.
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Pelo Exmº Vogal Dr. Edgar Lopes foi proferida a seguinte declaração de voto:
“ Votei contra por entender de que deveria ser prorrogado por 6 meses a situação em que o Exmº Juiz Desembargador se encontra”.
3- Relativamente à apreciação das novas candidaturas para benefício do Regime de Equiparação a Bolseiro, foi deliberado o seguinte:
proceder a uma votação entre as candidaturas
apresentadas, através de voto secreto, sendo aprovadas por este Conselho as duas candidaturas que
obtiverem o maior número de votos;
Em conformidade com o acima deliberado, procedeu--se, de imediato, à votação, tendo sido consideradas para o
efeito as seguintes candidaturas:
• Exmº Juiz Desembargador Dr. João Luís
de Moraes Rocha;
• Exmº Juiz Desembargador Dr. Álvaro
da Cunha Gomes Rodrigues;
• Exmº Juiz de direito Dr. Jorge Manuel
Igreja Martins de Matos;
• Exmª Juíza de direito Drª. Maria de
Fátima Mata-Mouros Aragão Soares
Homem;
• Exmº Juiz de direito Dr. Pedro Gil Amorim Caetano Nunes.
Efectuada a correspondente votação, veio o
Exmº Juiz Desembargador Dr. Álvaro da Cunha
Gomes Rodrigues a obter 13 votos, a Exmª Juíza de
direito Drª. Maria de Fátima Mata-Mouros A. S.
Homem a obter 13 votos e o Exmº Juiz de direito
Dr. Pedro Nunes a obter 6 votos, não tendo as restantes candidaturas logrado obter qualquer voto.
Em face dos resultados obtidos, o Conselho deliberou dar parecer favorável e propor a concessão do
benefício do Regime de Equiparação a Bolseiro, para
efectivação de Doutoramento, ao Exmº Juiz desembargador Dr. Álvaro da Cunha Gomes Rodrigues
e à Exmª Juíza de direito Drª. Maria de Fátima
Mata-Mouros A. S Homem, ao abrigo dos critérios
aprovados pela Deliberação hoje mesmo tomada (cfr.
n.º 1 deste Ponto e artigo 10º-A, n.º 2 do EMJ).
Ponto n.º 18 - proc.º n.º 05-225/D1-Habilus/Juízes
Tendo sido convocado e estando presente nas
instalações deste Conselho o Exmº Juiz de direito Dr.

Diogo Ravara (autor do estudo que esteve na base da
Deliberação da Sessão Plenária de 17/3/2005), foi o
mesmo convidado a entrar na sala de sessões a fim
de informar e esclarecer os membros presentes do
Conselho Superior da Magistratura relativamente ao
ponto da situação do programa de acompanhamento
do módulo Habilus para Juízes.
Após os esclarecimentos prestados pelo Exmº
Juiz, e saído o mesmo da Sala, foi deliberado delegar
nos Exmos Vogais Prof. Doutor Vera-Cruz Pinto
e Dr. Antero Luís a elaboração de um estudo mais
aprofundado, de modo a habilitar o Conselho Superior da Magistratura a tomar uma posição mais reflectida sobre tal matéria.
Mais foi deliberado, atento o estudo que vai ser
realizado a partir de agora e face aos fortes argumentos aduzidos pelas declarações das Exmas Juízas de
direito Drª Florbela dos Santos Araújo Lopes Sebastião e Silva e Drª Joana de Lemos Ferrer Antunes
(constantes ao processo em causa), não transmitir,
por ora, ao DIT (Departamento de Informatização
dos Tribunais) da DGAJ os nomes dos Juízes que
deram o seu assentimento – expresso ou tácito – a
que a sua identificação seja incluída nas solicitadas
listagens, na sequência da Circular elaborada por força da Deliberação do Plenário de 17/3/2005.
Proc. N.º 2004-857/C – Foi deliberado aprovar
a proposta apresentada pelo Exmº Vogal Dr. António
Geraldes, sobre a tramitação dos procedimentos disciplinares, a qual tem o seguinte teor:
1. O art. 114º do EMJ fixa em 30 dias o prazo
para a instrução dos processos disciplinares, prazo
que apenas pode ser excedido em casos justificados.
Deduzida a acusação, são igualmente curtos os
prazos previstos para a apresentação da defesa, realização de diligências ou apresentação do relatório
final (arts. 117º, 118º e 122º).
Tal regime, tendente a obter mais celeridade na decisão, já vigora, aliás, na fase de inquérito, atento o disposto
no art. 133º.
Neste contexto, sem pôr em causa o exercício do direito
de defesa, nem correr o risco de omissão de diligências de
instrução que se revelem necessárias, não carece de demonstração que a eficácia da acção disciplinar depende, em larga medida, da celeridade com que for tratado o respectivo
procedimento. Celeridade que mais se justifica nos casos em
que, atribuída a classificação de Medíocre, nos termos do
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art. 34º, nº 2, o juiz é preventivamente suspenso, ainda que
sem perda de vencimento.
2. Determina o art. 116º que a suspensão preventiva
tem a duração máxima de 180 dias, prazo que só excepcionalmente pode ser prorrogado por mais 90 dias.
Tem sido seguido no CSM o entendimento de aplicar
tal preceito aos casos em que a suspensão preventiva é decorrência da atribuição da classificação de Medíocre.
Mas, até pela colocação sistemática de tal normativo,
tal prazo não serve para demarcar o prazo de duração normal do procedimento disciplinar cuja tramitação é sujeita
a regulamentação específica. De modo que o facto de a lei
prever um determinado período de suspensão, ou mesmo a
sua excepcional prorrogação, até ao máximo de 270 dias,
não legitima que, por norma, se esgote o prazo máximo de
suspensão preventiva até à apresentação de relatório final
susceptível de ser apreciado pelo CSM.
A verdade é que, sem uma deliberação exequível, o
juiz suspenso acaba por retomar funções, com todo o desprestígio que isso naturalmente acarreta para o próprio (cuja
aptidão está seriamente posta em causa) ou para o sistema
(que, por essa via, admite que retome funções juiz sob uma
tão forte suspeita de falta de condições para tal).
Trata-se, no entanto, de uma situação que se vem verificando em alguns casos.
3. Com vista a dinamizar a tramitação do processo
disciplinar e obviar aos efeitos referidos, delibera-se o seguinte:
a) Os inquéritos e os procedimentos disciplinares em geral devem seguir uma tramitação que
permita a prolação célere de deliberação do CSM,
celeridade que deve ser especialmente adoptada nos
casos em que os processos disciplinares decorram da
atribuição da classificação de Medíocre;
b) Especialmente nestes casos, a tramitação
deve permitir a prolação de deliberação do CSM
que seja exequível no prazo máximo de 180 dias a
que alude o art. 116º;
c) Apenas excepcionalmente, num quadro
circunstancial que deve ser exposto pelos Senhores
Inspectores, pode admitir-se que o prazo de suspensão preventiva seja prorrogado além dos 180 dias a
que alude o art. 116º”.
Mais foi deliberado enviar o teor desta deliberação a todos os Exmos Inspectores Judiciais.
Proc. N.º 04-13/IA – Foi deliberado aprovar a
proposta apresentada pelo Exmº Vogal Dr. António
Geraldes, a qual tem o seguinte teor:
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“1. Para além da interferência das inspecções judiciais na carreira dos juízes, as mesmas visam também
habilitar o CSM a adoptar as providências ajustadas a
superar deficiências de funcionamento dos tribunais, sem
exclusão sequer de inspecções extraordinárias a juízes, nos
termos do art. 7º do RIJ.
Deste modo, sem embargo da atenção que merece o
Plano Anual de Inspecções, tendo em conta que a regularidade e a periodicidade da sua execução potencia a regular progressão na carreira e a igualdade de tratamento de
juízes em semelhantes circunstâncias, devem ser sujeitos a
especial tratamento os casos em que haja notícias seguras de
situações de juízes cujo desempenho profissional esteja notoriamente aquém do satisfatório ou exigível.
A previsão de inspecções extraordinárias já está prevista para casos em que a classificação seja inferior a Bom,
sendo os juízes obrigatoriamente inspeccionados logo que decorridos dois anos sobre a fixação da classificação (Suficiente ou Medíocre), nos termos do art. 7º, nº 2, do RIJ.
O mesmo sucede relativamente aos juízes recém-nomeados, decorrido que seja um ano sobre o início de funções
(art. 5º, nº 3, do RIJ).
2. Dando sequência ao disposto no art. 36º, nº 2,
do EMJ, que atribui ao CSM o poder de iniciativa na
determinação de inspecções extraordinárias, o art. 7º, nº 1,
do RIJ, prevê-as para casos em que o CSM encontre “motivo
ponderado”.
A apreciação desse pressuposto pode, aliás, partir da
iniciativa de qualquer dos elementos que integram o CSM,
nos termos que resultam do art. 3º, nº 1, al. e), do Regulamento Interno (“requerer que sejam ordenadas inspecções
…”), em conjugação com o disposto no art. 151º, al. e),
do EMJ (submeter ao Plenário a discussão de outros “assuntos”).
Apesar disso, não existe uma directriz de ordem geral
que sirva de orientação para que, quando tal se justifique,
o CSM ou cada um dos elementos despolete ou promova o
accionamento de inspecção extraordinária.
Com efeito, fora dos casos especialmente previstos no
RIJ, não é habitual a realização de inspecções extraordinárias, apesar do número ou da natureza das queixas que,
em relação a um reduzido número de juízes, são apreciadas
pelo CSM, ou malgrado o conhecimento de situações críticas
adquirido por outras vias, maxime, por causa das funções
exercidas pelos vogais.
Como resultado, situações que, em concreto, poderiam
integrar o pressuposto geral e abstracto de que o art. 7º, nº
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1, do RIJ, faz depender a realização de inspecções extraordinárias acabam por se arrastar, ficando a aguardar, em
geral, a oportuna realização de inspecção ordinária.
3. Uma diversa opção, tomada de forma objectiva,
dentro de um quadro geral de referências, poderia evitar
o arrastamento de situações ou o agravamento das que começam a despontar relacionadas com baixa produtividade,
com a inadaptação às funções ou com o incumprimento grave ou reiterado de deveres funcionais.
Ao nível dos resultados, não serão de desprezar os
efeitos decorrentes da actualização imediata da classificação de serviço, tal como o não são os efeitos no que concerne
à detecção de eventuais infracções de natureza disciplinar
que só ganham relevo quando integradas no contexto do
desempenho funcional.
Aliás, sem embargo do relevo que decorre das inspecções
efectuadas para aferição gradual e periódica do mérito dos
juízes, a actividade desenvolvida pelo Serviço de Inspecções
deve proporcionar, de forma sistematizada, a identificação
de condutas que, atenta a maior gravidade ou reiteração, se
revelem mais desprestigiantes para o sistema de justiça.
O maior envolvimento do Serviço de Inspecções na
identificação e sanação de situações críticas pode ser compensado pela simplificação de inspecções de juízes cujo mérito
não suscite dúvidas, designadamente quando, atingido em
inspecção anterior, a classificação máxima, nada permita
duvidar da manutenção das condições que então levaram
à sua atribuição.
4. O certo é que algumas situações que pelo CSM
vão passando não se compadecem com a sujeição rotineira ao Plano de Inspecções (em regra, com a periodicidade
de 4 anos), antes justificando tratamento prioritário quer
do Serviço de Inspecção, quer do CSM, que se traduza na
adopção e execução de medidas adequadas.
Conquanto sejam em reduzido número os casos em que
as deficiências de funcionamento dos tribunais possam ser
fundamentalmente imputadas ao desempenho dos juízes, é
desses casos que relevam, em termos quantitativos ou qualitativos, as queixas que neste CSM são apresentadas ou as
que são divulgadas pelos meios de comunicação social, com a
natural e injusta repercussão nos restantes juízes.
5. Atento o exposto, delibera-se o seguinte:
a)- Sempre que os Senhores Inspectores tenham elementos indiciadores de que algum juiz
em exercício na respectiva área de inspecção apresenta “desempenho funcional aquém do satisfatório”, de acordo com o critério previsto no art. 16º,

nº 1, al. e), do RIJ, deverão transmitir ao CSM as
informações e os elementos pertinentes;.
b)- Com base em tais elementos ou em quaisquer outros recolhidos designadamente através de
queixas dos cidadãos ou de informações prestadas
pelos membros do CSM, deliberar-se-á sobre a
eventual realização de inspecções extraordinárias,
nos termos que decorrem dos arts. 36º, nº 2, e 37º-A,
nº 2, do EMJ, e do art. 7º, nº 1, do RIJ;
c)- As inspecções extraordinárias assim determinadas terão prioridade sobre as inspecções ordinárias”.
Mais foi deliberado enviar o teor desta deliberação a todos os Exmos Inspectores Judiciais.
Ponto Prévio n.º 14 - proc.º n.º 98-438/DASJP
Relativamente ao teor do expediente remetido pela
Associação Sindical dos Juízes Portugueses e do relatório
elaborado pelo Exmº Juiz Secretário Dr. Paulo Guerra,
resultante da reunião havida entre o Conselho Superior da
Magistratura e a Direcção Nacional dessa Associação, foi
deliberada, por maioria, a seguinte tomada de posição,
com 12 votos a favor e três votos contra (dos Exmos Vogais
Prof. Doutor Carlos Ferreira de Almeida, Drª Alexandra
Leitão e Dr. Luís Máximo dos Santos):
“O Conselho Superior da Magistratura, órgão
máximo de gestão e disciplina da Magistratura
Judicial, face ao ambiente de crispação existente
entre os juízes portugueses em virtude de medidas
legislativas anunciadas pelo Governo, delibera:
1. Lembrar o esforço, a dedicação e o empenho dos Magistrados Judiciais no funcionamento dos Tribunais como órgãos
vitais do Estado de Direito, reconhecidas
as dificuldades funcionais e normativas
vividas no actual «sistema de justiça», o
qual assenta em grande parte naqueles e
demais intervenientes da Justiça;
2. Manifestar ao Ministro da Justiça a preocupação do Conselho Superior da Magistratura com o ambiente de desmotivação
e crispação existente no seio da judicatura e alerta o mesmo para as graves consequências decorrentes da implementação
das deliberações assumidas pelos representantes associativos dos juízes, para
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o funcionamento dos Tribunais, com os
consequentes reflexos negativos na resolução dos litígios dos cidadãos;
3. Apelar para a resolução em diálogo dos
problemas existentes, insistindo na urgência de publicar a Lei Orgânica do
Conselho Superior da Magistratura, instrumento imprescindível à dinamização
das funções que constitucionalmente lhe
competem;
4. Apelar ao Ministro da Justiça para, em
prazo razoável, divulgar os resultados
do Estudo do Observatório Permanente
da Justiça sobre a contingentação cível,
encomendado em 2002, face à impossibilidade de o Conselho Superior da Magistratura elaborar – por si e com os seus
meios – uma proposta de contingentação;
5. Insistir junto do Ministério da Justiça e
da Assembleia da República pela aprovação de um conjunto de reformas legislativas, nomeadamente a efectiva implementação do gabinete ou funcionário de
apoio ao juiz, como forma de rentabilizar
o seu trabalho e, dessa forma, melhorar o
sistema de justiça”.
Mais foi deliberado CIRCULAR o teor desta deliberação pelos Exmos Juízes, comunicando o seu teor à
Direcção Nacional da Associação Sindical dos Juízes Portugueses.
Pelo Exmº Vogal Prof. Doutor Carlos Ferreira de Almeida foi apresentada a seguinte declaração de voto:
“Votei contra a resolução adoptada pelo Conselho Superior da Magistratura na reunião do dia 30 de Junho de
2005, a propósito da Assembleia da Associação Sindical
dos Juízes Portugueses realizada em Coimbra no passado
dia 18, pelas razões que a seguir resumidamente indico:
1. Acompanho, no essencial, o nº 1, a 1ª frase
do nº 3 e o nº 5 da referida resolução, nos quais se
lembra o esforço, a dedicação e o empenho que os
juízes têm demonstrado no exercício das suas funções, se apela à resolução em diálogo dos problemas
existentes e se insiste pela necessidade de adopção de
reformas legislativas destinadas a melhorar o sistema
de justiça.
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2. Considero todavia que tais declarações são,
no contexto, parciais e incompletas.
3. Na verdade, a resolução do Conselho sugere, por
um lado, que a “desmotivação e a crispação”, que se diz
existirem na judicatura, se devem exclusivamente às medidas anunciadas pelo Governo, omitindo, por outro lado,
o juízo que lhe competia fazer sobre a deliberação da Assembleia da Associação Sindical dos Juízes Portugueses,
na parte em que consubstancia uma velada greve de zelo,
porventura não admitida e certamente não declarada nos
termos da lei.
4. O Conselho dispõe já de informação sobre provimentos adoptados por vários juízes que, invocando a referida deliberação da Associação Sindical, estabelecem critérios
impróprios quanto à prática e ao adiamento de actos processuais. Ora, quando no ponto 2 da resolução se faz referência
às “graves consequências” das “deliberações assumidas pelos
representantes associativos dos juízes”, o Conselho limita-se
a manifestar preocupação ao Ministro da Justiça. Parece
assim imputar a este a culpa exclusiva da situação, dando
implícito assentimento a actos colectivos e individuais, que
tenho por ilegais e que, de qualquer modo, não podem sobrepor-se à competência deste Conselho.
5. Sejam quais forem as circunstâncias, o Conselho
Superior da Magistratura não pode prescindir do exercício
efectivo das suas funções relativas à organização e ao funcionamento dos tribunais e à disciplina dos juízes e ainda
menos permitir que uma parte dessas funções seja, de facto,
determinada por uma entidade sindical”.
Pelo Exmº Vogal Dr. Luís Máximo dos Santos
foi apresentada a seguinte declaração de voto:
“Não obstante estar de acordo com larga parte do
conteúdo da tomada de posição que fez vencimento, entendi
votar contra a mesma em virtude de nela não estar reflectido
um aspecto que reputo essencial.
Com efeito, a declaração em causa foi aprovada no
âmbito do ponto da agenda deste Plenário destinado a
apreciar os resultados de uma reunião havida entre representantes do CSM (todos eles magistrados judiciais) e uma
delegação da Direcção da Associação Sindical dos Juízes
Portugueses, reunião essa que teve como objecto fundamental
o teor da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária
dessa Associação, realizada em 18 de Junho.
Ora, verificando-se que alguns magistrados judiciais
estão a invocar expressamente tal deliberação para adoptarem provimentos e ordens de serviço que se me afiguram

Conselho Superior da Magistratura

bastante questionáveis a vários títulos (incluindo o da sua
própria legalidade), considerei que nessa tomada de posição
pública o Conselho, para além da generalidade dos pontos
que mencionou, deveria também alertar os magistrados judiciais para a necessidade de que as posições que adoptem
em defesa dos seus direitos profissionais – em si mesmas naturalmente legítimas – não se traduzam em procedimentos
e atitudes que na prática se revelem incompatíveis com o seu
estatuto de titulares de um órgão de soberania e, bem assim,
com o normal funcionamento do sistema de justiça.
É certo que está previsto que, em momento ulterior,
o CSM venha a proceder à avaliação do alcance de tais
procedimentos e ordens de serviço.
Porém, tendo em conta o contexto em que a declaração
foi adoptada, o conjunto do debate que em seu torno se gerou
e, sobretudo, a natureza das funções deste Conselho, afigurou-se-me essencial que tal alerta fosse desde já emitido.
Só assim, do meu ponto de vista, a declaração ganharia o
equilíbrio que faria dela um instrumento eficaz de intervenção no actual momento da vida judicial. Logo, nada
dizendo a esse respeito o texto adoptado, votei vencido”.
Pela Exmª Vogal Drª Alexandra Leitão foi
apresentada a seguinte declaração de voto:
“Votei vencida a presente deliberação por considerar
que qualquer tomada de posição do Conselho Superior da
Magistratura sobre esta matéria deveria incluir um apelo aos magistrados judiciais no sentido de não adoptarem
as medidas de protesto aprovadas na assembleia geral da
Associação Sindical dos Juízes Portugueses, atendendo aos
graves prejuízos que as mesmas acarretarão para o interesse
público de administração da Justiça, bem como para todos
os cidadãos.
Além disso, parece-me que essas medidas contribuem
para a funcionalização dos magistrados judiciais, degradando o seu estatuto enquanto titulares de órgãos de soberania.
A deliberação deveria também conter uma referência
às funções do Conselho Superior da Magistratura como
órgão superior de gestão dos Tribunais, salvaguardando
as suas competências para o exercício da acção inspectiva
e disciplinar.
A omissão destes aspectos na deliberação em apreço
constitui, na minha opinião, uma demissão do Conselho
Superior da Magistratura relativamente às funções que lhe
são constitucionalmente e legalmente cometidas no que respeita à gestão e funcionamento dos Tribunais”.

Pelo Exmº Vogal Prof. Doutor Calvão da Silva foi apresentada a seguinte declaração:
“O modo de apresentação ao público da proposta legislativa e o respectivo preâmbulo não assentam na visão
(mais) correcta do papel dos Srs Juízes e da razão de ser
das férias.
Na verdade, o elevado volume de serviço obriga os Srs
Juízes a trabalharem noite dentro e fins de semana, fora do
espírito de funcionário público que cumpre o seu estrito horário. Mais: a qualidade do serviço em causa exige estudo,
ponderação e reflexão aturados. È o que na grande maioria
dos caos caracteriza a nossa magistratura que, com zelo,
dedicação e denodo, não regateia os melhores esforços para
com presteza “fazer justiça”, com sacrifício pessoal e familiar.
Aspecto que deve ser sublinhado e reconhecido em público, a fim de não ficar no povo português a ideia – ideia
não exacta – de que a morosidade da Justiça se imputa aos
Magistrados.
Nesta envolvente, as férias dos Juízes são em
grande parte – normalmente na maior parte – tempo
de estudo e de actualização juscientífica, bem como
de recuperação de “atrasos” e de “arrumar a casa”,
com o vigor do novo impulso objectivamente sentido logo em Setembro/Outubro por todos os operadores judiciários. No fundo, um período sabático
semelhante aos dos Professores Universitários”.
Acta 16/2005
(Plenário de 7/7/2005)
Ponto n.º 3 - proc.º n.º 04-7/D-Évora
Foi deliberado arquivar por maioria, com votos
contra dos Exmos Vogais Dr. Guilherme da Palma Carlos, Prof. Doutor Vera-Cruz Pinto, Prof. Doutor Calvão
da Silva, Prof. Doutor Ferreira de Almeida, Dr. Luís
Máximo dos Santos, Drª Alexandra Leitão e Dr. Moreira
da Silva (que votaram pela instauração de processo disciplinar ao Exmº Juiz em causa) os autos de averiguações, relativamente ao teor do expediente apresentado pelo Conselho
Geral da Ordem dos Advogados, no qual é visada a actuação do Exmº Juiz de Instrução Criminal de (…), em
conformidade com o relatório elaborado pelo Exmº Inspector
Judicial Dr. Raúl Raposo Borges, com cujas conclusões se
concorda, constando o mesmo, aqui dado por reproduzido,
dos autos acima referidos.
Mais foi deliberado emitir CIRCULAR alertando
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os Exmos Juízes para o cumprimento rigoroso do disposto
no artigo 325º, n.º 1 parte final do C.P.Penal, devendo a
audição de arguidos detidos, na situação de algemados,
ser devidamente fundamentada nos termos legais, sempre
que se mostrar absolutamente necessária e adequada para
prevenir o perigo de fuga ou actos de violência por parte de
tais arguidos..
Pelo Exmº Vogal Prof. Doutor Vera-Cruz Pinto, foi apresentada a seguinte declaração de voto,
igualmente subscrita pelo Exmº Vogal Dr. Moreira
da Silva:
“Votei vencido por entender que nada na lei, nem no
relatório do inspector, permite um entendimento que sustente
a decisão de ouvir um acusado algemado. É preciso criar
condições de segurança no Tribunal suficientes para que situações destas não ocorram. Se não for possível ouvir o preso
em situação que garanta a sua dignidade e a liberdade da
sua pessoa (na expressão do legislador) é melhor não ouvir,
até que existam tais condições. A algema diminui e menoriza o detido, não podendo ser considerada entre os meios a
adoptar para “prevenir o perigo de fuga ou actos de violência” (artigo 325º, n.º1 do Código do Processo Penal)”.
Pelo Exmº Vogal Dr. Guilherme da Palma
Carlos, foi apresentada a seguinte declaração de
voto:
“Votei vencido, por entender indispensável, dada a
gravidade da questão, o aprofundamento das averiguações
quanto ao uso discriminatório das algemas, uma vez que
um procedimento desta natureza constitui, além de um retrocesso histórico, um atentado aos direitos básicos inerentes
à cidadania, nomeadamente quanto ao exercício da presunção constitucional da inocência.
Além disso, o tribunal dispõe sempre de acesso
a meios preventivos de agravantes de perigosidade,
que não se traduzem numa imagem pública humilhante, vexatória e discriminatória, não tendo sequer
de exercer a sua actividade sempre em locais de reduzida segurança. E não pode esquecer-se que não está
em causa o transporte de detidos, mas a sua participação em diligências judiciais, o que traduz outro
cenário diferenciado”.
Ponto n.º 24 - proc.º n.º 01-535/D-Lei Orgânica do CSM
Foi deliberado aprovar o relatório anual do
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Conselho Superior da Magistratura referente ao ano
de 2004, com as sugestões entretanto apresentadas
pelos Exmos Vogais presentes, o qual consta do processo acima referenciado e aqui se dá por reproduzido.
Ponto Prévio n.º 20 - proc.º n.º 05-3/M1CCPJornalista
Relativamente ao teor do expediente subscrito
pelo Exmº Juiz Desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, Dr. Eurico José Marques dos Reis,
informando não ter qualquer interesse na sua nomeação como suplente para a Comissão da Carteira
Profissional de Jornalista, foi deliberado designar,
em sua substituição, para aquele lugar o Exmº Juiz
Conselheiro Jubilado Dr. Herculano Carlindo
Machado Moreira Lima, sendo certo que obteve, na
votação realizada em 30/6/2005, dois votos, ficando
em 3º lugar, com o mesmo número de votos do Exmº
Juiz Desembargador Jubilado Dr. Adriano Afonso,
já entretanto eleito como suplente para a Comissão
de Apelo adstrita à CCPJ.
Acta 17/2005
(Plenário de 14/7/2005)
Ponto Prévio n.º 5 - proc.º n.º 00-607/D1,
01-996/D1, 02-360/D1, 02-917/D1, 02-1044/D1,
02-1090/D1, 03-334/D1, 03-733/D1, 04-409/D1,
04-445/D1, 04-512/D1, 04-923/D1, 04-1060/D1,
05-173/D1, 05-208/D1, 05-247/D1, 05-479/D1,
05-554/D1, 05-595/D1, 05-655/D1, 05-666/D1,
05-674/D1, 05-675/D1, 05-685/D1, 05-687/D1,
05-692/D1, 05-708/D1, 05-711/D1, 05-716/D1,
05-717/D1, 05-731/D1, 05-732/D1, 05-747/D1,
05-748/D1 e 05-749/D1
Relativamente a diverso expediente extraído
dos processos acima referenciados, informando do
adiamento e da não realização de diligências para
além do horário normal de serviço, foi deliberado
aprovar, por unanimidade, a seguinte deliberação:
Tendo em conta a deliberação deste Conselho
de 30 de Junho passado;
Tendo em conta as subsequentes reuniões do
Senhor Ministro da Justiça com a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, com a
Ordem dos Advogados, com o Sindicato dos
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Magistrados do Ministério Público e com o
Sindicato dos Funcionários Judiciais;
Tendo tomado conhecimento de vários provimentos e despachos de Juízes de tribunais
de comarca que, invocando expressamente a
deliberação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses realizada em Coimbra no
passado dia 18 de Junho, interrompem ou
adiam julgamentos já marcados e, nalguns
casos, restringem a apresentação de processos
a despacho pelo Juiz;
Tendo em conta que a resolução dos muitos,
públicos e notórios, problemas da Justiça
passa por um diálogo franco e construtivo de
todas as partes;
Tendo em conta que esses problemas e o elevado volume de serviço obrigam os Senhores
Juízes a trabalhar sem horário, noite dentro
e fins de semana;
Conselho Superior da Magistratura delibera:
1º- Reconhecer e enaltecer publicamente o paradigma do Juiz que, com zelo, dedicação e denodo,
não regateia os melhores esforços para com presteza
fazer Justiça, com sacrifício pessoal e familiar;
2º- Reconhecer que sem a continuidade desse
paradigma e dessa postura, a morosidade da Justiça
aumentará;
3º- Apelar para que o processo de diálogo encetado se concretize e seja profícuo na resolução célere de alguns bloqueios há muito conhecidos, com a
Magistratura a continuar a dar o melhor de si própria
para bem do Povo Português, em nome de quem administra a Justiça;
4º- Lembrar que a gestão e o funcionamento dos
tribunais são da competência do Conselho Superior
da Magistratura, devendo os Juízes, no exercício da
sua actividade, invocar apenas a lei e as orientações
deste Conselho.
Mais foi deliberado comunicar de imediato o
teor desta deliberação a todos os Juízes e à Comunicação Social, em forma de Comunicado.
Ponto n.º 13 - proc.º n.º 05-44/D2-LOFTJ
Após apurada e demorada discussão sobre o
Projecto governamental relacionado com a redução

das férias judiciais, foram colocadas à votação duas
propostas de deliberação:
1ª Proposta (apresentada pelo Exmº Vogal
Prof. Doutor Vera-Cruz Pinto)
“ 1. O CSM considera que não deve ser alterado
o actual regime das férias judiciais, as quais não se
confundem com as férias dos Magistrados.
2. Qualquer alteração significativa do regime
das férias judiciais tornará muito difícil, se não mesmo impossível, garantir uma gestão adequada dos
Tribunais, nos termos legalmente previstos”.
2ª Proposta (apresentada pelo Exmº Vogal Dr.
António Barateiro Martins)
“1. O CSM considera que não deve ser alterado
o actual regime das férias judiciais, as quais não se
confundem com as férias dos Magistrados.
2. Qualquer alteração significativa – designadamente uma redução superior a 15 dias – do regime das férias judiciais tornará muito difícil, se não
mesmo impossível, garantir uma gestão adequada
dos Tribunais, nos termos legalmente previstos”.
A 1ª proposta não obteve vencimento, tendo
apenas obtido 5 votos a favor (do Exmº Presidente e
dos Exmos Vogais Dr. Moreira da Silva, Prof. Doutor
Vera-Cruz Pinto, Dr. Guilherme da Palma Carlos e
Dr. Manuel Braz).
A 2ª proposta foi aprovada, por maioria, com
nove votos a favor e 6 contra (dos Exmos Vogais Prof.
Doutor Vera-Cruz Pinto, Drª Alexandra Leitão, Dr.
Luís Máximo dos Santos, Dr. Guilherme da Palma
Carlos, Prof. Doutor Carlos Ferreira de Almeida e
Dr. Moreira da Silva).
Pelo Exmº Vogal Dr. Carlos Ferreira de Almeida foi apresentada a seguinte declaração de
voto:
“Votei contra a deliberação por entender que,
em relação ao projecto do Governo de proposta de
lei sobre férias judiciais e férias dos magistrados judiciais, o Conselho Superior da Magistratura deveria
antes ter emitido parecer favorável na generalidade,
ressalvando discordância apenas quanto a alguns aspectos e salientando a vantagem em aditar alguns
preceitos de esclarecimento.
As razões deste meu entendimento são as seguintes:
I. Âmbito do projecto
O projecto do governo para uma proposta de lei
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a apresentar à Assembleia da República incide, além
de outros temas, sobre a duração das férias judiciais
e sobre as férias de magistrados e funcionários judiciais. São assuntos diferentes, embora relacionados.
As férias judiciais respeitam directamente ao
funcionamento dos tribunais e ao regime dos actos
processuais. São formadas por períodos durante os
quais não é permitido praticar certos actos e se suspendem os respectivos prazos, ficando a prática de
actos considerados urgentes sujeita a especialidades
de regime.
As férias dos magistrados e dos funcionários
respeitam ao seu estatuto, na parte relativa ao direito ao gozo individual de férias. Não se trata porém
de uma só questão, uma vez que, nela, há ainda que
distinguir entre a duração das férias e a época ou as
épocas em que podem ou devem ser gozadas.
A relação entre férias judiciais e férias dos magistrados e dos funcionários resulta precisamente – e
apenas – da conveniência organizacional quanto à
concentração temporal das férias dos agentes judiciários. No limite, a lei poderia garantir o gozo de férias
destes, sem estabelecer períodos de férias judiciais.
II. Férias judiciais
O projecto vai no sentido de encurtar as férias
judiciais de verão, reduzindo-as de dois meses para
um mês, mantendo as férias judiciais do Natal e da
Páscoa. A finalidade da medida é justificada pelo
intuito de diminuir o tempo médio de duração dos
processos, em especial o processo civil.
É previsível que a projectada alteração legislativa alcance efectivamente esse objectivo. Como o
número de dias disponíveis para a prática de actos
processuais aumenta em cerca de 10%, é de prever
que a duração dos processos, em especial do processo
civil, se reduza e a produtividade aumente em proporção aproximada.
Os actos abrangidos pela especialidade de regime durante as férias judiciais são de diversa natureza.
Os menos relevantes para o efeito serão porventura
os actos que os magistrados praticam isoladamente,
designadamente a redacção de sentenças e de projectos de acórdão. Maior repercussão positiva advirá
de actos do tribunal, designadamente audiências de
julgamento e sessões de tribunais superiores, de actos das partes, com destaque para a apresentação de
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articulados e de requerimentos, e dos correspondentes actos da secretaria.
Além das interrupções directamente decorrentes da sua própria duração, a actual extensão das férias judiciais de verão gera efeitos indirectos perversos: acumulação de serviço nos meses subsequentes
ao termo das férias de verão, corte temporal e psicológico excessivo. O resultado redunda num círculo
vicioso que determina um ritmo irregular, e por isso
ineficaz, no desenvolvimento dos processos.
Acresce que a produtividade do sistema judiciário se mede também por sentimentos de adesão e de
satisfação dos destinatários finais, cidadãos e empresas, que dificilmente compreendem esta arritmia sem
correspondência no fluir contínuo da vida comum.
Por este conjunto de razões, a redução das férias
judiciais de verão poderá ter até um efeito virtuoso mais do que proporcional. Não se vê, por outro
lado, que a finalidade principal das férias judiciais
– a concentração das férias dos operadores judiciais
– seja afectada. Não se vislumbra, pois, qualquer razão para discordar do essencial do projecto, havendo,
pelo contrário, várias razões para o aplaudir.
Os argumentos em suporte da discordância
foram entretanto conhecidos desde que a intenção
governamental foi anunciada. Uns são marginais;
outros serão até falaciosos.
Dizer que a medida não resolve nada é um óbvio excesso que contraria a realidade. Dizer que não
resolve tudo é tão evidente como irrelevante, porque,
neste âmbito como noutros, nenhuma medida resolve
tudo. A redução das férias judiciais de verão resolve
uma parte – e naturalmente apenas uma parte – dos
problemas que explicam os atrasos e a baixa produtividade do sistema judiciário. Ocorre imediatamente
que não é menos urgente, por exemplo, reformular
o método de cálculo dos prazos processuais. Mas, se
esta medida também não resolve tudo, tal não constituirá de certo justificação para não ser tomada.
Invocar o hábito de os magistrados usarem as férias judiciais para trabalhar não passa
de um argumento lateral, que, de certo modo,
confunde a duração das férias judiciais com a
duração das férias individuais dos juízes. O seu
significado prático contribui para sustentar o já
referido círculo vicioso.
Apelar a dificuldades de programação é inexac-
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to. Basta adaptar nos tribunais, com boa vontade e
sem preconceitos, os modelos experimentados noutras organizações.
Resta uma alternativa realmente credível: eliminar de todo as férias judiciais. Esta solução radical
seria porventura, sob certos aspectos, a melhor, mas,
aí sim, suscitaria dificuldades de programação das
férias individuais. Parece mais prudente não dar um
salto tão brusco.
III. Duração das férias dos juízes
A lei em vigor não prima pela clareza neste aspecto. Do actual artigo 28º, nº 4, do Estatuto dos
Magistrados Judiciais, parece resultar, por interpretação enunciativa, uma regra de duração mínima das
férias de cada um dos juízes, igual ao tempo correspondente para os funcionários públicos. Mas não resulta um critério claro de duração máxima. A praxe
vai no sentido de que os juízes gozam todo o tempo
de férias judiciais, salvo se estiverem de turno ou se
tiverem de praticar actos urgentes. A base legal para
este entendimento será o nº 1 do citado artigo 28º,
que literalmente diz menos, uma vez que se refere
à época de gozo das férias individuais e não à sua
duração.
O projecto de diploma em apreciação não reduz direitos anteriores, assegurando a manutenção
da duração mínima das férias individuais dos juízes.
Mas não resolve as dúvidas que antecedem, salvo na
medida em que actualiza a parte final do nº 4, substituindo a referência a 22 dias úteis por “os dias úteis
de férias a que tenham direito nos termos legalmente
previstos para a função pública”.
O novo texto deveria clarificar as questões relativas à duração mínima e à duração máxima das
férias a que cada juiz tem direito.
Quanto à duração mínima, podem adoptar-se
como base as regras da função pública, mas a redacção deve espelhar que se trata de remissão e não de
aplicação directa das regras da função pública.
Quanto à duração máxima, parece que a actual
praxe deve ter consagração legal. Nada impede que
o tempo efectivo de férias de cada juiz seja mais extenso, se, como é mais comum, o somatório dos dias
de férias judiciais, deduzido dos turnos e dos dias em
que é necessário praticar actos urgentes imprevistos,
for superior ao tempo mínimo de férias. Não se vis-

lumbra, na verdade, razão para alterar este entendimento e esta prática, impondo aos juízes a presença
no tribunal em dias em que não tenham aí de praticar qualquer acto.
Um preceito novo poderia ter a seguinte redacção: “os magistrados judiciais têm direito a gozar
anualmente um número de dias de férias não inferior àquele a que teriam direito pela correspondente
aplicação das regras aplicáveis à função pública e não
superior àquele que resulta do nº seguinte” [actual
nº 1].
IV. Época de gozo das férias dos juízes
Tanto no regime em vigor como no regime do
projecto, os juízes devem, em princípio, gozar as suas
férias durante os períodos de férias judiciais. É esta
uma regra de natureza organizacional, que constitui
a principal, senão a única, justificação para a existência de férias judiciais.
Dela resulta um relativo constrangimento de
opções individuais, que está muito longe de ser específico desta profissão, tendo paralelo, de direito
ou de facto, em outras actividades, tanto públicas
como privadas. Para compensar tal constrangimento, acentuado com a redução da duração das férias
judiciais de verão, o projecto do governo atribui, no
artigo 10º-A, direitos de dispensa, que parecem razoáveis.
Além disso, o projecto prevê, no nº 2 do citado
artigo 28º, a possibilidade de gozo de férias pelos magistrados num período adicional, coincidente com a
2ª quinzena de Julho, que antecede imediatamente o
início das férias judiciais de verão.
Este preceito parece ser desnecessário e infeliz. Desnecessário, porque, em relação à grande maioria dos juízes,
o exercício do direito a férias, na sua duração mínima,
pode coincidir com as épocas de férias judiciais. Infeliz,
porque pode criar um período adicional de concentração de
férias, sem estatuto processual bem definido. Será melhor
prescindir de uma tal inovação legislativa, bastando para
o efeito o actual nº 2, com um aditamento que remeta para
os mapas de férias previstos no artigo 28º-A do projecto”.
Pela Exmª Vogal Drª Alexandra Leitão foi
apresentada a seguinte declaração de voto:
“Votei vencida a presente deliberação por considerar que, como princípio geral, a redução das féJan.2006 - Boletim Informativo
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rias judiciais é uma medida que permite melhorar a
eficiência na aplicação da Justiça, independentemente da concretização legislativa da mesma. De facto,
as dificuldades de ordem prática na implementação
da medida não põem em causa a bondade da solução
em termos gerais”.
Pelo Exmº Vogal Dr. Moreira da Silva foi
apresentada a seguinte declaração de voto:
“1. Votei favoravelmente a Proposta Exmº Vogal Professor Doutor Vera-Cruz Pinto por considerar
prejudicial a proposta de redução das férias judiciais,
não trazendo qualquer benefício para a gestão dos
Tribunais. Designadamente, não se afigura possível
gerir as férias dos Juízes e o regime de turnos com a
redução das Férias Judiciais. Qualquer redução implicará necessariamente o aumento do número de
Juízes para permitir uma gestão adequada dos Tribunais.
2. Votei contra a Proposta do Exmº Vogal Dr.
António Barateiro Martins, apenas por discordar da
possibilidade nela aberta de gestão dos Tribunais
com uma redução de 15 dias, pelas razões aduzidas
em 1. No mais, estou totalmente de acordo com a
proposta, sendo no restante idêntica à Proposta que
votei favoravelmente”.
Pelo Exmº Vogal Dr. Luís Máximo dos Santos
foi apresentada a seguinte declaração de voto:
“Na medida em que ambas se assumem contra qualquer alteração ao actual regime das férias
judiciais, votei contra as duas propostas. Com efeito, considero que a redução das férias judiciais - que
aliás não é a primeira vez que se procura consagrar
no nosso ordenamento - pode trazer vantagens para
o funcionamento dos tribunais e, portanto, no plano
dos princípios, sou favorável a tal medida. Todavia,
considero que a melhor via de concretização desse
princípio seria a da supressão dos primeiros catorze
dias do mês de Setembro e também de boa parte das
férias correspondentes ao período da Páscoa. Uma
tal redução poderia indubitavelmente ser considerada como “significativa” e não traria quaisquer inconvenientes do ponto de vista da gestão dos Tribunais,
contrariamente ao que se afirma no ponto 2.da proposta que obteve vencimento”.

70

Boletim Informativo - Jan.2006

Acta 19/2005
(Plenário de 20/9/2005)
Ponto Prévio n.º 1- procº 05-836/D
1- Foi deliberado rejeitar por maioria, com
7 votos a favor (do Exmº Presidente e dos Exmos
Vogais Dr. Sampaio da Nóvoa, Dr. Palma Carlos,
Dr. Moreira da Silva, Dr. Manuel Braz, Dr. Abrantes Geraldes e Dr. Edgar Lopes) e 8 contra (dos restantes membros), a proposta apresentada pelo Exmº
Vogal Dr. Edgar Lopes no sentido de se manifestar
ao Ministério da Justiça a estranheza do CSM pela
composição do “conselho” da “unidade de missão”,
solicitando ainda esclarecimentos sobre o estatuto de
(eventual) “convidado” que nele é atribuído ao representante do CSM.
2- Foi deliberado aprovar por maioria, com 7
votos contra (do Exmº Presidente e dos Exmos Vogais Dr. Sampaio da Nóvoa, Dr. Palma Carlos, Dr.
Moreira da Silva, Dr. António Geraldes, Dr. Joaquim Braz e Dr. Edgar Lopes) e 8 a favor (dos restantes membros), a proposta apresentada pelo Exmº
Vice-Presidente sobre a Resolução do Conselho de
Ministros n.º 138/2005, publicada no DR n.º 157 de
17/8/2005, e designar como representante do Conselho Superior da Magistratura na reunião da Unidade
de missão para a reforma penal, já agendada para o
próximo dia 3 de Outubro de 2005, o Exmº Vogal
Dr. Antero Luís, Juiz de direito auxiliar do Tribunal
da Relação do Porto, o qual dará depois conta ao próximo Plenário do resultado da referida reunião.
Nesta altura, pelo Exmº Vogal Dr. Edgar Taborda Lopes foi proferida a seguinte declaração de
voto:
“Votei vencido entendendo que antes de se nomear um
representante do C.S.M na referida UMRP, deveria ser
deliberado manifestar ao Ministério da Justiça a estranheza pela composição do ”conselho” da “unidade de missão”,
bem assim como solicitar esclarecimentos sobre o estatuto de
(eventual) ”convidado” que nele lhe é atribuído”.
Esta declaração de voto foi subscrita pelos Exmos Vogais Cons. Sampaio da Nóvoa e Dr. Abrantes Geraldes, e pelo Exmº Presidente que acrescentou ainda o seguinte:
“Tenho dificuldade em compreender como é
que se consegue nomear um representante sem antes o Conselho Superior da Magistratura ter conhe-
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cimento do conteúdo das funções que lhe irão ser
cometidas”.
Ponto Prévio n.º 2- procº 98-438/D1-ASJP
Após discussão da proposta elaborada pelo
Exmº Vogal Dr. Edgar Taborda Lopes, no sentido
do Conselho Superior da Magistratura solicitar a Sua
Excelência o Presidente da República uma reunião
urgente, “sobre as reformas em curso no sistema de
Justiça português, a mesma foi rejeitada por maioria,
com 10 votos contra (dos Exmos Presidente e Vice--Presidente, e dos Exmos Vogais Dr. Palma Carlos,
Prof. Doutor Carlos Ferreira de Almeida, Dr. Vítor
Faria, Prof. Doutor Vera-Cruz Pinto, Drª Alexandra
Leitão, Dr. Moreira da Silva, Dr. Antero Luís e Drª
Maria José Machado) e 5 a favor (dos Exmos Vogais
Dr. Sampaio da Nóvoa, Dr. Manuel Braz, Dr. Abrantes Geraldes, Dr. António Barateiro Martins e Dr.
Edgar Lopes).
Pelo Exmº Vogal Prof. Doutor Vera-Cruz
Pinto, foi apresentada uma nova proposta no sentido de se recolher, através dos Exmos Inspectores
judiciais, os elementos estatísticos que permitam ao
Conselho Superior da Magistratura fazer uma avaliação sobre a repercussão processual, nos tribunais, da
Deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da
Associação Sindical dos Juízes Portugueses, realizada
em Coimbra em 18 de Junho de 2005, marcando-se,
após, uma Sessão Plenária extraordinária para análise
desses elementos que deverão dar entrada neste Conselho até 3/10/2005.
Após novo período de discussão, tal proposta
foi aprovada por maioria, com 10 votos a favor
(dos Exmos Presidente e Vice-Presidente, e dos Exmos Vogais Dr. Palma Carlos, Prof. Doutor Carlos
Ferreira de Almeida, Dr. Vítor Faria, Prof. Doutor
Vera-Cruz Pinto, Drª Alexandra Leitão, Dr. Moreira
da Silva, Dr. Antero Luís e Drª Maria José Machado)
e 5 a contra (dos Exmos Vogais Dr. Sampaio da Nóvoa, Dr. Manuel Braz, Dr. Abrantes Geraldes, Dr.
António Barateiro Martins e Dr. Edgar Lopes), designando-se, desde já, o dia 12 de Outubro de 2005,
pelas 10h30m, para a realização desse plenário Extraordinário.
Nesta altura, pelo Exmº Vogal Dr. Edgar Taborda Lopes foi proferida a seguinte declaração de
voto:

“Votei vencido entendendo que:
- Em nome das responsabilidades que cabem a este
CSM na gestão e disciplina da judicatura portuguesa;
- Em nome das responsabilidades deste órgão constitucional nas matérias que respeitam à Administração da
Justiça;
- Em nome da preocupação com gravidade da situação e com os efeitos nefastos para os cidadãos que esta reforma vem provocar;
- Em nome de uma necessária palavra de pacificação,
deveria, desde já, ser deliberado solicitar uma audiência
– com carácter urgente - a Sua Excelência o Presidente da
República, de forma a que, com o capital de conhecimentos
e experiência deste órgão constitucional, lhe possa ser transmitida a preocupação do CSM com o estado do Sistema de
Justiça português e com os resultados nefastos para os cidadãos que as reformas em curso estão e irão provocar”.
Ponto Prévio n.º 4- procº 01-251/D-Vogais e
05-3/M1-Redução de Serviço
1- Foi deliberado deferir por maioria, com três
votos contra dos Exmos Vogais Dr. Vítor Faria,
Dr. António Geraldes e Dr. Edgar Taborda Lopes, o pedido expresso no requerimento apresentado pelo
Exmº Vogal Dr. Antero Luís, e autorizar a cessação
de serviço como vogal do Conselho Superior da Magistratura, mantendo-se, contudo, o mesmo em exercício até à
entrada em funções do seu Vogal substituto, nos termos do
artigo 147º, n.º 3 do EMJ (logo, até ao dia do próximo
Plenário).
Nesta altura pelo Exmº Vogal Dr. António
Geraldes foi proferida a seguinte declaração de
voto:
“Votei vencido pela seguinte razão:
O destacamento como Juiz auxiliar na Relação do
Porto não modifica, nem na forma, nem na substância, o
estatuto de vogal do CSM designada entre juízes de 1ª
instância, um por cada Distrito Judicial.
Aliás, dir-se-à que o referido destacamento
não corresponde, em termos estatutários, à promoção, sendo compatível com a prossecução de
funções de vogal em que o Dr. Antero Luís se
encontra investido”
2- Pelo Exmº Vice-Presidente foi ainda apresentada
a seguinte Proposta:
“Do movimento judicial ordinário de Julho de 2005
decorreu a colocação do Exmº Vogal Dr. António Barateiro
Jan.2006 - Boletim Informativo

71

Conselho Superior da Magistratura

Martins como juiz auxiliar no Tribunal da Relação de
Coimbra.
Dadas as altas qualidades pessoais e profissionais do
Exmº Dr. António Barateiro Martins, também reveladas,
para além do mais, no seu desempenho enquanto Vogal do
CSM, onde sempre evidenciou toda a sua dedicação, competência, lealdade, independência e isenção, proponho que
o mesmo se mantenha como Vogal, passando a ter
uma redução de 75 % na distribuição de processos
no Tribunal da Relação de Coimbra, designadamente atenta a necessidade e importância das suas
funções como Vogal do CSM, deixando, embora de
as desempenhar a tempo inteiro”.
Esta proposta foi aprovada, por unanimidade,
mantendo-se, assim, o Exmº Juiz de direito auxiliar no
Tribunal da Relação de Coimbra Dr. António Fernando Barateiro Dias Martins, como Vogal do CSM,
agora não a tempo integral, e com uma redução de 75%
na distribuição do serviço naquele Venerando Tribunal da
Relação (artigo 148º, n.º 2 do EMJ).
Mais foi deliberado enviar cópia desta deliberação ao Tribunal da Relação de Coimbra.
Pontos n.º 9 e 10 - proc.º n.º 05-792/D e 05808/D
Foi deliberado tomar conhecimento do teor do
expediente vindo do Ministério da Justiça, sobre:
- a Proposta de Lei que procede à conversão em
contra-ordenações de contravenções e transgressões
em vigor no ordenamento jurídico nacional;
- a Proposta de Lei que aprova o regime sancionatório aplicável às transgressões ocorridas em matéria de infra-estruturas rodoviárias onde seja devido o
pagamento de taxas de portagem;
- a Proposta de Lei que aprova o regime sancionatório aplicável às transgressões ocorridas em matéria de transportes colectivos de passageiros.
Mais foi deliberado comunicar ao Ministério
da Justiça que, no essencial, o Conselho Superior da
Magistratura concorda com as propostas de lei que
transformam contravenções em contra-ordenações,
concordando-se igualmente com a norma transitória, que impede que as condutas anteriores à entrada
em vigor da lei fiquem impunes, como aconteceria
se essa norma não existisse, na medida em que essas condutas, por um lado, deixavam de constituir
contravenções e por outro não podiam ser punidas
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como contra-ordenações, visto só poder ser punido
como contra-ordenação o facto previsto como tal em
lei anterior à data da sua prática, nos termos do artº
2º do DL Nº 433/82, de 27/10.
Acta 20/2005
(Permanente de 27/9/2005)
Ponto n.º 18 - proc.º n.º 03-130/D
Foi deliberado CIRCULAR pelos Exmos Juízes, esclarecendo que a recolha de dados do registo
automóvel deve ser efectuada, sempre que possível,
pela via do acesso directo a tal base de dados, mediante consulta em linha, através do código de acesso
e password, pelo Tribunal, só excepcionalmente se
recorrendo ao pedido de informação escrita junto das
Conservatórias do Registo Automóvel e/ou Direcção
Geral dos Registos e do Notariado.
Acta 21/2005
(Plenário de 4/10/2005)
Ponto Prévio n.º 1- procº 01-251/D-Vogais
1- Foi deliberado investir em funções, a partir do
dia de hoje, como Vogal o Exmº Juiz de direito Dr.
Rui Manuel Correia Moreira, em substituição do
Exmº Vogal Dr. Antero Luís, o qual foi nomeado no último movimento judicial Juiz de direito auxiliar do Tribunal da Relação do Porto.
Depois de investido em funções, o Exmº Juiz de direito
Dr. Vogal Dr. Rui Manuel Correia Moreira, tomou
assento na presente sessão Plenária do Conselho Superior
da Magistratura, na sua qualidade de Vogal eleito pelos
Magistrados Judiciais.
Nesta altura, pelo Exmº Vice-Presidente foi
proferida a seguinte declaração:
“Quero expressar ao Dr. Rui Moreira, que acaba de chegar ao Conselho Superior da Magistratura
num momento particularmente difícil para o poder
judicial e para a magistratura judicial, que o exerce,
os votos de felicidades no desempenho do cargo em
que agora foi investido, e dizer-lhe que, não sendo
fácil – sendo mesmo muito difícil – a missão que o
espera, mora comigo a esperança – diria, a certeza
– de que a sua competência e saber, a sua experiência
e dedicação serão uma importante contribuição para
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que o Conselho continue a assegurar a dignificação e
o prestígio da magistratura judicial.
Gostaria também de deixar uma palavra especial ao Dr. Antero Luís, agora que cessa as suas funções de vogal deste Conselho.
Quero deixar expresso o meu apreço pela forma competente e leal, dedicada e imparcial como,
ao longo destes últimos 18 meses, desempenhou o
seu mandato, envolvendo-se empenhadamente, com
sentido de missão, na afirmação, na defesa e na garantia dos princípios e valores por que se deve reger
a magistratura judicial, e testemunhar-lhe o meu
agradecimento pessoal por ter contado sempre com
a sua irrestrita lealdade e o seu total e incondicional
apoio”.
Esta declaração foi subscrita por todos os membros do Plenário.
Nesta altura, pelo Exmº Vogal Prof. Doutor
Ferreira de Almeida foi proferida a seguinte declaração:
“Associo-me à declaração do senhor Vice-Presidente, que subscrevo na íntegra. Gostaria de acrescentar uma nota pessoal de admiração pela personalidade do Dr. Antero Luís, que não resulta enfraquecida, antes foi enriquecida, pelas nossas divergências
durante o tempo breve de contacto neste Conselho”.
Nesta altura, pelo Exmº Vogal Prof. Doutor
Calvão da Silva foi proferida a seguinte declaração:
“Subscrevo na íntegra a proposta de voto da forma apresentada pelo Sr. Vice-Presidente.
Quer no primeiro momento em que, como deputado, o conheci, quer agora no Conselho Superior
da Magistratura, pude testemunhar as elevadas qualidades do Sr. Dr. Antero Luís e o seu espírito de
serviço público.
Tenho, pois, a certeza de que o Dr. Antero Luís
continuará a saber colocar as suas muitas qualidades
ao serviço do País e ao serviço do valor maior, a justiça”.
Finalmente, o Exmº Vogal (hoje cessando as
suas funções) Dr. Antero Luís agradeceu as palavras que ouviu sobre a sua pessoa e cumprimentou
o Plenário, após o que se retirou da Sala, tomando
o seu lugar o Exmº Vogal Dr. Rui Moreira.

*******
2- Por acordo dos Exmos Vogais, foi deliberado designar os Exmos Vogais Dr. António dos Santos Abrantes
Geraldes, Dr. António Fernando Barateiro Dias
Martins e Drª Maria José da Costa Machado para
fazerem parte do Conselho Permanente, em substituição
dos Exmos Vogais Dr. Manuel Joaquim Braz, Dr. Edgar
Taborda Lopes e Dr. Rui Moreira, com efeitos a partir do
Permanente de Outubro.
Ponto Prévio n.º 2- procº 05-5/M8
Nesta altura, pelo Exmº Vice-Presidente foi
apresentado um voto de pesar do seguinte teor:
“Faleceu, no passado dia 27, aos 86 anos de idade, o
Professor Doutor João de Matos Antunes Varela.
Figura impar de Professor e jurista insigne, reconhecido inter pares como um dos maiores especialistas portugueses em Direito Civil e em Processo Civil, o Professor
Antunes Varela é, para muitas gerações de estudantes, de
profissionais do direito e de cultores da ciência jurídica,
uma referência grande e incontornável, não apenas pelo excepcional brilho e invulgar qualidade do seu labor enquanto professor e académico de elevadas qualidades científicas,
pedagógicas e humanas - o “Código Civil Anotado”, o tratado “Das Obrigações em Geral”, o “Manual de Processo
Civil” e a sua vastíssima colaboração na “Revista de Legislação e Jurisprudência”, são disso referências exemplares
–, mas também pelo seu agigantado papel na construção
das traves-mestras em que assenta o edifício do Direito Civil português, como um dos principais autores do Código
Civil de 1966, obra que, pela sua importância, pela qualidade técnica que a exorna e pelo rigor e capacidade de
sistematização que revela, assegura ao Prof. Varela lugar
cimeiro na História, ao lado dos maiores vultos da ciência
e da cultura nacionais.
O seu passamento constitui, pois, uma enorme perda
para o País, para a Universidade portuguesa e para toda
a comunidade jurídica nacional.
Por isso, o Conselho Superior da Magistratura, reunido em sessão plenária, ciente de que interpreta o sentir da
magistratura portuguesa, aprova um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Professor Doutor João de Matos
Antunes Varela e apresenta as mais sentidas condolências à
sua família, bem como à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, à Universidade Católica Portuguesa e
à Universidade Lusíada (em cujas Faculdades de Direito
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também leccionou), e ainda à Revista de Legislação e Jurisprudência, a Revista decana de que era o seu Director”.
Tal voto de pesar foi aprovado por unanimidade.

Católica Portuguesa, no ano lectivo de 2005/2006,
pressupondo o não prejuízo para o serviço, tal como
referido na parte final do artigo 13º do Estatuto dos
Magistrados Judiciais.

Ponto Prévio n.º 3- procº 05-836/D
Foi deliberado tomar conhecimento do teor da
informação elaborada pelo Exmº ex-Vogal Dr. Antero Luís, relativamente à 1ª Reunião da Unidade de
Missão para a Reforma Penal (UMRP), realizada em
3 de Outubro de 2005.
Mais foi deliberado designar, por unanimidade,
como representantes do Conselho Superior da Magistratura na UMRP:
• como Membro efectivo, o Exmº Juiz de direito auxiliar no Tribunal da Relação do
Porto, Dr. Antero Luís;
• como Membro suplente, o Exmº Vogal Dr.
Manuel Joaquim Braz.

Nesta altura, pelo Exmº Vogal Prof. Doutor
Vera-Cruz Pinto foi proferida a seguinte declaração de voto, tendo a mesma sido subscrita pelo
Exmº Vogal Dr. Palma Carlos:
“Votei contra, independentemente do caso
concreto, em coerência com anteriores posições aqui
assumidas, por fidelidade ao princípio da exclusividade de funções dos magistrados judiciais, e pela
forma como interpreto, no plano jurídico-material, o
estatuto jurídico-legal e socio-profissional dos juízes.
Além disso, discordo da participação de magistrados judiciais no activo em cursos de preparação para
o CEJ, organizados por entidades de ensino, sem a
envolvência do CSM e do CEJ e sem uma reflexão
orgânica sobre o assunto. A experiência tem revelado que deliberações sistemáticas de aprovação destes
pedidos constituem nos requerentes uma legítima
expectativa de aprovação, criando a ideia de uma
desnecessidade de intervenção do órgão, constituindo regra aquilo que não pode ser senão excepção”.

Nesta altura, pelo Exmº Vogal Dr. Edgar Taborda Lopes foi proferida a seguinte declaração:
“Pese embora o teor da informação prestada
pelo Exmº Vogal Dr. Antero Luís, o certo é que efectivamente o que consta dos normativos que regulam
a Unidade de Missão em causa não trazem delineada a forma de intervenção do Conselho Superior da
Magistratura, do Conselho Superior do Ministério
Público e da Ordem dos Advogados nos termos indicados.
Espera-se que a prática seja essa mas continua
a lamentar-se que tal não tenha ficado a constar dos
normativos regulamentadores da UMRP”.
Ponto Prévio n.º 10 - procº 98-1062/D-Incompatibilidades
Foi deliberado deferir por maioria, com votos
contra dos Exmos Vogais Dr. Palma Carlos, Prof.
Doutor Vera-Cruz Pinto e Drª Alexandra Leitão,
os pedidos expressos no expediente apresentado pelos Exmos Juízes Desembargadores do Tribunal da
Relação do Porto, Drª Isabel Pais Martins e Dr.
António Gama Ferreira Ramos, e autorizar os
mesmos a exercerem funções, não remuneradas, de
docentes no Curso de preparação dos exames de admissão ao Centro de Estudos Judiciários, a ter lugar
na Faculdade de Direito do Porto, da Universidade
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Ponto n.º 5- procº 05-810/D2
Foi deliberado arquivar por maioria, com
dois votos contra (dos Exmos Vogais Dr. Guilherme Palma Carlos e Prof. Doutor Ferreira de Almeida) este processo administrativo que teve por
base expediente subscrito pelo Exmº Advogado Dr.
Armindo Castanheira Pinto, em virtude de não
se indiciar matéria de natureza disciplinar por
parte do Exmº Juiz Desembargador do Tribunal
da Relação (…), no âmbito dos autos de recurso nº
(…), sendo ainda certo que a fraseologia apontada, meio escondida em nota de rodapé, constitui
uma alusão genérica, não personalizada, não se
visando ninguém em particular, designadamente
o requerente, não podendo ser considerada descortês ou reveladora de falta de urbanidade para com
este.
Nesta altura, pelo Exmº Vogal Dr. Palma
Carlos foi proferida a seguinte declaração de voto:
“Sem atribuir às frases invocadas relevância disciplinar, entendo consignar que considero excessivo
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o exarado na parte final da nota de rodapé de fls.2”.
Nesta altura, pelo Exmº Vogal Prof. Doutor
Ferreira de Almeida foi proferida a seguinte declaração de voto:
“Não acompanho a deliberação de arquivamento, sem mais, da exposição apresentada pelo senhor
advogado. Na verdade, a parte final da nota 1 do
acórdão deve ser lida como uma insinuação inadequada, sem possibilidade de contraditório e sem relevância efectiva na decisão. A linguagem usada nas
decisões judiciais deve ser contida e cortês. Para contrariar eventuais abusos processuais dos mandatários
das partes devem os juízes usar os meios próprios,
designadamente o instituto da litigância de má fé. O
CSM deveria, em meu entender, exercer a propósito
uma acção pedagógica”.
ACTA N.º 22/2005
(Plenário Extraordinário de 12/10/2005)
Ponto n.º 3- procº 98-438/D1-ASJP
Relativamente ao teor das informações remetidas pelos
Exmos Inspectores Judiciais do Conselho Superior da Magistratura, sobre a repercussão no serviço dos Tribunais da
deliberação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses,
tomada em Coimbra no dia 18/6/2005, foi remetida a sua
apreciação para Plenário posterior, tendo, contudo, sido
tomada a seguinte deliberação, por unanimidade,
face ao conhecimento, hoje mesmo, do pré-aviso de
greve apresentado pela ASJP:
1- Enaltecer os Juízes que, apesar das muitas razões objectivas que lhes assistem, recusam
a sua funcionalização e privilegiam com profissionalismo, brio e sacrifício pessoais, o objectivo
da qualidade e celeridade da Justiça para servir
cada vez melhor os cidadãos, mesmo em ambiente difícil.
2- Mandatar o Sr. Presidente do Conselho Superior
da Magistratura para junto dos Órgãos de Soberania, fazer todas as diligências possíveis destinadas a evitar a consumação da greve, cujo aviso prévio acaba de receber.
Nesta altura, pelo Exmº Vogal Dr. Edgar Lopes foi proferida a seguinte declaração, acompanhada pelos Exmos Vogais Dr. António Barateiro
Martins e Dr. Rui Moreira:
“Entendo que deveria, quanto ao ponto 2., ficar ex-

pressamente reconhecida aos Juízes a legitimidade do exercício do direito à greve”.
Ponto n.º 4- procº 05-3/M1
Foi deliberado deferir por maioria com 12 votos
a favor (dos Excelentíssimos Presidente e Vice-Presidente e dos Exmos Vogais Cons. Dr. Sampaio da
Nóvoa, Dr. Palma Carlos, Prof. Doutor Ferreira de
Almeida, Prof. Doutor Calvão da Silva, Dr. Luís Máximo dos Santos, Dr. Vítor Faria, Dr. Moreira da Silva, Dr. Manuel Joaquim Braz, Dr. Rui Correia Moreira e Drª Maria José Machado), 4 votos contra (dos
Exmos Vogais Prof. Doutor Vera-Cruz Pinto, Dr.
António Geraldes, Dr. Edgar Taborda Lopes e António Barateiro) e 1 abstenção (da Exmª Vogal Drª
Alexandra Leitão), o pedido vindo da Presidência do
Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro Ministro - e, nessa medida, autorizar a nomeação, em
comissão de serviço ordinária não judicial, por tempo indeterminado do Exmº Juiz de direito auxiliar
no Tribunal da Relação do Porto, Dr. Antero Luís,
para o cargo de Director do Serviço de Informações
de Segurança, não guardando tal comissão de serviço
vaga no lugar de origem, nos termos dos artigos 53º,
54º, 56 e 57º, do Estatuto dos Magistrados Judiciais,
14º, 15º, 27º, 28º e 40º do Dec-Lei n.º 225/85 de
04/07, com as alterações introduzidas pelos Dec-Leis
nºs 369/91 de 07/10, 245/95 de 14/09 e artigo 1º,
n.º 4 da Lei n.º 49/99 de 22/06.
Em consequência desta deliberação, e por unanimidade, foi deliberado designar, como membro
efectivo, em representação do CSM, na Unidade de
Missão para a Reforma Penal, a Exmª Vogal Drª
Maria José Machado, em substituição do Exmº Dr.
Antero Luís.
****************************
Nesta altura, pelo Exmº Vogal Prof. Doutor
Vera-Cruz Pinto foi proferida a seguinte declaração de voto:
“Votei vencido, por quatro ordens de razão institucionais:
1- Por coerência - Sempre votei contra as comissões
de serviço quando: não está expresso na lei que deva ser um
juiz a exercer o cargo; podem afectar a dignidade estatutáJan.2006 - Boletim Informativo
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rio-institucional da magistratura judicial; não tenham a
ver com a sua formação para o exercício da judicatura ou
para melhoria do serviço público de Justiça.
Expressei sempre que é necessário inverter uma
prática decisória do C.S.M. que transformou uma excepção em regra, desvalorizando a intervenção autorizativa do órgão e, assim, desprestigiando-o.
A recente aprovação pelo Plenário de critérios objectivos, para decidir sobre comissões de serviço, que então votei
como mal menor, não pode ser interpretada com apelo à prática anterior, deixando tudo na mesma.
2 - Por razões de Estado - Entendo que, no plano
jurídico-material, na vivência do principio da separação de
poderes e dos valores de independência e imparcialidade dos
juízes, um magistrado judicial não pode sair e voltar para
os tribunais, com interregnos em que, a convite do poder executivo, exerce cargos de confiança e de direcção políticas, em
funções tuteladas/subordinadas a membros do Governo. Isso
menoriza a magistratura do juiz, desgasta o seu prestígio
social e afecta a sua titulatura como órgão de soberania, a
prestação do serviço dos juízes, o funcionamento dos tribunais e as competências do CSM.
3- Por oportunidade - O Dr. Antero Luís foi até
ao passado dia 4/10, o porta-voz do CSM, veiculando
para a opinião publica as preocupações e posições do CSM,
nomeadamente no sentido de vincar a titularidade de órgão de soberania dos magistrados judiciais, face a poderes
instituídos no Estado e na opinião publicada, que insistem
em ver os juízes em outro registo. A saída de um vogal do
C.S.M., seu porta-voz, para exercer um cargo de Director
- Geral ou equiparado, mais que prejudica, contraria a
ideia e afecta a intervenção do órgão – CSM - nessa orientação.
O CSM não pode, por outro lado, face a esta proposta
do Executivo, deixar-se condicionar na decisão por considerar contrário ao relacionamento institucional com o Governo uma decisão de não aceitação do que lhe foi proposto,
por razões óbvias que não importa aqui referir. Não houve
oportunidade da entidade convidante nem no tempo, nem
na pessoa. E o CSM a isso é alheio.
4 - Pelo cargo/função em causa - Vincada a necessidade absoluta de separar juridictio e administratio, não confundindo também a titularidade de cargos e
exercício de funções, entre juízes e administradores, acresce:
- Não é, em nossa opinião, aceitável argumentar para
deliberar pela aceitação da proposta, que o Dr. Antero, por
ser juiz, tem o perfil adequado para o cargo, garantindo
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à comunidade, e aos cidadãos, a defesa dos seus direitos
na actuação do Serviço de Informações de Segurança (SIS).
Primeiro, porque não compete ao CSM mas ao PM essa
ponderação. Depois, porque, se assim é, é ao órgão legislativo competente que cabe, em nome da comunidade, consagrar
tal solução em lei e ele não o fez. Por outro lado, quem
garante direitos, liberdades e garantias dos cidadãos face
ao SIS, não é o Director, é a AR, através das Comissões de
Fiscalização.
Pela lei, o Director do SIS deve saber dirigir, com
competência e em virtude de um perfil anterior que isso garanta, um serviço com essas competências (na área da Informação e Segurança). Como disse a respeito da nomeação
para o mesmo cargo da Drª Margarida Blasco, é preocupante que se considere que um juiz, pela sua função e
estatuto, tenha o perfil adequado para dirigir um serviço
de informações.
Dito isto, desejo ao Dr. Antero, que louvei como juiz
e membro do CSM, respeitando a sua decisão, as maiores
felicidades no exercício do cargo que aceitou”.
Nesta altura, pelo Exmº Vogal Dr. António
Geraldes foi proferida a seguinte declaração de
voto, tendo a mesma sido subscrita pelos Exmos
Vogais Dr. Edgar Taborda Lopes e Dr. António
Barateiro:
“De acordo com regras que foram abstracta e antecipadamente definidas em anterior deliberação deste Conselho
Superior da Magistratura, relativamente à autorização
de comissões de serviço, não vejo vantagens resultantes de
designação de um juiz para o desempenho de um cargo tão
politizado como o de Director do S.I.S..
Por conseguinte, não pondo de modo algum em causa
as qualidades pessoais e profissionais do Dr. Antero Luís
(para o efeito também votei anteriormente a sua manutenção como Vogal do Conselho Superior da Magistratura,
mantendo a sua nomeação para o cargo de Juiz de Direito
auxiliar na Relação do Porto), voto contra a autorização
solicitada”.
Acta 23/2005
(Permanente de 18/10/2005)
Ponto n.º 7 – Proc.º nº 05-728/D2
(…) Mais foi deliberado (…) solicitar aos Juízes
Presidentes de todos os Juízos de Execução (Lisboa e Porto)
que o Conselho Superior da Magistratura seja informado, com periodicidade trimestral, da evolução estatística de
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cada Tribunal, por forma a melhor poder acompanhar o seu
desempenho e para os demais efeitos tidos por convenientes.
Acta 24/2005
(Plenário Extraordinário de 19/10/2005)
Ponto ÚNICO – procº 98-438/D
Discutida a questão em análise (medidas de gestão a
decretar pelo CSM perante o aviso prévio de greve de juízes
– para os próximos dias 26 e 27 de Outubro de 2005 -,
decretado pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses), e na sequência de propostas apresentadas pelos Exmos
Vogais Dr. Edgar Lopes e Dr. Luís Máximo dos Santos
(aqui se consignando que o Exmº Vogal Prof. Doutor Ferreira de Almeida se retirou da sala antes da votação da
deliberação), foi tomada a seguinte deliberação, por
maioria, com 3 votos contra dos Exmos Vogais Prof.
Doutor Vera-Cruz Pinto, Dr.ª Alexandra Leitão e
Dr. Moreira da Silva:
“Tendo recebido um aviso prévio de greve para os próximos dias 26 e 27 de Outubro, apresentado pela ASJP, o
Conselho Superior da Magistratura, em reunião extraordinária do seu Plenário, delibera:
- relembrar o mandato que conferiu ao seu Presidente,
tendo em vista diligenciar para evitar a referida greve, o
que, até agora, não teve sucesso;
- lamentar, na sequência de anteriores deliberações,
não ter sido possível ainda travar o ambiente de crispação
vivido no sistema judicial português;
- voltar a apelar para a urgente resolução - em diálogo - dos problemas existentes;
- considerar que, face ao quadro constitucional e legal vigente, é lícito o exercício do direito à greve por parte
dos magistrados judiciais, tendo em conta que do seu estatuto emerge uma dupla condição de titulares de órgão de
soberania e de profissionais de carreira que não dispõem
de competência para definir as condições em que exercem as
suas funções;
- considerar adequada a definição de serviços mínimos constante do mencionado aviso prévio, aplicável em
todos os Tribunais Judiciais, que se transcreve: “Todos os
actos processuais estritamente indispensáveis à
garantia da liberdade das pessoas e os que se destinem a tutelar direitos, liberdades e garantias,
que de outro modo não possam ser exercidos em
tempo útil, designadamente os respeitantes aos
prazos máximos de detenção e prisão preventiva,

as providências relativas a menores em perigo ou
risco e as providências urgentes ao abrigo da Lei de
Saúde Mental”;
- solicitar aos Juízes-Presidentes dos Tribunais onde
se mostre necessário assegurar serviços mínimos que informem o CSM sobre o modo como estes foram organizados,
sublinhando que o incumprimento dos mesmos poderá implicar consequências disciplinares”.
Mais foi deliberado CIRCULAR o teor desta deliberação por todos os Juízes.
Nesta altura, pelo Exmº Vogal Prof. Doutor
Vera-Cruz Pinto foi proferida a seguinte declaração de voto, igualmente subscrita pelo Exmº Vogal
Dr. Moreira da Silva:
“Votei vencido, porque entendo que é altura de confrontar o Poder executivo e os magistrados judiciais com a
necessidade de uma reforma estrutural de fundo, que arrastará muitas outras, no plano da designada “administração
da justiça”, no estatuto jurídico-legal dos magistrados judiciais, na orgânica dos tribunais, na formação dos juízes e
nas competências do CSM (nomeadamente na estruturação
da carreira dos juízes; distribuição geográfica e por competências especializadas dos tribunais; apoio administrativo
e técnico aos juízes, etc.).
A resposta adequada do CSM à situação com que é
confrontado era lembrar à AR e ao Governo (os dois outros
poderes soberanos que ao lado do judicial constituem o tripé
constitucional do Estado de Direito) que, enquanto for o
Governo a pagar aos juízes e a “conceder-lhes” os apoios
necessários ao exercício das funções judiciais, haverá sempre
uma menorização da dignidade institucional do magistrado judicial, face aos outros poderes soberanos do Estado.
Como tenho defendido, aqui no Conselho, nas reuniões com os Ministros da Justiça e na Comissão parlamentar encarregada destas matérias, o poder judicial, tal como
o poder legislativo, devem ter um orçamento próprio, não
integrado no do poder executivo, a ser gerido, com a responsabilidade inerente, pelo CSM, com as transferências necessárias de “poderes” normativos, regulamentares e administrativos, das infra-estruturas e das estruturas burocráticas,
para o CSM, por forma a este cumprir a função constitucional de órgão de gestão e disciplina da magistratura
judicial. A AR já tem esse direito; faltam os tribunais.
Tal como está, o sistema legal-regulamentar e a prática político-administrativa, com efeitos orçamentais, que
disciplina normativamente a função judicial pelos juízes,
é uma armadilha institucional que, desrespeitando a sepaJan.2006 - Boletim Informativo
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ração de poderes, funcionaliza os juízes e pode tornar a sua
titularidade de órgão de soberania uma mera formalidade
protocolar. O actual sistema governamentaliza as magistraturas, desvaloriza-as no plano social, equipara-as, no
exercício, a trabalhadores subordinados da Administração Pública, chegando a lei que define o seu Estatuto a
remeter para o regime da Administração Pública. Isto é:
no quotidiano dos tribunais; nas condições de trabalho; no
salário e nas regalias sociais, no apoio de que necessitam
para julgar, os magistrados judiciais dependem de decisões
do poder executivo, que a eterna panaceia da legitimidade
democrática como forma de legitimação para assim ser, já
não consegue justificar.
É necessário abrir um debate estrutural para a crise
de estruturas na Justiça, evitando dar soluções circunstanciais a problemas de fundo. O direito comparado e as directivas comunitárias e os sistemas-padrão são sempre fontes de
informação e inspiração, mas só se podem construir modelos
com base na nossa realidade e na forma como são aplicadas
as normas pelos decisores políticos. Até agora tem-se discutido dentro de um modelo que provou não funcionar, até por
contrariar uma das traves mestras do nosso sistema político:
a separação de poderes.
Estão pendentes na AR e no Governo vários projectos
de alteração legislativa, propostos pelo CSM, no sentido de,
paulatinamente, iniciar esta importante reforma do sistema
judiciário português, represtigiando as magistraturas e resgatando a função dos tribunais como órgãos de soberania.
Dito isto, importa vincar que, como órgãos de soberania, os tribunais, e os titulares, os magistrados judiciais,
devem honrar e defender tal titularidade, não sendo, por
isso, compreensível, que no plano jurídico-material e institucional, recorram à greve, independentemente da licitude ou legalidade que a sustenta. A existência de uma
carreira, não pode ser motivo para a funcionalização da
judicatura, nem é aceitável invocar uma dupla natureza,
para funcionar em duplo registo: órgão de soberania/funcionário público pela carreira, consoante os casos e as circunstâncias.
Por isso, o CSM não deveria aceitar o aviso prévio
de greve da Associação sindical de juízes, não se deveria
pronunciar, de forma positiva, quanto à possibilidade dos
magistrados judiciais fazerem greve, e deveria vincar junto
dos magistrados e dos órgãos de soberania que a situação
só pode ser resolvida com uma reforma profunda e urgente
do actual Estatuto dos magistrados judiciais, da orgânica
e competências do CSM e dos tribunais e com uma nova
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repartição de competências entre o Poder executivo e o poder judicial, reconstruindo o conceito de “administração da
justiça” e vivenciando uma efectiva separação de poderes.
Iniciada a reforma proposta, participando os magistrados judiciais nela, reconhecendo a legitimidade dos
órgãos de soberania e de representação para agirem no processo, pode o CSM contribuir para o desanuviamento do
ambiente de crispação já referido em anterior deliberação,
cumprindo assim, a elevada função constitucional que lhe
está conferida.
O CSM tem a responsabilidade de actuar prevendo e
prevenindo os conflitos, apontando as deficiências do actual
sistema, as causas dos conflitos, propondo aos órgãos competentes as alterações legislativas que se impõem e actuando
no âmbito das suas competências, não se auto-limitando,
como agora o fez”.
Nesta altura, pela Exmª Vogal Dr.ª Alexandra Leitão foi proferida a seguinte declaração de
voto:
“Votei vencida a presente deliberação por duas
razões:
- em primeiro lugar, por considerar que o
Conselho Superior da Magistratura não se deveria
pronunciar expressamente pela licitude da greve dos
magistrados judiciais, uma vez que isso abre caminho a uma indesejável funcionalização dos juízes, incompatível com a sua natureza de órgãos de soberania. De facto, se considerarem aplicáveis aos juízes as
normas do Código do Trabalho e do regime geral da
função pública relativas ao direito à greve, não pode
deixar de se perfilhar o mesmo entendimento quanto
a outros aspectos do respectivo estatuto;
- em segundo lugar, e sem prejuízo do ponto
anterior, o Conselho Superior da Magistratura tem
obrigação de zelar pelo funcionamento dos Tribunais durante o período de duração da greve, razão
pela qual discordo dos serviços mínimos fixados pela
Associação Sindical dos Juízes Portugueses no aviso
prévio de greve, uma vez que considero que aqueles
serviços deveriam incluir todas as diligências relativas a arguidos em prisão preventiva, mesmo quando
não houvesse o perigo de se exceder o prazo máximo
da prisão preventiva. Parece-me que a gravidade dessas situações o justifica, atendendo aos efeitos que o
adiamento de tais diligências tem sobre as pessoas
presas, como, aliás, tem sido salientado na opinião
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pública nacional a propósito do caso que envolve um
cidadão português no estrangeiro”.
Igualmente pelo Exmº Presidente foi proferida a seguinte declaração, tendo a mesma sido subscrita pelos Exmos. Vogais Conselheiro Sampaio da
Nóvoa, Dr. Edgar Lopes e Dr. António Barateiro:
“Votei a deliberação, embora entenda que deveria ter
constado expressamente da deliberação a inaplicabilidade
aos Juízes do instrumento da requisição civil”.
Acta 25/2005
(Plenário de 8/11/2005)
Ponto Prévio n.º 2 – procº 05-3/M1 (Graduação)
Relativamente ao 11º Concurso Curricular de Acesso
ao Supremo Tribunal de Justiça, foram discutidos todos os
aspectos considerados relevantes, designadamente o prazo de
validade, determinação do grupo de concorrentes necessários,
fixação e publicitação dos critérios a utilizar na graduação
para cada classe de concorrentes e regras a que obedecerá a
tramitação de tal concurso.
Na sequência de tal discussão, foi aprovada, por
maioria, a seguinte deliberação:
§1º. Declara-se aberto o 11º Concurso Curricular
de Acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, nos termos do
Art.º 50º do Estatuto dos Magistrados Judiciais (EMJ),
para preenchimento das vagas que vierem a ocorrer no período de 2 anos, a partir de 12 de Março de 2006.
§2º. São concorrentes necessários os juízes da Relação
que, à data da publicação do aviso de abertura do concurso,
se encontrem no quarto superior da lista de antiguidade.
Dessa lista de antiguidade consideram-se excluídos
os juízes desembargadores relativamente aos quais já tenha
sido deliberada pelo Conselho Superior da Magistratura a
sua nomeação para o Supremo Tribunal de Justiça ou o seu
desligamento do serviço, ou que estejam nomeados, a título
definitivo, para outro Tribunal Superior, ainda que tais
actos não tenham sido publicados no Diário da República.
§3º. Podem ainda apresentar-se ao concurso, como
concorrentes voluntários, procuradores-gerais adjuntos que
reúnam as condições previstas no Art.º 51º, nº 3, al. a) e
juristas de mérito que reúnam as condições previstas no Art.
º 51º, nº 3, al. b), do EMJ.
§4º. Trata-se de concurso de natureza curricular,
sendo a graduação feita segundo o mérito relativo dos con-

correntes de cada classe, nos termos previstos no Art.º 52º
do EMJ.
§5º. O júri é constituído por todos os elementos que integram o Plenário do Conselho Superior da Magistratura.
§6º. Relativamente aos concorrentes provenientes do
quadro de juízes desembargadores, tendo especialmente em
conta o exercício do cargo a que o concurso se destina, serão
globalmente ponderados, nos termos do Art.º 52º do EMJ,
os seguintes factores:
a) Anteriores classificações de serviço, com uma ponderação entre 50 e 70 pontos;
b) Graduação obtida em concurso de habilitação ou
cursos de ingresso em cargos judiciais, com ponderação entre
1 e 5 pontos;
c) Currículo universitário e pós-universitário, com
ponderação entre 1 e 5 pontos;
d) Trabalhos científicos realizados, com ponderação
entre 0 e 10 pontos, não se englobando nesta categoria os
trabalhos que correspondam ao exercício específico da função;
e) Actividade exercida no âmbito forense ou no ensino
jurídico, com ponderação entre 0 e 10 pontos;
f) Outros factores que abonem a idoneidade dos requerentes para o cargo a proverem, com ponderação entre
50 e 100 pontos.
Integram este factor, designadamente:
- O prestígio profissional e pessoal;
- A capacidade de trabalho revelada, ponderando a
quantidade e a qualidade do serviço;- O domínio da técnica jurídica, ponderando não apenas as opções ao nível da
forma, como ainda ao nível da substância;
- O nível dos trabalhos, tendo em conta os conhecimentos revelados com reflexo na resolução dos casos concretos;
- O grau de empenho revelado pelo magistrado na sua
própria formação contínua e actualizada e na adaptação
às modernas tecnologias;
- A contribuição para a melhoria do sistema, quer
através da formação de novos magistrados, quer da dinâmica revelada nos lugares em que as funções foram prestadas;
- Negativamente, de acordo com a maior ou menor
gravidade, será especialmente ponderado o registo disciplinar do candidato, com dedução até 20 pontos.
§7º. Relativamente aos concorrentes provenientes do
quadro de procuradores-gerais-adjuntos, ter-se-ão em consideração também os factores referenciados no §6º.
§8º. Relativamente aos concorrentes como juristas de
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mérito, tendo especialmente em conta o exercício do cargo a
que o concurso se destina, serão globalmente ponderados os
seguintes factores:
a) Currículo universitário e pós-universitário, com
ponderação até 60 pontos;
b) Trabalhos científicos publicados, com ponderação
até 60 pontos;
c) Actividade exercida no âmbito forense ou no ensino
jurídico, com ponderação até 60 pontos, assim discriminados:
. Currículo profissional: até 30 pontos;
. Elementos escritos apresentados no concurso: até 30
pontos.
d) Outros factores que abonem a idoneidade do candidato, com ponderação até 20 pontos, assim discriminados:
. Outras actividades e funções: até 10 pontos;
. Prestígio profissional e pessoal: até 10 pontos.
§9º. Nos termos do Art.º 51º, nº 4, do EMJ, dentro
do período de 20 dias úteis após a publicação do aviso de
abertura do concurso, os concorrentes devem apresentar os
requerimentos, com nota curricular, e os documentos.
Em relação aos juízes desembargadores e procuradores-gerais adjuntos é fixado em 10 o número máximo de
trabalhos forenses e em 5 o de trabalhos científicos; em relação a juristas de mérito, é fixado em 10 o número máximo
de trabalhos científicos e em 5 o de trabalhos forenses.
Não serão considerados os trabalhos que ultrapassem
os números anteriormente definidos.
§10º. Dentro do mesmo prazo devem ser apresentadas
eventuais declarações de renúncia, com efeitos na imediata
exclusão do concurso.
§11º. Terminado o prazo para apresentação dos trabalhos, o Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura presidirá ao sorteio dos diversos concorrentes pelos
membros do júri, com excepção do seu Presidente.
§12º. Relativamente a cada concorrente, é aberto um
processo individual no qual, tendo em conta as diversas
classes, se integram os elementos relevantes, designadamente
os extraídos do respectivo processo individual (v. g. percurso
profissional, classificações de serviço, relatório das três últimas inspecções, incluindo, eventualmente, a efectuada ao
serviço na Relação, mapas estatísticos relativos aos últimos
3 anos e registo disciplinar), os trabalhos apresentados e a
nota sumária elaborada pelo candidato.
Sendo caso disso, solicitar-se-ão ainda os elementos
respeitantes ao serviço realizado noutras jurisdições ou serviços a que os concorrentes tenham estado ligados.
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§13º. Relativamente a cada concorrente atribuído em
sorteio, cada relator deve elaborar parecer fundamentado,
integrando cada um dos factores referidos no §6º, alíneas
a) a f), no §7º ou no §8º, com discriminação dos aspectos
positivos e negativos mais relevantes e com proposta de classificação relativamente a cada um dos referidos factores.
Este parecer terá natureza meramente instrumental
e reservada, tendo como objectivo facilitar a cada um dos
restantes membros do júri a análise dos diversos factores a
ponderar e a apreciação da valia relativa de cada concorrente.
A todos os membros do júri serão entregues os pareceres
elaborados pelos outros membros e, pelo menos, cópias de três
trabalhos que, de entre os apresentados, forem considerados
mais relevantes.
§14º. Para efeitos de consulta, todos os elementos com
pertinência para o concurso ficarão à disposição dos membros do júri.
§15º. A graduação final é feita independentemente
da antiguidade de cada um dos concorrentes, funcionando
esta como critério de desempate em caso de igualdade de
pontuação.
§16º. Com voto consultivo, serão admitidos a participar nas sessões em que se discuta ou delibere sobre o concurso o Procurador-Geral da República e o Bastonário da
Ordem dos Advogados (Art.º 156º, nº 4, do EMJ).
Na sessão em que se delibere sobre as listas de graduação final serão ainda convocados para participar, também
com voto consultivo, os Presidentes da Relação (Art.º 156º,
nº 5, do EMJ).
§17º. Atenta a qualidade das diversas classes de
concorrentes, a natureza curricular do concurso e respectiva
tramitação, para efeitos do disposto no Art.º 103º, nº 2, al.
a), do Código de Procedimento Administrativo, considerase dispensada a audiência dos interessados.
§18º. Com a notificação da deliberação que tenha
aprovado a lista de graduação final, é enviada a cada
concorrente cópia da acta do júri da qual conste a concreta
aplicação dos critérios antecipadamente definidos.
Oportunamente, dê-se conhecimento desta deliberação
aos Juízes Desembargadores, através de circular a remeter
aos Tribunais da Relação, e comunique--se a mesma à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se na II Série do Diário da República o
anúncio de abertura do 11º Concurso Curricular de Acesso
ao Supremo Tribunal de Justiça, cujo conteúdo corresponderá ao teor dos §§ 1º a 18º.
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Nesta altura, saíram da sala o Exmº ViceProcurador-Geral da República e o Exmº Bastonário da Ordem dos Advogados.
Procº 04-13/I1 – Aprovando-se a proposta apresentada pelo Exmº Vogal Dr. António Geraldes, foi deliberado o seguinte:
I – No Plenário de 30 de Junho de 2005 foi aprovada a seguinte deliberação sobre inspecções extraordinárias:
“a)- Sempre que os Senhores Inspectores tenham elementos indiciadores de que algum juiz em exercício na respectiva área de inspecção apresenta “desempenho funcional
aquém do satisfatório”, de acordo com o critério previsto no
art. 16º, nº 1, al. e), do RIJ, deverão transmitir ao CSM
as informações e os elementos pertinentes.
b)- Com base em tais elementos ou em quaisquer outros recolhidos designadamente através de queixas dos cidadãos ou de informações prestadas pelos membros do CSM,
deliberar-se-á sobre a eventual realização de inspecções extraordinárias, nos termos que decorrem dos arts. 36º, nº 2,
e 37º-A, nº 2, do EMJ, e do art. 7º, nº 1, do RIJ;
c)- As inspecções extraordinárias assim determinadas
terão prioridade sobre as inspecções ordinárias”.
II – Na respectiva justificação ficara consignado, além do mais, que:
(…)
2. Dando sequência ao disposto no art. 36º, nº 2, do
EMJ, que atribui ao CSM o poder de iniciativa na determinação de inspecções extraordinárias, o art. 7º, nº 1, do
RIJ, prevê-as para casos em que o CSM encontre “motivo
ponderado”.
A apreciação desse pressuposto pode, aliás, partir
da iniciativa de qualquer dos elementos que integram o
CSM, nos termos que resultam do art. 3º, nº 1, al. e),
do Regulamento Interno (“requerer que sejam ordenadas
inspecções…”), em conjugação com o disposto no art. 151º,
al. e), do EMJ (submeter ao Plenário a discussão de outros
“assuntos”).
Apesar disso, não existe uma directriz de ordem geral
que sirva de orientação para que, quando tal se justifique,
o CSM ou cada um dos elementos despolete ou promova o
accionamento de inspecção extraordinária.
Com efeito, fora dos casos especialmente previstos no
RIJ, não é habitual a realização de inspecções extraordinárias - constitui excepção a deliberação que determinou
a realização de inspecções a quatro juízes desembargadores da (…), e a dois da Relação (…), ao abrigo do art.

37º-A, nº 2, do EMJ, respeitando outra excepção recente a
um anterior juiz do Tribunal Judicial de (…) -, apesar
do número ou da natureza das queixas que, em relação a
um reduzido número de juízes, são apreciadas pelo CSM,
ou malgrado o conhecimento de situações críticas adquirido
por outras vias, maxime, por causa das funções exercidas
pelos vogais.
Como resultado, situações que, em concreto, poderiam
integrar o pressuposto geral e abstracto de que o art. 7º, nº
1, do RIJ, faz depender a realização de inspecções extraordinárias acabam por se arrastar, ficando a aguardar, em
geral, a oportuna realização de inspecção ordinária.
3. Uma diversa opção, tomada de forma objectiva,
dentro de um quadro geral de referências, poderia evitar
o arrastamento de situações ou o agravamento das que começam a despontar relacionadas com baixa produtividade,
com a inadaptação às funções ou com o incumprimento grave ou reiterado de deveres funcionais.
Ao nível dos resultados, não serão de desprezar os
efeitos decorrentes da actualização imediata da classificação de serviço, tal como o não são os efeitos no que concerne
à detecção de eventuais infracções de natureza disciplinar
que só ganham relevo quando integradas no contexto do
desempenho funcional.
Creio, aliás, que, sem embargo do relevo que decorre
das inspecções efectuadas para aferição gradual e periódica
do mérito dos juízes, a actividade desenvolvida pelo Serviço
de Inspecções deve proporcionar, de forma sistematizada, a
identificação de condutas que, atenta a maior gravidade ou
reiteração, se revelem mais desprestigiantes para o sistema
de justiça.
Antecipando uma das previsíveis objecções, dir-se-á
que o maior envolvimento do Serviço de Inspecções na identificação e sanação de situações críticas pode ser compensado pela simplificação de inspecções de juízes cujo mérito
não suscite dúvidas, designadamente quando, atingido em
inspecção anterior, a classificação máxima, nada permita
duvidar da manutenção das condições que então levaram
à sua atribuição.
4. O certo é que algumas situações que pelo CSM
vão passando não se compadecem com a sujeição rotineira
ao Plano de Inspecções (em regra, com a periodicidade de
4 anos), antes justificando tratamento prioritário quer do
Serviço de Inspecção, quer do CSM que se traduza na adopção e execução de medidas adequadas.
Conquanto sejam em reduzido número os casos em que
as deficiências de funcionamento dos tribunais possam ser
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fundamentalmente imputadas ao desempenho dos juízes, é
desses casos que relevam, em termos quantitativos ou qualitativos, as queixas que neste CSM são apresentadas ou as
que são divulgadas pelos meios de comunicação social, com a
natural e injusta repercussão nos restantes juízes.”
III – Em execução dessa deliberação, no quadro das tarefas de gestão que competem a este CSM,
delibera-se o seguinte:
a) Que os Srs. Vogais Distritais, em estreita colaboração com os Srs. Inspectores e/ou com recurso a quaisquer
outros elementos informativos, procedam, até ao final do
ano de 2005, à identificação das situações de maior gravidade no funcionamento dos Tribunais;
b) Que relativamente a cada uma dessas situações se
identifiquem as razões fundamentais (v. g. deficiente desempenho de juízes ou de funcionários, deficiente quadro de
juízes ou de funcionários, falta de especialização, excesso de
procura, excesso de pendências, instalações dos Tribunais,
ineficiência da acção executiva);
c) Que relativamente aos casos em que as deficiências
sejam de imputar fundamentalmente ao desempenho funcional dos juízes (v. g. por falta de produtividade, falta
de empenho, falta de qualidade), se proponha a este Plenário a eventual realização de inspecções extraordinárias,
nos termos do art. 36º, nº 2, do EMJ, e do art. 7º, nº 1, do
RIJ, dando-lhes prioridade sobre as inspecções ordinárias;
d) Que, sem embargo da realização de tais inspecções extraordinárias se realizem reuniões com cada um dos
juízes em causa, com a presença, por exemplo, do Sr. VicePresidente, do Sr. Inspector da área e do Sr. Vogal de distrito, para que, em confronto com a situação detectada e
apreciação das respectivas causas, se procurem as soluções
ajustadas;
e) Que relativamente às situações críticas que sejam
de imputar a causas alheias à competência deste CSM se
apresentem a este Plenário propostas de resolução com vista
à eventual remessa às entidades competentes (v. g. Assembleia da República, Ministério da Justiça, DGAJ, COJ,
IGFPMJ, GPLP).
Ponto n.º 27 – Proc.º n.º 98-438/D – ASJP
Relativamente ao teor das informações remetidas pelos Exmos Inspectores Judiciais do Conselho Superior da Magistratura, sobre a repercussão
no serviço dos Tribunais da deliberação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, tomada em
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Coimbra no dia 18/6/2005, foram colocadas à discussão e votação duas propostas.
A primeira, apresentada pelo Exmº Vogal
Dr. Carlos Ferreira de Almeida, tinha o seguinte
teor:
“Os relatórios dos senhores inspectores judiciais acerca
dos efeitos, nos tribunais de 1ª instância, decorrentes da
deliberação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses tomada em Junho passada revelaram situações muito
diferenciadas, que vão desde a total indiferença até ao seu
acatamento estrito. Verificam-se porém algumas tendências
significativas, com especial incidência sobre os horários e
os locais de realização dos julgamentos. Há também referências à possibilidade de afectação negativa do nível de
produtividade dos juízes.
Nestas circunstâncias, proponho que o Conselho Superior da Magistratura, no âmbito das suas competências de
gestão e de disciplina, delibere:
1º Completar a informação recolhida com elementos
relativos aos tribunais superiores;
2º Encarregar um grupo de trabalho constituído pelos
senhores Conselheiros (a designar) de elaborar um parecer
sobre os horários e os locais de trabalho dos juízes e funcionários judiciais, tendo especial, mas não exclusivamente,
em vista as audiências de julgamento;
3º Atribuir aos senhores Conselheiros (a designar) a
missão de acompanhamento da situação;
4º Comunicar aos senhores inspectores que devem,
neste âmbito, agir com prudência mas sem alteração dos
critérios de avaliação que vêm seguindo”.
A segunda, apresentada pelo Exmº Vogal Dr.
Luís Máximo dos Santos, tinha o seguinte teor:
“O CSM analisou e debateu os relatórios enviados
pelos senhores juízes inspectores, em cumprimento da deliberação adoptada na sua sessão plenária de 20 de Setembro
de 2005, relativos ao impacto no funcionamento dos tribunais da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária
da Associação Sindical dos Juízes Portugueses realizada
em 18 de Junho de 2005.
Da análise desses relatórios, resulta que o impacto da
adesão pelos senhores juízes à aludida deliberação da AG
da ASJP está a repercutir-se negativamente no funcionamento de muitos tribunais, embora se verifique igualmente
que, em muitos outros, tal repercussão não é significativa.
Uma das preocupações deste Conselho, designadamente tendo presentes as suas atribuições enquanto órgão
de gestão da magistratura judicial, é a de evitar que sob o
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pretexto da adesão à aludida deliberação da AG da ASJP
alguns magistrados judiciais possam adoptar comportamentos inaceitáveis, desde logo por acarretarem claro prejuízo para a boa administração da justiça.
Para dar expressão a tal preocupação, torna-se necessário que o CSM acompanhe de forma permanente o evoluir
da situação nos diversos tribunais, tendo em vista obter
informação actualizada que permita uma análise tanto
quanto possível detalhada e rigorosa, de modo a que possa
estar habilitado com os elementos adequados à tomada das
decisões que, no quadro da suas competências, considerar
necessárias.
Por outro lado, e como é aliás expressamente reconhecido no expediente ora em causa, pelo menos por um juiz,
alguns aspectos da deliberação da AG da ASJP conflituam com anteriores deliberações deste Conselho (a título
de exemplo, vejam-se as deliberações adoptadas na sessão
do Permanente de 31 de Outubro de 2000 (pontos 26 e
28): “em caso de necessidade, deverá ser utilizada qualquer dependência existente no Tribunal ou mesmo fora dele
onde se possam realizar com o mínimo de dignidade que as
mesmas exigem e com o cumprimento do legal formalismo
para elas previsto, as diligências judicias agendadas, de
forma a obviar ao seu adiamento por falta de sala, dado
ser entendimento deste Conselho que considerando os interesses conflituantes em jogo, são menos dignos, para os magistrados judicias envolvidos e para o funcionamento da
Justiça em geral, os adiamentos sucessivos com o aludido
fundamento do que efectuar aquelas diligências nas referidas circunstâncias), muito em especial quanto à questão
da realização de julgamentos e diligências processuais em
outras instalações do tribunais (v.g. os gabinetes dos juízes)
que não as salas de audiência. Ora, os fundamentos de tais
deliberações mantêm-se inteiramente, pelo que o CSM deve
reafirmar plenamente o seu conteúdo.
Em face do que antecede, proponho que o CSM delibere:
1º) Tomar conhecimento dos relatórios enviados pelos
senhores inspectores na sequência da sua deliberação de 20

de Setembro de 2005 e manifestar o seu reconhecimento pelo
trabalho que realizaram;
2º) Constituir um grupo de acompanhamento (integrado pelo Exmº Vice-Presidente e pelos 4 Vogais distritais
de 1ª instância) do impacto no funcionamento dos tribunais, da deliberação da AG da ASJP de 18.06.2005,
com vista a informar o Plenário do evoluir da situação,
em ordem a que este tenha um diagnóstico permanentemente
actualizado, tendo em vista a eventual adopção de medidas
que considere adequadas;
3º) Reafirmar as suas anteriores deliberações, designadamente a adoptada no Permanente de 31 de Outubro
de 2000, no sentido de que, não sendo possível realizar
diligências e julgamentos nas salas de audiência por indisponibilidade das mesmas, os senhores magistrados deverão,
sempre que isso se mostre viável e não afecte a dignidade do
acto e o cumprimento dos formalismos legais, utilizar para
o efeito os seus gabinetes, evitando-se assim o adiamento de
tais diligências e julgamentos, com os inerentes prejuízos
para os cidadãos e para a imagem e a qualidade da administração da Justiça”.
Durante a discussão de ambas as propostas,
ausentou-se da sala o Exmº Vogal Dr. Edgar Lopes.
A primeira proposta foi rejeitada, com apenas 2 votos a favor (do proponente e da Exmª Vogal
Drª Alexandra Leitão, tendo-se abstido o Exmº Vogal Dr. Luís Máximo dos Santos).
A segunda proposta foi aprovada por maioria, com apenas um voto de vencido em parte, por
parte do Exmº Vogal Prof. Doutor Carlos Ferreira
de Almeida, que ditou para a acta a seguinte declaração:
“Vencido em parte - na medida em que esta
2ª proposta não contempla a minha própria proposta”.
Mais foi deliberado divulgar, POR CIRCULAR, a todos os magistrados judiciais a deliberação tomada.
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4 - CIRCULARES DO CONSELHO
2 - SUPERIOR DA MAGISTRATURA
I - CIRCULAR Nº 90/2005
ASSUNTO: Eleições para as Autarquias Locais

N/Ref: 2005 - 276/E
ASSUNTO: Eleições Autárquicas/2005

Exm.º(ª) Senhor(a)
Juiz(a) de direito
A Entidade das Contas e Financiamentos
Políticos - órgão independente que funciona junto
do Tribunal Constitucional - solicitou ao Conselho
Superior da Magistratura apoio numa acção que
pretende levar a cabo no âmbito das próximas eleições autárquicas, tendo em vista a divulgação de um
Normativo para a prestação das contas da campanha
eleitoral dessas eleições pelos partidos políticos, coligações e Grupos de Cidadãos Eleitores que a elas
concorrerem.
Para que a referida Entidade possa fazer chegar,
em tempo útil, aos Grupos de Cidadãos Eleitores, a
publicação que incorpora esse Normativo, é necessário que tenha ao seu dispor os elementos que lhe
possibilitem o contacto com esses Grupos.
Como tal, deverão os Ex.mos Juízes, em serviço
(de turno) nos tribunais onde forem formalizadas candidaturas de Grupos de Cidadãos Eleitores, enviar à
dita ENTIDADE o nome e morada do mandatário
político ou financeiro ou do primeiro proponente de
cada um desses Grupos.
Tal comunicação deverá ser feita por via postal
ou informática, logo após a formalização da candidatura (ou nas 24 horas seguintes), independentemente
da sua aceitação ou rejeição pelo Tribunal, e dirigida
(com conhecimento ao CSM) à Entidade das Contas
e Financiamentos Políticos
Tribunal Constitucional
Rua do Século, n.º 121 - 1º
1249-117 LISBOA
A ENTIDADE poderá ser contactada pelo tel.
213233692/fax 213233635.
Lisboa, 1 de Junho de 2005
O Juiz Secretário
Paulo Guerra
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Exm.º(ª) Senhor(a)
Juiz(a) de Direito
No uso de competência delegada:
Considerando que os Mapas de Turno respeitantes ao serviço relativo ao Processo Eleitoral em curso
nos diversos Tribunais Judiciais do País, homologados pelos Exmºs Presidentes dos Tribunais das Relações e aprovados por este Conselho, estão todos eles
organizados tendo como último dia o dia de hoje, 1
de Setembro, e constatando-se que, por vicissitudes
processuais várias, não foi possível, em determinados
Tribunais Judiciais, concluir até este momento a fase
prevista no art. 29º, nº 2 da Lei nº 1/2001, de 14/08
(decisão das reclamações), determino que os Srs. Juízes indicados para assegurar tal serviço nos termos
dos referidos Mapas de Turno, continuem a assegurar
o mesmo no respectivo Tribunal ou Tribunais, até
que aquela fase se mostre concluída.
Os Exm.ºs Senhores Juízes que se encontrarem
nessa situação deverão comunicar a este Conselho e
ao Tribunal da Relação respectivo a data em que terminarem o respectivo serviço de Turno.
Os demais actos judiciais que após aquela fase
venham a ocorrer deverão ser assegurados pelo Exmº
Juiz que estiver de turno no Tribunal.
Lisboa, 1 de Setembro de 2005
A Vogal do CSM de Turno
Maria José Machado
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III- CIRCULAR Nº 135/2005
Exmº(ª) Senhor(a)
Juiz(a) de Direito
N/Ref: 2005 - 276/E
Destinatários: juizes nomeados presidentes das assembleias de apuramento geral respeitantes às eleições autárquicas de 9 de Outubro próximo.
C/conhecimento:
– Presidente da Comissão Nacional de Eleições;
– Directora-Geral do STAPE;
– Director-Geral da Administração da Justiça;
– Governadores Civis e Ministros da República;
– Direcção Nacional da PSP e Comando da GNR.
Assunto: Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais - 9 de Outubro de 2005 - Recomendação de adopção de
procedimento nacional uniforme para o dispositivo de recolha e depósito do material eleitoral
Por determinação do Ex.mo Vice-Presidente do
Conselho Superior da Magistratura, com vista a facilitar a organização de dispositivo nacional e uniforme
da recolha e depósito do material eleitoral respeitante à eleição dos órgãos das autarquias locais de 9 de
Outubro de 2005, solicita-se a atenção dos Srs. juízes
nomeados presidentes das assembleias de apuramento geral para o seguinte:
1– Está em curso o processo eleitoral dos titulares dos Órgãos das Autarquias Locais, cuja votação
decorre no próximo dia 9 de Outubro de 2005.
De acordo com o disposto no artigo 140º da Lei
Orgânica n° 1/2001, de 14 de Agosto, que regula a
eleição dos órgãos das autarquias locais, no final das
operações eleitorais, o presidente de cada uma das
308 Assembleias de Apuramento Geral recebe das
mesas diverso material eleitoral, nomeadamente o
que lhe permitir conduzir os trabalhos da assembleia
para o apuramento oficial dos resultados eleitorais e
proclamação dos eleitos.
A norma em causa aponta para um esquema
centralizado de recolha e entrega no dia da votação
do material eleitoral a cargo dos elementos das forças
de segurança requisitados pelo presidente da AAG,
material a ser depositado no edifício do tribunal de
comarca do círculo eleitoral municipal respectivo.
Para o efeito torna-se necessário:
– que os tribunais de comarca com jurisdição na
sede de cada município, abram as suas portas no dia

da eleição, a partir das 19 horas (artº 104º alínea c) do
diploma atrás citado) para recepção do material por
parte do presidente da AAG;
– que o presidente da A.A.G., requisite os elementos de forças de segurança necessários para que o
citado material seja recolhido e depositado no edifício do tribunal (artº 140º, n° 2).
Está em causa o seguinte material eleitoral:
– actas das operações eleitorais, cadernos e demais documentos das mesas das assembleias ou secções de voto (140º, nº 1) a entregar pelos respectivos
presidentes, contra recibo, ao presidente da AAG;
– boletins de voto não utilizados e os inutilizados pelos eleitores, destinados ao presidente da
Câmara Municipal, mas a recolher pelo dispositivo
montado pelo presidente da AAG e a depositar no
tribunal ( 140º, nº2 e 95º, nº2);
– boletins de voto considerados válidos e os votos em branco destinados ao juiz da comarca, mas
a recolher pelo dispositivo montado pelo presidente
da AAG e a depositar no tribunal (140º, nº2 e 138º,
nº1);
– boletins de voto nulos e aqueles sobre os quais
haja reclamação ou protesto destinados à AAG, a recolher pelo dispositivo montado pelo presidente da
AAG e a depositar no tribunal (140 nº2 e 137 nº1).
Prudentemente, são de prever dificuldades operacionais e logísticas por parte das forças de segurança (nomeadamente quanto ao número de viaturas
disponíveis para a recolha em tempo que razoavelmente importa ser tão curto quanto possível), bem
como dificuldades relacionadas com a falta de adequada informação dos responsáveis das assembleias
ou secções de voto para o dispositivo legal de recolha
e depósito do material eleitoral.
Tais dificuldades serão diferentes caso a caso,
traduzindo os diferentes circunstancialismos locais,
exigindo, portanto, adequada previsão e planificação
(tanto maior quanto a complexidade dos problemas
práticos - por exemplo, o caso, mais complexo, de comarcas com mais de uma assembleia de apuramento
geral: aquelas cuja área de jurisdição abranja mais de
um concelho ou o caso de comarcas com desdobramento de AAG - ex. de Lisboa, Porto, Sintra e V.N.
de Gaia, no quadro do art° 141º).
2 – Recomenda-se, por conseguinte, a adopção
genérica dos seguintes procedimentos:
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a) – os tribunais de comarca com jurisdição na
sede de cada município deverão estar abertos no dia
da eleição, a partir das 19 horas, e até à recepção total
de todo o material eleitoral;
– para o efeito de coordenação da recolha e recepção desse material deverão estar presentes, durante
o período de abertura, nesses tribunais os presidentes
das AAG da ou das respectivas áreas concelhias, bem
como um ou mais funcionários judiciais - conforme
se revelar adequado -, um dos quais o secretário judicial;
– no acto da recepção do material deverá ser
emitido recibo respectivo;
– o material recebido deverá ser recolhido em
sala separada, com condições de segurança adequadas ( cela existente nas instalações ? ), e devidamente
organizado para os fins de utilização nas operações
de apuramento geral que se iniciam na terça-feira seguinte.
b) – o presidente da A.A.G., localmente, deverá
convocar uma reunião com os comandos locais da
PSP e GNR, com vista à definição dos dispositivos
de segurança necessários para que o citado material
seja recolhido e depositado no edificio do tribunal,
em tempo tão curto guanto possível
– essa reunião deverá ser realizada, para assegurar uma margem de segurança no planeamento, até
cinco dias antes do acto eleitoral;
– prevendo-se dificuldades operacionais e logísticas por parte das forças de segurança quanto ao número de viaturas disponíveis para a recolha, deverá
ser convocada a Câmara Municipal a participar
nessa reunião, para que, nesse caso, disponibilize viaturas e motoristas que integrem o dispositivo (viaturas essas que circularão com elementos das forças de
segurança);
– previamente a essa reunião, sugere-se que os
presidentes das AAG recolham, junto das Câmaras
Municipais, as listas com os locais de funcionamento
das assembleias ou secções de voto, bem como com a
identificação e elementos de contacto com os respectivos presidentes, com vista à definição de itinerários
de recolha tão breves quanto possível, bem como a
possibilitar o rápido contacto com aqueles presidentes em caso de dificuldades da operação;
– deverá prever-se, nessa reunião, um modo
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adequado de emissão de recibos aos presidentes das
assembleias ou secções de voto, por parte das forças
de segurança responsáveis pela recolha;
– junto da Câmara Municipal respectiva deverá
solicitar-se adequadas acções de informação junto dos
responsáveis das assembleias ou secções de voto para
o dispositivo montado relativo à recolha e depósito
do material eleitoral.
c) – o presidente da A.A.G., na posse de todo o
material eleitoral, deverá na terça- feira seguinte ao
acto da realização da eleição ( artº 147°) transportar
consigo para a Câmara Municipal - local de funcionamento da AAG - o seguinte material: actas das operações eleitorais, cadernos e demais documentos das
mesas das assembleias ou secções de voto, boletins
de voto não utilizados e os inutilizados pelos eleitores, destinados ao presidente da Câmara Municipal, a
entregar na ocasião, boletins de voto nulos e aqueles
sobre os quais haja reclamação ou protesto;
– para o efeito de tal transporte deverá requisitar junto das forças de segurança o dispositivo de
segurança adequado - o qual deverá estar já definido
na reunião a realizar, como se disse, até cinco dias
antes do acto eleitoral;
– este último dispositivo de segurança, com viatura ou viaturas e pessoal adequados, deverá estar de
prevenção durante todo o período de funcionamento
da AAG para o caso de ser necessário transportar do
tribunal para a Câmara Municipal, onde funcione a
AAG, material referente aos boletins de voto considerados válidos e os votos em branco, que venham a
ser necessários às operações de apuramento geral.
3 – Em caso de subsistirem dificuldades ou dúvidas na preparação do dispositivo, os presidentes das
AAG deverão accionar a colaboração dos Governos
Civis / Ministros da República.
O Conselho Superior da Magistratura manterá
uma linha aberta, para colaboração na resolução de
dificuldades práticas dos presidentes das AAG, no
que respeita à matéria desta circular, através do vogal deste Conselho Dr. António Barateiro (TM- 919
815 118) e do Juiz-Secretário Dr. Paulo Guerra (TM
- 916607952).
Lisboa, 28 de Setembro de 2005
O Juiz- Secretário
Paulo Guerra
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IV- CIRCULAR Nº 136/2005
N/Ref.: Proc. 97-781/D
ASSUNTO:  “Sítio” do Conselho Superior da
Magistratura
Exmº(ª) Senhor(a)
Juiz(a) Conselheiro(a)
Juiz(a) Desembargador(a)
Juiz(a) de direito
Informa-se V.Exªs que o novo “sitio” do Conselho
Superior da Magistratura ( www.conselhosuperiordamagistratura.pt ) já está activado desde hoje.
Na sequência da deliberação do Plenário de 25
de Janeiro de 2005, através da qual foi aprovado a
nova criação estética do “layout” do “web site” do
Conselho Superior da Magistratura e respectivo orçamento, apresentados pela empresa MegaGlobal, foi
incumbida esta empresa de diligenciar pela montagem técnica do “sítio” que, mercê de algumas dificuldades técnicas inerentes à dimensão do mesmo e
à circunstância de se ter optado por um sistema que
permite a sua movimentação e dinamização interna
por parte dos serviços do CSM (“back office”), só em
Maio conseguiu completar o trabalho, dando a necessária formação a 2 funcionários do CSM, encarregados que foram pelo Juiz Secretário da manutenção
do “sítio”.
Seguiu-se a fase de introdução dos conteúdos,
actualizando os que constavam do anterior “sítio” e
introduzindo novidades, o que também acarretou
muito tempo, para o pouco disponível que os poucos
funcionários do CSM vão tendo, sobretudo numa altura em que se avizinhava a feitura de um Movimento Judicial, sempre complexo.
Mercê destes factores e da circunstância de não
ter sido possível a actualização dos registos biográficos de todos os Magistrados Judiciais (o que deverá
ser feito durante o último trimestre de 2005), não vai
ser possível colocar o “sítio” em funcionamento em
todas as suas potencialidades.
O novo “sítio”, além desse registo biográfico,
conterá também o seguinte:
Forum para Magistrados (a funcionar oportunamente)

Notícias
Uma secção dedicada a boas-vindas
Uma secção dedicada ao Conselho Superior
da Magistratura
• Apresentação institucional
• História
• Competências
• Composição
• Sede
• Horário de funcionamento
Uma secção dedicada à Estrutura Judiciária
Portuguesa
Uma secção dedicada à identificação dos Magistrados Judiciais (faltando actualizar os
lugares em que os Juízes das Bolsas foram
colocados, bem como o Juízes Auxiliares)
Uma secção dedicada à Assessoria Judiciária
Uma secção dedicada aos Juízes de nomeação
temporária
Uma secção dedicada aos Inspectores Judiciais
Uma secção dedicada a Averiguações, Inquéritos, Processo Disciplinares e Sindicâncias
Uma secção dedicada aos Movimentos Judiciais (já está nele colocado o Movimento Judicial Ordinário de 2005)
Uma secção dedicada a Deliberações, Estudos e Pareceres
Uma secção dedicada a Legislação
Uma secção dedicada a Jurisprudência
Uma secção dedicada às Relações Internacionais
Uma secção dedicada aos Serviços ao Cidadão
(*)
Identificação de links
Mapa do site.
(*) Através deste “sítio”, o Conselho Superior da
Magistratura recepciona as questões que qualquer cidadão
lhe deseja colocar, bem como as queixas que possa ter relativamente a qualquer processo judicial que corra ou tenha
corrido os seus termos num Tribunal português ou a qualquer Magistrado Judicial, sendo certo que é da sua competência exercer a acção disciplinar sobre todos os Juízes (e só
eles) portugueses.
Desta forma, a questão será respondida pela equipa
técnica que dirige o “sítio”.
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Já quanto à queixa, a mesma será apresentada ao
Exmº Vogal competente (conforme a origem geográfica da
queixa, sendo certo que existem 4 Vogais que representam os
4 Distritos Judiciais do País - Porto, Coimbra, Lisboa e
Évora -, além de 2 Vogais que conhecerão das queixas relativamente a Juízes Desembargadores), o qual determinará
o que entender quanto ao teor da mesma (pode, nomeadamente, querer ouvir o Juiz visado, pode pedir informação
sobre o estado do processo ou pode remeter directamente a
questão a Sessão Plenária ou ao Conselho Permanente deste
CSM).
Após se decidirá o destino a dar à queixa apresentada, decisão essa que é sempre notificada ao exponente.
Lisboa, 29 de Setembro de 2005
O Juiz Secretário
Paulo Guerra
*** *** ***
V- CIRCULAR Nº 144/2005
N/Ref.: Proc. 2003 - 130/D1
ASSUNTO: Deliberação do Conselho Permanente do C.S.M. de 27.09.2005
Exmº(ª) Senhor(a)
Juiz(a) Conselheiro(a)
Juiz(a) Desembargador(a)
Juiz(a) de direito
Dá-se conhecimento a V.Exª que na sessão do
Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura, do dia 27.09.2005, foi tomada a deliberação do seguinte teor:
“Foi deliberado CIRCULAR pelos Exmºs
Juízes, esclarecendo que a recolha de dados do
registo automóvel deve ser efectuada, sempre
que possível, pela via do acesso directo a tal base
de dados, mediante consulta em linha, através
do código de acesso e password, pelo Tribunal,
só excepcionalmente se recorrendo ao pedido de
informação escrita junto das Conservatórias do
Registo Automóvel e/ou Direcção-Geral dos Registos e Notariado.”
Lisboa, 19 de Outubro de 2005
O Juiz Secretário
Paulo Guerra
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VI - CIRCULAR-150/2005
(para o Jornal “Público”)
ESCLARECIMENTO
O jornal “Público” na sua edição de 24/10/2005,
insere um texto assinado por Luis Salgado de Matos,
onde este expõe a sua posição sobre a anunciada greve
dos juízes .
Independentemente da argumentação aí utilizada e que não cabe discutir nesta sede, cumpre - todavia - rectificar uma inverdade aí constante (certamente que por desconhecimento do seu autor) e que
desvirtua o que efectivamente aconteceu .
Assim, ao contrário do que vem escrito (“É
curioso que nem o porta-voz televisivo do Conselho
da Magistratura…, refiram existência de votos de
vencido”), quer na NOTA À IMPRENSA distribuída (disponível também em www.conselhosuperiordamagistratura.pt <http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt>), quer nas declarações proferidas
no final da reunião Plenária do CSM aos órgãos de
comunicação social presentes (RTP, RR e Antena 1),
vem e foi expressamente referido que a “deliberação
foi tomada por maioria com três votos contra”, não
cabendo ao CSM qualquer responsabilidade pelos
critérios editoriais dos jornalistas na selecção do texto e das declarações em causa .
O CSM espera que o jornal “Público”, assuma
as suas responsabilidades informativas e reponha a
verdade .
Lisboa, 24/10/2005
Paulo Guerra
(Juiz-Secretário do Conselho Superior da Magistratura)
*** *** ***
VII - CIRCULAR Nº 152/2005
N/Ref.: Proc. 2005 - 999/INF
ASSUNTO: Tribunais - Parque Informático
Exmº(ª) Senhor(a)
Juiz(a) de direito
Na sequência de reunião realizada no passado
dia 25 do corrente, nas instalações da Secretaria de
Estado da Justiça, tendo estado representado o CSM
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pelo seu Exmº Vogal, Dr. Edgar Taborda Lopes, na
qual se fez entrega de um dossier contendo os resultados da recolha de informação feita pelo CSM junto
dos Tribunais, relativo aos quatro distritos judiciais,
é possível desde já dar conta das seguintes situações:
- até ao final do ano, os casos mais críticos serão apreciados e originarão a substituição do material
obsoleto;
- até ao final do ano, os juízes de círculo que
ainda não têm computador portátil, passarão a tê-lo;
- no que respeita à concreta situação do Palácio
da Justiça de Lisboa, antes da substituição do equipamento informático existente, o Ministério da Justiça
está a avaliar - no imediato - a capacidade das infraestruturas físicas e tecnológicas do edifício (nomeadamente a rede eléctrica), garantindo - entretanto
e até essa avaliação estar concluída - a existência de
material adequado à substituição de peças em equipamento que entretanto avarie;
- ao longo do ano de 2006 irá ser progressivamente substituído o material mais antigo.
O CSM irá continuar a acompanhar este problema, solicitando-se aos Exmos. Juízes que vão dando
conta da evolução (positiva e/ou negativa) da situação
no terreno, de forma a permitir a continuação da sua
monitorização.
Lisboa, 27 de Outubro de 2005
O Juiz Secretário
Paulo Guerra
*** *** ***
VII - CIRCULAR Nº 160/2005
N/Ref.: Proc. 2005- 987/D
ASSUNTO: Seminários - O TRIBUNAL, O
DIREITO EUROPEU DA CONCORRÊNCIA E
OS CONSUMIDORES
Exmº(ª) Senhor(a)
Juiz(a) Conselheiro(a)
Juiz(a) Desembargador(a)
Juiz(a) de direito
A DECO (Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor), em colaboração com o Conselho
Superior da Magistratura, vai organizar, na sequência
de idênticos Seminários levados a cabo em 2004 e

2005, mais quatro Seminários subordinados ao tema
“O Tribunal, o Direito Europeu da Concorrência
e os Consumidores”, desta vez, nas seguintes datas
e locais:
• Hotel dos Templários (Tomar) - dias 13 e
14 de Janeiro de 2006 (6ª e Sábado)
• Hotel Montebelo (Viseu) - dias 27 e 28 de
Janeiro de 2006 (6ª e Sábado)
• Forte de S. Francisco (Chaves) - dias 10 e
11 de Fevereiro de 2006 (6ª e Sábado)
• Hotel Tivoli Arade (Portimão) - dias 10 e
11 de Março de 2006 (6ª e Sábado)
Como é sabido, em 01 de Maio de 2004 entrou em vigor o Regulamento CE 1/2003.
Com o início de vigência deste diploma comunitário, os arts. 81º e 82º do Tratado CE passaram a
ser directamente aplicáveis nos ordenamentos jurídicos nacionais dos Estados-Membros da Comunidade
Europeia, o que conduz a uma cada vez maior aplicação, pelos tribunais nacionais, das regras comunitárias em matéria de concorrência.
O direito da concorrência não tem tido, no nosso País, um desenvolvimento semelhante ao que conheceu nos sistemas jurídicos dos restantes países da
CE.
Tal circunstância, de par com o acima aludido
incremento da intervenção dos nossos tribunais que a
entrada em vigor daquele regulamento irá provocar,
implica que se preste uma especial atenção à formação dos juízes portugueses nesta área, a fim de poderem responder, com as exigíveis celeridade e eficácia,
aos desafios que os desenvolvimentos da política comunitária de concorrência lhes irá colocar.
Assim, considera este Conselho da maior utilidade a frequência deste Seminário, dirigido a 50 Magistrados (em cada um dos 4 Seminários), desejando-se que os Magistrados inscritos nele participem
de forma activa e assídua.
A organização suportará os encargos decorrentes dos almoços dos dois dias, do jantar do 1º dia e
da estada de uma noite (do 1º para o 2º dia) no Hotel
onde vai ser realizado o Encontro, estando garantida
a dispensa de serviço a todos os senhores Juízes interessados na frequência efectiva do Seminário.
Os interessados devem fazer a sua inscrição no
Seminário escolhido, informando se desejam alojamento na noite em causa, decorrendo o prazo de
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apresentação das candidaturas (a receber na sede deste Conselho - Largo do Corpo Santo, 13, 1200 - 129
Lisboa, FAX: 213 474 918 ou por e-mail: csm@csm.
mj.pt ), até ao dia 13 do próximo mês de Dezembro de 2005.
Caso haja mais do que 50 inscrições para cada
um dos Seminários, o CSM terá de efectuar a selecção
dos participantes.
Informa-se ainda que os temas em discussão
neste Seminário serão os seguintes:
• A)- Quadro Comunitário Geral do Direito da
Concorrência
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• B)- Regime Português do Direito da Concorrência
• C)- A aplicação do Direito Comunitário da Concorrência pelos Tribunais Nacionais
• D)- A Concorrência e a Defesa do Consumidor
O programa definitivo será, em breve, difundido pelos Senhores Juízes.
Em anexo, segue informação suplementar elaborada pela DECO.
Lisboa, 09 de Novembro de 2005
O Juiz Secretário
Paulo Guerra
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5 - PARECERES E ESTUDOS
Assunto - Juízes Militares – atribuição do subsídio de férias e de Natal
face ao determinado no nº 1 do artigo 9º da Lei nº 101/03
de 15 de Novembro (aprovado na Sessão Plenária de 8/11/2005)
Dois Juízes Militares do Tribunal da Relação do Porto, em requerimento dirigido ao Exmº
Senhor Presidente daquele Tribunal Superior, solicitaram que a interpretação da “remuneração dos demais juízes”, prevista no nº 1 do artigo 9º da Lei nº
101/2003 de 15 de Novembro, incluísse os subsídios
de Natal e Férias.
O Exmº Senhor Presidente do Tribunal da Relação do Porto, a fim deste Venerando Conselho se
pronunciar sobre o assunto, anexou ao expediente
remetido uma informação da chefe de secção da contabilidade daquele Tribunal, bem como um Parecer
seu, que se transcreve, na íntegra:
“ Considerando que:
• “As componentes do sistema retributivo” dos Magistrados Judiciais são a “Remuneração base” e o “Suplemento”, nos
termos do artigo 22º, nº 1 - a) e b), do
E.M.J;
• A estrutura da primeira está definida
pelo artigo 23º, nº 1;
• Os “suplementos” são elencados no artigo 23º, nº 4: “subsídio de fixação”(artigo
24º), “despesas de representação”(artigo
25º), “despesas de deslocação”(artigo
26º), “ajudas de custo”(artigo 27º) e “casa
de habitação”(artigo 29º), que compreende o “subsídio de compensação”, concedidos pelo seu nº 2;
• Em nenhum deste se faz referência ao
subsídio de “Férias” e de “Natal”, que
são designados por “subsídio”;
• A estes subsídios os Magistrados Judiciais
têm direito ao abrigo do regime geral do
“funcionalismo público”, nos termos do
artigo 32º, do E.M.J;
• Que são concedidos pelos artigos 1º nº
1 a), 2 nº 1 e 10º nº 1 do DL 496/80 de
20/10;
• Por sua vez, os Juízes Militares, de acordo

e nos termos do Estatuto dos Juízes Militares e dos Assessores Militares do MP,
aprovado pela Lei n.º 101/03, de 15/11, e
da Lei n.º 105/03, de 10/12, que altera a
Lei n.º 3/99, de 13/01, que aprova a LOFTJ, não são “equiparados”, genericamente, a Magistrados;
• Aquele Estatuto confere-lhes apenas
alguns direitos, a saber: “independência e Inamovibilidade! (artigo 3º), “irresponsabilidade” (artigo 5º, nº 2), “regime disciplinar”(artigos 6º e 7º), “incompatibilidades” (artigo 8º), “honras
e precedências”(artigo 10º) e “Trajo
profissional”(artigo 11º);
• O “ Estatuto remuneratório” é definido
pelo artigo 9º, nº 1;
• Deste faz parte, relativamente aos Magistrados, “um terço da «remuneração»
dos demais juízes do tribunal em que estejam colocados”, não se lobriga fundamento legal para que seja processado aos
Juízes Militares o subsídio de Natal e de
Férias.”
Sobre o assunto, emitimos o presente
PARECER
1 – Como já foi referido em pareceres anteriores,
o sistema retributivo da função pública, foi objecto
de uma profunda reforma, operada pelo Decreto-Lei
nº 184/89 de 02 de Junho.
Este diploma estabeleceu “os princípios gerais em matéria de emprego público, remunerações e gestão de pessoal da função pública” – (artigo 1º) aplicáveis “aos serviços e organismos da
Administração Pública, incluindo os institutos
público nas modalidades de serviços personalizados do Estado e de fundos públicos”.
O sistema retributivo – diz o artigo 13º - “é o
conjunto formado por todos os elementos de naJan.2006 - Boletim Informativo
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tureza pecuniária ou outra que são ou podem ser
percebidos, periódica ou ocasionalmente, pelos
funcionários e agentes por motivo por motivo
de prestação de trabalho”.
Nos termos do disposto, no artigo 15º, do citado diploma legal, o sistema retributivo da função
pública é composto por:
a) Remuneração base;
b) Prestações sociais e subsídio de refeição;
c) Suplementos.
Segundo o nº 1 do mesmo preceito, “não é permitida a atribuição de qualquer tipo de abono
que não se enquadre nas componentes referidas
no número anterior”.
A estrutura das remunerações base integra as
escalas indiciárias para as carreiras de regime geral e
para as carreiras de regime especial, para os cargos dirigentes da função pública e para os corpos especiais
(v. artigo 16º, nº 1).
“A remuneração base é determinada pelo
índice correspondente à categoria e escalão em
que o funcionário está posicionado” – (v. artigo
17º, nº 1) –, sendo a remuneração base anual “abonada em treze mensalidades, uma das quais corresponde ao subsídio de Natal, havendo ainda
direito a subsídio de férias nos termos da lei” ( v.
artigo 17º, nº 3).
“As prestações sociais são constituídas pelo
abono de família e prestações complementares,
bem como pelo subsídio de refeição e prestações
de natureza social atribuídas no âmbito da acção
social complementar”( v. artigo 18º).
No que se refere aos suplementos, atribuídos
em função de particularidades específicas de trabalho, os mesmos vêm descriminados no artigo 19º.
O artigo 38º do diploma legal citado declarou
extintas todas as remunerações não previstas ou enquadráveis no artigo 15º.
No desenvolvimento do regime estabelecido
pelo Decreto-Lei nº 184/89, foi publicado o Decreto-Lei nº 353-A/89 de 16 de Outubro (Estatuto
Remuneratório dos Funcionários e Agentes da
Administração Pública), para produzir efeitos a
partir do dia 1 do mesmo mês (artigo 45º, n.º 1).
Esse Decreto, ao tratar os suplementos, classifica-os
como “acréscimos remuneratórios” atribuídos em
função de particularidades específicas da prestação de
trabalho.
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Quanto ao âmbito do diploma, estabelece o artigo 2º, nº 1 que se aplica a todos os serviços e organismos da Administração Central, Local e Regional
Autónoma, incluindo os institutos públicos nas modalidades de serviços personalizados do Estado e de
fundos públicos.
Historicamente (vide Marcello Caetano, in
Manual de Direito Administrativo, Tomo II,
10ª edição, revista por Diogo Freitas do Amaral,
Livraria Almedina, Coimbra – 1994, pp.765 e
segs.) havia duas classificações legais e fundamentais
de vencimentos: a classificação orçamental (em remunerações certas, remunerações acidentais e outras
despesas com pessoal) e a classificação administrativa
(em vencimento de categoria e vencimento de exercício).
No domínio da classificação doutrinal, o Professor Marcello Caetano, distingue entre vencimento
principal e vencimentos acessórios, nos termos seguintes:
“O vencimento principal é a remuneração
certa ou remuneração-base do cargo público, fixada por lei independentemente das circunstâncias relativas à pessoa que nele será provida.”
“Os vencimentos acessórios são as importâncias que a lei manda pagar para atender às
circunstâncias especiais de cada funcionário, ou
às despesas extraordinárias que o exercício de
funções lhe acarretem.”
Entre os “vencimentos acessórios”, o mesmo
Professor incluí os  “subsídios e abonos” que se destinam “a indemnizar o funcionário de despesas ou
riscos especiais a que o sujeite a função”.
2 - Para darmos resposta à questão que nos foi
colocada, é pertinente referir, com a brevidade possível, o regime jurídico e os fundamentos dos subsídios
de Férias e de Natal.
Determinou o Decreto–Lei nº 372/74 de 20 de
Agosto que aos servidores do Estado era abonado em
cada ano um subsídio de Natal, a conceder em Dezembro, de valor igual à remuneração mensal a que
tivessem direito em 1 desse mês, a título de vencimento, salário ou pensão (artigo 7º, nº 1) e apenas
aos na efectividade de serviço, um subsídio de férias,
a conceder em Junho, igual a metade da remuneração mensal, a que tivessem direito em 1 desse mês,
a título de vencimento ou salário, desde que até essa
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data houvessem completado pelo menos um ano de
bom e efectivo serviço (artigo 8º, nº 1).
No seu artigo 9º, nº 1 dispunha que, para cálculo dos subsídios de Natal e de férias, não eram consideradas quaisquer remunerações acessórias ou emolumentos que porventura os servidores normalmente
recebessem.
Em conformidade com o artigo 22º - “ as dúvidas e casos não previstos serão resolvidos por
despacho ministerial, sob parecer da DirecçãoGeral da Contabilidade Pública ou do Secretariado da Administração Pública, de harmonia com
a respectiva competência” –, por despacho do Secretário de Estado do Orçamento, de 06 de Setembro
de 1974, foram aprovadas as instruções preparadas e
circuladas pela referida Direcção-Geral, sob o nº 766,
série A, relativas à execução daquele diploma.
Inserido numa política de melhoria da situação
económica dos trabalhadores da função pública, o
Decreto-Lei nº 294/75 de 16 de Junho introduziu,
além do mais, alterações em matéria de subsídio de
férias, dispondo no artigo 8º, nº 1, que “os trabalhadores a que se refere o presente diploma têm
direito a receber, no mês de Junho de cada ano,
um subsídio de férias de valor correspondente
ao vencimento do período de férias a que tiverem direito, aferido relativamente ao vencimento base referente ao mês anterior, no mínimo de
quinze dias”.
Posteriormente, veio o Decreto-Lei nº 496/80
de 20 de Outubro “regular de forma sistemática
a atribuição dos subsídios de férias e de Natal
ao funcionalismo público”, esclarecendo “pontos
duvidosos relacionados com as datas de atribuição e cálculo dos respectivos montantes”, conforme se acentuou no relatório preambular.
O artigo 1º define o seu âmbito de aplicação e,
de acordo com a respectiva alínea a), o diploma aplica-se, designadamente “aos funcionários e agentes
em efectividade de serviço da Administração
Central, Regional e Local ...”.
Nos termos do artigo 2º, nº 1, “o pessoal
abrangido por este diploma tem direito a receber, em cada ano civil, um subsídio de Natal,
pagável em Novembro, de montante igual ao
vencimento da letra correspondente, acrescido
das diuturnidades a que tenha direito no dia 1
daquele mês”.

Quanto ao subsídio de férias, dispõem os artigos 10º e 11º que, “ ao pessoal na efectividade
de serviço será atribuído, em cada ano civil, um
subsídio de férias pagável por inteiro no mês de
Junho” ( artigo 10º ), “ de montante igual à remuneração correspondente aos dias de férias que
os funcionários e agentes tenham direito a gozar
em cada ano civil”(artigo 11º, nº 1). Esclarece o artigo 11º, nº 2: “No cálculo do subsídio abrange-se
apenas o vencimento da letra correspondente e
as diuturnidades a que os funcionários e agentes
tenham direito no dia 1 do mês referido no artigo anterior”.
Impondo-se a “necessidade de codificar e
modernizar o regime de férias, faltas e licenças
dos funcionários e agentes da Administração
Pública, aproximando-o, na medida do possível, do regime em vigor no sector empresarial”
– como consta do preâmbulo –, foi publicado o Decreto-Lei nº 497/88 de 30 de Dezembro, aplicável
aos funcionários e agentes, (...), da Administração
Central, Regional e Local (...), nos termos do respectivo artigo 1º.
Este diploma, no artigo 2º (na redacção introduzida pelo Decreto-Lei nº 101-A/96, de 26 de
Julho), reconhece que o pessoal referido no artigo
1º tem direito, em cada ano civil, desde que possua
mais de um ano de serviço efectivo sem quebra da
relação jurídica de emprego público, a um período
de férias.
Sobre a retribuição durante as férias, estatui o
artigo 4º,cujos nºs 1 e 2 transcrevemos:
“1 – Durante o período de férias o funcionário ou agente é abonado das remunerações a
que teria direito se se encontrasse em serviço
efectivo, à excepção do subsídio de refeição”.
2 – Além das remunerações mencionadas
no número anterior, o funcionário ou agente
tem ainda direito a subsídio de férias nos termos da legislação em vigor, calculada através da
multiplicação da remuneração diária pelo coeficiente 1,365 ”.
Entretanto, foi publicado o Decreto-Lei nº
100/99 de 31 de Março, diploma que procedeu à revisão do regime de férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes da Administração Pública, aplicando-se, nos termos do respectivo artigo 1º, “aos
funcionários e agentes, ainda que em regime de
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tempo parcial, da administração central, regional e local ...”.
Mantendo, no essencial, o regime de férias,
aquele diploma introduziu melhorias no regime anteriormente vigente, merecendo destaque “o novo
regime adoptado para o gozo de férias no 1º ano
de serviço, garantindo-se, no ano civil de ingresso, o gozo de 6 dias úteis de férias após a prestação de um mínimo de 60 dias de trabalho”, como
se salienta no respectivo preâmbulo.
Sobre a retribuição durante as férias, o respectivo artigo 4º, nos nºs 1 e 3, mantêm o regime que
já constava dos nºs 1 e 2 do artigo 4º do regime anterior.
Temos assim que
“Durante o período de férias, o funcionário
ou agente é abonado das remunerações a que
teria direito se se encontrasse em serviço efectivo, à excepção do subsídio de refeição” – (nº
1 do artigo 4º do Dec-Lei nº 100/99, de 31 de
Março);
“Além das remunerações mencionadas no
nº 1, o funcionário ou agente tem ainda direito a subsídio de férias nos termos da legislação
em vigor, calculado através da multiplicação da
remuneração base diária pelo coeficiente 1,365”
– (nº 3 do artigo 4º, supra referenciado).
3 – Os subsídios de férias e de Natal têm
sido encarados como desligados da efectividade ou
da qualidade do trabalho prestado, uma vez que se
destinam a permitir que o trabalhador possa
suportar o aumento de despesas que as férias
exigem para poderem produzir o seu resultado
útil e que a quadra do Natal origina – esse é, em
nosso entender, o elemento teleológico das normas
apontadas.
Os dois subsídios visam um escopo afim: o reforço da capacidade económica do funcionário
ou agente, no sentido de suportar as despesas
originadas pela época de férias e da quadra de
Natal (neste sentido, cfr. pareceres nºs 83/84 de
10 de Janeiro de 1985 e 51/97 de 12 de Fevereiro
de 1998).
Do que fica dito, podemos chegar à conclusão
que o subsídio de Natal corresponde, hoje, no sistema retributivo da função pública, por expressa definição da lei (artigo 17º, nº 3, do Decreto-Lei nº

94

Boletim Informativo - Jan.2006

184/89, de 02 de Junho), a uma prestação mensal
- a 13ª mensalidade da remuneração-base - que é
determinada, apenas, pelo índice correspondente à
categoria e escalão em que o funcionário está posicionado, dispondo, ainda, o referido artigo 17º, nº 3 que
haverá um subsídio de férias nos termos da lei
- a referência ia para o Decreto-Lei nº 497/88 de 30
de Dezembro, e vai hoje para o disposto no artigo 4º,
nº 3 do Decreto-Lei nº 100/99, de 31 de Março.
Assim, no regime jurídico da função pública, os
subsídios de Natal e de férias constituem atribuições
periódicas ao trabalhador, em determinados meses,
de uma quantia certa, coincidentes com a remuneração-base, excluídos, regra geral, quaisquer suplementos que a lei qualifica como tal, enquanto componentes retributivos. Tais subsídios, pacificamente,
são considerados a 13ª e a 14ª mensalidade da remuneração base.
“Os subsídios de Natal e de férias são de considerar, para determinar a remuneração mensal atendível para fixação da pensão de aposentação, como
remuneração base, entrando assim na alínea a) do
nº 1 do art. 47º do Estatuto de Aposentação”, refere
o Acórdão do S.T.A, de 24 de Abril de 1987 (Proc.
nº 012146), a propósito da determinação da remuneração mensal para efeitos de aposentação, sendo,
também, no mesmo sentido o Ac. do S.T.A, de 26 de
Setembro de 1995 (Proc. n.º 036048).
Com interesse para o tema, ora em análise, referiremos, ainda, que a partir da entrada em vigor do
Decreto-Lei nº 184/91 de 17 de Maio, que revogou
os artigos 3º e 12º do Decreto-Lei nº 496/80, de 20
de Outubro, deixou de haver obstáculo legal a que
aposentados, reformados e demais pensionistas da
C.G.A., bem com os funcionários que se encontrem
na situação de reserva ou de desligados do serviço,
acumulem o 14º mês com o subsídio de férias a que
tenham direito por virtude do exercício de funções.
De todo o exposto e, em conclusão:
A lei, como se sabe, é um ordenamento de relações que tem como escopo final, satisfazer certas
necessidades, e deve interpretar-se no sentido que
melhor responda a essas finalidades e portanto em
toda a plenitude que assegure tal tutela;
Assentando toda a norma jurídica em certo fundamento, em certa razão de ser da lei (ratio legis), verificamos que os dois subsídios visam um escopo afim:
o reforço da capacidade económica do funcionário ou
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agente, no sentido de suportar as despesas originadas
pela época de férias e da quadra de natal;
Verificamos que o subsídio de Natal corresponde, hoje, no sistema retributivo da função pública,
por expressa definição da lei (artigo 17º, nº 3 do
Decreto-Lei nº 184/88, de 02 de Junho), a uma
prestação mensal (a 13ª mensalidade da remuneração-base) que é determinada, apenas, pelo índice
correspondente à categoria, dispondo, ainda, o referido artigo 17º, nº 3 que haverá um subsídio de férias
nos termos da lei (actualmente, o Decreto-Lei nº
100/99, artigo 4º, nº 3);
Decorre daqui que os subsídios de férias e de
Natal têm de considerar-se como remuneração base
e a aferição da “retribuição base de carácter mensal”,
não pode deixar de incluir as catorze mensalidades
que, com carácter regular e permanente, remuneram,
a título de correspectividade, a prestação laboral desenvolvida pelo trabalhador ao longo do ano;
Dispondo o nº 1 do artigo 9º do Decreto-Lei nº
101/2003 de 15 de Novembro – diploma que aprova
o Estatuto dos Juízes Militares e dos Assessores Militares do Ministério Público – que “Aos juízes mili-

tares são mantidos o vencimento ou a remuneração de reserva, conforme os casos, acrescentados
dos suplementos a que tenham direito, sendolhes ainda abonado um terço da remuneração
dos demais juízes do tribunal em que estejam
colocados”(sublinhado nosso);
Entendemos que os Exmºs Juízes Militares têm
direito ao abono do subsídio de Natal e de férias, na
percentagem da retribuição determinada pela lei Decreto-Lei nº 101/2003, de 15 de Novembro,
artigo 9º, nº 1 -, uma vez que as leis vigentes dispõem que a remuneração base é determinada pelo
índice correspondente à categoria e escalão em que o
funcionário ou agente está posicionado, sendo que a
remuneração-base anual é abonada em treze mensalidades, uma das quais corresponde ao subsídio de Natal, havendo ainda direito a um subsídio de férias.
Salvo melhor opinião, este é o nosso parecer.
Lisboa, 11 de Outubro de 2005
O Técnico Superior Jurista
(Ralph Rodrigues)
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Assunto - Pedido de pagamento de remuneração base mensal
pelo índice 135, face ao disposto no artigo 1º, da Lei nº 43/2005,
de 29 de Agosto.
(aprovado na Sessão Plenária de 6/12/2005)
O Exmº Senhor Presidente do Tribunal de Relação de Coimbra remeteu a este Conselho fotocópias dos requerimentos apresentados pelos Sr.s Juízes
das Comarcas de (…), respectivamente, os Srs. Drs.
(…), nos quais solicitam a aplicação do índice 135
na escala remuneratória constante do Mapa Anexo
à Lei nº 21/85, de 30/07 (Estatuto dos Magistrados
Judiciais), conforme preceitua o artigo 23º desse diploma.
Não ignoram os requerentes, a esse propósito, o
entendimento que tem vindo a ser veiculado, nomeadamente pela Direcção-Geral da Administração da
Justiça, segundo o qual a actualização da remuneração, ora requerida, terá sido prejudicada pela entrada
em vigor da Lei nº 43/2005, de 29/08, que implica
a não contagem do tempo de serviço decorrido para
efeitos supra referidos.
Afigura-se-lhes, que tal entendimento não
pode colher, fundamentalmente, por três ordens de
razões:
- desde logo, porque a aplicação dos sucessivos índices da escala anexa ao E.M.J. não traduz,
por si só, qualquer “progressão na carreira” (sendo
apenas para esse efeito que, de acordo com o art. 1º,
da Lei nº 43/2005, de 29 de Agosto, não é contado o
tempo de serviço), mas apenas uma evolução remuneratória;
- depois, porque a “progressão na carreira” dos
Magistrados Judiciais não depende do decurso do
tempo;
- finalmente, na medida em que no caso dos
Magistrados que perfizeram três anos de serviço, tal
termo coincide com o final de estágio e o início de
funções, qualitativamente diversas, em tribunais de
primeira colocação.
Dado o Tribunal de Relação de Coimbra ser a
entidade meramente processadora dos vencimentos e
a matéria, em epígrafe extravasar a competência daquele Tribunal, o seu Exmº Presidente solicita informação a este Conselho.
Com o mesmo pedido, deram entrada, em 20
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de Outubro p.p., os requerimentos subscritos pelas
Srªs Juízas de direito (…), da comarca de (…).
Por superiormente ter-nos sido solicitado, sobre
o assunto se emite o presente
PARECER
A Lei nº 43/2005, de 29 de Agosto, veio determinar “a não contagem do tempo de serviço para
efeitos de progressão nas carreiras e o congelamento do montante de todos os suplementos remuneratórios de todos os funcionários, agentes
e demais servidores do Estado até Dezembro de
2006”.
O nº 1 do artigo 1º da referida Lei dispõe que
“ O tempo de serviço prestado pelos funcionários,
agentes e outros trabalhadores da administração
pública central, regional e local e pelos demais
servidores do Estado entre a data de entrada em
vigor da presente lei e 31 de Dezembro de 2006
não é contado, para efeitos de progressão, em todas as carreiras, cargos e categorias, incluindo as
integradas em corpos especiais”. Essa norma, por
força do estabelecido no artigo 3º, do mesmo diploma, é directamente aplicável, aos quadros estatutários correspondentes aos magistrados judiciais e do
Ministério Público (sublinhado nosso).
Adianta-se, desde já, que esta Lei enferma
de inconstitucionalidade formal e material, matéria que, no entanto, ultrapassa o âmbito deste
parecer, mas que não é despicienda para a futura
aplicação da Lei.
No que à economia deste parecer interessa, iremos, tão só, analisar o nº 1 do artigo 1º da nova Lei.
Da leitura da norma, ressalta, de imediato, que
a lei pretende “congelar” (de 30 de Agosto de 2005
até 31 de Dezembro de 2006) os efeitos jurídicos do
decurso de tempo na progressão dos trabalhadores da
Administração Pública. Ou seja, a lei não permite
que o facto – decurso do tempo – tenha como efeito a
progressão automática nos escalões dos trabalhadores.
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Dado o texto da Lei, como vimos, apontar para
o “congelamento” da progressão, teremos aqui que
proceder a uma análise interpretativa no sentido de
se entender que “progressão” pretende o legislador
“congelar”.
Há, pois, necessidade de se tentar conhecer o
“pensamento do legislador”, quando na letra da Lei
insere “progressão”.
Na ausência de relatório preambular da própria
Lei que nos permita saber algo mais do que o próprio
texto nos transmite, resta-nos socorrer da “discussão
pública”, bem como das declarações proferidas pelos
representantes do Governo, para tentar entender e
explicar a “ratio legis” e os motivos que deram origem
ao diploma legal ora em questão.
Da exposição dos motivos constantes da proposta da lei, apresentada pelo Governo à Assembleia da
República (Proposta de Lei nº 25/X) e do comunicado de imprensa divulgado pelo Gabinete do Ministro
de Estado e das Finanças (Ministério das Finanças e
da Administração Pública), lê-se:
“(...)
a) Ficam congeladas as progressões de natureza automática, associadas ao mero
decurso do tempo, e sem qualquer relação com o reconhecimento de mérito no
exercício de funções;
b) Não foram congeladas as progressões
associadas a critérios mais exigentes de
avaliação do mérito nem as progressões
que não tenham natureza automática;
c)	Tais aumentos salariais, devido à sua natureza automática, escapavam a um rigoroso controlo orçamental e, também,
por esse motivo, verificava-se anualmente um crescimento, muito acima do
inicialmente previsto, da massa salarial
na Administração Pública;
(...)”
Dos elementos públicos acima indicados, ressaltam duas ideias:
(1)- a Lei não se aplica às promoções por
mérito;

(2)- as progressões visadas pela Lei são as
que resultam de mecanismos automáticos.
Tendo em atenção a unidade do sistema jurídico, entendemos que o legislador, com o termo “progressão”, não pode pretender outra interpretação do
conceito que não seja a que já se encontra consagrada
no artigo 29º do Decreto-Lei nº 184/89, de 02 de
Junho (princípios gerais em matéria de emprego público) e no artigo 19º do Decreto-Lei nº 353-A/89 de
16 de Outubro (Estatuto remuneratório dos funcionários e agentes da Administração Pública). (1)
Sendo estes os corolários das várias tomadas de
posição dos agentes legislativos, pensamos que será
este, então, o pensamento legislativo subjacente à Lei
nº 43/2005 de 29 de Agosto.
Como vimos, o nº 1 do artigo 1º da Lei nº
43/2005 de 29 de Agosto ao dispor “(…) não é contado, para efeitos de progressão, em todas as carreiras, cargos, e categorias, incluindo as integradas
em corpos especiais.”(sublinhado nosso), prescreve
o congelamento do decurso do tempo para efeitos de progressão automática, ou seja, quando
a progressão (salarial ou não) é, exclusivamente, dependente da verificação daquele requisito
temporal.
Assim, dado a norma determinar que não é
contado o tempo de serviço prestado para efeitos de
progressão, em todas as carreiras, cargos e categorias, e não nas carreiras, cargos e categorias,
a Lei, em nosso entender, tem como âmbito material, “congelar” o tempo de serviço relevante para a
(automática) progressão salarial, a todos os servidores do Estado, incluindo os magistrados, no período
compreendido entre 30 de Agosto de 2005 e 31 de
Dezembro de 2006.
Face ao espírito da Lei, parece-nos, no que concerne à situação ora em análise, que o referido “congelamento” não é aplicável.
Vejamos:
Os auditores de justiça, com notação positiva,
são nomeados juízes de direito, em regime de estágio, face ao disposto no nº 1 do artigo 68º da Lei nº

(1) - PROGRESSÃO - Artigo 29º, do Decreto-Lei nº 184/89, de 02 de Junho - “1 – A progressão faz-se pela mudança de escalão na mesma categoria; 2 – O número de escalões em cada categoria ou carreira horizontal, bem como os módulos de tempo e o mérito necessários, constam
de diploma legal; 3 – A contagem de tempo de serviço para efeitos de progressão é suspensa quando existam razões fundamentadas em
desempenho deficiente de funções, em termos a regulamentar.”
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16/98 de 08 de Abril (Lei que regula a estrutura e
funcionamento do C.E.J.);
Os magistrados em regime de estágio exercem,
com a assistência de formadores, mas sob responsabilidade própria, as funções inerentes à magistratura,
com os respectivos direitos, deveres e incompatibilidades, e o Conselho Superior da Magistratura deve
recolher elementos sobre a idoneidade, o mérito e
o desempenho dos magistrados em regime de estágio, determinando, sempre que os elementos obtidos ponham em dúvida a adequação do estagiário ao
exercício de funções, uma inspecção extraordinária,
conforme determina o artigo 70º da Lei que regula
o C.E.J;
Terminada a fase de estágio, havendo vagas, são
colocados em regime de efectividade;
Face à duração do curso de formação no C.E.J
(aproximadamente 3 anos), a nomeação coincide, geralmente, com o módulo de tempo necessário para a
primeira progressão automática – magistrado com 3
anos de serviço –, sendo a antiguidade dos magistrados para alguns efeitos contada a partir da nomeação
como auditores de justiça;
Adquirem assim, direito à progressão salarial,
de acordo com a estrutura da remuneração base a
abonar aos magistrados judiciais (cfr. artigo 23º, do
E.M.J.);
Mas, in casu, não se trata, de facto, de uma progressão automática - essa mudança de escalão remuneratório configura uma mudança de categoria, que
representa uma “promoção”, na exacta medida em
que pressupõe uma prévia avaliação de desempenho,
por órgãos legalmente competentes;
Não se está, apenas, perante uma mera “progressão salarial”, mas também perante uma avaliação
de mérito dos juízes (em fase de estágio) que, sendo
positiva, lhes permite a “promoção” para a categoria
a titulo definitivo, com acréscimo de responsabilidades e evidente diferença qualitativa e quantitativa
de funções;
Desta forma, a “progressão subsume-se na
promoção por mérito”, ou seja, a “progressão” é
mera consequência jurídica da “promoção”, tendo,
ainda, em atenção o tempo de serviço, como auditor de justiça - donde resulta que os magistrados em
questão reúnem, assim, e cumulativamente, três
anos de serviço e a titularidade do cargo;
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Desta forma, os magistrados que terminaram
o regime de estágio não podem, a nosso ver, ser
abrangidos pela Lei nº 43/2005, de 28 de Agosto,
porquanto a progressão, a se verificar, não é apenas
automática, pois, embora dependa de um módulo de
tempo de serviço existente (e, só por esse facto, não
progrediriam), só devem progredir por ter havido, também, uma avaliação de mérito – juiz em
regime de estágio para juiz em efectividade de
funções.
Tal realidade configura, efectivamente, uma
promoção (artigo 27º, nº 4, do Decreto-Lei nº
184/89, de 02 de Junho e artigo 16º, do DecretoLei nº 353-A/89, de 16 de Outubro), pois cumprem-se os pressupostos:
I - Mérito adequado avaliado pelos órgãos legalmente competentes de acordo com o regime aplicável;
II - Tempo mínimo de serviço de categoria imediatamente inferior, de acordo com o regime legalmente estipulado;
III - Existência de vagas.
É precisamente essa, a situação que aqui analisamos.
Aqueles magistrados,
I. Obtiveram o mérito adequado e necessário,
avaliado pelos órgãos legalmente competentes;
II. Possuíam o tempo mínimo de serviço de categoria imediatamente anterior (de auditor de justiça a juiz em regime de estágio) de acordo com o
regime legalmente estipulado;
III. Existiam vagas.
E, por terem tempo de serviço suficiente,
com a nomeação definitiva, devem ser remunerados pelo índice imediatamente superior.
Aliás, no regime geral, o acesso nas carreiras da
Administração Pública faz-se por promoção, sendo
a promoção a mudança para a categoria seguinte da
respectiva carreira e opera-se para escalão a que corresponda remuneração base imediatamente superior
(cfr. nºs 2 e 3, do artigo 27º, do Decreto-Lei nº
184/89). O mesmo se passa em relação ao ingresso numa carreira, em que finda a fase de estágio (a
que corresponde determinado índice remuneratório
– geralmente o índice base da carreira), o estagiário,
obtido o aproveitamento, é promovido definitiva-
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mente, com o índice remuneratório imediatamente
superior.
No caso concreto deste parecer, os magistrados,
findo em regime de estágio, foram nomeados em
efectividade de funções, em 16/09/2005, tendo sido providos como auditores de justiça, em
16/09/2002.
Esses juízes, em regime de estágio, auferiam o
vencimento correspondente ao índice 100, da escala
indiciária dos magistrados judiciais – índice de ingresso.
Tendo em atenção, que a antiguidade dos magistrados conta-se desde a publicação do provimento,
como auditores de justiça, no Diário da República,
os magistrados que terminaram o regime de estágio e
foram colocados em efectividade, possuíam o módulo
de tempo previsto para a progressão, decorridos que
foram os três anos.
De todo o exposto, é nosso entendimento que
a nomeação daqueles magistrados, actualmente em
regime de efectividade de funções, configura uma
promoção;
Dado a progressão em causa não ter natureza automática, é pelo facto de terem sido “promovidos”, precedendo avaliação do mérito adequado,
avaliado pelos órgãos legalmente competentes e,
cumulativamente, possuírem um módulo de tempo
de serviço igual a três anos – tempo necessário para a
progressão indiciária – que deverão ser abonados, não

pelo índice 100 (índice de ingresso), mas pelo 135,
índice imediatamente superior.
E nem faria sentido que assim não fosse, pois,
se como juízes, em regime de estágio, auferiam o
vencimento correspondente ao índice 100, hoje, com
três anos de antiguidade e, “promovidos” com o correspondente acréscimo qualitativo e quantitativo de
funções assumidas, continuassem a perceber a remuneração pelo mesmo índice.
Assim, unicamente, por terem o módulo de
tempo exigido para a primeira progressão na escala
indiciária e, cumulativamente, terem sido “promovidos”, passando de “juízes em regime de estágio”
(índice 100 – índice de ingresso), a juízes em efectividade de funções, deverão ser abonados pelo índice
135, ou seja, pela remuneração base imediatamente
superior.
Dado a Lei nº 43/2005, de 29 de Agosto, apenas
prescrever o congelamento do tempo de serviço para
efeitos de progressão automática, ou seja, quando
a progressão é exclusivamente dependente da
verificação daquele requisito, entendemos, que a
mesma não é aplicável à situação, ora, sub judicio, pois
não estamos na presença de uma mera progressão, de
natureza automática.
Salvo melhor opinião, este é o nosso parecer.
Lisboa, 24 de Outubro de 2005
O Técnico Superior Jurista
Ralph Rodrigues
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PARECER
sobre o Projecto de Diploma sobre o regime de responsabilidade civil
extra-contratual do Estado (aprovado na Sessão Plenária de 8/11/2005)
A - Preâmbulo
Reconhece-se hoje que a Administração da
Justiça, para além duma manifestação de soberania, é um serviço indispensável à sociedade – é uma
actividade prestadora de um serviço de 1.ª necessidade.
Actividade que tem cada vez mais uma grande potencialidade danosa, uma vez que pouco tem
sido feito para superar os factores – como a explosão
legislativa (na ânsia de tudo regular ao pormenor, o
Estado torna cada vez mais complexa a interpretação
dos textos legais), a conflitualidade crescente (mais
processos) e a persistente carência de meios humanos
e materiais dos Tribunais para fazer face ao aumento
desmesurado de serviço – que concorrem para a progressiva possibilidade de a actividade jurisdicional
poder causar danos a particulares.
Assim, quer-nos parecer que qualquer reforma
global do regime da responsabilidade decorrente do
exercício da função jurisdicional, deverá ser precedida e acompanhada das medidas que conduzam à melhoria da eficácia do sistema de justiça.
Efectivamente, os juízes não trabalham isolados
dos restantes poderes soberanos e da sociedade em
geral; pelo contrário, estão enquadrados na Administração Publica “lato sensu”, que os condiciona, quer
através de leis, quer material e logisticamente.
Por outro lado, sem prejuízo do respeito pelos
direitos e garantias dos cidadãos utentes do serviço
público de justiça (que são a razão de ser do mesmo), não poderá a Reforma ir ao ponto de colocar em
causa o exercício sereno e equilibrado da função de
julgar, que deve ficar a salvo de qualquer coacção ou
constrangimento provocados pelo receio de cometer
um acto ilícito e culposo, gerador da obrigação de
indemnizar.
Isto é, qualquer acréscimo de responsabilidade
não pode comprometer quer a necessária independência dos juízes quer a sua irresponsabilidade (art.
216.º, n.º 2 da CRP), que, é sabido, não é um privilégio dos juízes, mas uma garantia dos cidadãos – uma
1
2

garantia indispensável da justiça e de equidade nas
decisões judiciais.
Efectuadas tais considerações, de ordem geral,
cumpre referir, a propósito das propostas concretas,
o seguinte:
B - Quanto à alteração ao CPP:
A redacção agora proposta para o art. 225.º do
CPP introduz 4 alterações no preceito em causa.
1.ª Alteração:
Substitui-se o termo “detenção” pela expressão
“medida cautelar de privação, total ou parcial, da liberdade”
Trata-se duma alteração que, pela forma como
está redigida, poderá suscitar equívocos interpretativos.
Com tal alteração, não se pretende – é nossa
convicção – excluir a indemnização, já prevista, em
caso de detenção ilegal, mas sim alargar a indemnização, v. g., à medida coactiva de obrigação de permanência na habitação1 que seja ilegal ou se venha a
revelar injustificada.
Sendo assim, estar-se-á a utilizar uma terminologia que, inserida na economia conceitual do CPP,
não é a mais feliz.
Efectivamente, já existe, no CPP, a expressão
“medida cautelar” (Capítulo II, Título I, Livro VI), a
qual tem um sentido técnico-jurídico próprio, que,
salvo o devido respeito, é diferente do sentido conjecturado pela proposta de alteração do art. 225.º, não
se incluindo, para além disso, na expressão “medida
cautelar” (do art. 248.º a 253.º do CPP) a “detenção”
(art. 254.º e ss. do CPP) contida na previsão da redacção vigente do art. 225.º2.
Assim, admitindo que compreendemos a “mens legislatoris”, não se veêm obstáculos à inclusão da “prisão domiciliária” na previsão do art. 225.º do CPP, previsão essa
que, aliás, constitui a forma mais exacta de o legislador
ordinário dar cumprimento ao disposto no art. 27.º, n.º 5,
da CRP e 5.º da CEDH.
Em todo o caso e na linha do supra referido,

E de Internamento Preventivo.
E que, repete-se, é nossa convicção, não se terá pretendido excluir da previsão da proposta de redacção.
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tendo em vista evitar desnecessários equívocos interpretativos, propõe-se que onde consta:
“1 – Quem tiver sofrido prisão preventiva ou outra
medida cautelar de privação, total ou parcial, da liberdade (...)”.
passe a ficar:
“1 – Quem tiver sofrido detenção, prisão preventiva
ou outra medida coactiva de privação, total ou parcial, da
liberdade (...)”.
2.ª Alteração:
Passa a deixar de se exigir – em caso de ilegalidade da prisão preventiva ou de ilegalidade de
“medida cautelar de privação, total ou parcial, da liberdade” – para haver lugar a indemnização, que tal
ilegalidade seja manifesta.
3.ª Alteração:
Passa a deixar de se exigir – caso a medida se venha a revelar injustificada por erro na apreciação dos
pressupostos de facto de que dependia – para haver
lugar a indemnização, que o erro seja grosseiro.
4.ª Alteração:
Restringe ao dolo ou culpa grave os casos em a
que a culpa do lesado exclui o direito à indemnização; isto é, a “simples negligência” do lesado passa a
não excluir o direito a indemnização
Trata-se de alterações que, apontando todas no
mesmo sentido, suscitam uma apreciação conjunta.
O actual art. 225.º do CPP estabelece – em relação à indemnização por privação da liberdade ilegal
ou injustificada – um regime marcadamente minimalista3.
Com as 3 alterações, ora em análise, passa-se
dum regime minimalista para um regime maximalista.
Vai-se, a nosso ver, longe demais.
Não se contesta que seja iníquo fazer suportar
a um indivíduo, sem qualquer contrapartida, uma
prisão sem fundamento válido, geradora de graves
danos, ainda que em benefício da realização do interesse público geral de eficácia da instrução criminal.
Tanto mais que, é sabido, as autoridades judiciárias, por mais zelosas que sejam, estão sempre
sujeitas a uma margem de erro; e, caso o preso não
contribua para tal erro/desacerto, é excessivo que seja
3

ele a suportar definitivamente as consequências gravosas de actuações erróneas alheias.
Enfim, não se afigura justo, concorda-se,
que o direito à reparação da privação da liberdade sofrida pelo particular tenha que obedecer às
exigências restritivas do erro grosseiro.
Todavia, tal não pode implicar – como por certo
acontecerá se a redacção proposta vingar – que passe a haver sempre lugar a indemnização quando não
houver condenação ou quando, havendo condenação,
esta não seja de prisão efectiva.
Tem-se argumentado – não se ignora – que
num Estado de Direito Democrático a absolvição
se deve, em última análise, ao insucesso da acusação
pública, que não conseguiu provar os factos que imputava ao arguido, pelo que, também se acrescenta,
se a liberdade do arguido teve se ser sacrificada ao
interesse público, quando a absolvição ocorre, tornase necessário que esse sacrifício seja repartido pela
sociedade.
Em todo o caso – sem prejuízo do acerto teórico
de tais observações – quer-nos parecer que as alterações legislativas, neste domínio, devem ser feitas
“passo a passo”, com equilíbrio, moderação e prudência.
Para que, designadamente, não se escancare a
porta a pedidos indeterminados de indemnização.
E para que, em resposta a tais pedidos indeterminados, as autoridades judiciárias e as polícias não
passem a adoptar, numa atitude defensiva, procedimentos que coloquem as suas actuações a salvo de
eventuais e futuros pedidos de indemnização; isto é,
para que não passem a adoptar procedimentos em
que, em vez de terem exclusivamente em vista a realização cabal do ius puniendi do Estado e a satisfação
das necessidades de justiça e segurança sentidas pela
comunidade, ponderem em 1.ª linha a eventualidade
de um futuro pedido indemnizatório.
Aliás, em face da actual incapacidade do sistema
de justiça para melhorar a sua eficácia, afigura-se-nos
extemporâneo e arriscado estabelecer regimes maximalistas em termos de responsabilidade por mau
funcionamento da justiça e/ou por erro judiciário.
Efectivamente, o estabelecimento de tais regimes maximalistas – compreensíveis num contexto
de maior exigência e acrescido rigor de actuação de

Pese embora a alteração da Lei n.º 59/98, que deixou de exigir, para haver lugar a indemnização, que a privação da liberdade causasse “prejuízos anómalos e
de particular gravidade”.
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toda a Administração Pública – impõe o imediato
desenvolvimento das condições imprescindíveis ao
funcionamento eficaz do sistema de justiça.
Sem tais condições, o prognóstico que fazemos
da entrada em vigor do regime legal ora proposto
terá que ser “reservado”.
Receamos mesmo que possa ocorrer o sério risco
de se assistir, num 1.º momento, a uma verdadeira
explosão do número de pedidos indemnizatórios; a
que se seguirá, num 2.º momento, uma retracção na
actuação dos operadores judiciários, com imediatos
reflexos no “ius puniendi” do Estado.
É que – importa tê-lo bem presente, quando, como é o caso, se intervém legislativamente
no domínio da responsabilidade por erro judiciário penal – o nosso CPP contém regras e princípios de prova que acarretam, sem que por trás
se verifique qualquer espécie de desrespeito das
“legis artis” por parte das autoridades (juízes e
polícias), situações de absolvição, o que, tendo
havido prisão, sempre passará a dar lugar, em
face do regime ora proposto, a indemnização.
Efectivamente, valem em julgamento, como
regra, tão só as provas produzidas em audiência; é o
que resulta dos princípios da oralidade e imediação
consagrados no art. 355.º, n.º 1, do CPP.
É pois relativamente vulgar, nos Tribunais Portugueses, que casos, graves, solidamente indiciados
na fase de Inquérito, “dêem em nada” em julgamento, bastando para tal que, estando em causa crimes
que, pela sua natureza, têm como único suporte a
sempre contingente e falível prova testemunhal, esta,
na audiência, se “recuse”, pelas razões e formas mais
diversas, a colaborar na descoberta da verdade.
Em tais hipóteses, em face do regime ora proposto, não poderá deixar de passar a sustentar-se que
a prisão preventiva, que tenha ocorrido, se veio a revelar injustificada por erro; o que até aqui, no regime vigente, não acontecia, na generalidade dos casos,
por se exigir que o erro fosse “grosseiro”.
Isto é, poderá passar a haver uma multiplicidade de situações em que o arguido, por força das regras e garantias do CPP – cuja acerto não se contesta
– para além de ser absolvido, ainda fica com o direito
a ser indemnizado.
Poderá mesmo haver situações, nomeadamente
quando o Tribunal não logra ultrapassar uma última
dúvida, ainda que residual, sobre a culpabilidade do
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arguido, em que tal dúvida significará, no campo penal, a absolvição e, no campo civil - em face do regime ora proposto - a condenação do Estado.
Uma tal solução – a que conduzirá o regime ora
proposto – afigura-se-nos, salvo o devido respeito,
desproporcionada.
Uma coisa é indemnizar alguém que, tendo estado preso preventivamente, se veio a apurar estar
inocente; em tal hipótese – ainda que as “legis artis”,
no momento do decretamento da prisão, a aconselhassem – não pode deixar de ser atribuída indemnização.
Outra coisa é conceder indemnização a quem,
analisado todo o processo – sem as restrições e garantias da produção e valoração da prova do processo penal – está não raras vezes muito longe da inocência.
É verdade que a “liberdade” é um bem fundamental e que, por isso, a sua privação não deve ser decretada de ânimo leve; tão pouco se contesta a regra
da presunção da inocência (até ao trânsito em julgado de sentença de condenação), há muito inscrita no
nosso património jurídico e cultural.
A questão é, porém, outra; a questão está, salvo
o devido respeito, em se confundirem os planos; em
se sobreporem os planos do processo penal e da responsabilidade civil por erro judiciário.
Efectivamente, quer-nos parecer que a harmonia
da ordem jurídica não será colocada em causa se uma
absolvição criminal, em cujo processo houve alguém
em prisão preventiva, não tiver necessariamente como
consequência uma indemnização por prisão ilegal.
Assim e em síntese, sugere-se que haja mais
prudência na alteração ao art. 225.º do CPP, por forma a que não se incluam no direito à indemnização
hipóteses como as supra referidas.
Objectivo que – também se sugere – poderá ser
conseguido com a introdução de um novo número
em que se concretizem e delimitem as situações de
“erro na apreciação dos pressupostos de facto” susceptíveis de dar lugar a indemnização nos termos do
n.º1; e que diriam respeito tão só:
- Às situações em que os factos provados da sentença espelhem a inocência do arguido.
- Às situações em que os factos provados da sentença revelem que, caso tivessem sido conhecidos e
considerados no momento da aplicação da medida
coactiva privativa da liberdade, esta não se teria mostrado adequada, proporcional e necessária.

Conselho Superior da Magistratura

- Às situações em que a medida coactiva privativa da liberdade venha a ser revogada em recurso
ordinário e em que o arguido, na sentença final, não
venha a ser condenado em prisão efectiva.
Sugere-se ainda:
1 - A propósito da “indemnização por privação
da liberdade”, que se harmonizem, em termos técnico
jurídicos, a redacção do art. 226.º do CPP e a redacção
do art. 5.º do Projecto de Diploma em análise.
Efectivamente:
Estabelece-se no art. 226.º do CPP que o pedido indemnizatório deve ser instaurado no prazo de 1
ano; e, uma vez que não se diz se tal prazo é de caducidade ou de prescrição, são-lhe aplicáveis as regras
da caducidade (ex vi art. 298.º, n.º 2, do CC).
Estabelece-se, por sua vez, no art. 5.º Projecto de Diploma ora em análise que é de prescrição o
prazo para o exercício do direito indemnizatório pela
responsabilidade civil extra-contratual.
Não há, salvo o devido respeito, qualquer razão
para tais prazos – respeitantes ao exercício de idênticos direitos – não revestirem a mesma natureza jurídica.
Assim, sugere-se que o art. 226.º, n.º 1, do CPP
passe a ter a seguinte redacção:
“1 – O direito de indemnização prescreve no
prazo de 1 ano, a contar do momento em que o detido ou preso foi libertado ou em que foi definitivamente decidido o processo penal respectivo”.
2 - A propósito da indemnização por condenação injusta, prevista no art. 462.º, n.º 2, do CPP, que
se aperfeiçoe e harmonize, em termos técnico jurídicos, a sua redacção com a decorrente dos art. 5.º, 6.º,
8.º, n.º 2 e 14.º do Projecto de Diploma em análise.
Efectivamente:
Estabelece-se no art. 462.º, n.º 2, do CPP que,
paga a indemnização pelo Estado, fica “este sub-rogado no direito do arguido contra os responsáveis por
factos que tiverem determinado a decisão revista”.
Estabelece-se, por sua vez, nos art. 5.º, 6.º, 8.º,
n.º 2 e 14.º do Projecto de Diploma em análise que,
paga a indemnização, o Estado fica, em certos casos,
com direito de regresso.
Não há qualquer razão para o recurso a figuras
jurídicas diversas.
4

Aliás, recorrendo à dogmática civilista, nem
parece, salvo o devido respeito, correcto o recurso à
figura da “sub-rogação” (a que alude o art. 462.º, n.º
2, do CPP), uma vez que o Estado, ao assumir os
danos por condenações injustas, está a cumprir uma
responsabilidade própria (resultante da função jurisdicional) – porventura não exclusiva – e não a suceder na titularidade do crédito do lesado.
Portanto, o que será exacto é – assim como se
faz no Projecto de Diploma em análise – assegurar o
seu direito de regresso contra os responsáveis.
Assim, sugere-se que o art. 462.º, n.º 2, do CPP
passe a ter a seguinte redacção:
“1 – A indemnização é paga pelo Estado, ficando este com o direito de regresso, nos termos do art.
498.º do CC, contra os responsáveis por factos que
tiverem determinado a decisão revista”
B - Quanto ao CAPÍTULO III do Projecto
de Diploma
(arts. 12.º, 13.º, 14.º e, também, 6.º, n.º 1).
Como supra se referiu, não poderá a Reforma,
sem prejuízo do respeito pelos direitos e garantias
dos cidadãos utentes do serviço público de justiça
(que são a razão de ser do mesmo), ir ao ponto de
colocar em causa o exercício sereno e equilibrado da
função de julgar; isto é, não pode a Reforma comprometer quer a necessária independência dos juízes
quer a sua irresponsabilidade.
Assim, tendo isto presente, a responsabilidade
dos juízes – em face da sua reduzida solvabilidade e
da enorme dimensão dos prejuízos que podem ocorrer, o que pode afectar a sua capacidade de decisão
– deve ser, por princípio, deslocada da reparação dos
danos causados aos particulares para o domínio da
tutela disciplinar.
Nos casos em que o direito de regresso do
Estado deva ser estabelecido, impõe-se não o
deixar estatuído com uma função reparadora,
mas apenas e só com uma função sancionatória
e/ou preventiva.
Por outras palavras, deve o direito de regresso
continuar circunscrito, como até agora (art. 5.º, n.º 3,
do EMJ), aos casos de “Dolo” ou “Culpa Grave”, devendo a lei tipificar as situações configuráveis como
“Culpa Grave”; e devem, por outro lado, ainda em

Lembra-se, a propósito, que, em Itália, o reembolso é limitado a 1/3 do salário anual do juiz (cfr. art. 8.º da Lei 117/88, de 13-04).
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relação aos casos de “Culpa Grave”, estabelecer-se
limites quantitativos em relação ao montante do reembolso4, o que implicará que, em caso de avultadas
indemnizações, não possa ser exigida a restituição da
totalidade da indemnização.
Ainda sobre o direito de regresso do Estado,
justifica-se, a nosso ver, que o respectivo prazo de
prescrição seja reduzido para 1 ano.
Efectivamente, um prazo mais longo – de
3 anos, como resulta do Projecto de Diploma
- provocará constrangimento e insegurança e
afectará negativamente o exercício sereno da
actividade jurisdicional (isto é, ainda razões de
independência e liberdade de julgamento recomendam igualmente uma redução do prazo de
prescrição do direito de regresso).
Neste medida, sugere-se que o art. 12.º, n.º 1 do
projecto de diploma passe a ter, na sua parte final, a
seguinte redacção:
“1 – (...) o Estado goza de direito de regresso a ser
exercido no prazo de 1 ano, a contar do cumprimento”
Finalmente, deve ficar absolutamente claro que
a decisão de exercício do direito de regresso – mais
uma vez por razões decorrentes do estatuto de independência e irreponsabilidade dos juízes – cabe em
exclusivo ao Órgão (CSM) que é o garante da independência externa dos juízes, o qual, após uma avaliação de todos os contornos da situação, concluirá
– no uso de poderes discricionários e não estritamente vinculados – se o direito de regresso deve ou não
ser exercido.
Neste medida, sugere-se que o art. 6.º, n.º 1 do
projecto de diploma passe a ter a seguinte redacção:
“1 – O exercício do direito de regresso, em todos os casos em que este se encontra previsto no presente diploma com
excepção do disposto no art. 14.º, n.º 2, é obrigatório, sem
prejuízo do procedimento disciplinar a que haja lugar”
Salienta-se ainda que a entrada em vigor dum
preceito como o do art. 12.º do Projecto irá por certo
suscitar um problema de enormes proporções económicas, uma vez que serão inúmeras – quer na administração judicial quer na administração publica propriamente dita – as situações que poderão provocar
pedidos de indemnização contra o Estado.
Tal preceito, a propósito do funcionamento
mau/anormal/defeituoso do serviço de justiça, remete
para a responsabilidade por factos ilícitos cometidos

104

Boletim Informativo - Jan.2006

no exercício da função administrativa, isto é, nomeadamente, para o art. 7.º, n.º 2, que consagra a chamada “culpa funcional”, “de serviço”, “anónima”.
Não se contesta, como é evidente, que a dimensão da Administração Judiciária, a complexidade das
suas funções, a constante variação dos seus servidores,
a morosidade dos seus processos de trabalho, a rigidez das suas regras e tantos outros factores de efeito
análogo, transformem tantas vezes uma sucessão de
pequenas faltas desculpáveis ou até de dificuldades e
atrasos legítimos, num conjunto globalmente qualificável “ex post” como facto ilícito culposo.
Todavia – repete-se e insiste-se – a constante carência de meios humanos e materiais
dos Tribunais para fazer face ao aumento desmesurado de serviço e o modo burocrático do
seu funcionamento conduzem com indesejável
frequência a atrasos nas decisões, o que, com a
entrada em vigor duma norma como a do art.
12.º, provocará necessariamente uma dissipação
de avultados recursos económicos (em indemnizações), que, sendo escassos, seriam por certo
mais bem empregues no apetrechamento, modernização e reorganização do sistema de justiça
– em vez de irem promover um novo “nicho” de
litigiosidade.
Em conclusão, refere-se mais e uma última vez,
o grande obstáculo que vemos ao presente Projecto é
justamente o decorrente de a Administração Pública
– toda ela, judicial ou não – não ter sido preparada e
adaptada para se poder colocar a salvo das situações
de “culpa funcional” e “culpa leve”, previstas em tal
Projecto, em que amiúde incorrerá.
Trata-se, é certo, dum Projecto avançado e maximalista, mas que, no que diz respeito à Administração da Justiça – e sem prejuízo das motivações do
legislador e dos aspectos positivos do Projecto – tem
que ser melhorado nos termos sugeridos, aperfeiçoamentos em que nunca se deve perder de vista a necessidade de evitar uma utilização perversa da lei, a
qual, para além de potenciar a conflitualidade já existente, trará graves e inevitáveis inconvenientes para o
funcionamento do sistema de Justiça.
António Barateiro Martins
António Abrantes Geraldes
Luís Máximo dos Santos
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PARECER a propósito do LIVRO VERDE em matéria
de Sucessões e Testamentos apresentado pela COMISSÃO EUROPEIA
Elaborado por ONDINA CARMO ALVES, Juíza de Direito
Docente no Centro de Estudos Judiciários – SETEMBRO de 2005
I. INTRODUÇÃO
A Comissão Europeia adoptou em 23 de Fevereiro de 2005 um Livro Verde sobre as Sucessões e
os Testamentos. O Livro Verde abriu uma enorme
consulta relacionada com as sucessões “ab intestat” e
testamentária.
Numa Europa sem fronteiras como a que conhecemos hoje, com uma progressiva e sempre crescente aquisição de bens situados no território dos vários Estados-Membros da União Europeia, levou ao
consequente desencadear de fortes entraves e complicações à transmissão dos bens por virtude da morte
dos titulares desses bens.
A unificação do Direito da Competência Internacional e do Direito de Reconhecimento em geral,
e em particular em matéria de Testamentos e Sucessões, que abrange todos os direitos dos herdeiros sobre a herança e contra a herança, assume a maior importância para a realização das finalidades do Direito
Internacional Privado.
Tal unificação facilita o conhecimento do regime aplicável nos diferentes Estados por parte dos
interessados e distribui melhor a competência entre
as jurisdições estaduais, contribuindo para atenuar a
incerteza sobre o foro competente, bem como para
limitar o fórum shopping, i.e., a escolha do foro mais
conveniente à pretensão. Por outro lado, a unificação
facilita o reconhecimento das decisões estrangeiras,
porque a competência do tribunal de origem é assegurada por um regime unificado de competência internacional vigente, quer no Estado de origem, quer
no Estado de reconhecimento.
A harmonização das regras de conflito de leis
existentes nos Estados-Membros é, pois, um objectivo prioritário, por forma a eliminar os obstáculos ad-

1

2

ministrativos e dar a conhecer antecipadamente aos
interessados as diferentes práticas em questão.
As matérias relacionadas com os testamentos e
as sucessões encontram-se excluídos das normas de
direito internacional privado adoptadas até agora
– Regulamento (CE) nºs 44/2001 do Conselho de 22
de Dezembro de 2000 e 2201/2003 do Conselho de
27 de Novembro de 2003 e, muito embora se projecte já a elaboração de um Código Civil para a Europa1,
impõe-se de forma premente a unificação, à escala comunitária, do Direito de Competência Internacional
e do Direito de Reconhecimento atinente à aludida
matéria das sucessões e dos testamentos. É que, só
a unificação das regras de conflito de leis em matéria
sucessória no seio da União Europeia garantirá a aplicação da mesma lei material.
Diante de situações plurilocalizadas, o problema que, em primeiro lugar, há que resolver diz respeito à determinação da lei que deverá ser aplicada à
questão sucessória em causa, delimitando os tribunais dos Estados que apresentem elementos de conexão com a situação em apreciação. É o que a seguir
se irá analisar.
II. REGRAS  EM  MATÉRIA  DE  CONFIANÇA DE LEIS
II . 1 . QUESTÕES GERAIS
II . 1 . a) A delimitação das regras em matéria de
conflitos de leis
Como assinalou Ferrer Correia2, o direito internacional privado propõe, como escopo prioritário,
promover e garantir a estabilidade e continuidade
das situações interindividuais plurilocalizadas, i.e.,
conectadas com duas ou mais legislações e assegurar

V. a este propósito, Carlos Pamplona Corte-Real, “Um Código Civil para a Europa. Necessidade e interesse de uma unificação no âmbito do direito das sucessões, in
Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra Editora.
Cfr. Conferência proferida na sessão inaugural dos Trabalhos Judiciais ocorrida em 18 de Janeiro de 1979, A revisão do Código Civil e o Direito Internacional
Privado, BMJ 283, 17 e segs. e Estudos Vários de Direito, Coimbra, 1982, 279 e segs.
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a livre circulação sobre as fronteiras dos Estados dos
direitos dela decorrentes.
Partindo de uma mera noção básica, pode dizer--se que o objecto do direito internacional privado será
determinar, de entre as legislações de direito privado
contemporâneo existentes, qual deve ser aplicada a
uma dada situação.
É certo que o objecto do direito internacional
privado não é unívoco para todos os autores. Daí a
dificuldade de dar uma definição sintética. Para uns,
confunde-se com a problemática dos conflitos de leis
materiais, enquanto que para outros, o seu objecto é
mais vasto, compreendendo, para além dos conflitos
de leis, a condição jurídica dos estrangeiros e o reconhecimento dos direitos adquiridos no estrangeiro
ou aí declarados por decisão judicial ou arbitral3.
Pese embora as divergências entre os autores
quanto ao objecto e finalidade do direito internacional privado, pode dizer-se que o seu objectivo é,
grosso modo, proceder à harmonização das decisões
na vida internacional.
As normas de conflitos de leis têm vindo a ser
um meio de harmonizar as divergências de orientação jurídica nos diferentes estados. Mas, mesmo que
sejam idênticas as regras de conflitos e idêntico o seu
domínio de aplicação, muitas vezes as diferenças ao
nível das instituições de direito civil visadas pelas
normas de direito internacional privado fazem com
que essas divergências não desapareçam.
Várias tentativas foram ensaiadas para evitar os
conflitos de leis nacionais. A América Latina sempre foi precursora em relação ao resto do mundo na
tentativa de uniformização e harmonização do Direito Internacional Privado. A inovação deu-se, desde
logo, com a realização do Congresso de Lima, em
9 de Novembro de 1978, na esteira da convocação
de Mancini para elaboração de normas amplamente
aceites para efectuar essa pretendida unificação.
Na Europa, os movimentos com vista à codificação do Direito Internacional Privado apenas tiveram início com a Conferência da Haia de Direito
Internacional Privado realizada em 1893.
Mas, uma das mais importantes tentativas para
uniformização das regras de conflitos foi, sem dúvida, o denominado Código de Bustamante – Con3

venção de Direito Internacional Privado dos Estados
Americanos – também conhecido como “Convenção
de Havana”, assinada nessa cidade de Havana, em 20
de Fevereiro de 1928, por vinte e um países, tendo
os seguintes países sul-americanos depositado os respectivos instrumentos de ratificação: - Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador,
Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá,
Peru, República Dominicana e Venezuela.
O Código de Bustamante, contudo, não teve
grande aplicação prática. É que, para além da sua
grande abrangência, englobando inclusivamente matérias que não pertenciam ao Direito Internacional
Privado, tais como Direito Penal Internacional e Extradição, o seu conteúdo era, por vezes vago.
Acresce que, muito embora o aludido Código se
declarasse favorável, no seu artigo 7º, ao elemento de
conexão nacionalidade, permitia aos países contratantes a possibilidade de determinarem, com autonomia
própria, o estatuto pessoal da pessoa física. Por isso,
vários foram os países que formularam reservas, o que
limitou a sua aplicação.
Como os sistemas jurídicos são diferentes, não
seguem o mesmo processo de interpretação das leis,
nem o fazem à luz dos mesmos princípios, a uniformidade das normas de conflitos não acaba totalmente
com as dificuldades que normalmente surgem quando uma determinada relação jurídica se encontra conectada com uma pluralidade de ordens jurídicas,
tendo assim carácter internacional, podendo qualquer delas ser considerada em concorrência com as
outras para o efeito de regular, no todo ou em parte,
essa relação jurídica.
Um dos princípios elementares do direito internacional privado é o de que a lei a aplicar deve ter
ligação com o facto ou relação a regular. A escolha
da conexão depende dos interesses que o legislador
entenda dar preferência.
Como conexões mais importantes podem enumerar-se:
A nacionalidade;
i)
O domicílio;
ii)
iii) A residência habitual;
iv) A sede da pessoa colectiva;
O lugar da situação da coisa;
v)

Carlos Fernandes, Lições de Direito Internacional Privado, Coimbra Editora, 1994, pg. 17 e 160
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vi)

O lugar da prática do acto ou o da ocorrência
de um facto;
vii) O lugar do cumprimento de uma obrigação;
viii) A vontade das partes;
ix) O lugar onde o processo decorre, etc.
O princípio que prioritariamente deve orientar
a escolha das conexões é o da conexão mais estreita,
o que é justificável até pela circunstância das pessoas
só se poderem orientar por um Direito cuja aplicação
seja previsível, o que significa que, tendencialmente,
se orientarão pelo Direito a que estão mais ligadas.
No âmbito do Direito Internacional Privado
existe um conjunto de matérias, frequentemente designado por “matérias do estatuto pessoal”, que englobam estados, qualidades ou situações que afectam a
pessoa na totalidade da sua esfera jurídica, ou num
sector importante dela e que, por isso, o legislador de
conflitos entendeu submeter a uma legislação definida em função dos sujeitos de tais estados, qualidades
ou situações 4
Em matéria de estatuto pessoal também se
aplica o aludido princípio fundamental assente na
ideia de que, ao nível da escolha das conexões, deve
ser aplicada a lei com que a pessoa em causa está mais
intimamente ligada.
Por força desse princípio da conexão mais estreita, o elemento de conexão relevante será aquele
que exprime uma ligação íntima com a pessoa, e que
poderá ser, a nacionalidade, o domicílio ou a residência habitual.
Em meados do século XIX, Mancini, jurista e
político italiano, deu grande relevo à nacionalidade
como critério de escolha da lei reguladora do estatuto
pessoal. Opôs-se a Savigny que defendia a lei do domicílio como reguladora do estatuto pessoal. Segundo a doutrina de Mancini, a nacionalidade deveria
regular o estado, a capacidade, a família, a filiação e
a sucessão mortis causa. Esta doutrina foi transposta
para o Código Civil italiano e teve grande repercussão, designadamente na Europa ocidental, vindo a ser
acolhida nos países de emigração.
A lei do domicílio como reguladora do estatuto
pessoal foi acolhida, entre outros, pelos países de imigração – América do Norte e do Sul, respectivamente, por influências anglo-saxónica e latina.
4

Actualmente, há quem defenda que a discussão se deslocou para uma ponderação do objectivo da
lei: - se ela tem por objectivo a protecção da ordem
pública no território do Estado ou, ao invés, se o seu
objectivo é a protecção dos direitos individuais das
pessoas que ali se encontrem. Em relação ao primeiro
dos objectivos indicados, porque ligados aos interesses do Estado, as leis teriam aplicação independentemente da nacionalidade ou domicílio. Relativamente
ao segundo objectivo, visando em primeira linha as
pessoas, as respectivas leis nacionais acompanhá-lasiam para onde quer que elas se deslocassem. Apenas
se devendo ressalvar o caso da lei estrangeira a aplicar ser atentatória da ordem pública do país que iria
aplicar essa lei nacional.
Mas, mesmo entre os sistemas nacionais há
divergências inclusivamente quanto ao âmbito das
matérias a incluir no estatuto pessoal, abrangendo
os sistemas da família romano-germanica um número
mais extenso de matérias nesse domínio do que os
sistemas da Common Law.
Também quanto à delimitação dessas matérias
abrangidas pelo estatuto pessoal existem divergências. Enquanto os sistemas da Common Law adoptam
o princípio do domicílio, a maioria dos países da Europa continental segue o princípio da nacionalidade.
É verdade que, tanto a nacionalidade, como o
domicílio, são elementos de conexão que exprimem
essa ligação com a pessoa em causa. Asseguram uma
maior continuidade das qualidades e situações jurídicas do estatuto pessoal, pelo que tais elementos de
conexão conferem maior estabilidade e uma maior
facilidade na sua concretização, dificultando a fraude
à lei.
O elemento de conexão nacionalidade é, como
antes ficou dito, preferencialmente adoptado pelos
países de emigração, interessados em manter a sua
ligação com os nacionais residentes no estrangeiro.
Os Estados de maior imigração têm, em regra,
um interesse contrário e, ao adoptarem o princípio do
domicílio, fomentam a manutenção da coesão jurídica
e uma maior facilidade na administração da justiça.
Atentas as diversas vantagens e inconvenientes que cada um destes factores de conexão podem
apresentar, seria desejável uma eventual articulação

Cfr. Isabel Magalhães Colaço, Direito Internacional Privado, parte II - “ Do sistema de normas de conflitos portuguesas (Lições proferidas ao 5º ano jurídico
de 1969/1970. Apontamentos dos alunos) Lisboa

Jan.2006 - Boletim Informativo

107

Conselho Superior da Magistratura

entre os mesmos, quer na determinação da lei primariamente relevante, quer na abertura a favor de
uma autonomia conflitual limitada a essas matérias
de estatuto pessoal.
Perante o Direito de Conflitos português, é a lei
pessoal que rege o conjunto de matérias definido no
artigo 25º do Código Civil – o estado dos indivíduos, a
capacidade das pessoas, as relações de família e as sucessões
por morte. Este preceito tem, no entanto, de ser conjugado com o disposto no artigo 31º, nº 1 do mesmo
diploma que consagra o princípio da nacionalidade,
limitado embora pela relevância que a lei concede,
em certos casos, à lei da residência habitual (artº 31º,
nº 2 do CC) 5.
II . I. b) A regra de conflitos de leis em matéria
sucessória
O direito moderno sobre as sucessões caracteriza-se essencialmente por ter em consideração, como
elementos principais ou circunstâncias de conexão:
- a pessoa do defunto ou os bens que integram o seu
património.
Submetendo-se a sucessão à lei pessoal, regerse-á por uma lei única, seja qual for a natureza e a situação do património deixado pelo falecido. Tomando-se, ao contrário, em consideração, como circunstância de conexão, a situação dos bens, a sucessão será
regulada por várias leis correspondentes à natureza e
situação dos bens constitutivos desse património.
Muito embora a sucessão “ab intestat” se distinga da testamentária, aplicam-se a ambas as mesmas
regras.
No direito internacional privado das sucessões
várias questões se podem formular. Haverá, pois, que
ponderar se:
i) A abertura da sucessão, o momento, lugar e
causa se deverão determinar pelo estatuto pessoal do de cujus;
ii) A qualidade de herdeiro se deverá determinar
pela sua lei pessoal;
iii) À declaração de aceitação ou repúdio da herança, por parte do herdeiro, se deverá impor a lei
pessoal daquele;
5

6

iv) Exigindo a declaração de vontade do de cujus
forma solene para a produção de efeitos atinentes à herança, se deverá aplicar a regra locus regit
actum;
v) Nas operações de administração da herança, na
existência, função e nomeação dos inventariantes deverá também prevalecer, com carácter primordial, a lei pessoal, caso a tal se não opuser a
ordem pública nacional.
Vejamos.
Como é sabido, já Savigny defendia a aplicação da lei pessoal do de cujus, por ser a única capaz
de congregar a unidade da lei aplicável à sucessão.
Todavia, para este autor a lei pessoal correspondia,
como anteriormente se expôs, à lei do domicílio.
Esta concepção, que evita o fraccionamento
da sucessão “depeçage”6, não é seguida por todos os
países, mesmo na Europa Continental. Com efeito,
vários são os países que estabelecem uma distinção
entre a sucessão por morte imobiliária e a sucessão
mobiliária, regendo-se, a primeira, pela lex rei sitae
e, a segunda, pela lei do domicílio do autor da sucessão.
Portugal, seguindo a tradição do direito romano da universalidade da sucessão, aplica ao nível do
Direito de Conflitos, como decorre do disposto no
artigo 62º do Código Civil, em caso de sucessão por
morte – sucessão legal, legítima, legitimária ou voluntária - a lei pessoal do autor da sucessão ao tempo
do falecimento deste, que é, como expressamente se
infere do artigo 31º, nº 1 do C.C., a lei da nacionalidade.
Do balanceamento entre as vantagens e inconvenientes dos dois sistemas – unitário e fraccionado – o primeiro supera em vantagens o segundo. A
opção por este princípio de unidade da lei aplicável
à sucessão, acarretará a irrelevância do lugar da situação dos bens, mesmo que a herança do de cujus seja
integrada por bens imóveis.
Naturalmente que estando em causa a validade
substancial de uma disposição por morte, e porque

Sobre a aplicação do preceito aos actos jurídicos pertencentes ao estatuto pessoal, Ferrer Correia, Direito Internacional Privado, Alguns problemas, Coimbra,
pg. 254; Baptista Machado, Lições de Direito Internacional Privado, Apontamentos das aulas teóricas do ano lectivo 1971/1972 na Fac. Direito de Coimbra, 2ª
ed., Coimbra, 175; Isabel Magalhães Collaço, Direito Internacional Privado, parte II – Do sistema de normas de conflitos portuguesas (Lições proferidas ao 5º ano
jurídico de 1969/1970. Apontamentos dos alunos), Lisboa, 65 e ss.
Cfr. sobre o fenómeno do “depeçage”, Rui Manuel Moura Ramos, Droi International Prive bers la fin du vingtieme siecle: avancement ou recul ?, Documentação
e Direito Comparado, nº 73/74 (1998), 85
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sempre poderá ocorrer uma mudança de lei pessoal
entre a celebração do acto e a morte, só na data da
abertura da sucessão se poderá determinar a lei aplicável.
II . 1 . c) Âmbito do estatuto sucessório
O estatuto sucessório abrange todos os aspectos
da sucessão. Integrarão este estatuto, designadamente: - Abertura da sucessão; - Devolução; - Transmissão e partilha da herança; - Determinação do âmbito
da sucessão; - Capacidade sucessória (legal e testamentária); - Composição e hierarquia de sucessíveis;
- Causas da indignidade sucessória, - Exclusão de alguém que, em princípio, seria sucessível; - Aceitação
e repúdio da herança; - Redução das liberalidades;
- Transmissão da herança; - Poderes do administrador da herança e executor testamentário; - Administração da herança pelos co-herdeiros; - Negócios sucessórios (interpretação do testamento); Falta e vícios
da vontade do autor da sucessão; Admissibilidade de
testamentos de mão comum e de pactos sucessórios; Forma dos negócios sucessórios e formalidades stricto sensu; - Liquidação e Partilha da herança.
II . 1 . d) Questões formuladas
Pergunta 1:
Que questões é necessário incluir na lei em
matéria de sucessões ?
Cientes da dificuldade na obtenção de consenso
com vista à harmonização internacional das normas
de conflitos em matéria sucessória, seria de aproveitar
a actual vontade comum dos Estados que integram a
União Europeia no sentido da comunitarização das
matérias atinentes às sucessões e testamentos, pelo
que seria desejável a inclusão no futuro instrumento comunitário, senão todas, pelo menos
grande parte das matérias acima enumeradas
atinentes ao estatuto sucessório, incluindo a administração e a partilha da herança.
Pergunta 2:
Que critérios de conexão utilizar para determinar a lei aplicável ?
7

Deverá ser utilizado o mesmo critério para
todos os domínios abrangidos pela lei aplicável ou poderão ser utilizados diferentes
critérios para os diferentes aspectos da sucessão ?
A divergência de sistemas vigentes nos países
comunitários, quer no sentido de uma unidade da
lei aplicável à sucessão, predominantemente a lei da
nacionalidade, quer no sentido de uma pluralidade de
leis, resultante da distinção entre bens móveis e bens
imóveis – lei do último domicílio ou lei da situação dos
imóveis, respectivamente - impõe que no projecto do
instrumento comunitário se pondere a possibilidade
de conjugação destes dois sistemas.
O conceito de domicílio não se mostra definido
de igual modo nos diferentes países comunitários.
No direito anglo-saxónico o conceito de domicílio
varia conforme os ramos de Direito em causa e exprime a ligação de um indivíduo a uma circunscrição territorial sujeita a um único sistema jurídico.
Há várias modalidades de domicílio: - legal, sendo o
mais importante o denominado “domicile de origin” e
voluntário, designado “domicile of choice”. Este, pressupõe a fixação da residência efectiva e a intenção
de residência permanente, incluindo a intenção de
abandonar o domicílio anterior7.
De resto, para a concretização do elemento de
conexão domicílio pode recorrer-se à qualificação lege
fori ou lege causae, o que poderá dificultar ainda mais
essa concretização.
Importa, portanto, no futuro instrumento
comunitário, dar preferência ao conceito de residência habitual, procurando conciliar os elementos de conexão nacionalidade e residência
habitual, este menos carregado de elementos
técnico jurídicos do que o conceito de domicilio
e que suscita menos problemas de qualificação.
O conceito de residência habitual deverá ser
entendido como o centro de vida pessoal do indivíduo, o local onde habitualmente se mora com carácter de estabilidade, já que o qualificativo de “habitual” exige essa estabilidade e permanência. Este
conceito reflecte com elevado rigor a situação que
melhor releva para efeitos de se considerar que se-

Vide Luís de Lima Pinheiro, Direito Internacional Privado, I Vol., 347-350.
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rão as leis desse local que se encontram em posição
privilegiada para exprimir uma maior ligação com a
pessoa em causa.
Assim, as matérias integradoras do estatuto sucessório deverão, em princípio, reger-se pela lei da
residência habitual do de cujus à data do falecimento,
desde que o mesmo nesse país tenha residido, por
um período temporal significativo, por exemplo, nos
dois anos anteriores à data do óbito.
Na Convenção aplicada às sucessões por morte “Convention sur la loi aplicable aux sucessions
à cause de mort”, concluída na Haia, em 01.08.89,
à qual Portugal não aderiu, prevê-se, no artigo 3º,
nº 2, o período temporal de cinco anos, o qual tem
sido por muitos considerado excessivo, posição com
a qual se concorda. Daí que tal período deverá ser
reduzido, não devendo, na nossa perspectiva, ser totalmente eliminado.
Quando o período de residência no Estado da
residência habitual for inferior ao prazo supra aludido, deverá ser aplicável a lei do Estado da nacionalidade do falecido. Esta lei poderá igualmente ser
aplicável mesmo que o de cujus haja aí residido por
um período superior ao que vier a ser estabelecido
– por exemplo, entre dois e cinco anos - sempre que,
excepcionalmente, no momento da morte, o autor da
sucessão revele ter laços manifestamente mais estreitos com o Estado da sua nacionalidade8
Deverá ser ressalvada a possibilidade de designação da lei de um outro Estado em duas situações:
i) Para reger o conjunto da sucessão, mediante declaração a efectuar no momento da designação
ou no momento da falecimento, sempre que o
Estado designado seja o da nacionalidade ou
que o falecido haja tido nesse Estado a sua residência habitual.
ii) Para reger a sucessão de certas espécies de bens,
salvo se essa designação for atentatória de regras
imperativas da lei aplicável segundo os critérios
antes referidos – lei da nacionalidade ou lei da
residência habitual.
Para garantir a unidade da sucessão, deverá ser
8
9

de rejeitar uma maior pluralidade de elementos de
conexão, designadamente, tendo em consideração
a natureza dos bens. É, por isso, e em princípio, de
afastar a aplicação do elemento de conexão “lex rei
sitae”.
Mas, quando os bens que integram a transmissão sucessória forem imóveis não é possível eliminar
totalmente a intervenção do Estado da situação desses imóveis, quer por virtude do instituto de reenvio,
quer por força da eventual consagração da autonomia
da vontade, através da figura da professio juris.
Acresce, por outro lado, que a transmissão de
um imóvel dá sempre lugar a inscrições prediais – de
aquisição ou até de constituição de hipotecas – sendo, por isso, necessário que o Estado da situação do
imóvel seja competente para fornecer todos os documentos exigíveis para às aludidas inscrições.
Para a determinação dos direitos sucessórios, os
tribunais e as autoridades do Estado da situação dos
bens imóveis terão de aplicar a lei da residência habitual do de cujus, no momento do falecimento.
Poderão ser admissíveis reservas com formulação próxima da propugnada no artigo 15º da anteriormente citada Convenção da Haia de 01.08.89, no
sentido de obstar a que a lei aplicável seja susceptível de atentar contra regimes específicos a que certos
imóveis integrados na herança estejam eventualmente sujeitos pela lei do Estado da sua situação.
II . 2 . TESTAMENTOS E PACTOS SUCESSÓRIOS
II . 2 . a) Da sucessão testamentária
O fenómeno sucessório, enquanto transmissão
ou transferência9 de direitos e obrigações do de cujus
para os sucessíveis, é determinado pelas seguintes
causas:
i) Por virtude da lei;
ii) Por virtude da vontade do de cujus ou,
iii) Por virtude do contrato.
Quando o título de vocação sucessória é a lei,
fala-se em sucessão legal, que apresenta duas vertentes - sucessão legítima e sucessão legitimária. Se o

Cfr. neste sentido artigo 3º, nºs 2 e 3 da Convenção da Haia sobre a lei aplicável às sucessões por morte, concluída em 01-08.1989.
Vide a propósito das teses que se confrontam na doutrina quanto à estrutura do fenómeno sucessório e ao entendimento dos direitos subjectivos que
integram o património do autor da sucessão como “estruturas objectivas”, Francisco Pereira Coelho, Direito das Sucessões, Coimbra, 7 e segs. e José João
Gonçalves de Proença, Direito das Sucessões, Quid Juris, 12-15.
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título de vocação é a vontade do de cujus, fala-se em
sucessão voluntária que, por sua vez, se desdobra em
sucessão testamentária e contratual.
Para que a transmissão sucessória se verifique,
necessário se torna o preenchimento de dois pressupostos. Por um lado, o chamamento dos sucessíveis
para o efeito referido pela lei ou pela vontade do de
cujus; por outro lado, a capacidade sucessória dos sucessíveis.
A sucessão testamentária abrange o testamento propriamente dito, mas também aspectos que se
situam antes e depois do título de vocação: – chamamento dos sucessíveis; - capacidade testamentária; instituto da testamentaria.
O testamento, como acto jurídico de última
vontade do autor da herança, com vista à disposição
dos seus bens 10, tem como características:
i) Unilateralidade, porque independente, na sua
formação, de uma manifestação de vontade diferente do testador;
ii) Pessoalidade, porque exprime a própria vontade do testador, uma vez que tem de ser feito
pessoalmente pelo autor da sucessão;
iii) Natureza de negócio jurídico “mortis causa”,
porque apenas produz efeitos depois da morte
do testador;
iv) Revogabilidade, posto que o testamento é um
acto que pode ser celebrado até ao momento da
morte do de cujus, e que terá como consequência
a livre revogação de todas as anteriores e incompatíveis manifestações de vontade do testador;
v) Solenidade da declaração testamentária, visto
ser um acto sujeito a formalidades destinadas a
assegurar a autenticidade e a livre manifestação
do acto do testador, e ainda a facilidade de prova e respectiva execução.
Sendo o testamento um negócio jurídico, é inequívoca a importância da capacidade para a sua celebração, bem como da formação e manifestação de
vontade testamentária.
Se é certo que a capacidade se tende a aferir pela
personalidade jurídica, a verdade é que não têm possibilidade de fazer testamento nem os menores não
emancipados nem os interditos por anomalia psíquica.
10

11

E, sendo a disposição testamentária constituída
pela manifestação de vontade do testador, mister se
torna pressupor a inexistência de vícios na sua formação e expressão.
A validade da celebração de um testamento não
está apenas condicionada pela capacidade testamentária do seu autor e da perfeição na formação da vontade, depende também da observância de determinadas formalidades.
No que concerne à forma dos testamentos, podem distinguir-se dois grupos de testamentos. Os
especiais - militares, marítimos, aéreos e os celebrados em caso de calamidade - e os comuns.
São formas comuns de testamentos:
i)	Testamento público, aquele que é escrito por
notário no seu livro de notas, de acordo com o
ditado ou com as declarações do testador;
ii)	Testamento cerrado, aquele que é escrito e assinado pelo testador ou por outra pessoa a seu
rogo, ou escrito por outra pessoa a rogo do testador e por este assinado. E, após ter sido lavrado pelo notário termo de aprovação, limitandose a verificar a sua validade formal, o mesmo é
fechado e lacrado.
II . 2 . b) Testamentos de mão comum
O testamento, para além das características antes enunciadas em II.2.a) – unilateralidade e pessoalidade – poderá deter ainda a característica da
individualidade.
Em alguns sistemas jurídicos, como sucede em
Portugal, o testamento só pode ser efectuado por
uma pessoa e não simultaneamente por duas ou mais.
E, por isso, na nossa ordem jurídica são proibidos os
denominados testamentos de mão comum.
Em vários sistemas jurídicos outras formas de
testamento são admissíveis:
i)	Testamento nuncupativo (testamento de
boca) 11, consubstanciado numa declaração de
última vontade meramente verbal;
ii)	Testamento hológrafo, também designado
testamento particular, escrito e assinado pelo

Cfr. sobre a noção de testamento, enquanto facto designativo da vocação sucessória, que forma com a morte um facto complexo de produção gradual,
Galvão Teles, Direito das Sucessões, Coimbra Editora, 1996, pg. 115.
Sobre a etimologia da palavra www.etimo.it
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próprio testador, sem subordinação a quaisquer
outras formalidades;
iii)	Testamento conjuntivo, quer seja simultâneo,
recíproco ou correspectivo.
No testamento simultâneo, os testadores dispõem conjuntamente, num só acto, a favor de outra
pessoa. No testamento recíproco, os testadores, em
acto único, estabelecem deixas entre si, designando
que será herdeiro o que sobreviver. No testamento
correspectivo, os testadores efectuam disposições, no
mesmo acto, em retribuição de outras correspondentes.
A proibição dos testamentos de mão comum,
como sucede em alguns sistemas jurídicos, designadamente em Portugal12, funda-se na intenção do
legislador de evitar que um dos testadores exerça
sobre o outro, ascendente que o leve a manifestar a
sua vontade em condições não inteiramente livres,
facultando a possibilidade de o mesmo ser revogado,
por qualquer das partes, sem dependência ou subordinação à outra parte.
Também no sistema jurídico português não se
admitem os testamentos nuncupativos nem hológrafos.
É, no entanto, válido o testamento per relationem. Designa-se como tal o testamento cujas
disposições dependam de instruções verbais ou constantes de documentos diversos do próprio testamento, sendo certo que, no entender de alguma doutrina,
para serem validas as instruções ou recomendações
terão de se reportar apenas a aspectos de execução da
disposição testamentária, já que o essencial terá de
constar do próprio testamento, designadamente, a
instituição de herdeiro ou a nomeação de legatários,
o objecto da disposição e o carácter vinculativo da
mesma13. Na verdade, entendimento diferente subverteria o princípio do formalismo do negócio testamentário.
II . 2 . c) Pactos sucessórios
O pacto sucessório consiste, num sentido mais
amplo, num acordo no qual intervêm como partes,
de um lado, o de cujus, de outro lado, o instituído.
12
13
14
15

Em tal contrato, uma pessoa ou renuncia à sucessão
de pessoa viva, ou dispõe da sua própria sucessão ou
dispõe da sucessão ainda não aberta de outra pessoa.
Esboça-se, por isso, uma classificação tripartida
i)
ii)
iii)

:

14

Pactos sucessórios renunciativos;
Pactos sucessórios designativos;
Pactos sucessórios dispositivos.
Alguma doutrina utiliza um conceito mais
restrito de pacto sucessório, que apenas abrange os
pactos sucessivos designativos, através dos quais se
realizam disposições de bens mortis causa.
No contrato sucessório, a sucessão origina-se
em duas manifestações de vontade – instituição e
aceitação, sendo a primeira proveniente do dono dos
bens, e a segunda do instituído. Estas duas manifestações de vontade fundam-se num só acto. A aceitação precede o falecimento, perde individualidade e
incorpora-se no acto instituído.
A instituição pactícia não se confunde com a
sucessão testamentária. Nesta, testamento e aceitação
constituem actos distintos, apresentando-se cada um
desses actos como manifestações de vontade correlaciondas, mas diversas, conservando cada um a sua independência. Acresce que o testamento está sujeito à
livre revogação unilateral, i.e., mantém-se na inteira
disponibilidade do testador, que pode revogá-lo até
ao último instante de vida. No contrato sucessório,
a revogação é bilateral, só é possível a sua revogação
se o fizerem de comum acordo, não podendo nem o
instituidor, por si só, revogá-lo, nem o instituído repudiá-la, permanecendo o mesmo indestrutível.
Muitos sistemas jurídicos entendem que são
válidas as estipulações contratuais envolvendo sucessões. Noutros, nos quais se inclui Portugal, tais contratos são proibidos – pactos sucessórios dispositivos
e renunciativos - não se podendo alienar ou renunciar a sucessão de pessoa viva 15 .
A proibição de estipulações bilaterais sobre sucessão futura, de feição contratual, funda-se em diferentes razões consoante a espécie de actos – ou por
se querer conservar até ao último momento de vida
a liberdade de disposição por morte; ou porque se

Estatui o artigo 2181º do Código Civil que “Não podem testar no mesmo acto duas ou mais pessoas, quer em proveito recíproco, quer a favor de terceiro”.
Cfr. neste sentido, José de Oliveira Ascensão, Direito Civil Sucessões, Coimbra Editora, 1981, pg. 81.
Cfr. contra esta conceptualização, Inocêncio Galvão Teles, Direito das Sucessões, Noções Fundamentais, Coimbra Editora, 4ª ed., pgs. 99-100
V. artigo 2028º do Código Civil.
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considera imoral alienar bens em que eventualmente
se sucederá, estando ainda vivo o dono desses bens;
ou, finalmente, porque se quer que o sucessível conserve a liberdade de aceitar ou repudiar até depois da
morte do de cujus.
De resto, em alguns Estados da União Europeia
considera-se que a proibição destes pactos se impõe
tendo em consideração a ordem pública internacional desse Estado. Esta, é constituída pelos princípios
ético-jurídicos fundamentais que regem a vida social desse Estado, de forma tal que é intolerável a
aplicação de normas de direito material estrangeiro
que violem esses princípios, mesmo que resultem
competentes da aplicação das normas de conflito. Na
aplicação da ordem pública internacional não se trata
de ajuizar da justiça da lei estrangeira, mas apenas da
sua conformidade com os referidos princípios ético-jurídicos da lex fori16.
No direito português os pactos sucessórios
admissíveis são pactos designativos e têm de estar
formalizados em convenção antenupcial, tanto se
podendo fazer a instituição de herdeiro, como a nomeação de legatário17.
Podem designar nos pactos sucessórios formalizados em convenção antenupcial, qualquer dos esposados (doações mortis causa para casamento, expressamente
consideradas na lei como pactos sucessórios) ou um terceiro. Neste caso, a disposição só terá carácter contratual, se esse terceiro intervier no pacto.
II . 2. d) Questões formuladas
Pergunta 3:
i) Qual deverá ser a lei aplicável à capacidade
testamentária em geral ?
A capacidade testamentária em geral integra o
estatuto sucessório, pelo que, atentas as considerações mencionadas em II.1., no futuro instrumento
16
17
18

19
20

21

22

comunitário essa matéria deverá reger-se pela
lei da residência habitual do falecido, no caso de
se verificar uma maior ligação com essa lei, ou
seja, sempre que o falecido tenha residido nesse país por um período temporal significativo,
por exemplo, nos dois anos anteriores à data do
óbito18.
Questão controversa é saber se essa lei da residência habitual do falecido deve ser aferida em relação à data da celebração do testamento ou à data do
falecimento.
É certo que a capacidade testamentária deverá, logicamente, ser apreciada à luz da lei aplicável à
data da celebração do testamento. Mas, tal não obsta a que essa questão não deva ser apreciada, de
forma subsidiária, tendo em consideração também a data do falecimento.
Caso inexista a supra referida ligação com a
lei da residência habitual, deverá ser aplicável a
lei do Estado da nacionalidade do falecido.
Pergunta 3:
ii) Qual deverá ser a lei aplicável à validade da
forma do testamento ?
Prevê a lei portuguesa, quanto à forma do testamento, que as disposições por morte, bem como a
sua revogação ou modificação serão válidas, se corresponderem às prescrições da lei do lugar onde o acto
for celebrado, ou às da lei pessoal do autor da herança, quer no momento da declaração, quer no momento da morte 19 20.
Ressalva-se, no entanto, a situação de um testamento feito por um português no estrangeiro que,
para produzir efeitos em Portugal, carece da observância de uma forma solene na sua feitura21, podendo
entender-se como tal a necessidade de intervenção de
uma entidade dotada de fé pública na elaboração ou
aprovação22

Neste sentido, Ferrer Correia, Lições de Direito Internacional Privado, Coimbra, 1973, 568.
A este propósito se referem os artigos 1700º a 1706º, 1754º e 1755º, todos do Código Civil
Como anteriormente se evidenciou no artigo 3º, nº 2 da Convenção aplicada à sucessão mortis causa, concluída em Haia, em 01.08.89, prevê-se um prazo
de cinco anos.
Cfr. artigo 65º, nº 1 do Código Civil.
António Marques dos Santos, in “Testamento público”, C.J./STJ ano III (1995), Tomo II, 7, fala na preocupação de justiça material subjacente à conexão
alternativa consagrada no artigo 65º, nº 1 do C.C., numa ideia de favor negotii (favor testamenti), na acepção de favor validitatis, tendente a favorecer a validade
formal das disposições por morte
Cfr. artigo 2223º do Código Civil, por aplicação da lei pessoal do autor da herança no momento da declaração.”ex vi “ do nº 2 do artigo 65º do mesmo
diploma
Vide a propósito da controvérsia quanto ao sentido da expressão forma solene, Luís de Lima Pinheiro, Direito Internacional Privado, II Vol., 2ª Ed. Almedina,
pg. 167.
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No futuro instrumento comunitário será de
dar relevância, quanto a esta matéria, à lei do lugar onde o acto tiver sido celebrado, tendo como
objectivo o reconhecimento da validade do negócio
jurídico celebrado em conformidade com a lei desse país. Protege-se, deste modo, a confiança que o
autor da herança investiu na validade do acto tendo
em consideração as leis em vigor e a prática corrente
nesse país.
Também é de sufragar a consagração de outras
conexões alternativas para salvaguardar a validade do
testamento, como resulta do entendimento expresso na Convenção da Haia sobre os conflitos de leis
em matéria de forma de disposições testamentárias
“ Convention sur les conflits de lois en matiére de
form des dispositions” concluída em 5.10.1961,
transposta para os respectivos direitos internos de
vários países da União Europeia, mas que Portugal
não ratificou.
Nesta Convenção prevêem-se várias conexões
alternativas, para além do lugar da celebração do testamento, tais como:
i) A lei pessoal do falecido no momento da celebração do testamento, ou no momento do falecimento;
ii) A lei do domicílio no momento da morte do
de cujus ou no momento da celebração do testamento.
Importa ter ainda presente, estando em causa
um testamento internacional, a necessidade de observância das formalidades que se encontram previstas
na Lei Uniforme Sobre a Forma de um Testamento
Internacional.23
Decorre da aludida Lei Uniforme que um testamento, para ser válido, deverá ser reduzido a escrito,
não sendo necessário que seja o próprio testador a
escrevê-lo. Poderá ser escrito em qualquer língua, à
mão ou mediante outros meios, devendo o testador
declarar, na presença de duas testemunhas e de pessoa habilitada a tratar das matérias relativas ao testamento internacional, que o documento constitui
o seu testamento e que conhece as disposições dele
constantes.
23

24
25

O testador deverá assinar o testamento na presença das testemunhas e da pessoa habilitada ou reconhecer a respectiva assinatura, caso o mesmo esteja
previamente assinado.
Pergunta 3:
iii) Qual deverá ser a lei aplicável à validade do
conteúdo do testamento ?
No futuro instrumento comunitário, a lei
aplicável à validade do conteúdo do testamento
deverá ser, em regra, a lei da residência habitual
do falecido à data da declaração, desde que o de
cujus nesse país tenha residido, por um período temporal significativo, como se refere supra.
No caso de ineficácia de um testamento por ser
susceptível de ofender a legítima dos herdeiros, uma
vez que essa situação só pode ser aferida à data da
abertura da sucessão e em face da lei efectivamente
aplicável, terá a mesma que ser ressalvada.
Pergunta 3:
iv) Qual deverá ser a lei aplicável à validade
dos testamentos de mão comum ?
A legalidade ou a proibição dos testamentos de
mão comum não deve ser qualificada como relativa à
forma do testamento, mas sim à sua substância, como
é, de resto, considerada na lei portuguesa, sendo que
o Código Civil submeteu tal matéria à lei pessoal 24.
Esta opção justifica-se pela preocupação de subtrair a formação da vontade do testador à pressão de
terceiros e prende-se com a liberdade de revogação
do testamento25
Com o objectivo de favorecer a validade dos
testamentos, o futuro instrumento comunitário
deverá optar, quanto à validade dos testamentos
de mão comum, pela aplicação, alternadamente,
da lei interna do lugar de celebração do testamento ou do lugar onde o testador tiver a sua residência habitual, quer seja no momento da sua
celebração ou no momento do seu falecimento.
Deverão, no entanto, ser admissíveis reservas,
consagrando apenas a aplicação da lei da residência
habitual do testador.

Convenção relativa à Lei Uniforme sobre a Forma de um Testamento Internacional, concluída em Washington em 26.10.1973 e que entrou em vigor em
09.02.1978 e à qual Portugal aderiu – Decº-Lei nº 252/75, de 23 de Maio. Tradução para português está publicada in D.G. 119, I s., de 23.05.1975; Adesão de Portugal à Convenção: Aviso de 21.09.1977, D.R. nº 219, I s. de 21.09.1977 e que entrou em vigor em 09.02.1978 (v. Aviso nº 204/98, D.R.
I s. nº 245, de 23.10.1998).
Cfr. António Marques dos Santos, ob. cit., pg. 8
Neste sentido, Luís Lima Pinheiro, ob.cit., pg. 316
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Pergunta 3:
v) Qual deverá ser a lei aplicável à validade
dos pactos sucessórios ?
Como acima se salientou, os pactos sucessórios são inválidos perante alguns sistemas, designadamente, o italiano, sendo amplamente admitidos
noutros, por exemplo, no alemão, no escandinavo e
no suíço. O direito francês, bem como o direito português, assumem uma posição intermédia. O direito
português admite os pactos sucessórios apenas como
elemento da convenção antenupcial.
No futuro instrumento comunitário, se
apenas uma pessoa fizer disposições por morte
no pacto sucessório, dever-se-á estabelecer, uma
conexão alternativa: – o pacto deverá ser regido pela lei que seria aplicável à sucessão caso a
pessoa tivesse falecido no dia da sua celebração
ou, se for inválido perante essa lei mas válido
segundo a lei efectivamente aplicável à sucessão,
deverá ser regido por esta última lei.
Se o pacto sucessório disser respeito à sucessão de mais de uma pessoa, deverá estabelecer-se uma conexão cumulativa com cada uma
das leis que seria aplicável à sucessão se estas
pessoas tivessem falecido no dia em que o pacto
foi celebrado.
Deverá ainda ser facultada a escolha pelas
partes em causa, da lei da residência habitual ou
da nacionalidade da pessoa ou de uma das pessoas a que a sucessão disser respeito.
Pergunta 3:
vi) Qual deverá ser a lei aplicável à validade da
revogação do testamento ?
A lei aplicável à validade da revogação do
testamento deverá ser igualmente a lei da residência habitual do falecido ao tempo da declaração, desde que o de cujus nesse país tenha residido,
por um período temporal significativo, como referido supra.
II . 3 . COMORIENTES
Etimologicamente a palavra comoriência designa morrer com, i.e., morte ao mesmo tempo, simultânea, de duas ou mais pessoas.
Comorientes são pessoas que falecem na mesma
ocasião, sem que se possa determinar quem faleceu

primeiro. O instituto da comoriência está previsto
na lei civil de todos os sistemas jurídicos e, se não for
possível averiguar, mediante prova pericial, qual dos
comorientes precedeu aos outros, estabelece-se uma
presunção de que faleceram simultaneamente.
A presunção de morte simultânea é de particular interesse no direito sucessório, visto que o domínio e a posse da herança se transmitem no exacto
momento do óbito. Ocorrendo a morte de parentes
sucessíveis na mesma ocasião, e não sendo possível
apurar a precedência, aplica-se o critério da simultaneidade, de modo que cada falecido deixa a herança
aos próprios herdeiros.
Questão formulada
Pergunta 4:
Como resolver a questão da eventual incompatibilidade das leis aplicáveis às sucessões de comorientes?
A solução mais aceitável parece ser a adoptada
pela Convenção da Haia de 1 de Agosto de 1989
“Convention sur la loi aplicable aux sucessions à
cause de mort”, a qual prevê que, em caso de incompatibilidade de leis sucessórias aplicáveis,
nenhum dos comorientes terá qualquer direito
sobre a sucessão do outro ou dos outros.
II . 4 . ESCOLHA DO DIREITO APLICÁVEL
À SUCESSÃO
II . 4 . a) A autonomia da vontade no direito internacional privado das sucessões
A escolha da conexão assente no princípio da
autonomia privada exprime a utilização de elementos de conexão cujo conteúdo pode ser modelado pelos interessados.
Razões de certeza, previsibilidade e facilidade
na determinação da disciplina material do caso, aliadas à protecção da confiança e expectativas das partes, justificam a admissibilidade da designação do
Direito aplicável efectuada pelos interessados (professio iuris), o que sucede na generalidade das relações
disponíveis.
Na maior parte dos países da União Europeia,
tal como sucede em Portugal, não se prevê a liberdade contratual das partes em direito internacional
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privado em matéria de estatuto pessoal e, designadamente, no que se refere às sucessões.
Esta limitação tem a ver com o receio de que o
de cujus venha, por esta via, subverter as disposições
relativas ao direito reservado aos herdeiros estabelecido em muitos dos sistemas jurídicos comunitários.
Neste âmbito, a possibilidade de modificar a
conexão objectiva prevista na lei por uma “professio
juris” é, em regra, muito restrita e limitada. Há, inclusive alguns países europeus que consideram que
essa limitação é imposta pelo conceito de reserva de
ordem pública internacional, i.e., abarca a cláusula
geral que actua sempre que, perante as circunstâncias
do caso concreto, o resultado da aplicação do Direito
estrangeiro competente segundo o Direito de Conflitos, traduza uma incompatibilidade com os princípios e normas fundamentais do direito nacional.
A Convenção sobre os acordos de escolha do
foro, “Convention sur les accords d’elections de for”,
concluída na Haia em 25 de Novembro de 1965, que
Portugal não ratificou, exclui expressamente, no artigo 2º, nº 3, a sua aplicação em relação a matéria
sucessória 26.
Sucede que, por vezes, o Direito de Conflitos,
sem conceder relevância directa à vontade das partes
na determinação do Direito aplicável, prevê conexões
alternativas, as quais criam elas próprias um espaço
de autonomia.
É, no entanto, justificável a admissibilidade,
ainda que de forma limitada, de escolha pelo interessado da lei aplicável em matéria sucessória.
II . 4 . b) Questões formuladas
Dada a sua manifesta ligação, às perguntas 5ª a
7ª será dada uma resposta global.
Pergunta 5:
Será de prever a possibilidade de o futuro
de cujus (numa sucessão testamentária ou
ab intestato) escolher a lei aplicável à sucessão, com ou sem o acordo dos seus herdeiros presumidos ?
Será de alargar essa possibilidade aos herdeiros após a abertura da sucessão ?
26

27

Pergunta 6:
Se se admitir a escolha da lei em matéria
sucessória, será de limitar as possibilidades
de escolha e determinar as respectivas modalidades?
Sob reserva de não terem sido designados
os elementos de conexão objectiva, será
oportuno admitir os critérios seguintes: nacionalidade, domicílio, residência habitual
ou outro?
Pergunta 7:
Quando devem verificar-se estes critérios
de conexão? Será necessário sujeitá-los a
condições especiais (duração, manutenção
à data da morte, etc.)?
O futuro instrumento comunitário deverá,
a nosso ver, prever, com carácter subsidiário,
uma abertura à autonomia da vontade no Direito Internacional Privado das Sucessões, como
paulatinamente tem vindo a suceder em vários países da Europa, tais como Finlândia, Itália ou Alemanha.
Deverá, por isso, ser admitida a possibilidade
de escolha, por parte do futuro de cujus, para reger o
conjunto da sua sucessão, a lei da sua residência
habitual ou a lei da sua nacionalidade, aferida
quer ao momento da designação, quer ao momento do falecimento27.
Será de ponderar também, tal como sucede na
supra citada Convenção da Haia de 01.08.1989, a
possibilidade de admissão da escolha de uma lei
para reger a sucessão de certos bens, nomeadamente imóveis, desde que a aplicação dessa lei não
produza ofensa das regras injuntivas da lei que, por
força da conexão objectiva, seria aplicável.
É imperioso que se exija, à conexão subjectiva,
forma similar à exigível para a celebração de um testamento.
No que concerne ao alargamento aos herdeiros da possibilidade de escolha da lei aplicável, essa
hipótese deverá ser admissível, com a limitação dos
herdeiros poderem escolher, para a partilha dos bens
da herança, a lei do Estado onde ocorreu a abertura

V. também neste mesmo sentido, artigo 2º, nº 2 alínea d) da recente “Convention sur les accords d’election de for”, de 30.06.05, acessível no site da Conférence
de la Haya de Droit International Privé – www.hcch.net
Em sentido idêntico, artigo 5º da Convenção da Haia sobre a lei aplicável às sucessões por morte, concluída em 1 de Agosto de 1989.
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da sucessão, ou até, a lei do Estado onde se situam a
maioria dos bens.
Pergunta 8:
Será de admitir a escolha da lei aplicável relativamente aos testamentos de não comum
e aos pactos sucessórios?
Será necessário enquadrar esta escolha? Em
caso afirmativo, de que modo?
Como ficou dito na parte final da resposta à
pergunta 3ª, no que respeita à validade dos pactos
sucessórios, deverá ser facultada às partes em causa
a escolha da lei da residência habitual ou da nacionalidade da pessoa ou de uma das pessoas a que a
sucessão disser respeito.
A aplicação da lei resultante da designação
expressamente efectuada, quer no pacto sucessório,
quer no testamento de mão comum, não poderá, no
entanto, atentar contra os direitos que a lei aplicável,
por virtude da conexão objectiva, preveja, com carácter imperativo, v.g. legítima de um dos herdeiros
sem que o mesmo intervenha no pacto.
Regime semelhante encontra-se, de resto, estabelecido nos artigos 11º e 12º da Convenção da Haia
sobre a lei aplicável às sucessões por morte, concluída
em 1 de Agosto de 1989.
Pergunta 9:
Deverá ser permitido que um cônjuge escolha a lei aplicável ao seu regime matrimonial para reger a sua sucessão?
A maior parte dos países que integram a União
Europeia conferem aos cônjuges a escolha da lei aplicável aos respectivos regimes matrimoniais.
Prevalecem neste domínio, em regra, ou a lei
da nacionalidade comum dos cônjuges, ou a lei do
domicílio matrimonial comum ou a primeira residência matrimonial dos cônjuges.
No caso dos cônjuges terem nacionalidades diferentes, o futuro instrumento comunitário deverá prever a possibilidade daqueles poderem
escolher a aplicação do regime matrimonial ao
seu regime sucessório, pois só assim seria possível
compatibilizar ambos os regimes – matrimonial e
sucessório.

II . 5 . RESERVAS SUCESSÓRIAS
Questões formuladas
Pergunta 10:
Será necessário garantir a aplicação da reserva sucessória quando a lei aplicável por
força da norma de conflitos não reconhece
esta figura ou define o seu alcance de forma
diferente?
Em caso afirmativo, de acordo com que modalidades?
São diferentes as disposições nos Estados da
União Europeia relativamente à devolução sucessória.
Com efeito, nem em todos os regimes jurídicos
existe, por exemplo, o sistema de reservas sucessórias
e de quota disponível. Saliente-se o caso do Direito
Inglês que ignora essas situações.
As regras de conflito de lei em matéria sucessória e em matéria matrimonial não estão coordenadas
nos Estados-Membros. Verificam-se casos em que,
por exemplo, o cônjuge sobrevivo ficaria mais, ou
porventura menos favorecido, consoante se aplicasse
um determinado regime matrimonial ou o regime
sucessório.
Não é tarefa fácil coordenar a conexão objectiva em matéria sucessória com aquela que se aplica
em matéria matrimonial, já que a determinação da
lei aplicável nesta última, apura-se no momento do
casamento, ao passo que a lei sucessória se determina
no momento do falecimento, podendo, obviamente,
não haver coincidência entre elas.
A escolha, por parte dos cônjuges da lei aplicável ao regime matrimonial para reger a sua sucessão,
como antes ficou dito, é de ponderar.
Há que determinar as pessoas protegidas
pela reserva sucessória e pelas restrições à liberdade de dispor, por parte do de cujus, a fracção
dos bens que não são susceptíveis de serem atacados e a natureza do direito resultante da reserva sucessória.
No futuro instrumento comunitário, tal
como sucede na Convenção da Haia sobre a lei aplicável às sucessões por morte, de 01.08.89, haverá
que ponderar na possibilidade dos Estados-Membros formularem reservas com relação a
este regime.
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II . 6 . OS TRUSTS SUCESSÓRIOS
Questões formuladas
Pergunta 11:
Será necessário adoptar regras específicas
em matéria de conflitos de leis em matéria
de trusts ?
Em caso afirmativo, quais ?
O trust é um instituto próprio da common law
que vêm ganhando destaque e importância em todo
o mundo, designadamente pela funcionalidade que
apresenta, pelo seu baixo custo, pela segurança que
transmite e por ser relativamente livre de taxas e
controles governamentais, sendo muito utilizado no
planeamento sucessório.
Trust consiste basicamente num instituto pelo
qual uma pessoa (settlor) transfere total ou parcialmente a propriedade a um terceiro que irá gerir e
administrar essa propriedade de acordo com as instruções do respectivo dono. Configura-se como um
negócio fiduciário pelo qual uma pessoa singular ou
colectiva, designada por trustee, assume a obrigação
de administrar bens cuja propriedade continua juridicamente a pertencer a outra.
Assemelha-se em alguns aspectos ao fideicomisso28 29, mas com ele de modo nenhum se confunde.
O Relatório de Peter Schlosser30 considera que
existe um trust quando uma ou várias pessoas – trustees – detém direitos de qualquer natureza, sob reserva de apenas os exercerem em benefício de uma
ou várias pessoas – beneficiários – ou com o objectivo
autorizado pela lei, de tal forma que os benefícios
económicos resultantes desses direitos se destinam
não aos trustees mas aos beneficiários (podendo estes
últimos incluir um ou vários trustees) ou ainda a um
outro objecto do trust. Este é o conceito que tem sido
utilizado na interpretação das Convenções de Bruxelas e de Lugano e no Regulamento (CE) nº 44/2001,
de 22.12.2000.
Frequentemente o administrador dos bens é
uma instituição bancária. Trata-se de um negócio
fiduciário que pode ser formalizado mediante sim28

29
30

ples documento, com a indicação do administrador,
dos bens a serem geridos, dos nomes e qualificação
dos beneficiários e a duração do próprio trust, e não
carece de qualquer registo.
Os objectivos dos trust são múltiplos. Desde a
sua utilização nos casos de casamentos nos quais se
deseja limitar os direitos patrimoniais que dele surjam, passando pela sua utilização por investidores
que pretendem preservar o anonimato, até ao seu uso
frequente para transferir imóveis desconsiderando os
preceitos normativos do direito sucessório ou para
concretizar essa transferência sem a incidência do
respectivo imposto de sucessões e doações.
Esta figura jurídica é desconhecida em muitos
países da Europa continental, nos quais se inclui Portugal, alguns dos quais apenas admitem o instituto
do trust quando estabelecido por um residente ou
um nacional que detenha a maior parte do seu património fora desses países.
No aludido Regulamento (CE) nº 44/2001 que
abrange os trust constituídos por negócios jurídico
ou pela lei, estão excluídos os trust instituídos por
disposições por morte.
A Convenção da Haia sobre a Lei Aplicável ao
Trust e ao seu Reconhecimento, “Convention relative à la loi applicable au trust e à sa reconnaissance”, concluída em 1 de Julho de 1985, que entrou em
vigor no dia 1 de Janeiro de 1992, a qual Portugal
não ratificou, prevê a sua aplicação às relações jurídicas criadas por uma pessoa, por acto entre vivos ou
mortis causa, logo que os bens sejam colocados sobre
o controlo do trustee no interesse de um beneficiário
ou com um objectivo determinado.
O direito internacional tem conferido competência à lei prevista no trust, ou subsidiariamente à
lei do país onde a entidade se encontra, ou à lei do
lugar onde se encontram os bens. Tais condições são
excludente, o que significa que, na falta da primeira,
prevalecerão as demais.
Estando em causa uma situação de planeamento
sucessório, a aplicação do trust tem de sofrer restrições, caso o outorgante do trust seja cidadão

Fideicomisso designa a estipulação de última vontade, em virtude do qual o testador, constituindo uma pessoa como herdeiro ou legatário (fiduciário),
impõe-lhe a obrigação de, por sua morte ou sob certa condição, transmitir a outra pessoa (fideicomissário), por ele indicada, a herança ou legado.
O regime da substituição fideicomissária encontra-se previsto, no direito interno, nos artigos 2286º a 2296º do Código Civil.
Apud Luís de Lima Pinheiro, Direito Internacional Privado, Vol III – Competência Internacional e Reconhecimento de Decisões Estrangeiras, 92; www.hcch.net
(Recueil des cours de l’Académie de Droit International de La Haye)
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ou residente de um país que entenda que esse
trust viola os direitos dos herdeiros imperativamente previstos na lei.
No futuro instrumento comunitário dever-se-á optar pela consagração do princípio da
autonomia da vontade, estabelecendo-se que os
trusts devem ser regidos pela lei escolhida pela
pessoa que o constituiu (settlor).
No caso de não ter sido efectuada escolha,
deverão os trusts ser regidos pela lei que com
eles detenha um vínculo mais estreito.
Tal como sucede no artigo 7º da citada Convenção da Haia sobre a Lei Aplicável ao Trust e ao
seu Reconhecimento, deverão ser estabelecidos
vários critérios para aferir desse maior grau de
ligação:
i) O lugar de administração do trust indicado pelo
settlor;
ii) A situação dos bens que integram o trust;
iii) A residência ou o lugar do estabelecimento do
trustee;
iv) O lugar onde os objectivos do trust deverão ser
cumpridos.
Caso a escolha do settlor venha a recair numa lei
que desconheça o instituto de trust, essa escolha não
será válida, pelo que haverá que atentar nos supra
mencionados critérios.
II . 7 . REENVIO
Questões formuladas
Pergunta 12:
O futuro instrumentos comunitário deverá
admitir o reenvio se as regras em matéria
de conflitos harmonizadas designarem a lei
de um Estado terceiro ?
Em caso afirmativo, de acordo com que modalidades e com que limites ?
Chama-se reenvio à regra de Direito Internacional Privado que ocorre quando a norma de conflitos
de um Estado remete para outra lei de um diferente
Estado.
O problema do reenvio ou devolução resulta da
divergência de critérios de competência entre ordens
jurídicas.
31
32

Para o Prof. Ferrer Correia o reenvio surge do
facto de a lei estrangeira designada pelo Direito Internacional Privado do foro se não considerar aplicável a dada situação jurídica e antes a remeter ou para
a lex fori ou para uma terceira legislação31
São três as atitudes possíveis das diversas ordens
jurídicas face ao reenvio:
i)	Atitude condenatória do reenvio, assente
no entendimento que a referência da norma de
conflitos é apenas de direito material;
ii)	Atitude favorável ao reenvio, assente no
princípio de que a referência feita pela norma de
conflitos à lei estrangeira é uma referência global, abrangendo, quer o direito interno, quer as
normas de Direito Internacional Privado dessa
ordem jurídica;
iii)	Atitude condenatória do princípio, mas favorável ao reenvio com um alcance limitado, assente no pressuposto que a referência da
norma de conflitos é feita para o direito material, mas partindo-se do princípio que o reenvio
pode levar a resultados justos, o mesmo será admitido na medida necessária para se atingirem
tais resultados32.
Para haver lugar a Devolução ou Reenvio é necessário a verificação dos seguintes pressupostos:
i) Que a norma de conflitos do foro remeta para
uma lei estrangeira;
ii) Que a remissão possa ser entendida como uma
referência material;
iii) Que a lei estrangeira designada não se considere competente, porque a norma de conflitos
estrangeira utiliza um elemento de conexão diferente da norma de conflitos do foro.
A Devolução pode apresentar-se como um retorno de competência ou uma transmissão de competência.
No primeiro caso trata-se de um reenvio ou
Conflito de 1º Grau: Situação de conflito entre duas
legislações nacionais sobre a mesma matéria. O Direito de Conflitos estrangeiro remete a solução de
questão para o Direito do foro.
No segundo caso, trata-se de um reenvio ou
Conflito de 2º Grau: Situação de conflito entre sistemas de solução de conflitos de leis. Tais conflitos po-

Ferrer Correia, Direito Internacional Privado – Alguns Problemas, Coimbra, 1989, Coimbra, 200.
Vide neste sentido Manuel Almeida Ribeiro, Introdução ao Direito Internacional Privado, Almedina, 44.
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dem ser: - Positivos, quando dois sistemas chamam a
solução do problema para o seu sistema; Negativos,
sempre que ambos os sistemas enviam a solução do
problema para o outro, ou seja, o Direito de Conflitos
estrangeiro remete a solução da questão para outro
ordenamento estrangeiro.
O sistema português parte de uma regra geral
de referência material33, o que significa que a referência feita pela norma de conflitos é sempre e necessariamente entendida como remissão directa e imediata
para o Direito material da lei designada, não interessando o Direito de Conflitos dessa lei designada.
Mas, pese embora essa regra geral de referência
material, a ordem jurídica portuguesa aceita a devolução em certos casos.
A figura do reenvio é admitida pelo Direito
português, concretizando-se quando a lei estrangeira
seleccionada pela norma de conflitos nacional não se
considera aplicável, antes remete para outra ordem
jurídica, que poderá ser a portuguesa ou a de um terceiro Estado.
Permite-se, pois, em certas condições a transmissão de competência34, cujos pressupostos radicam
na circunstância do Direito estrangeiro designado
pela norma de conflitos portuguesa aplicar outra ordem jurídica estrangeira, e de esta aceitar a competência.
No direito nacional, se o Direito Internacional
Privado do sistema jurídico apontado pela norma de
conflitos portuguesa remeter para a legislação de um
terceiro Estado e esta se considerar competente para
regular a situação, impõe-se a aplicação da legislação
indicada.
A admissão da devolução consagrada nas regras
especiais dos artigos 17º e 18º do Código Civil, configura um sistema de devolução suis generis, que não
corresponde nem à teoria da devolução simples, nem
à teoria da devolução integral também designada
dupla devolução ou foreign court theory, sendo que, na
primeira teoria, se atende à norma de conflitos es-

33

34

35
36
37

trangeira, mas não se respeita o tipo de remissão feito
pelo Direito de Conflitos Estrangeiro, ao passo que,
na segunda teoria, o tribunal do foro deve decidir a
questão transnacional como ela seria julgada pelo tribunal do país da ordem jurídica designada. O sistema de devolução consagrado nos citados normativos
está, todavia, mais próximo da teoria da devolução
integral, visto ambos dependerem do acordo da lei
designada.
O citado regime não se aplica se a lei referenciada pelo Direito Internacional Privado Português for
a lei pessoal (em Portugal, a lei pessoal é a lei da
nacionalidade do indivíduo) e o interessado residir
habitualmente em território português ou num país
cujas normas de conflitos considerem competente o
direito interno, o que significa direito material, do
Estado da sua nacionalidade35. Esta limitação à devolução em matéria de estatuto pessoal é passível de
crítica, dada a necessidade de uma maior harmonia
internacional36.
A indicada regra não deixa, no entanto, de ter
aplicação nos casos de sucessão por morte, se a lei
nacional apontada pela norma de conflitos devolver
para a lei da situação dos bens imóveis e esta se considerar competente.
No caso do Direito Internacional Privado do
sistema normativo designado pela norma de conflitos devolver para o direito interno português, é este
o aplicável37. Se a lei estrangeira mandar aplicar não
só o direito material português mas também as suas
normas de conflitos, não há reenvio. Neste caso, aplicam-se as regras materiais da ordem jurídica seleccionada pelo Direito Internacional Privado Português.
É evidente que a harmonização das regras de
conflito tornarão inexistentes as situações de retorno de competência ou reenvio de 1º grau.
No futuro instrumento comunitário deverá
admitir-se a transmissão de competência, ou reenvio de 2º grau, o que implica a verificação dos
seguintes pressupostos:

O artigo 16º do Código Civil estabelece que a referência das normas de conflitos a qualquer lei estrangeira determina apenas, na falta de preceito em contrário, a
aplicação do direito interno dessa lei.
Decorre do artigo 17º do Código Civil que Se, porém, o direito internacional privado da lei referida pela norma de conflitos portuguesa remeter para outra legislação e
esta se considerar competente para regular o caso, é o direito interno desta legislação que deve ser aplicado.
Cfr. artigo 17º, nº 2 do Código Civil
Vide posição defendida por Luís Lima Pinheiro, Direito Internacional Privado, Vol. I – Introdução e Direito de Conflitos, Parte Geral, 381.
Cfr. artigo 18º, nº 1 do Código Civil, que admite o retorno de competência.
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i)

que o Direito estrangeiro designado pela
lei do foro aplique outra ordem jurídica estrangeira;
ii) que essa ordem jurídica estrangeira aceite a
competência.
Deverá, assim, ser consagrada a solução preconizada no artigo 4º da Convenção sobre a Lei Aplicável à Sucessão por morte, assinada na Haia em
01.08.1989, ou seja, deverá prever-se que sempre
que a lei designada para regular a sucessão remeta para a lei de um terceiro Estado e este, para
o efeito, se considere competente, será a lei desse Estado a aplicável.
II . 8 . QUESTÕES PRELIMINARES

Questão formulada
Pergunta 13:
Que regra em matéria de conflitos de leis
será necessário adoptar para determinar a
lei aplicável às questões preliminares aos
efeitos da sucessão ?
A questão prévia é o problema que surge quando entre duas questões jurídicas suscitadas no âmbito da mesma situação jurídica pende um nexo de
prejudicialidade, o que significa que, para resolver
uma delas, a principal, se terá de resolver primeiro a
outra, a prévia ou prejudicial.
A verificação da existência de um problema de
questão prévia depende dos seguintes pressupostos:
i) Na previsão da norma material aplicável por
força de uma norma de conflitos integra-se um
pressuposto cuja verificação constitui matéria
abrangida por outra norma de conflitos;
ii) Para reger a questão principal é competente a
lei estrangeira;
iii) Há uma divergência entre a norma de conflitos
aplicável à questão prévia e a norma de conflitos
da lei reguladora da questão principal, aplicável
à questão prévia;
iv) A divergência entre o Direito Internacional Privado da lex fori e o da lex causae, o que significa que a lei aplicável à questão principal leva à
38

apreciação da questão prévia segundo leis diferentes que dão solução diferente à questão prévia.
Para resolver a questão prévia, duas soluções 38
são possíveis:
i) A tese da conexão autónoma;
ii) A tese da conexão subordinada.
A tese da conexão autónoma defende que se
aplica a norma de conflitos do foro para determinar
o Direito aplicável à questão prévia. De acordo com
esta tese, a questão resolve-se em conformidade com
a lei que lhe for aplicável, segundo o sistema de conflitos do foro, tudo se passando como se a questão não
surgisse a título incidental, mas principal. Há aqui
a defesa da certeza jurídica sobre a lei aplicável e de
princípios de harmonia jurídica interna ou da unidade do ordenamento jurídico que se exprime pela
ideia da inadmissibilidade de contradições normativas no interior do sistema.
Mas, resolver a questão prévia pelo estatuto da
questão principal implica resolvê-la tendo em consideração normas diferentes das que se aplicariam se a
questão surgisse a título principal.
A tese da conexão subordinada preconiza a
aplicação da norma de conflitos da lei reguladora da
questão principal para determinar o Direito aplicável à questão prévia. De acordo com esta tese faz-se
apelo, no que respeita à questão prévia, às normas de
conflitos do estatuto da questão principal. Há neste
caso a defesa de um princípio de harmonia jurídica
internacional, através do qual a mesma questão de
direito deve ser julgada da mesma forma em todos os
países com competência jurisdicional para dela conhecer. Na perspectiva desta tese uma solução para a
questão principal só será coerente se a questão prévia
for resolvida com a mesma lei ou com aquela que essa
lei considerar competente.
A lei portuguesa é omissa em relação a esta matéria. Mas a doutrina e a jurisprudência apontam no
sentido da aplicação da conexão subordinada.
Podem, todavia, apontar-se limites à aplicação
da conexão subordinada:
i) Quando a lei aplicável à conexão principal não
se considera competente;

Vide quanto aos objectivos subjacentes a estas duas teses: - preservação da harmonia material  “versus” preservação da harmonia internacional de julgados,
A. Ferrer Correia,”O reconhecimento das sentenças estrangeiras no direito brasileiro e no direito português, Revista de Legislação e de Jurisprudência, 116 (1983) nºs 3707
a 3711, pg. 99-10.
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ii)

Quando a lei estrangeira faz uma referência material – aceitando o reenvio - e a questão principal é julgada em tribunais desse país;
iii) Quando a decisão da questão prévia se constitua
em caso julgado, o que determina a perda do
carácter instrumental;
iv) Quando a questão prévia constitui um pressuposto para a actuação da norma reguladora da
questão principal;
v) Quando a aplicação do critério da conexão subordinada ofenda o ordem pública internacional
ou implique a ofensa dos direitos adquiridos;
vi) Quando exista norma de conflitos especial que
se aplique ao conjunto composto por questão
prévia e questão principal39
Ponderadas as vantagens e inconvenientes da
cada uma das supracitadas teses, há que concluir que
a doutrina da conexão subordinada deverá ser
adoptada no futuro instrumento comunitário, ou
seja, para determinar o Direito aplicável à questão prévia, deverá aplicar-se a norma de conflitos da lei reguladora da questão principal. Há, no
entanto, que ponderar as supra citadas hipóteses em
que terá de ocorrer uma limitação a esta tese.
III. REGRAS  DE  COMPETÊNCIA
III . 1 . ESCOLHA DE UM FORO DE COMPETÊNCIA JUDICIÁRIA
Questões formuladas
Pergunta 14:
Será desejável a unicidade de foro em matéria de sucessões ?
Será possível ignorar a competência do foro
em que os bens imóveis estão situados?
Se tiver de ser adoptado um critério geral
único, qual deverá ser ?
Pergunta 15:
Poderá prever-se a possibilidade de permitir aos herdeiros recorrerem ao tribunal de
um Estado-Membro diferente do designado
por uma eventual regra principal em matéria de conflitos de competências ?

39

Pergunta 16:
Durante um processo sucessório pendente num Estado-Membro, será necessário
admitir a possibilidade de perguntar a um
tribunal de outro Estado-Membro onde se
encontram bens sucessórios para tomar
medidas provisórias e cautelares?
Pergunta 17:
Será necessário prever no futuro instrumentos comunitário disposições que permitam
a transferência de um processo do tribunal
de um Estado-Membro para um tribunal de
outro Estado-Membro e, em caso afirmativo, em que condições?
Pergunta 18:
Que elementos serão pertinentes para estabelecer a competência dos tribunais dos
Estados-Membros numa situação como a
acima referida?
Pergunta 19:
Estas regras especiais de competência deverão aplicar-se também aos bens situados no
território de um Estado terceiro que reivindica uma competência exclusiva a seu respeito?
Existe grande disparidade de soluções nos diferentes sistemas jurídicos no que concerne à determinação dos tribunais competentes para conhecer dos
conflitos transfronteiriços em matéria sucessória.
Deverá delimitar-se essa competência tendo em
consideração as seguintes conexões: - o lugar da última residência habitual do falecido que, em geral, é o
lugar da abertura da sucessão; - o lugar do domicílio
do réu ou do autor; - o lugar de certos bens ou ainda
a nacionalidade do falecido.
Importa ainda ter em consideração a distinção
entre o carácter contencioso ou gracioso do processo
em causa, bem como a natureza mobiliária ou imobiliária dos bens em questão. Alguns sistemas admitem também a escolha do foro competente pelos
sucessíveis no momento da regulação da sucessão.

Vide neste sentido Ferrer Correia, Lições de Direito Internacional Privado, Universidade de Coimbra, 1973, 467-475.
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Nos Estados em que se atribui competência ao
tribunal da último domicílio do falecido, a competência estende-se, em regra, a toda a sucessão, apenas,
por vezes, se admitindo a exclusão dos bens situados
no estrangeiro.
Os Estados-Membros da União Europeia admitem, na sua grande maioria, competência dos seus
tribunais para as medidas conservatórias sempre que
os bens em causa se situam nos seus territórios.
Em alguns Estados-Membros admite-se a declaração de incompetência, por aplicação da teoria
do “foro não conveniente”, teoria esta que permite o
reenvio das partes para outro tribunal, julgado mais
adequado para decidir de um litígio, tendo em vista
o interesse das partes e a boa administração da justiça.
A diversidade de regras de competência internacional actualmente em vigor nos Estados-Membros, assim como de regras de conflito de leis levam a
que as partes em litígio possam optar por um “forum
shopping”.
Acresce que a atribuição de competência aos
diferentes Estados em função da natureza dos bens
que compõem a herança do de cujus, é susceptível de
acarretar um grande número de situações de litispendência.
Por tudo isto, é imperiosa a harmonização das
regras, tendo em consideração as conexões antes referidas.
A unidade do foro em matéria sucessória
leva a que se privilegie o lugar da última residência habitual do falecido.
As seguintes excepções podem obstar à atribuição de competência nos termos antes formulados:
i) Possibilidade de escolha, por parte dos sucessores, de comum acordo, de um tribunal para reger a sucessão, o que, de resto, já é actualmente
permitido em alguns Estados-Membros;
ii) Possibilidade do tribunal do lugar da situação
dos bens tomar as medidas provisórias e cautelares necessárias, mesmo que seja competente em matéria sucessória o tribunal de outro
Estado-Membro como, aliás, está previsto nos
Regulamentos (CE) nº 44/2001 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 2000 e 2201/2003 do
Conselho, de 27 de Novembro de 2003, artigos
31º e 20º, respectivamente.

III . 2 . PROCESSOS RELACIONADOS COM
A TRANSFERÊNCIA DE BENS IMOBILIÁRIOS
Questões formuladas
Pergunta 20:
Será necessário reservar a competência das
autoridades do local em que estão situados
os bens imobiliários dependentes da sucessão, quando a competência principal é
atribuída às autoridades de outro EstadoMembro para:
- Estabelecer os documentos necessários à
alteração dos registos de propriedade ?
- Executar actos de administração e de
transferência da propriedade ?
Pergunta 21:
Poderão ser elaborados documentos comunitários uniformes para serem utilizados
em todos os Estados-Membros onde se encontrem os bens ?
Em caso afirmativo, que documentos actualmente existentes poderão ser uniformizados ?
Poderão ser suprimidas ou simplificadas
certas diligências actualmente necessárias
no âmbito de sucessões internacionais ?
Em caso afirmativo, quais ?
Em caso de sucessões plurilocalizadas, no âmbito das quais muitos dos bens que integram a herança estão situados em Estados-Membros distintos
daquele em que o de cujus tinha a sua residência
habitual, será necessário, aquando da liquidação e
partilha da herança, proceder aos respectivos registos ou outros procedimentos junto de autoridades
localmente competentes para o efeito. Não será, por
isso, possível ignorar a competência das autoridades
do local em que estão situados os bens imóveis que
fazem parte dessa herança.
Há, assim, que atribuir competência a essas
autoridades locais para procederem às operações necessárias à administração e transmissão dos bens em
causa, estabelecendo os documentos necessários às
adequadas alterações dos registos de propriedade.
Pese embora a diversidade de procedimentos
no seio dos países comunitários, poder-se-ia ponderar na eventual elaboração de impressos uniformes,
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em suporte papel e em suporte digital, para serem
utilizados em todos os Estados-Membros, designadamente, no que concerne aos pedidos de registo de
inscrição e alteração dos dados constantes do Registo Predial.
III . 3 . COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES NÃO JUDICIÁRIAS
Questões formuladas
Pergunta 22:
Será necessário prever que a regra de competência harmonizada seja aplicável igualmente às outras autoridades susceptíveis de
intervir em matéria de sucessões ?
Pergunta 23:
Será necessário prever que certas formalidades possam ser efectuadas junto das
autoridades de outro Estado-Membro diferente do designado pela regra principal de
conflito de competência ?
Será necessário enquadrar esta possibilidade ?
Nem todas as questões relacionadas com a
transmissão sucessória implicam uma intervenção
judiciária. Há outras autoridades não judiciárias, de
cariz administrativo, que intervêm em vários domínios naquela área. De salientar os casos mais paradigmáticos dos notários na escritura de habilitação de
herdeiros ou o caso dos certificados de herdeiro em
muitos países da União Europeia.
Será, pois, necessário que estas entidades
não judiciárias sejam, elas próprias, também
competentes, por aplicação dos mesmos critérios
acima apontados para a intervenção judiciária.
III . 4 . TRUSTS
Dá-se aqui por reproduzidas as noções gerais
em matéria de trusts desenvolvidas no ponto II.6.
desta exposição.
Questão formulada
Pergunta 24:
Que regras de competência deverá prever o
futuro instrumento comunitário em matéria de trusts sucessórios ?
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Conforme se fez referência no ponto II . 6. desta
exposição, o instituto do trust, no que se refere aos
trusts instituídos por negócio jurídico ou constituídos por lei, está regulado no Regulamento (CE)nº
44/2001, de 22.12.2000. Com efeito, estabelece o
artigo 5º, nº 6, na secção 2, atinente às competência
especiais que, “uma pessoa na qualidade de fundador, de
trustee ou de beneficiário de um trust constituído, quer nos
termos da lei quer por escrito ou por acordo verbal confirmado por escrito, pode ser demandada perante os tribunais
do Estado-Membro em cujo território o trust tem o seu domicílio”.
Como salienta Luís de Lima Pinheiro, ob. cit.,
pg. 92, a solução adoptada no referido Regulamento
pressupõe a distinção entre relações internas – entre
trustees, beneficiário e instituidor – e relações externas
– entre os trustees e terceiros, estando apenas as primeiras
submetidas ao disposto no supra mencionado normativo. Às relações dos trustees com terceiros aplicam-se as regras gerais de competência constantes do
Regulamento.
Admite, por outro lado, o citado Regulamento, no artigo 23º, nº 4, que o acto constitutivo do
trust atribua competência exclusiva ao tribunal ou
aos tribunais de um Estado-Membro para conhecer
da acção contra um fundador, (settlor), um trustee ou
um beneficiário, nas situações ali definidas.
Como também já se fez referência anteriormente, não estão sujeitas a este Regulamento as matérias
dele excluídas nos termos do artigo 1º, nº 2, designadamente, um trust instituído por disposição por
morte.
O Regulamento (CE) nº 44/2001 estabelece a
competência do foro do domicílio do trust, dispondo
o seu artigo 60º que, para determinar se um trust
está domiciliado no território do Estado-Membro, o
Tribunal deverá aplicar as suas regras de Direito Internacional Privado.
No futuro instrumento comunitário, uma
vez que o instituto do trust, como se sabe, é desconhecido de muitos países comunitários, haverá que
ponderar nas regras estabelecidas no artigo 7º
da Convenção da Haia sobre a Lei Aplicável ao
Trust e ao seu Reconhecimento, tal como se referenciou no ponto II.6 desta exposição.
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IV. REGRAS  DE  RECONHECIMENTO E DE
EXECUÇÃO
IV . 1 . RECONHECIMENTO E EXECUÇÃO
DAS SENTENÇAS
Entende-se frequentemente que os actos públicos internos produzem directamente efeitos na ordem
jurídica interna, enquanto que os actos externos, para
poderem produzir efeitos na ordem jurídica interna,
carecem de reconhecimento.
O conceito de reconhecimento de uma decisão
estrangeira não é unívoco. Pode falar-se em reconhecimento em sentido amplo e numa acepção mais
restrita. No primeiro caso, o reconhecimento consiste na atribuição a um acto externo de relevância na
ordem jurídica interna, abrangendo quer os efeitos
desencadeados pela decisão externa segundo um direito estrangeiro, quer a atribuição de força executiva
à decisão externa40. Na acepção média, entende-se
por reconhecimento a produção, na ordem jurídica
local, de efeitos desencadeados pela decisão externa
segundo um direito estrangeiro.
O fundamento do reconhecimento das decisões estrangeiras assenta numa tríplice ordem de razões: - Visa, por um lado, promover a continuidade
e estabilidade de situações jurídicas consolidadas ou
constituídas por sentença e, por outro lado, facilitar o
comércio internacional, sem descurar o princípio de
economia que justifica que se evite a repetição, num
Estado, de uma causa já decidida noutro Estado.
No reconhecimento de efeitos e na atribuição
de força executiva às sentenças estrangeiras podem
distinguir-se dois tipos de sistemas.
i) O sistema de reconhecimento automático;
ii) O sistema de reconhecimento individualizado.
No sistema de reconhecimento automático,
certos efeitos produzem-se na ordem jurídica do Estado de reconhecimento pela simples verificação das
condições fixadas por normas de reconhecimento,
independentemente de um procedimento prévio de
reconhecimento.
40

41

42
43
44

No sistema de reconhecimento individualizado, a ordem jurídica do reconhecimento faz depender
a relevância da sentença estrangeira de um procedimento de verificação da conformidade da sentença
com as condições de reconhecimento. Estas, podem
implicar um controlo ou revisão, que pode ser de mérito – no caso de haver um controlo da aplicação do
direito ou uma reapreciação da matéria de facto – ou
apenas um mero controlo formal 41.
O primeiro sistema tem consagração legal em
muitos países, nomeadamente no que respeita ao
efeito de caso julgado. O segundo sistema é seguido
por grande parte das ordens jurídicas, no que concerne à atribuição de força executiva às sentenças estrangeiras, sendo igualmente seguido em Portugal42.
Mesmo nos diferentes países comunitários os
procedimentos de reconhecimento de decisões estrangeiras são muito diferentes. Em alguns Estados
prevê-se um reconhecimento automático da decisão
estrangeira, noutros, e no que concerne à atribuição
de força executiva dessa decisão, há necessidade de
levar a efeito um procedimento especial – exequatur
– para proceder formalmente à sua confirmação.
Inexistem em Portugal regras especiais de direito interno relativas ao reconhecimento e execução
de decisões em matéria de sucessões. Aplicam-se,
portanto, as regras gerais relativas ao reconhecimento e execução de sentenças e actos estrangeiros43.
A eficácia das sentenças estrangeiras em matéria
de sucessões está dependente de um processo prévio
de revisão e confirmação, excepto se a sentença apenas funcionar como meio de prova sujeito à apreciação do juiz44.
A verificação e confirmação são meramente formais, não incidindo sobre o direito aplicável pelo tribunal estrangeiro. E, para que a sentença possa ser
confirmada é necessário que não contenha decisão
cujo reconhecimento seja susceptível de conduzir a
um resultado manifestamente incompatível com os
princípios da ordem pública internacional do Estado
Português.

Cfr. sobre a expressão “execução da decisão externa” entendida como atribuição de força executiva a essa decisão externa, Luís de Lima Pinheiro, Direito
Internacional Privado, Vol. III – Competência Internacional e Reconhecimento de decisões estrangeiras, Almedina, 232
Cfr. quanto aos vários tipos de soluções, numa perspectiva de direito comparado, António Marques dos Santos, Revisão e Confirmação de sentenças estrangeiras
no novo Código de Processo Civil de 1997. in Aspectos do novo Processo Civil, 107 e ss.
Ferrer Correia, La reconnaissance e l’exécution des jugements étrangers en matiére civile et commerciale (droit comparé), in Estudos Vários de Direito, 1982, 122.
Regras previstas nos artigos 1094º a 1102º, 65º-A e 771º do Código de Processo Civil.
Artigo 1094º, nºs 1 e 2 do Código de Processo Civil.
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No regime comunitário, quer em matéria civil
e comercial, quer em matéria matrimonial, o reconhecimento está regulado no Regulamento (CE) nºs
44/2001, de 22.12.2000, relativo à competência judiciária e ao reconhecimento e à execução de decisões
em matéria civil e comercial e no Regulamento (CE)
nº 1347/2000, de 29.05.2000, relativo à competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em
matéria matrimonial e de regulação do poder paternal em relação a filhos comuns do casal, diploma este
entretanto alterado pelo Regulamento nº 2201/2003,
de 27.11.2003.
Para o primeiro Regulamento supra mencionado (nº 44/2001), pode apenas qualificar-se como
decisão qualquer acto emanado de um órgão jurisdicional pertencente a um Estado-Membro e que
decide por sua própria autoridade sobre as questões
controvertidas entre as partes, excluindo-se as decisões de autoridades administrativas45 e as decisões de
tribunais não estaduais.
O segundo Regulamento (nº 2201/2003) aplica-se às decisões proferidas, não só por autoridades
judiciais, como também por autoridades administrativas de outros Estados-Membros que sejam competentes na matéria (artigo 1º, nº 1 e 2).
Tais instrumentos comunitários utilizam o conceito de reconhecimento na sua acepção mais estrita,
distinguindo entre “reconhecimento” e “execução”.
Decorre do artigo 33º do Regulamento (CE)
nº 44/2001, de 22.12.2000 que o reconhecimento
da decisão proferida num Estado-Membro é, em geral, automático, ou ipso iure, porque não depende de
um processo prévio, salvo nos casos expressamente
enunciados em que o reconhecimento é declarado
judicialmente46. Esse reconhecimento automático
justifica-se, segundo decorre do considerando nº 16
constante do Preâmbulo de tal instrumento comunitário, pela confiança recíproca na administração da
justiça no seio da Comunidade.
Por outro lado, idêntica solução se preconiza
no artigo 21º do Regulamento nº 2201/2003, de
27.11.2003, tal como já sucedia no artigo 14º do
Regulamento (CE) nº 1347/2000, de 29.05.2000.
45
46
47
48

Neste caso, o reconhecimento automático estende-se
ao valor como título de registo do estado civil das
decisões nas matérias mencionadas no nº 2 do citado
preceito.
Já quanto à atribuição de força executiva às
decisões proferidas num Estado-Membro, ambos os
Regulamentos fazem depender essa atribuição de um
processo prévio. É necessária, em regra, uma declaração de executoriedade ou “exequatur”, a requerimento
de qualquer parte interessada – v. artigos 38º, nº 1 do
Regulamento (CE) nº 44/2001 e 28º do Regulamento nº 2201/2003, de 27.11.2003.
A principal diferença existente nestes dois Regulamentos consiste no exame dos fundamentos de
recusa de reconhecimento, já que o Regulamento em
matéria civil e comercial só admite a verificação dos
fundamentos de recusa de reconhecimento no recurso da decisão sobre a executoriedade47.
O Regulamento (CE) nº 44/2001 apenas exige,
como condição específica da declaração de executoriedade, que a decisão tenha força executiva segundo o Direito do Estado de origem48, condição esta
que é de conhecimento oficioso, sendo certo que a
sua verificação baseia-se exclusivamente no que, a tal
propósito, consta da certidão referida no artigo 54º
do aludido instrumento, sendo essa uma das menções
contidas no formulário a que alude o Anexo V.
Por seu turno, os pressupostos de declaração de
executoriedade do Regulamento nº 2201/2003, de
27.11.2003 constam das disposições conjugadas dos
artigos 22º, 23º, 24º e 31º, nº 2.
Questões formuladas
Pergunta 25:
Poder-se-á suprimir o exequatur para o reconhecimento das sentenças ou, pelo contrário, será necessário incluir os motivos de
recusa de reconhecimento e de execução
das sentenças ?
Em caso afirmativo, quais ?
Pergunta 26:
Poder-se-á prever que uma sentença proferida num Estado-Membro em matéria de

O artigo 62º do Regulamento introduz uma excepção.
Hipóteses em que o reconhecimento é declarado constam nos nºs 2 e 3 do artigo 33º do Regulamento (CE) nº 44/2001, de 22.12.2000.
Vide artigos 34º, 35º e 45º, nº 1 Regulamento (CE) nº 44/2001, de 22.12.2000.
Cfr. artigos 38º, nº 1 e 53º
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sucessões seja reconhecida automaticamente e permita alterar sem recurso a qualquer
procedimento os registos prediais num outro Estado-Membro ?
Deveremos inspirar-nos no nº 3 do artigo
21º do Regulamento (CE) nº 2201/2003?
Em face do que anteriormente ficou dito, será
de adoptar um sistema idêntico ao consagrado no
Regulamento (CE) nº 2201/2003, de 27.11.2003,
estabelecendo-se um reconhecimento automático do efeito do caso julgado das decisões proferidas num Estado-Membro, sem necessidade de
recurso a qualquer procedimento.
A atribuição de força executiva da deci- são
proferida num Estado-Membro deverá depender de um processo prévio – exequatur – sendo
exigível, como requisito específico de declaração de
executoriedade, que a decisão tenha força executiva
no Estado-Membro no qual essa decisão foi proferida
e que a mesma tenha sido notificada ao interessado.
No futuro instrumento comunitário, deverão ser expressamente mencionadas as condições de reconhecimento, ou seja, os fundamentos para a recusa de reconhecimento, bem como
para a declaração de executoriedade.
Os motivos de recusa deverão ser idênticos a
alguns dos consagrados nos anteriormente citados
Regulamentos, designadamente:
i) Se o reconhecimento for manifestamente contrário à
ordem pública do Estado-Membro requerido;
ii) Se, tendo o processo corrido à revelia do réu, o mesmo
foi devidamente citado e a parte revel não tiver sido
citada ou notificada do acto introdutório da instância
ou acto equivalente, em tempo útil e de forma a poder
deduzir a sua defesa, excepto se estiver estabelecido que
o requerido aceitou a decisão de forma inequívoca;
iii) Se for inconciliável com outra decisão proferida num
processo entre as mesmas partes no Estado-Membro requerido;
iv) Se for inconciliável com uma decisão proferida anteriormente noutro Estado-Membro ou num país terceiro
entre as mesmas partes, desde que a primeira decisão
reúna as condições necessárias para o seu reconhecimento no Estado-Membro requerido.
A confiança recíproca na administração da justiça no seio da União Europeia justifica, pois, a con49

sagração, quanto à atribuição de força executiva, de
um sistema de reconhecimento, é certo que individualizado, mas sumário e meramente formal, já que
não deverá ser admissível o controlo de mérito da decisão proferida num outro Estado-Membro.
Tal como se verifica no artigo 21º, nº 2 do Regulamento (CE) nº 2201/2003, de 27.11.2003, em
que o reconhecimento automático das decisões proferidas num Estado-Membro se estende ao valor como
título de registo do estado civil das decisões em matéria de divórcio, separação de bens ou anulação de
casamento de que já não caiba recurso segundo a lei
do Estado-Membro de origem, também no futuro
instrumento comunitário em matéria sucessória
se deverá considerar que esse reconhecimento é
susceptível de constituir título de registo, designadamente para a inscrição no registo predial.
IV . 2 . RECONHECIMENTO E EXECUÇÃO
DOS ACTOS E DOS TESTAMENTOS
Questões formuladas
Pergunta 27:
Poder-se-á aplicar aos actos autênticos estabelecidos no domínio das sucessões o mesmo regime de reconhecimento e de execução das sentenças ?
Por conseguinte, poder-se-á prever que os
actos notariais estabelecidos num EstadoMembro em matéria de sucessões permitam a alteração dos registos prediais sem
recurso a qualquer procedimento nos outros Estados-Membros?
Deveremos inspirar-nos no artigo 46º do
Regulamento (CE) nº 2201/2003 ?
Pergunta 28:
Será necessário prever regras específicas
para facilitar o reconhecimento e a execução num Estado-Membro dos testamentos
feitos noutro Estado-Membro?
Distinto do problema do reconhecimento de
decisões estrangeiras é o da atribuição de força executiva a documentos exarados no estrangeiro.
É verdade que perante o Direito interno português49, os títulos extrajudiciais exarados no estrangeiro, quer sejam documentos autênticos ou documentos

Cfr. artigos 46º, alínea b) e 49º, nº 2 ambos do Código de Processo Civil
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particulares, têm força executiva independentemente
de um processo de revisão e sem que seja necessária
uma declaração judicial de executoriedade.
Pode, todavia, ser exigida a legalização, nos termos do artigo 540º do Código de Processo Civil ou
o cumprimento da formalidade estabelecida por convenção internacional, quando aplicável50.
Este regime apenas se deverá aplicar a títulos
negociais reportados a negócios jurídicos de Direito
privado e já não a títulos administrativos, designadamente, quando estão em causa títulos de registo - sobretudo registos predial e comercial - e títulos executivos.
Nestes casos, deverá ser aplicado analogicamente o
regime estabelecido para as decisões judiciais estrangeiras, já que seria contraditório que a atribuição de
força executiva a decisões jurisdicionais dependesse
de revisão e a atribuição de força executiva a decisões
administrativas fosse automática51
É que, com efeito, em diversos países da União
Europeia, há procedimentos não jurisdicionais relativos a matéria sucessória efectuados por notários que
são documentos autênticos ou, utilizando a expressão
dos Regulamentos Comunitários “actos autênticos”,
exarados ou registados num Estado-Membro e que
nesse Estado têm força executiva.
Tais actos autênticos deverão ser reconhecidos e
declarados executórios nas mesmas condições que as
decisões jurisdicionais.
Os pressupostos da declaração de executoriedade deverão ser:
i) A autenticidade do documento segundo o Direito do Estado-Membro de origem, i.e., que tenha tido a intervenção de uma autoridade pública ou
de outra autoridade competente segundo o Direito do
Estado de origem;
ii) Ter o documento força executiva também no
Estado-Membro de origem52. É frequentemen-

50

51
52
53

54
55

56

te defendida a posição de que, a declaração de
executoriedade deve ser proferida mesmo que o
documento não tenha força executiva face à lex
fori.
Em Portugal, e especificamente quanto aos
testamentos efectuados no estrangeiro, para efeitos
notariais, não é necessária, em regra, a legalização,
apenas devendo o notário verificar se o testamento
está conforme à lei local53.
Para efeitos judiciais e para os casos em que é
necessário legalizar um testamento, basta a assinatura do funcionário público, reconhecida por agente diplomático ou consular português do Estado em
causa e que a assinatura deste esteja autenticada com
o respectivo selo branco consular.
Se ao testamento tiver sido aposta uma apostilha, o mesmo não necessita de legalização54. Tratando-se de um testamento exarado perante agente
diplomático ou consular, não carece de legalização55.
Tão pouco carecem de legalização os testamentos internacionais devidamente certificados56
O certificado internacional destinado a indicar a pessoa ou pessoas habilitadas a administrar os
bens móveis de uma herança e os respectivos poderes,
previsto na Convenção sobre a Administração Internacional de Heranças, adoptada em 02.10.1973, na
Conferência da Haia, que Portugal ratificou, tão pouco carece de legalização.
Em síntese e por tudo o que ficou dito, o futuro
instrumento comunitário deverá consagrar uma
disposição semelhante ao artigo 46º do Regulamento (CE) nº 2201/2003, de 27.11.2003, estabelecendo-se que os actos autênticos exarados e
com força executória num Estado-Membro serão
reconhecidos e declarados executórios nas mesmas condições que as decisões jurisdicionais.

Segundo os artigos 2º e 3º da Convenção Relativa à Supressão da Exigência de Legalização dos Actos Públicos Estrangeiros, concluída na Haia, em
05.10.1961, de que Portugal é parte (aprovada para ratificação pelo DL nº 48.450, de 24.06.68; depósito do instrumento de ratificação em 06.12.68
– Aviso D.G. nº 50, de 28.02.69 e nº 21 de 26.01.76), quando o documento tiver sido lavrado no território de outro Estado contratante, a legalização é
substituída pela aposição de uma apostilha pela autoridade competente do Estado de origem.
Cfr. neste sentido, Luís de Lima Pinheiro, ob. cit., 385-398.
Em sentido coincidente, Regulamentos nºs 44/2001 e 2201/2003, artºs 57º e 46º , respectivamente.
Artigo 44º, nº 1 do Código do Notariado que estabelece que os documentos passados no estrangeiro, em conformidade com a lei local, são admitidos para instruir
actos notariais, independentemente de prévia legalização, estatuindo o nº 2 daquele preceito que A legalização só se verificará se houver fundadas dúvidas acerca da
autenticidade do documento apresentado.
Aplicação do disposto na supracitada Convenção da Haia relativa à Supressão da Exigência da Legalização nos Actos Públicos Estrangeiros.
Aplicação do disposto na Convenção Europeia sobre a Supressão da Legalização dos Actos Exarados pelos Agentes Diplomáticos e Consulares, assinada em
Londres, em 07.06.1968.
Por aplicação da Convenção Relativa à Lei Uniforme sobre a Forma de um Testamento Internacional, concluída em Washington em 26.10.1973.
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V . 3 . OS ADMINISTRADORES (incluindo os
trusts sucessórios)
Questões formuladas
Pergunta 29:
Pode-se prever o reconhecimento automático em todos os Estados-Membros da designação e dos poderes dos administradores?
Será necessário prever motivos que permitam contestar essa designação e estes poderes?
Pergunta 30:
Será necessário criar um certificado que
ateste a designação dos administradores e
que descreva os seus poderes?
Que pessoa ou autoridade deverá ser encarregada da emissão desse certificado?
Qual deveria ser o seu conteúdo?
Pergunta 31:
O reconhecimento dos trusts sucessórios
deverá permitir a inscrição dos bens de um
trust e dos títulos correspondentes nos registos prediais?
Caso contrário, que disposições será necessário adoptar?
Pergunta 32:
Será necessário adaptar disposições que
preservem a aplicação da reserva sucessória prevista pela lei em matéria sucessória
ou uma outra lei que imponha a aplicação
desta protecção, apesar da existência de um
trust?
Em caso afirmativo, quais?
O futuro instrumento comunitário deverá
prever a criação de um certificado para atestar
a designação e os poderes da pessoa ou pessoas
habilitadas a administrar a herança. Tal certificado deverá ser emitido por autoridade competente do
Estado-Membro da residência habitual do de cujus,
57

58

no momento do falecimento, a designar por cada um
dos Estados-Membros, aplicando, para o efeito, a sua
lei interna.
Deverá, no entanto, ser reservada a qualquer
Estado-Membro a faculdade de declarar ser sempre
aplicável a sua lei interna, se o falecido for nacional desse Estado-Membro. Neste caso, a autoridade
competente, uma vez que irá aplicar a lei interna do
Estado de que o falecido era nacional, antes de emitir o certificado, deverá inquirir junto da autoridade
competente desse Estado-Membro, se as menções do
certificado estão conformes com a lei interna desse
Estado.
Do citado certificado deverão constar os seguintes elementos:
i) A identificação da autoridade emissora, com expressa menção de se tratar de autoridade competente por virtude do instrumento comunitário;
ii) As informações atinentes ao falecido, (designadamente, nome, data e local de nascimento, nacionalidade, última residência habitual, estado
civil, com identificação do cônjuge e respectiva
data de casamento, no caso de ser casado, indicação da existência de testamento);
iii) A identificação do titular do certificado, com
descrição dos poderes em que foi investido e dos
actos que poderá praticar57.
Por via desse certificado, operar-se-á o reconhecimento da designação do administrador da herança
e respectivos poderes, deixando-se, no entanto, aos
Estados-Membros a faculdade de subordinarem o reconhecimento do certificado à apreciação e decisão
de uma autoridade designada por esse Estado-Membro58.
Os motivos susceptíveis de consubstanciar
uma recusa do reconhecimento do certificado,
por parte do Estado-Membro requerido, deverão ser enumerados no futuro instrumento comunitário.
Dever-se-á, para tanto, ponderar na inclusão,
designadamente, das seguintes circunstâncias que

Conteúdo semelhante ao certificado internacional que consta do Anexo à Convenção Sobre Administração Internacional de Heranças, concluída na Haia,
em 2 de Outubro de 1973, que entrou em vigor no dia 01.07.1993 e à qual Portugal aderiu.
Na Convenção Sobre Administração Internacional de Heranças, concluída na Haia, em 2 de Outubro de 1973, Portugal declarou subordinar o reconhecimento do certificado a um processo judicial, a instaurar perante o tribunal competente segundo as regras de lei processual civil portuguesa (Decº-Lei nº
327/77, de 10.08 - D.R. I s. nº 184, de 10.08.1977 - determinou os termos do aludido processo judicial a seguir).
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estão igualmente previstas na Convenção Sobre Administração Internacional de Heranças, concluída na
Haia, em 2 de Outubro de 1973:
i) Não estar o certificado conforme o que ficar definido no instrumento comunitário;
ii) Não resultar das menções do certificado que foi
passado por uma autoridade competente nos
termos do instrumento comunitário;
iii) Ser o certificado incompatível com uma decisão
sobre o mérito da causa proferida ou reconhecida no Estado-Membro requerido.
O reconhecimento dos trusts sucessórios constituídos em conformidade com a lei aplicável nos termos referidos no ponto II. 6 implicará, como se refere
na Convenção da Haia sobre a Lei aplicável ao Trust
e ao seu Reconhecimento, uma separação entre o património pessoal do trustee e os bens que integram o
trust, de forma a que os mesmos não possam vir a ser
apreendidos a requerimento dos credores do trustee.
E, reconhecido que seja o trust sucessório, deverá o trustee ser habilitado a requerer a inscrição no
registo predial dos bens incluídos no trust.
Há, todavia, que ressalvar a hipótese do reconhecimento do trust violar os direitos dos herdeiros,
imperativamente previstos na lei do Estado requerido, sendo que, nesse caso, ocorrerá um dos motivos de recusa de reconhecimento aludidos no ponto
IV.1., porque contrário à ordem pública desse Estado-Membro requerido.
V. PROVAS DA QUALIDADE DE HERDEIRO:
A CERTIDÃO EUROPEIA DE DIREITO
SUCESSÓRIOS
No direito português o herdeiro dispõe de meios
extrajudicial e judicial para provar a sua qualidade.
Como meio extrajudicial prevê-se a habilitação notarial de herdeiros59. E, a prova judicial da qualidade
de sucessor pode fazer-se por habilitação judicial de
herdeiro ou através de inventário.
Questões formuladas
Pergunta 33:
Que efeitos poderá produzir a certidão?
Pergunta 34:
Que menções deve comportar a certidão?
59

Pergunta 35:
Em que Estados-Membros deve ser emitida?
Será necessário deixar a cada Estado-Membro a livre escolha das autoridades competentes para emitir a certidão ou, tendo em
conta o conteúdo e as funções da certidão, é
necessário fixar certos critérios?
A liquidação de sucessões transfronteiriças coloca-se cada vez com maior frequência, dada a grande mobilidade dos cidadãos, trabalhando num país e
tendo domicílio noutro, procurando num país diferente daquele em que tem residência habitual, uma
segunda residência ou nele procedendo a investimentos. É, por isso, necessária a harmonização de normas
de conflito, por forma a que os herdeiros da pessoa
falecida possam entrar mais facilmente na posse dos
bens hereditários e obter, de forma acessível e rápida,
a prova da sua qualidade de herdeiro.
Em muitos países comunitários a qualidade de
herdeiro prova-se mediante um certificado de herdeiro que pode ser emitido por um tribunal ou mesmo
por acto notarial. A qualidade de herdeiro é estabelecida nesse certificado de forma presumida, podendo
ser elidida tal presunção.
Ora, ficando harmonizado no futuro instrumento comunitário o direito das sucessões
aplicável, a criação de uma certidão europeia
de direitos sucessórios que prove a qualidade
de herdeiro será de extrema importância para a
rápida e eficaz resolução dos problemas que se
colocam, cada vez em maior número, na liquidação de sucessões transfronteiriças.
A certidão europeia destinada a prova da
qualidade de herdeiro deverá ser emitida por
uma autoridade competente do Estado-Membro da última residência habitual do de cujus, a
designar por cada um desses Estados-Membros
– um Tribunal ou mesmo um notário – e deverá
ser reconhecida em todos os Estados-Membros.
Essa autoridade competente aplicaria a sua lei
interna, visto ser essa – lei da residência habitual do
falecido – a aplicável à determinação dos direitos sucessórios. No caso de vir a ser admitida uma conexão
subjectiva e o futuro de cujus venha a poder escolher,
para reger o conjunto da sua sucessão, a lei da sua

Declaração perante o notário feita por três testemunhas, que afirmam ser aqueles herdeiros os sucessíveis prioritários do falecido.
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nacionalidade, a autoridade competente do Estado--Membro da sua residência habitual aplicaria a lei
estrangeira para emitir a respectiva certidão.
Porém, antes de emitir tal certidão, a autoridade
competente do Estado-Membro da última residência
do de cujus deverá obter junto da autoridade do Estado-Membro cujo direito será aplicável, a confirmação
da conformidade com a lei desse Estado das menções
constantes da certidão. Deverá ainda tal autoridade,
em momento prévio, verificar se algum testamento
terá sido, porventura, efectuado pelo de cujus, tendo
em consideração o sistema de registo de testamentos
conforme subsequentemente se explanará.
Da certidão europeia destinada a prova da qualidade de herdeiro deverão constar as seguintes menções:
i) Indicação da autoridade competente emitente
da certidão;
ii) Identificação do falecido (designadamente,
nome, data e local de nascimento, nacionalidade, última residência habitual, estado civil,
com identificação do cônjuge e respectiva data
de casamento, no caso de ser casado e a indicação da existência de testamento);
iii) Identificação dos sucessores legais e proporção
das respectivas quotas;
iv) Identificação dos sucessores testamentários e
respectivas quotas;
v) Identificação da pessoa que tem o direito de dispor da herança.
A presunção juris tantum decorrente do conteúdo da certidão europeia de direitos sucessórios apenas
poderá ser elidida por um Tribunal competente, mas
a certidão só deverá ser anulada pela entidade que a
emitiu, após lhe ter sido comunicada a verificação da
incorrecção do conteúdo da certidão.
VI.

REGISTOS DOS TESTAMENTOS

Questões formuladas
Pergunta 36:
Será necessário prever a criação de um sistema de registo dos testamentos em todos
os Estados-Membros?
Será de prever a criação de um registo centralizado?
60

Pergunta 37:
Que modalidades deverão ser adoptadas
para facilitar o acesso aos elementos nacionais do sistema ou ao registo centralizado
por parte dos herdeiros presumidos e das
autoridades competentes (incluindo a partir do seu próprio Estado-Membro)?
A criação de um sistema de registo dos testamentos em todos os Estados-Membros será de extrema utilidade, já que actualmente se torna muito
difícil indagar da eventual elaboração de testamentos
efectuada no estrangeiro.
No futuro instrumento comunitário deverá
ser estabelecido um regime semelhante ao estatuído na Convenção Europeia sobre o Estabelecimento de um Sistema de Registo de Testamentos, concluída em Basileia em 16 de Maio de 1972,
que entrou em vigor em 20 de Março de 1976 e à
qual aderiram ou ratificaram vários países, como Bélgica, Chipre, Espanha, França, Itália, Luxemburgo,
Países Baixos, Turquia e Portugal60.
Deverão ser objecto de registo, senão de âmbito centralizado, que pode suscitar maior dificuldade
de concretização, pelo menos a nível de cada um dos
Estados-Membros:
i) Os testamentos lavrados por notário, autoridade pública ou qualquer pessoa habilitada para o
efeito pela lei desse Estado, e aqueles testamentos que tenham sido objecto de um acto oficial
de depósito junto de uma destas autoridades ou
pessoas com qualidades para os receber em depósito;
ii) Os testamentos hológrafos que tenham sido entregues a um notário, a uma autoridade pública
ou a qualquer outra pessoa habilitadas para este
efeito pela lei do referido Estado;
iii) A restituição, a revogação e as demais modificações dos testamentos anteriormente registados.
O futuro instrumento comunitário deverá mencionar os dados que deverão figurar no
registo e cuja indicação o requerente do registo
terá de indicar aquando do pedido de registo,
designadamente,

Convenção aprovada para ratificação pelo Decreto nº 3/82, de 19 de Janeiro, D.R. I s nº 15, de 19.01.1982 e que entrou em vigor em Portugal em
21.07.1982.
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i)

A identificação do testador (nome, data e local
de nascimento, residência habitual);
ii) A identificação do documento a registar;
iii) O nome e o endereço do notário, da autoridade
pública ou da pessoa que recebeu o documento
ou que o tenha em depósito.
Como é evidente, nunca se poderá efectuar
qualquer menção atinente ao conteúdo da disposição
de última vontade do testador.
Cada Estado-Membro deverá designar um organismo nacional que irá providenciar pela feitura
dos registos, os quais deverão ser efectuados a pedido
das seguintes entidades:
i) Do notário;
ii) Da autoridade pública ou pessoa habilitada para
o efeito pela lei do Estado-Membro.
Tal designado organismo nacional deverá receber, por sua vez, os pedidos de informações provenientes dos organismos nacionais dos outros EstadosMembros e fornecerá os dados constantes do registo
a qualquer interessado que o solicitar, mediante a
apresentação de certidão de óbito ou outro documento comprovativo da morte do testador, sendo certo
que o registo até ao falecimento deste deverá permanecer secreto.
Para facilitar um maior acesso ao registo de testamentos, bem como à sua consulta, imprescindível
se torna a criação:
i) De um modelo uniformizado de formulário,
igualmente disponível em suporte informático,
tanto mais que a informação em tempo real é
uma exigência e simultaneamente uma necessidade do tempo hodierno. Poderão servir de
exemplos a ponderar na elaboração de tais formulários aqueles que são utilizados no registo
central de testamentos austríaco;
ii) De um mecanismo recíproco de consulta electrónica “on-line” de todos os registos de testamentos, nacionais e estrangeiros, mediante a
necessária identificação electrónica, implemen61

62

63

64

65

tando cada vez mais as novas tecnologias de informação.
Haverá que atentar e reflectir nos resultados decorrentes do recente registo electrónico de testamentos franco-belga para aquilatar os respectivos efeitos
e daí obter os contributos e experiências adequados
à implementação da Rede Europeia de Registos de
Testamentos “ Réseau Européen dês Registre dês Testaments” (RERT), e cujos contornos já se começaram a
esboçar na Conferência de Notários da União Europeia (CNUE) reunida em 27 de Abril de 2002 61 62.
VII. LEGALIZAÇÃO
Questão formulada
Pergunta 38:
Colocará dificuldades a supressão de todas
as formalidades de legalização ou de aposição de apostilha dos actos públicos praticados num Estado-Membro e relativos a uma
sucessão ?
A maior parte dos Estados-Membros já aderiu
ou ratificou a Convenção da Haia de 5 de Outubro
de 1961, também designada “Convenção Apostilha”63
que, visando facilitar a circulação dos actos públicos
emanados dos Estados que fazem parte da Convenção, suprimiu a exigência da legalização dos actos
públicos estrangeiros, mas não dispensa a aposição
de uma apostilha 64 encontrando-se já em perspectiva
a implementação da apostilha electrónica65
Quanto aos actos exarados por agentes diplomáticos e consulares, tem aplicação a Convenção
assinada em Londres em 07.06.1968, a qual os Estados-Membros aderiram ou ratificaram e que dispensa a legalização desses actos, entendida esta e para
efeitos da Convenção, como a formalidade destinada
a atestar a veracidade da assinatura aposta sobre um
acto, a qualidade em que interveio o signatário desse
acto e, eventualmente e se necessário, a identificação

A CNUE é um organismo oficial representativo dos notários da União Europeia que agrupa notários dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica,
Espanha, Estónia, Eslováquia, Eslovénia, França, Grécia, Hungria, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa.
Cfr. sobre a criação do “Réseau Européen des Registre des Testaments (RERT) – etapas para a sua implementação e princípios de funcionamento - sítio da
Internet www.cnue.be.
Em 30 de Abril de 2005 eram 85 os Estados que adeririam ou ratificaram a Convenção – elemento acessível no sítio da Internet, Conférence de la Haye
de d´Droit International Privé - www.hcch.net.
Em Portugal a entidade competente para emitir a apostilha prevista no artigo 3º da Convenção é o Procurador-Geral da República e Procuradorias-Gerais
Distritais que funcionam na sede de cada distrito judicial (Aviso de 24.03.1969, D.G. I série, nº 78, de 02.04.1969.
Sobre a apostilha electrónica v. Fórum International sur la Nnotarisation et l’Apostilhe Électroniques, organização conjunta de Conférence de la Haye de
Droit International Privé (HCCH) et L’Union International du Notariat Latin (UINL).
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do carimbo ou do selo branco com que o acto está
autenticado.
É recomendável, por conseguinte, que o futuro instrumento comunitário avance na adopção de regras uniformes relativas à supressão de
qualquer forma de legalização de actos públicos
que devam ser produzidos no território de qualquer Estado-Membro, definindo-se o que, para
esse instrumento, serão considerados actos públicos.
A definição ampla de acto público deverá englobar:
i) Documentos que emanem de uma autoridade
ou funcionário de um órgão jurisdicional do Estado;
ii) Documentos administrativos;
iii) Actos notariais;
iv) Menções de registo.
Cada Estado-Membro designará a autoridade
central encarregada de receber e transmitir os pedidos de informação.
Se as autoridades do Estado-Membro no território em que o acto é produzido, tiver dúvidas graves
e fundadas, quer sobre a veracidade da assinatura e
da qualidade na qual o signatário do acto agiu, quer
sobre a identidade do selo, poderá pedir informações
directamente à aludida autoridade central competente de cada um dos Estados-Membros66.
A possibilidade de comunicação entre as autoridades dos Estados-Membros através “e-tecnologia”
deverá ser uma realidade a implementar.
VIII. ABORDAGEM LEGISLATIVA
Questão formulada
Pergunta 39:
Será possível prever a elaboração de um
instrumento único e completo ?
Caso contrário, por que ordem e segundo
que etapas deveriam ser organizados os trabalhos ?
Conforme decorre das posições assumidas neste
parecer, defendemos que será possível, não obstante

66

a sua complexidade, a elaboração de um único instrumento comunitário, englobando todas as matérias
que dizem respeito às sucessões e testamentos nos
termos antes sugeridos.
IX. CONCLUSÃO
Como é consabido, o Conselho Europeu reuniu
em sessão extraordinária, em Tampere, em 15 e 16
de Outubro, para debater a criação de um espaço de
liberdade, de segurança e de justiça na União Europeia.
Encontrava-se então o Conselho Europeu, como
expressamente se refere nas Conclusões da Presidência, empenhado no desenvolvimento da União, enquanto espaço de liberdade, de segurança e de justiça,
utilizando plenamente as possibilidades oferecidas
pelo Tratado de Amesterdão e constantes do Plano de
Acção de Viena, cujo desafio consistia em assegurar
que a liberdade, na qual estava ínsito o direito de livre circulação em toda a União, pudesse ser desfrutada em condições de segurança e de justiça acessíveis a
todos, o que só seria possível num verdadeiro espaço
de justiça, onde o recurso aos tribunais e às autoridades de qualquer Estado-Membro se afigurasse tão
fácil aos cidadãos como o seria no seu próprio país.
Desde então várias etapas foram ultrapassadas,
com sucesso.
O Conselho Europeu de 4 e 5 de Novembro de
2004 que aprovou o denominado Programa da Haia,
consagrou o reforço do aludido objectivo – desenvolver
o espaço de liberdade, segurança e justiça.
Marcou, para tanto, o início de um novo ciclo,
no qual se estabeleceu um Plano de Acção com objectivos concretos e definindo dez específicas prioridades para os próximos cinco anos, dentro das quais
se salienta, dada a sua importância para o presente
trabalho, a prioridade nona, que a seguir se transcreve:
– “No domínio da justiça civil (…), garantir a todos
um verdadeiro espaço europeu de justiça, sendo fundamental
concluir o programa de reconhecimento mútuo das decisões
em matéria civil e comercial. Tal implicará a adopção das
propostas legislativas já apresentadas pela Comissão, ou

Cfr. em sentido semelhante, a Convenção relativa à Supressão da Legalização de Actos nos Estados-Membros da Comunidades Europeia, feita em Bruxelas
em 25 de Maio de 1987, Convenção essa que não está em vigor.
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que estão prestes a sê-lo, e o lançamento de consultas com o
objectivo de elaborar nova legislação em domínios ainda não
abrangidos pelo reconhecimento mútuo (como questões de património familiar, sucessões e testamentos (sublinhado
nosso). Outro aspecto fundamental que deve ser abordado
é a execução das decisões judiciais e o reconhecimento mútuo
de documentos públicos e privados” 67.
Em face do exposto, é nossa firme convicção
que, para a concretização dos supra mencionados objectivos subjacentes ao Conselho Europeu de Tampere de 1999, reforçados no denominado “Programa

da Haia”, aprovado no Conselho Europeu de 4 e 5
de Novembro de 2004, imperiosa se torna mais esta
etapa no processo de criação de um amplo espaço europeu de justiça em matéria civil, com vista a uma
maior e mais profícua concretização do almejado Espaço Europeu de Liberdade, Segurança e Justiça.
Este é o nosso Parecer.
19 de Setembro de 2005
Ondina Carmo Alves
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6 - O CONTENCIOSO DO CONSELHO
2 - SUPERIOR DA MAGISTRATURA
1.º ACÓRDÃO
I – RELATÓRIO
Realizada Inspecção Judicial Extraordinária aos
serviços prestados no … Juízo Cível da Comarca de
… foi atribuída ao Exmo. Juiz … a notação classificativa de “Medíocre”.
Em consequência de tal classificação, por despacho do Exmo. Juiz Conselheiro Vice-Presidente
do Conselho Superior da Magistratura, foi ordenada
a instauração do presente inquérito para avaliar da
eventual inaptidão daquele Magistrado para o exercício das respectivas funções, nos termos do disposto
no art. 34º, nº 2, da Lei nº 21/85, de 30 de Julho.
Simultaneamente foi suspenso das suas funções desde 25 de Setembro de 2000 de acordo com
o mesmo normativo, retomando-as em 02 de Março
de 2001 por deliberação do Conselho Permanente do
Conselho Superior da Magistratura, tomada na sessão
realizada em 20 de Fevereiro de 2001.
O Dr. … recorreu da deliberação do Plenário
do Conselho Superior da Magistratura de 20 de Setembro de 2000 que lhe atribuiu a classificação de
“Medíocre”, dando origem a Acórdão do Supremo
Tribunal de Justiça que anulou aquela deliberação,
por entender que a inspecção não incidira sobre todo
o serviço produzido pelo Exmo. Juiz no período temporal abrangido e da deliberação impugnada e do relatório da inspecção nada constar sobre a presidência
administrativa do tribunal nem a intervenção nos
tribunais colectivos.
Na sequência deste Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, foi deliberado na Sessão Plenária
do Conselho Superior da Magistratura de 08 de Maio
de 2001, que a inspecção extraordinária ao serviço
do Dr. … fosse completada com a averiguação dos
factos que o Supremo Tribunal de Justiça considerou
omissos.
Em cumprimento do determinado, o Exmo.
Inspector apresentou um relatório complementar
propondo de novo a classificação de “Medíocre”, que
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veio a ser reiterada pelo Conselho Superior da Magistratura na Sessão Plenária de 15 de Janeiro de 2002.
Em resultado desta classificação, por despacho
do Exmo. Juiz Conselheiro Vice-Presidente, foi ordenada a complementação do inquérito anteriormente
instaurado, mantendo-se o Exmo. Juiz em funções
até nova proposta a elaborar.
O Dr. … de novo recorreu da deliberação do
Plenário do Conselho Superior da Magistratura de 15
de Janeiro de 2002, recurso a que o Supremo Tribunal de Justiça negou provimento no seu Acórdão de
03 Outubro de 2002.
Por sua vez, o Tribunal Constitucional não conheceu do objecto do recurso por ele interposto deste
Acórdão.
Concluída a instrução do inquérito, a proposta
final nele formulada foi aprovada na deliberação do
Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura de 12 de Março de 2002 que ordenou a sua
conversão em processo disciplinar mantendo-se o Dr.
… em funções.
Realizadas as diligências necessárias, o Exmo.
Inspector Judicial - nos termos do art. 117º, nº 2,
EMF - deduziu Acusação (fls. 520-527), imputando-lhe factos considerados violadores dos deveres de
zelo e de criar no público confiança na acção da
administração da Justiça, infracções punidas pelas
decisões combinadas dos arts. 3º, nº 1, 3, 4, b] e 6,
DL 24/84, de 16/01, e 82º, 85º, nº 1, d], 89º, nº 1 e
2, 94º, nº 1, 104º, nº 1, 2, 3, b], Lei 21/85, de 30/07
(o lapso de escrita inicialmente ocorrido, da indicação do art. 6º, EDFAACRL, em vez no art. 3º, nº 6,
foi claro, ostensivo e evidente, pelo que, se tem como
irrelevante).
Dela notificado o Exmo. Juiz de Direito deduziu defesa nos termos que constam de fls. 531 a 559,
onde alega, em síntese, que:
I - Nem no relatório do inquérito, nem na deliberação do Conselho Permanente do Conselho Supe-

Conselho Superior da Magistratura

rior da Magistratura se lhe atribui, ainda que a nível
de indícios, a prática de infracção disciplinar;
II - A fraca produtividade e os atrasos na tramitação dos processos não consubstanciam a prática de
infracção disciplinar;
III – Falta o requisito basilar para que pudesse
haver conversão do inquérito em processo disciplinar;
IV - Os números dos processos pendentes no
Juízo de Competência Especializada Cível e Juízo Cível de …, referidos nos artigos 10º e 12º da acusação,
correspondem a números estatísticos, não aos processos realmente pendentes, não integrando o número
de cartas precatórias que seriam 708;
V - A pendência seria, no mínimo, de cerca de
3200 a 3400 processos;
VI - Mesmo considerando um número mínimo de 3200 processos, ele é superior a quatro vezes
e meia àquele – 700 – que se tem entendido como
sendo razoável que estejam a cargo de um só juiz;
VII - Essa realidade – o elevado número de
processos – é, na prática, completamente postergada
também na acusação;
VIII - A grande carga de trabalho, a complexidade de algumas questões e as deficiências de peças
processuais apresentadas por mandatários judiciais
ou pelas partes e do trabalho de funcionários judiciais
dificultaram o nosso trabalho;
IX - Trabalhamos com zelo também na elaboração de cartas precatórias, ofícios, actas, despachos de
expediente, e na aposição dos vistos em correição;
X - O Direito é uma ciência humana de qualidades, não de quantidades;
XI - Os Tribunais não são unidades fabris, contando só os números da produção. Primeiro há-de estar a justiça, só depois a celeridade;
XII - Uma interpretação das normas do Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Regulamento
das Inspecções Judiciais que atribua à produtividade
uma preponderância absoluta e que faça repercutir
essa concepção no plano disciplinar viola os artigos
202º, nº 1 e 203º, da Constituição da República também por desrespeitar a independência dos Juízes;
XIII - Se queremos a rapidez a todo o custo na
consecução da Justiça, corremos o sério risco de já
não ser justiça isso que os Tribunais praticam, o que
levará até a convulsões sociais quando o povo souber
que o enganam;

XIV - O arguido trata com educação, urbanidade, respeito, deferência, e simpatia os Magistrados do
MP, os Senhores Advogados, Solicitadores, Funcionários Judiciais e em geral todas as pessoas;
XV - Com o cuidado com que fez o seu trabalho
tem evitado trabalhos de outras pessoas, designadamente dos Srs. funcionários judiciais e dos destinatários dos ofícios por ele assinados, assim como erros
no processado;
XVI - A qualidade do trabalho efectuado tem
ao longo dos anos criado no público confiança na acção da Justiça;
XVII - Tem sempre respeitado as decisões dos
Tribunais Superiores e os ofícios do Conselho Superior da Magistratura;
XVIII - Tem sempre acompanhado as frequentes alterações normativas, designadamente as relativas ao Código de Processo Civil e ao Código das
Custas Judiciais, fazendo correcta aplicação da lei no
tempo;
XIX - Conclui a defesa sustentando que não
cometeu qualquer infracção disciplinar pois não
infringiu dever profissional menos ainda o fez com
negligência grave ou de grave desinteresse pelo cumprimento dos deveres profissionais, devendo, por
conseguinte, ser julgada improcedente, por não provada, a acusação.
Requereu a audição de mais 10 testemunhas e
juntou 20 documentos, 19 dos quais certidões judiciais.
Realizada a instrução do processo, o Exmo. Inspector, apresentou o seu Relatório Final (fls. 695-708), onde conclui que “Feito o enquadramento jurídico-disciplinar dos factos, há que cuidar, agora, da
determinação do “quantum” punitivo ao Exmo. Juiz
de Direito arguido levando em consideração os factores ínsitos no artº. 96º. do Estatuto dos Magistrados
Judiciais, ou seja, a gravidade do facto, a culpa do
agente, a sua personalidade e as circunstâncias que
deponham a seu favor ou contra.
No caso, a conduta do Exmo. Magistrado Judicial é de alguma gravidade, atenta a extensa lista
de atrasos processuais da sua responsabilidade evidenciadora de menor interesse no cumprimento dos
prazos processuais.
Gravidade essa acentuada pela má imagem que
deu do aparelho judiciário e pelos naturais prejuízos
causados aos diversos cidadãos interessados nesses
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processos, resultados que previu como efeitos necessários do método e inadequada organização que seguia até porque se trata de pessoa inteligente.
Desses factos adveio – lhe a imagem negativa
que perdura junto dos operadores judiciários e do público, com natural quebra de prestígio que lhe está
sempre associada.
A seu favor (artº. 28º. do Dec. Lei nº. 24/84 de
16/01 e artº., 71º. nº. 2 do Cód. Penal) militam o
facto de reconhecer essa meticulosidade excessiva nos
despachos de expediente e nas “coisas pequenas” (cf.
artºs. 37º. e 43º. da defesa), o seu labor diário bem
para lá das horas normais de serviço, aos sábados,
domingos, feriados e férias judiciais, o correcto relacionamento com todos os operadores judiciários e
público em geral, o excelente nível da sua preparação
técnico – jurídica no âmbito do direito processual civil e das custas e a sua já longa carreira sem qualquer
registo disciplinar.
Por tudo isto, consideramos adequada e aplicável, nos termos dos artigos 85º. nº.1 al. c), 88º., 93º.
e 103º. da Lei nº. 21/85 de 30/07 (E.M.J.) a pena de
Transferência que propomos”.
O Plenário do Conselho Superior da Magistratura, por deliberação de 05/05/2005, determinou,
ao abrigo do art. 358º, nº 3 do CPP, (aplicável, ex
vi do art. 131º EMJ), a notificação para, no prazo de
15 dias, o Exmo. Juiz arguido (art. 118º, nº 1, EMJ)
apresentar a sua defesa quanto à possibilidade de
lhe ser aplicada, pelos mesmos factos e violação
de deveres (de zelo e de criar no público confiança
na acção da administração da Justiça, infracções punidas pelas decisões combinadas dos arts. 3º, nº 1,
3, 4, b] e 6, DL 24/84, de 16/01, e 82º, EMJ), uma
pena expulsiva (arts. 85º, nº 1, f] e g], 90º, nº 1 e
2, 95º, nº 1, 106º e 107º, EMJ), tudo na base de que
a factualidade apurada no decurso do inquérito pode
permitir a aplicação deste tipo de pena.
O Exmo. Juiz veio, de seguida, apresentar defesa
complementar, defendendo a prescrição do presente
procedimento disciplinar, a existência de contradição
da deliberação ora referida com anteriores (violando o
princípio da confiança), a inaplicabilidade à situação
dos autos do art. 358º, nº 3 do CPP, a inexistência de
infracções disciplinares e desproporcionalidade das
penas, e ainda a apensação do presente processo disciplinar ao .../2005.
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2 - Os Factos
Considerando a prova recolhida e constante
dos autos:
A - as declarações do Exmo. Juiz … (fls. 8586, 263-265, 451-452);
B - a prova testemunhal produzida:
1 - Dr. …, Juiz Desembargador, Vice-Presidente do Tribunal da Relação do Porto (fls. 225);
2 - Dr. …, Juiz Desembargador do Tribunal da
Relação do Porto (fls. 224);
3 - Dr. …, Juiz Desembargador do Tribunal da
Relação do Porto (fls. 234);
4 - Dr. …, Juiz de Direito da … Vara Cível do
Porto (fls. 230 e 231);
5 - Dr. …, Procurador da República junto do
Tribunal de Instrução Criminal do … (fls. 232 e
233);
6 - Dr. …, Juiz de Direito do … Juízo do Tribunal de Família e Menores de … (fls. 181 e 182);
7 - Dr. …, Juiz de Direito do … Juízo do Tribunal de Família e Menores de … (fls. 179 e 180);
8 - Dra. …, Juíza de Direito no … Juízo Criminal do Tribunal Judicial de … (fls. 175 e 176);
9 - Dra. …, Juíza de Direito no Tribunal de
Trabalho de … (fls.205 a 207);
10 - Dr. …, Juiz de Direito na … Vara Mista do
Tribunal Judicial de … (fls.198 a 200);
11 - Dra. …, Juíza de Direito no … Juízo Cível
de … (fls. 196 e 197);
12 - Dr. …, Juiz de Direito no … Juízo Cível
do Tribunal Judicial de … (fls. 201 a 204);
13 - …, Juíza de Direito do … Juízo Criminal
do Tribunal Judicial de … (fls. 185 a 187);
14 - Dr. …, Juiz de Direito no … Juízo Cível
do Tribunal Judicial de … (fls. 183 e 184);
15 - Dra. … , Juíza de Direito no … Juízo Cível do Tribunal Judicial de … (fls. 193 a 195);
16 - Dr. … , Procurador Adjunto no … Juízo Criminal do Tribunal Judicial de … (fls. 188 a
190);
17 - Dra. …, Procuradora- Adjunta no … Juízo Criminal do Tribunal Judicial de … (fls. 173 e
174);
18 - Dr. …, Procurador – Adjunto no Serviço
de Inquéritos – … Secção do Ministério Público no
Tribunal Judicial de … ( fls. 170 a 172);
19 - Dr. …, Juiz de Direito no … Juízo Criminal de … (fls. 167 a 169);
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20 - Dr. …, Juiz de Direito no … Juízo Criminal de … (fls.165 e 166);
21 - Dra. …, Juíza de Direito no … Juízo Criminal de … (fls. 208 e 209);
22 - Dr. …, Juiz de Direito no … Juízo do Tribunal de Comércio de … (fls. 220 e 221);
23 - Dr. …, Juiz de Direito na … Secção do …
Juízo do Tribunal Tributário de …(fls. 217 a 219);
24 - Dra. …, Procuradora - Adjunta do Tribunal Judicial … (fls. 163 e 164);
25 - Dr. …, Procurador – Adjunto no Tribunal
Judicial do … (fls. 222 e 223);
26 - Dra. …, Juíza de Direito no Tribunal Judicial de …(fls. 228 e 229);
27 - Dr. …, advogado (fls. 213 a 216);
28 - …, Secretário de Justiça (aposentado) ( fls.
211 e 212);
29 - …, Escrivão – Adjunto no … Juízo do
Tribunal de Família e Menores de … (fls. 177 e
178);
30 - …, Escrivão – Auxiliar no Tribunal de
Trabalho de … (fls. 191 e 192);
31 - Dr. …, Juiz de Direito no Circulo Judicial
da Comarca da …(fls. 690 a 692);
32 - Dr. …, Juiz de Direito, no … Juízo Cível
do Tribunal Judicial da Comarca de … (fls. 671 e
672);
33 - Dra. …, Juíza de Direito, no ... Juízo Cível
do Tribunal Judicial da Comarca de … (fls. 673 a
675);
34 - Dr. …, Procurador-Adjunto, no Tribunal
Judicial da Comarca de … (fls. 687 a 688);
35 - …, Escrivão de Direito no ... Juízo Cível
do Tribunal Judicial da Comarca de … (fls. 676 a
678);
36 - …, Escrivã de Direito no ... Juízo Cível do
Tribunal Judicial da Comarca de … (fls. 679 a 681);
37 - …, Escrivã -Adjunta no ... Juízo Cível do
Tribunal Judicial da Comarca de … (fls. 682 e 683);
38 - …, Escrivã -Adjunta no ... Juízo Cível do
Tribunal Judicial da Comarca de … (fls. 683 e 684);
39 - …, Escrivã-Adjunta no ... Juízo Cível do
Tribunal Judicial da Comarca de … (fls. 684 e 685);
e
40 - Dra. …, Escrivã Auxiliar no ... Juízo Cível
do Tribunal Judicial da Comarca de … (fls. 685 e
686);

C – na prova documental junta :
1 - Relatórios e deliberações de fls. 4 a 57, 279
a 318, 322 a 371;
2 - Documento de fls. 93 a 106 (alegação de
recurso do Exmo. Juiz) e 562 a 659 (certidões com
decisões proferidas pelo Exmo. Juiz), 712 (mapa da
pendência processual real em 30/09/2004);
3 - Relação dos processos com atrasos, de fls.
373 a 427;
4 – cópias dos trabalhos apresentados pelo
Exmo. Juiz ao Exmo. Inspector no âmbito da Inspecção Ordinária nº 217/2004 (fls. 743-807);
5 – disco móvel para aplicação em porta USB,
contendo cerca de 3000 ficheiros da autoria do Exmo.
Juiz.
Consideram-se provados os seguintes factos:
1º - O Dr. …, licenciou-se em 26/07/1988 com
a classificação final de 15 valores.
2º - Iniciou funções na Magistratura Judicial em
1991, quando foi nomeado (por deliberação publicada no Diário da República de …), Juiz de Direito em
regime de estágio na comarca de …
3º Posteriormente, foi colocado como juiz auxiliar na comarca de … (na sequência da deliberação do
Conselho Superior da Magistratura de 14/05/1992),
publicada no Diário da República de 04/06/1992.
4º - Daí foi transferido para o Tribunal da comarca de … e serviu sucessivamente na comarca
de …, 3º Juízo do … e 9º Juízo Cível do … (onde
permaneceu até …, data da publicação no Diário da
República, da deliberação do Conselho Superior da
Magistratura de …, que o transferiu para o … Juízo
Cível de …).
5º - Tomou posse no … Juízo Cível do Tribunal
de …, no dia 23 de Setembro de 1996.
6º - Durante cerca de 3 meses e meio, nos anos
de 1996 e 1997, acumulou com metade da ex-1ª Secção do 1º Juízo de … (que foi transformada no actual
… Juízo Cível), onde efectuou diligências e despachou algum expediente.
7º - Pelo serviço prestado no … Juízo Cível do
…, durante o período que mediou entre 21/09/1995
e 17/09/1996, foi classificado de “Suficiente”, por
deliberação do Conselho Permanente do Conselho
Superior da Magistratura, de 25/05/2000.
8º - Pela sua prestação no … Juízo Cível de …,
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entre 23/09/1996 e 20/03/2000, foi-lhe atribuída a
classificação de “Medíocre”.
9º - As razões determinantes da atribuição da
classificação de “Medíocre” encontram-se expressas
nos Relatórios da Inspecção Extraordinária e nas Deliberações dos Plenários do Conselho Superior da Magistratura de 20 de Setembro de 2000 e 15 de Janeiro
de 2002, de que constam cópias de fls. 3 a 31-A, 279
a 318 e 322 a 331 destes autos, cujos conteúdos se
dão por reproduzidos.
10º - À data da tomada de posse no … Juízo
Cível de …, o Exmo. Juiz encontrou uma pendência
processual considerada acessível (pois em 31/12/1996,
três meses passados sobre tal posse, eram cerca de
1254 os processos pendentes).
11º - Aquando do início desta Inspecção Extraordinária – 20/03/2000 – tinha no seu gabinete,
conclusos, 1775 processos cíveis (949 acções declarativas; 690 acções executivas; 136 processos de
menores) a aguardar despachos de expediente, decisões interlocutórias, saneadores e sentenças, muitos com conclusão aberta desde Setembro de 1996 e
mesmo antes.
12º - Em 31/03/2000, encontravam-se pendentes no … Juízo Cível de …, 2.131 processos cíveis, que com os respectivos apensos e processos de
menores perfaziam o total de 2.844, sem as cartas
precatórias.
13º - Detectaram-se, aquando da inspecção extraordinária a esse … Juízo Cível, inúmeras paragens
e atrasos no despacho dos processos da responsabilidade do Dr. …, conforme as relações de fls. 373 a 427
que aqui se dão por reproduzidas.
14º - Os apontados atrasos e paragens são devidos ao pouco método e inadequada organização de
serviço do Exmo. Juiz de Direito …
15º - Na verdade, sacralizando o respeito pela
lei processual, que encarou - por regra - com excessos
de perfeccionismo e formalismo, quase se esgotou na
condução processual.
16 º - O que importou em excessivo dispêndio
de tempo nos despachos de expediente, na elaboração
de ofícios, actas, cartas precatórias, Vistos em Correição e algumas decisões interlocutórias, em prejuízo
dos despachos saneadores, de condensação, julgamentos e decisões de mérito.
17º - Desde que tomou posse (1996) e até
20/03/2000 o Dr. … proferiu um total de 510 deci-
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sões finais, dos quais 11 decisões de mérito em acções
contestadas, e elaborou 12 saneadores.
18º - Ao passo que só durante um ano, de
18/09/1998 a 14/09/1999, o Juiz auxiliar que o foi
coadjuvar nesse … Juízo, proferiu um total de 446
decisões finais, 32 sentenças “de fundo”, e elaborou
120 saneadores.
19º - Não procurou o Exmo. Juiz, face ao elevado movimento processual, estabelecer um equilíbrio
entre a condução dos processos no respeito da lei adjectiva e a produtividade necessária ao volume processual do seu Juízo, apesar de se aperceber do crescente
aumento da pendência e dos atrasos processuais.
20º - Atrasos que motivaram frequentemente as
partes e os seus advogados a reclamar pelo regular
andamento dos processos.
21º - E levaram a que o Exmo. Vice-Presidente
do CSM, entre Abril e Outubro de 1999, tivesse proferido 4 despachos a estabelecer prioridade no processamento de processos que aguardavam despachos
saneadores e sentenças de expropriação.
22º - O Exmo. Juiz revelou evidente menor interesse no cumprimento dos prazos processuais.
23º - Os muitos e demorados atrasos em que
incorreu marcam pela negativa a sua imagem junto
dos operadores judiciários e do público que acorre aos
serviços do Tribunal de …
24º - Deu igualmente uma má imagem do aparelho judiciário e causou naturais prejuízos aos diversos cidadãos interessados nesses processos que viram
retardar a solução dos seus pleitos.
25º - O Exmo. Juiz de Direito previu tais prejuízos como efeito necessário dos já referidos pouco
método e inadequada organização de serviço, até porque se trata de pessoa inteligente e integrada no meio
social que bem conhece.
26º - O Dr. … é um Juiz independente, isento,
civicamente idóneo e com uma conduta digna e adequada ao exercício das respectivas funções.
27º - Ponderado e calmo, relacionou-se com
abertura, trato urbano, afabilidade, respeito e deferência com todos os operadores judiciários, mostrando-se sempre disponível para auxiliar os colegas que
- com frequência - com ele se queriam aconselhar.
28º - Revelou normal capacidade de compreensão das situações da vida que lhe coube apreciar, manifestando sentido de justiça e humanidade.
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29º - É inteligente, apreendendo, estruturando
e elaborando com aparente facilidade as questões de
facto e de direito com que é confrontado.
30º - A sua preparação técnico-jurídica no âmbito do direito processual civil e das custas é de excelente nível e a revelada no âmbito do direito substantivo, apesar de menos visível face à deficiente produtividade, é de bom nível.
31º - Foi assíduo, pontual e dedicado à função,
trabalhando quase diariamente no tribunal bem para
além das horas normais de serviço, aos sábados, domingos, feriados e férias judiciais.
32º - Na qualidade de Presidente do Tribunal
Judicial de …, no biénio de 1999/2000, empenhouse de forma esforçada, com grande cuidado e dispêndio de tempo, na resolução de vários problemas, alguns dos quais se arrastavam há anos.
33º - O Dr. … integrou pontualmente o Tribunal de Circulo de … entre Novembro de 1996 e o
mesmo mês de 1997 (nesse período o Tribunal Judicial de … com … Juízos Cíveis e … Criminais fornecia um vogal para a composição daquele Tribunal).
34º - A partir de Setembro de 1999 passou a
integrar o Colectivo do Tribunal de Família e Menores, também de …, de 6 em 6 semanas, 2 dias em
cada uma.
35º - Para além de um juiz auxiliar que teve de
18/09/1998 a 14/09/1999, dispôs ainda da colaboração restrita de duas Exmas. Juízas (Dra. … - a partir
de Janeiro de 2000; Dra. … - de Abril a Setembro
de 2000).
36º - O Exmo. Juiz, no … Juízo Cível …, não
desempenhou o seu trabalho com o exigível e necessário método, senso prático, desenvoltura, e adequada organização de serviço tornando a sua produtividade claramente deficitária na prolação das decisões
de mérito.
37º - Neste momento (18/04/2005), o Dr. …
tem 15 anos, 7 meses e 11 dias de serviço na Magistratura Judicial.
38º - Não tem passado disciplinar.
39º - Corre termos contra o Dr. … o Processo
Disciplinar nº …/2005, na sequência de uma nova notação de “Medíocre” (posterior à que deu origem aos
presentes autos, respeitando ao período de 21 de Março de 2000 a 31 de Dezembro de 2003), no qual é proposta a pena disciplinar de aposentação compulsiva.

III. Fundamentação jurídica
Na sua defesa complementar, o Exmo. Juiz vem
agora invocar a prescrição do presente processo disciplinar, uma vez que, entre o Acórdão do Plenário que
o notou de Medíocre (20/09/2000) e a decisão de instauração do procedimento disciplinar (20/02/2001),
passaram mais de três meses, nos termos do art. 4º, nº
2, EDFAACRL, ex vi do art. 131º, EMJ.
Mais entende o Exmo. Juiz que a instauração
do procedimento disciplinar não teve a virtualidade
de suspender o referido prazo prescricional, pois não
foi nesse inquérito que se apuraram faltas de que o
arguido fosse responsável.
Não cremos que assista razão ao Exmo. Juiz.
“O tempo é também na vida do direito um importante factor, um grande modificador das relações
jurídicas” (Luís Cabral de Moncada, Lições de Direito
Civil, 4ª edição, Almedina, 1995, pág. 729), sendo
que, o “direito constata o fluir do tempo e o desgaste
da memória” (François Ost, O Tempo do Direito, Instituto Piaget, 2001, pág. 178), situações que claramente se comprovam com os institutos jurídicos da
prescrição (e da caducidade): ele “deixa a sua patine
sobre tudo o que existe, projectando o seu influxo
- silenciosamente devastador - sobre a realidade jurídica” (Manuel Albaladejo García, na obra de Bernardo
Gomez Corraliza, La Caducidad, Editorial Montecorvo, Madrid, 1990, pág. 11).
O fundamento dominante deste instituto jurídico, assenta na “negligência do titular do direito
em exercitá-lo durante o período de tempo indicado
na lei. Negligência que faz presumir ter ele querido renunciado ao direito, ou pelo menos o torna (o
titular), indigno de protecção jurídica (dormientibus
non sucurrit ius)” (Manuel de Andrade, Teoria Geral
da Relação Jurídica, II, 7ª reimpressão, Almedina,
1987, pág. 445 ; Paolo Vitucci, La prescrizione, Tomo
primo, Artt. 2934-2940, Giuffré Editore, Milano,
1990, págs. 20 a 28).
“A prescrição assenta precisamente, para além
das exigências de certeza e segurança jurídicas, na
ponderação da inércia negligente do titular do direito em exercê-lo” (Luís Vasconcelos Abreu, Para o Estudo
do Procedimento Disciplinar, pág. 50).
Em concreto, não pode ser esquecido que o
presente processo disciplinar tem um âmbito e um
início vinculado (art. 34º, nº 2, EMJ), por força da
Jan.2006 - Boletim Informativo
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homologação de uma notação de “Medíocre” (não fazendo sentido que o CSM abrisse um processo disciplinar autónomo, assim que a homologasse) e com o
objectivo expresso de verificar se o Juiz é apto para o
exercício das suas funções.
Ora, não há nenhuma inércia da parte do CSM
na instauração do processo disciplinar: o CSM tem
conhecimento dos factos descritos no Relatório da
Inspecção e constantes do Acórdão que homologou
a notação, mas não faria sentido abrir logo aí processo disciplinar, sem seguir o que o próprio Estatuto
impõe, sendo certo que está em causa uma notação
de medíocre (diferente seria a situação se, existindo
tais factos, a notação fosse superior: aí, o prazo de três
meses previsto no art. 4º, nº 5, EDFAACRL poderia
ter plena aplicação).
No caso dos autos, o prazo tem de se considerar
interrompido com a instauração do inquérito, face à
concreta e específica situação dos processos disciplinares subsequentes a notações de “Medíocre” (abarcada pela expressão – “nomeadamente” – que consta do
aludido art. 4º, nº 5).
Assim, não pode concluir-se pela ocorrência de
um qualquer prazo prescricional, nada obstando, por
esta via, ao prosseguimento dos presentes autos.
◆
No que respeita à eventual violação do princípio da confiança, não assiste – também – razão ao
Exmo. Juiz.
De facto, nem sequer pode dizer-se que existem
contradições entre as deliberações do CSM e os relatórios do Exmo. Inspector: os planos são distintos,
como distinto é o momento a que se reportam.
O CSM não pode considerar-se vinculado ao que
quer que seja se não havia um relatório final, se ainda
não havia chegado o momento de tudo ponderar, a
final. E é a final que a própria regulamentação legal
aplicável permite que a entidade decisora discorde da
proposta formulada ou da instrução.
Enquanto os factos não estiverem fixados, enquanto não for possível formular um juízo definitivo
sobre eles e sobre a aptidão ou não do Exmo. Juiz,
não pode este confiar que as decisões interlocutórias
a que se reporta vinculem o CSM a não o considerar
apto para o exercício das funções de Juiz (assim o re-

142

Boletim Informativo - Jan.2006

curso a uma qualquer frustração de confiança criada é
- no mínimo – desajustada).

Quanto à inaplicabilidade do art. 358º, nº 3,
CPP à situação dos autos, não foi esse o entendimento do Plenário do CSM.
E tal ocorreu porque - como aliás o próprio
Exmo. Juiz aceita - o art. 66º, nº 1 a 4, EDFAACRL,
não comporta a possibilidade de reformular a acusação como indicado. E não comporta porque a situação dos autos não está nele prevista: factos aceites,
distinto entendimento sobre as suas consequências,
sobre o juízo a fazer sobre eles.
Assim, não deixou de fazer-se o percurso determinado pelo art. 131º, EMJ, só se tendo recorrido
ao CPP (que contém a norma mais aproximada à
situação descrita, por corresponder a uma alteração
da qualificação jurídica dos factos, sem alterar estes),
depois de no EDFAACRL se ter verificado que a situação não estava comportada.
Assim sendo, e tendo, na sequência da expressa notificação que para o efeito lhe foi feita, sido o
Exmo. Juiz convidado a apresentar a sua defesa quanto à possibilidade de lhe ser aplicada uma pena expulsiva (convite que foi aceite), nada obsta a que, se
esse for o entendimento adoptado, tal tipo de medida
seja aplicado.

No que à inexistência e desproporcionalidade
das penas respeita, adiante a questão será apreciada,
até porque se não trata de matéria nova.

Por fim, quanto à defesa complementar apresentada, resta a apreciação da requerida apensação de
processos (ao 91/2005 e sob pena de nulidade), nos
termos dos arts. 99º, EMJ, 14º, nº 1 e 2 e 48º EDFAACRL, ex vi do 131º, EMJ, para aplicação de uma só
pena disciplinar.
O art. 48º, EDFAACRL, dispõe que, “Para todas as infracções cometidas por um funcionário ou
agente será organizado um só processo, mas, tendo-se
instaurado diversos, serão apensados ao da infracção
mais grave e, no caso de a gravidade ser a mesma,
àquele que primeiro tiver sido instaurado” (art. 48º).
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Mas importa aqui que seja formulado um juízo
sobre o tipo de processos aqui em causa.
Ambos os processos disciplinares foram intentados na sequência de classificações de Medíocre (sendo a primeira a que se refere aos presentes autos) e,
portanto, procurando-se verificar da aptidão para o
exercício da função de juiz, reportando-se os factos a
momentos temporais distintos, faz sentido que essa
apreciação se faça autonomamente: reportando-se a
momentos distintos de apreciação o mais que pode
vir a ocorrer é que o segundo processo venha a ser
considerado supervenientemente inútil, assim que
transitar a decisão proferida nos presentes autos (e se
assim não ocorrer, e enquanto o processo correr termos, nada obsta ambos os autos possam prosseguir).
E este tipo de processos disciplinares aponta
para a conveniência do seu tratamento autónomo.
Acresce que, como tem vindo a ser decidido
pelo STA, “A regra da apensação dos processos disciplinares, quando haja vários instaurados, embora
constitua o procedimento mais correcto, não obsta a
que possa sofrer derrogações, designadamente, quando essa apensação contribua para o retardamento do
julgamento, tendo em atenção que o titular do poder
disciplinar é o juiz da oportunidade e da conveniência
de punir” (STA 1964/11/13, in Acórdãos Doutrinais,
18, 180), constituindo, portanto, a inobservância do
art. 48º, EDFAACRL, que não se traduza na falta
de audiência do arguido, ou omissão de diligências,
numa mera irregularidade (STA-P 1989/10/26, DR
I, de 30/04/1991), que “não se apresenta, em regra,
como fonte de invalidade do acto punitivo” (STA
1997/11/06, Processo nº 28566, citado por Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, 4ª edição, Rei dos
Livros, 2002, pág. 292).
Ora, permitir a apensação aos presentes autos do
processo 91/2005 (uma vez que aqueles são os mais
antigos), iria apenas contribuir para atrasar esses autos, bem assim como os presentes (que, sublinhe-se e
recorde-se, datam já de 2001).
Assim, entende-se não ser correcta, nem adequada a apensação solicitada.

Na sua defesa inicialmente apresentada, o
Exmo. Juiz ora arguido começa por defender que
nem no Relatório de Inquérito, nem na deliberação

do Conselho Permanente de 12 de Março de 2002, se
lhe atribuiu - sequer indiciariamente - a prática de
alguma infracção disciplinar, donde, estaria ausente
o fundamento basilar para a conversão do inquérito
em processo disciplinar, como estabelece o art. 135º,
nº 1, EMJ.
O Plenário do CSM já se pronunciou sobre essa
matéria (na sequência de reclamação do Exmo. Juiz),
indeferindo-a (sessão de 23/04/2000 - fls. 455-456).
Sempre se dirá, todavia (acompanhando aqui o
Exmo. Inspector), que na parte final do Relatório de
fls. 428-443, se declara de forma expressa e evidente,
que os factos colhidos “indiciam um juízo de censura
a formular ao Exmo. Juiz susceptível de preencher
infracção disciplinar”, o que não é mais do que dizer que se indicia a prática de infracção disciplinar
(ao que acresce que, sendo o inquérito uma investigação - é aí que se apuram os factos possivelmente irregulares - não tendo, à partida de se revelarem
como infracções disciplinares, nada obstando a que se
pudesse, em abstracto, vir a concluir por proposta de
arquivamento).
Assim, inexiste qualquer falta de requisito basilar para a aludida conversão.

Cabe ao Conselho Superior da Magistratura (órgão superior de gestão e disciplina da magistratura
judicial – art. 136º, EMJ), nos termos do art. 217º, nº
1, da Constituição da República Portuguesa, o exercício da acção disciplinar sobre os juízes (os quais são
disciplinarmente responsáveis – art. 81º, EMJ).
Dispõe, por seu turno, art. 82º, do Estatuto dos
Magistrados Judiciais, que “constituem infracção
disciplinar os factos, ainda que meramente culposos,
praticados pelos magistrados judiciais, com violação
dos deveres profissionais, e os actos ou omissões da
sua vida pública ou que nela se repercutam, incompatíveis com a dignidade indispensável ao exercício
das suas funções” (sublinhando-se aqui que se trata
de uma definição bem menos abstracta que a francesa: “Tout manquement par un magistrat aux devoirs
de son etát, à l’honneur, à la delicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire”; e a italiana: “Il
magistrato che manchi ai suo doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale che di cui deve godere,
o che comprometta il prestigio dell’ordine giudiziaJan.2006 - Boletim Informativo
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rio” [casos paralelos]; ainda que mais que a espanhola, pela sua tipificação em faltas muito graves, graves
e leves, “praticamente sem recorrer a formulações
vagas, genéricas e ou indefinidas” - Fernão Fernandes
Thomaz, Da Irresponsabilidade à Responsabilização
dos Juízes, Boletim Informativo do CSM, nº 4, Dezembro de 1994, pontos 30, 31, 32 e 33 ; cfr., ainda,
Álvaro Reis Figueira, Estatuto do Juiz/Garantias do
Cidadão, Da Independência à Responsabilidade (itinerários de direito comparado), CJ, 1991, II, págs.
41-68; Nélia Dias, A Responsabilidade Civil do Juiz,
Dislivro, 2004, págs. 58-59).
Infringir disciplinarmente não é mais do que
desrespeitar um dever geral ou especial decorrente da
função que se exerce.
“A doutrina e a jurisprudência são unânimes
em considerar que pode normalmente ser qualificada
como infracção disciplinar qualquer conduta de um
agente que caiba na definição legal, uma vez que a infracção disciplinar é atípica (Marcelo Caetano, Manual de Direito Administrativo, II vol., 9ª edição, pag.
810, acrescentando que «é disciplinarmente ilícita
qualquer conduta do agente que transgrida a concepção dos deveres funcionais válida para as circunstâncias concretas da sua posição de actuação»; Luís
Vasconcelos Abreu, Para o Estudo do Procedimento
Disciplinar, págs. 27 a 32)” (STJ 31/03/2004, Azevedo Ramos, Processo nº 03A1891, disponível em www.
dgsi.pt) .
Como refere Orlando Afonso, de “uma maneira
geral os conceitos disciplinares são indeterminados,
reconduzindo-se o respectivo direito a estereótipos
que, exactamente por o serem, comportam uma vasta subsunção factual” (Poder Judicial–Independência In Dependência, Almedina, 2004, pág. 151): a
caracterização do ilícito disciplinar, de modo a desejavelmente poder abranger uma multiplicidade
de condutas censuráveis, exige, por vezes, o uso de
conceitos indeterminados na definição do tipo (Acórdão nº 384/2003, de 15/07/2003, Helena Brito, DR
II série, 30/01/2004, págs. 1709-1713; com interesse, vd., também, Perfecto Andrés Ibañez, La resistible
tentación de la disciplina, Jueces para da Democracia – Información y Debate, nº 18, 1, 1993, págs.
13-17).
Como tem vindo a assinalar o Tribunal Consti-
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tucional (cfr., Processo nº 664/94, DR II, de 24 de Fevereiro de 1995), a regra da tipicidade das infracções,
corolário do princípio da legalidade, consagrado no
art. 29º, nº 1, da CRP, só vale qua tale, no domínio do
direito penal, pois que, nos demais ramos do direito
público sancionatório (maxime no domínio do direito
disciplinar), as exigências da tipicidade fazem-se sentir em menor grau, pois as infracções não têm, aí, que
ser inteiramente tipificadas, sendo certo que a norma
do art. 82º, EMJ, não é imprecisa, ao ponto de violar
os princípios da legalidade e da tipicidade, uma vez
que os elementos objectivos do tipo estão suficientemente definidos e previstos (assim, vd., o citado Ac.
STJ 31/03/2004).
De sublinhar que “quando se trate de prever penas disciplinares expulsivas – penas, cuja aplicação vai
afectar o direito ao exercício de uma profissão ou de um
cargo público (garantidos pelo artigo 47º, nºs 1 e 2) ou
a segurança no emprego (protegida pelo artigo 53º) –, as
normas legais têm que conter um mínimo de determinabilidade. Ou seja: hão-de revestir um grau de precisão
tal que permita identificar o tipo de comportamentos
capazes de induzir a inflicção dessa espécie de penas –
o que se torna evidente, se se ponderar que, por força
dos princípios da necessidade e da proporcionalidade,
elas só deverão aplicar-se às condutas cuja gravidade
o justifique (cf. artigo 18º, nº 2, da Constituição)”
(Acórdão nº 384/2003, de 15/07/2003, cit.).
“Simplesmente, num Estado de Direito, nunca
os cidadãos (cidadãos-funcionários incluídos) podem
ficar à mercê de puros actos de poder. Por isso (...) as
normas punitivas de direito disciplinar que prevejam
penas expulsivas, atenta a gravidade destas, têm de
cumprir uma função de garantia. Têm, por isso, que
ser normas delimitadoras.
É que, a segurança dos cidadãos (e a correspondente confiança deles na ordem jurídica) é um valor
essencial no Estado de Direito, que gira em torno da
dignidade da pessoa humana – pessoa que é o princípio e o fim do Poder e das instituições (cf. artigos
2º e 266º, nºs 1 e 2, da Constituição)” (Acórdão nº
384/2003, de 15/07/2003, cit.).
Ora, mesmo no que concerne a este ponto
mais sensível das medidas expulsivas, o art. 82º,
EMJ, não sofre qualquer juízo de inconstitucionalidade, fornecendo critérios de apreciação das condutas
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susceptíveis de constituírem infracção disciplinar,
só considerando “relevantes os actos e omissões da
vida pública ou que se repercutam na vida pública
do magistrado (de fora ficando, portanto, tudo o que
não extravase a vida privada do magistrado) e que, ao
mesmo tempo, afectem a imagem digna que a magistratura deve ter.
Certamente que o preceito em causa apela a conceitos indeterminados. Mas isso não significa ausência de critérios de decisão ou insindicabilidade judicial desses critérios. Significa apenas que a lei confere
ao aplicador do direito uma certa margem de manobra no preenchimento desses critérios, precisamente
porque reconhece que é impossível elencar exaustivamente os comportamentos públicos susceptíveis de
afrontar a dignidade da magistratura” (Acórdão nº
384/2003, de 15/07/2003, cit.).
Quer o art. 82º (letra), quer o 95º, nº 1 (espírito), do EMJ (que, por razões sistemáticas, devem
articular-se), restringem o tipo de factos susceptíveis de constituírem infracção disciplinar: apenas
os relacionados com a vida pública do magistrado e
que colidam com a imagem de dignidade associada
à magistratura (ainda que seja necessário preencher
conceitos indeterminados como “vida pública” ou
“dignidade indispensável ao exercício da função de
magistrado”, a verdade é que são apenas esses e não
quaisquer outros a preencher).
Quanto ao ilícito disciplinar, existem pois claros parâmetros a respeitar aquando da aplicação de
uma pena, sendo notória a sua objectividade: a lei
não exige a discriminação dos comportamentos
relevantes da vida pública ou dos aspectos nos
quais se concretiza a imagem de dignidade da
magistratura, antes considerando suficiente a existência de critérios de decisão para a aplicação da sanção.

Constituem-se, assim, à face do art. 82º, EMJ,
como elementos essenciais da infracção disciplinar:
I - uma conduta activa ou omissiva do agente (facto);
II - conduta essa com carácter ilícito (ilicitude);
III - censurabilidade da conduta, a título de dolo ou
mera culpa (nexo de imputação).

Os magistrados judiciais estão sujeitos a determinados deveres profissionais, que se encontram discriminados no Estatuto dos Magistrados Judiciais:
a] dever de administração de justiça – art. 3º, do
EMJ e 202º, nº 2, CRP;
b] dever de abstenção do exercício de actividades
político-partidárias, de carácter público e de
não ocupação de cargos políticos – art. 11º, do
EMJ;
c] dever de reserva – art. 12º, do EMJ;
d] dever de dedicação exclusiva – art. 13º, do
EMJ;
e] dever de assiduidade - art. 10º, EMJ;
f] dever de domicílio – art. 8º, do EMJ;
g] dever de abstenção de exercício de funções em
Tribunal ou Juízo onde servem familiares próximos, assim como em Tribunais em que tenham
exercido no último triénio funções de Ministério
Público ou tenham tido escritório de advogado
na área do respectivo Círculo Judicial – art. 7º,
do EMJ.
Por outro lado, sempre haverá que ter presente
a necessidade de adequação da conduta pública do
Juiz à dignidade indispensável ao exercício das suas
funções (cfr., art. 82º, EMJ; devendo os Juízes ter um
comportamento na sua vida privada que não afecte o
respeito e consideração em que deve ser tido no meio
social: “Constituem infracção disciplinar os actos
ou omissões da vida pública ou particular dos magistrados judiciais que violem deveres profissionais
ou sejam incompatíveis com o decoro e dignidade
indispensáveis ao exercício das suas funções” – STJ
07/06/1983, BMJ nº 319, pág. 190).
Além disso, estão também sujeitos, por força do
disposto nos arts. 32º e 131º, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, aos deveres gerais que impendem
sobre os funcionários e agentes da administração
central, regional e local (entre os quais avultam os
deveres de criar no público confiança na acção da Administração, de isenção, zelo, obediência, lealdade,
sigilo, correcção, assiduidade e pontualidade – nº 3
e alíneas a], b], c], d], e], f], g] e h], do nº 4 e 6, do
art. 3º, do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e
Agentes da Administração Central, Regional e Local
- DL 24/84, de 16 de Janeiro).
Começa aqui por referir-se que este recurso ao
EDFAACRL corresponde a uma opção legislativa Jan.2006 - Boletim Informativo
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no mínimo - discutível, desde logo porque, este diploma, não está inicialmente pensado ou vocacionado para titulares de órgãos de soberania: dentro dos
poderes do Estado, os juízes vivem a situação única
de serem - por um lado - titulares de um órgão de soberania (os Tribunais) e ao mesmo tempo - por outro
- profissionais de uma carreira em que exercem (em
exclusividade, de forma permanente e com vínculo
ao Estado) funções públicas de soberania (sem comparação possível com os funcionários públicos).
“A magistratura enseja Estatuto próprio (...) e
não sujeito a normas subsidiárias extraídas de estatutos do funcionalismo, quaisquer que sejam.
Não são os juízes servidores públicos, ainda que
devam bem servir o público na função de julgar. São
os magistrados agentes políticos do Estado, órgãos
do Poder Judiciário, pilares da Democracia, garantias do indivíduo frente ao Poder Público e guardiães
da própria legalidade e da harmonia entre os poderes do Estado” (Alexandre Nery de Oliveira, Juízes não
são funcionários públicos, in Ius Navigandi, nº 30,
Abril 1999, http://www1jus.com.br/doutrina/texto.
asp?id=250).
O juiz é titular de um órgão de soberania (Tribunal), de um poder público (Poder Judicial), independente, inamovível e irresponsável, mas - e esta é a
característica que mais o distingue dos outros poderes do Estado -, difuso e disperso geográfica e substancialmente por todos os seus elementos (cfr., Arturo
Beltrán Núñez, Estatuto Judicial y Límites a la Libertad de Expresión e Opinión de los Jueces, in Revista
del Poder Judicial, Número Especial XVII, Justicia,
Información y Opinión Pública, I Encuentro JuecesPeriodistas, Noviembre 1999, pag. 409).
***
Ao Exmo. Juiz … imputou-se-lhe - na acusação
deduzida - a violação dos deveres de zelo e de criar
no público confiança na acção da administração
da Justiça, infracções punidas pelas decisões combinadas dos arts. 3º, nº 1, 3, 4, b] e 6, DL 24/84, de
16/01, e 82º, 85º, nº 1, d], 89º, nº 1 e 2, 94º, nº 1,
104º, nº 1, 2, 3, b], Lei 21/85, de 30/07.
Ora, verificados os factos apurados, constatase que, efectivamente, o Exmo. Juiz …, claramente
violou o seu dever de zelo, atenta a sua escassíssima
produtividade e os atrasos que provocou.
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De facto, ao longo de cerca três anos e meio (5
e 17) fazer onze decisões de mérito em acções contestadas e doze saneadores (17: num total de 510
decisões), assume – há que dizê-lo – foros de escândalo.
Perante um qualquer juiz com uma produtividade normal estes números chegam a ser ofensivos (repare-se que, só num ano - de 18/09/1998 a
14/09/1999 - o Juiz auxiliar que o foi coadjuvar nesse
… Juízo, proferiu um total de 446 decisões finais, 32
sentenças “de fundo”, elaborando 120 saneadores).
Bem pode o Exmo. Juiz ora arguido dizer que
a pendência da comarca e em concreto do juízo era
muito elevada ou que os processos tinham questões
muito complicadas, mas isso não são factores de distinção com a grande maioria dos Tribunais portugueses, onde, diariamente, os juízes dão o seu melhor e
lidam com essas dificuldades, com resultados incomparavelmente melhores.
Um Juiz tem de ter capacidade de decisão, tem
de ter capacidade de discernir onde deve utilizar os
seus esforços, mais ainda quando tem muitos processos a seu cargo.
Um Juiz deve ter a consciência da função que
exerce e de como deve gerir os seus esforços, adequados às exigências do serviço que está a seu cargo.
A responsabilidade que um Juiz tem perante
os cidadãos em nome dos quais administra a justiça,
impõe-lhe que encontre o equilíbrio entre a condução dos processos no respeito da lei adjectiva e a produtividade necessária ao volume processual do seu
Juízo.
Um juiz que apenas se preocupe com a perfeição técnica dos seus despachos, nomeadamente em
termos adjectivos, deixando atrasar e não decidindo
os conflitos que lhe são apresentados, elaborando as
sentenças, ou saneando os processos com a elaboração
dos despachos saneadores, não exerce as suas funções
de forma adequada (“um juiz perante o serviço a seu
cargo deve encontrar o justo equilíbrio entre a celeridade e a qualidade da decisão (maior ou menos fundamentação) de modo a permitir que a mesma seja proferida em prazo razoável” – Acórdão do Permanente
do CSM, de 27/01/2005, no Processo 148/2004).
Quem não tem essa capacidade de decisão, essa
capacidade de gerir estes equilíbrios, não pode ser
Juiz, não cumpre a sua função.
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É claro que o Juízo onde se encontra colocado
tem muito trabalho, que tem mais do que deveria,
que tem questões complexas (e qual é o Tribunal que
as não tem), que há peças processuais deficientes e
funcionários que complicam (e onde é que há tribunais perfeitos?), mas a diferença relativamente à generalidade dos juízes é que estes encarariam a situação
com normalidade e, com o seu esforço, procurariam
dar-lhe luta, fazer-lhe frente, resolvê-la. Exactamente
o que o Exmo. Juiz ora arguido não fez, não soube
fazer e não dá mostras de querer ou saber fazer.
Mais, a pendência do seu juízo, muito a si próprio e à sua falta de produtividade se deve.
Tudo o que o Exmo. Juiz refere na sua defesa até
poderia ter alguma pertinência (a carga de trabalho;
a complexidade de algumas questões; as deficiências
de peças processuais apresentadas por mandatários
judiciais ou pelas partes; o trabalho dos funcionários
judiciais; o Direito ser uma ciência humana de qualidades e não de quantidades; os Tribunais não serem
unidades fabris, contando só os números da produção - primeiro a Justiça, depois a celeridade; que se
quisermos rapidez a todo o custo na consecução da
Justiça, corremos o sério risco de já não ser justiça o
que os Tribunais praticam; que trata com educação,
urbanidade, respeito, deferência, e simpatia os Magistrados do MP, os Advogados, Solicitadores, Funcionários Judiciais e em geral todas as pessoas; que
trabalhou com zelo também na elaboração de cartas
precatórias, ofícios, actas, despachos de expediente, e
na aposição de vistos em correição), mas, in concretu,
não é possível ser relevado nos termos pretendidos.
Para começar, porque o trabalho é muito por
todo o lado e, mesmo que excessivo, até ao que o não
fosse, alguma produtividade sempre teria de surgir
(se há muito serviço, também deveria haver muito
trabalho realizado). O que a carga de trabalho não
pode ser é uma desculpa para nada fazer, para nem o
mínimo razoável fazer. O ser excessivo não justifica
que não se faça e se produza um mínimo (e a grande
maioria dos juízes trabalha e esforça-se, muitas vezes
para além do razoável, para contrariar as pendências
que têm de enfrentar).
Por outro lado, o Exmo. Juiz aqui arguido não
pode esquecer que o Juiz não é apenas e só um técnico do Direito, mas sim alguém a quem constitucionalmente é cometida a tarefa de administrar Justiça

(e esta não se compadece com os atrasos ocorridos).
Sem produzir, sem decidir em prazo razoável, um
Juiz não administra justiça, não cumpre a função
para a qual existe: o Exmo. Juiz poderia até ser um
brilhante técnico de Direito, poderia fazer Sentenças
fabulosas e doutas mas, se tendo 100 para fazer, só
fizesse duas, podendo fazer muitas mais e atempadamente, nem por isso passaria a ser ou seria um bom
juiz, nem a bem administrar Justiça (cfr., arts. 20º,
nº 4, CRP e 6º, nº 1, CEDH; o “direito de acesso aos
tribunais concretiza-se também através de direito a
uma decisão judicial sem dilações indevidas. Este direito
é uma dimensão ineliminável do direito a uma tutela judicial efectiva. As partes formais num processo judicial em tramitação têm o direito de obter do
órgão jurisdicional competente uma decisão dentro
dos prazos legais pré-estabelecidos, ou, no caso de
esses prazos não estarem fixados na lei, de um lapso
temporal proporcional e adequado à complexidade
do processo” - Gomes Canotilho-Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 3ª edição
revista, Coimbra Editora, 1993, pág. 163; vd., ainda, João Aveiro Pereira, A Responsabilidade Civil Por
Actos Jurisdicionais, Coimbra Editora, 2001, págs.
195-202; Luís Guilherme Catarino, A Responsabilidade do Estado Pela Administração da Justiça - O Erro
Judiciário e o Anormal Funcionamento, Almedina,
1999, págs. 381-403; e Irineu Cabral Barreto, A Convenção Europeia dos Direitos do Homem - Anotada,
2ª edição, Coimbra Editora, 1999, págs. 144-150).
Voltando à sua argumentação, acresce que a
correcção e a educação devem ser apanágio de todos
os cidadãos e, mais ainda, de um Juiz, pelo que esse
não é um factor que o distinga e acresça à apreciação
sobre a sua conduta (do mesmo modo que o respeito
pelas decisões dos Tribunais Superiores e pelos ofícios
do CSM, sendo algo natural, normal e comum, constituindo uma obrigação sua, pode ser assinalada, mas
não é - também - um elemento que acresça e valorize,
por si só).
Nesta mesma linha, o ter sempre acompanhado
as frequentes alterações normativas, designadamente
as relativas ao Código de Processo Civil e ao Código
das Custas Judiciais, fazendo correcta aplicação da
lei no tempo, constitui também uma sua obrigação e
mal estaria se nem isso fizesse.
Repare-se ainda que, não faz qualquer sentiJan.2006 - Boletim Informativo
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do a referência a que pode estar a ser desrespeitada
a independência dos Tribunais, por se atribuir uma
preponderância absoluta à produtividade. Primeiro,
porque no caso em apreciação, não está a ser atribuída tal preponderância (mas sim a exigir-se um
equilíbrio e compatibilização com todos os restantes
elementos, tendo-se a noção de que, mostrando-se
ausente, falta um elemento essencial, sem o qual se
não pode ser juiz) . Depois porque a independência
dos juízes não passa por serem independentes de...
não decidirem, mas sim de decidirem, de elaborarem
as suas decisões, como entenderem, no respeito pela
Constituição, pela Lei e pela sua consciência (e decerto que o Exmo. Juiz não pretende defender que atrasou os processos e não proferiu as inúmeras Sentenças
e saneadores que tinha em atraso, no respeito pelo
princípio da independência dos Juízes: há que não
confundir os planos).
Uma coisa é – todavia – certa, é que a prestação
de um serviço ao cidadão, como ocorre com a administração da Justiça, não poderá nunca considerar-se
como de qualidade, quando não aparecer associado a
um mínimo razoável de quantidade.
***
O Exmo. Juiz referiu ainda, ao longo do processo, que o seu serviço foi prejudicado por cinco
factores (volume de serviço, acumulação por mais de
três meses com metade da … secção, do … Juízo
de competência especializada cível; os processos de
direito da família; o exercício da presidência administrativa do Tribunal; necessidade de adaptação e
questões de aplicação da lei no tempo, decorrentes da
entrada em vigor do CPC, revisto em 95), mas qualquer deles carece de relevância justificativa mínima
para o estado caótico do seu juízo: o primeiro, já se
viu porquê; o segundo, é uma contingência da falta
de recursos humanos disponíveis, e não pode servir
- até pelo escasso período em causa - como desculpa
para os resultados da sua ineficácia e incapacidade de
decidir atempadamente; o terceiro, porque esse é o
seu trabalho, como o é de inúmeros outros juízes com
intervenções desse tipo, sem que atrasem os processos
todos e/ou deixem de proferir decisões; o quarto, porque, pese embora essa actividade lhe tivesse ocupado
algum tempo, não consta que o tivesse impedido de
fazer sentenças e saneadores e muito menos, durante

148

Boletim Informativo - Jan.2006

cerca de quatro anos; o quinto, porque todos os juízes
portugueses tiveram de enfrentar as mesmas dificuldades e questões, sem que nada de característico ou
específico ocorresse no juízo do ora arguido.

Nesta matéria dos atrasos processuais, parecenos relevante – até pela vasta produção jurisprudencial que tem já – recorrer ao caso paralelo de Espanha,
onde, por exemplo, é considerada uma falta muito
grave “a desatenção ou atraso injustificado e reiterado no início, tramitação ou resolução de processos e
causas ou no exercício de qualquer das competências
judiciais” (art. 417º, nº 9, da Ley Orgânica del Poder
Judicial), infracção esta que “se caracteriza pela manifesta e indesculpável falta de atenção no incumprimento de qualquer dos deveres inerentes ao exercício
da função jurisdicional, de tal forma que, para a sua
concreta apreciação tem o agente de incorrer necessária e iniludivelmente na inobservância de um específico dever profissional, inobservância esta que, por
outro lado, terá de reunir os requisitos de manifesta
e indesculpável, isto é, evidente, palpável e a todas
as luzes demonstrativa de que se omitiu a diligência minimamente exigível na normal e geralmente
aceite como a devida atenção no despacho e resolução
dos correspondentes deveres profissionais” (Sentenças
do Supremo Tribunal de Espanha, de 14/07/2000,
02/03/2002 e 04/06/2003, citadas por Luis Vacas
García Alós-Gervasio Martin Martin, Manual de Derecho Disciplinario Judicial, Thomson-Aranzadi,
2005, págs. 97-98).
Relativamente aos ilícitos disciplinares ligados
aos atrasos processuais, a jurisprudência disciplinar
do STE (cfr., Sentença de 07/02/2003, in Manual...,
cit., pág. 99), refere que “apresentam como rasgos
comuns uma situação objectiva de atraso, o incumprimento de tempos processuais e, por último que
esse incumprimento tenha carácter injustificado; e,
como notas diferenciadoras, no caso do tipo leve, que
se trate de atrasos isolados e no caso dos tipos graves e muito graves, que se esteja na presença de um
atraso de suma importância e de grande magnitude
– falta muito grave – ou, que constitua um atraso de
relativa importância – falta grave” (“o atraso há-de
ser frequente e repetido, afectando uma pluralidade
de processos e causas que denote uma actuação geral,

Conselho Superior da Magistratura

constante e global do arguido e não isolada ou esporádica” - STE 13/07/2004; “três elementos caracterizadores : em primeiro lugar, que afecte a resolução de
processos e causas: em segundo, que seja um atraso
reiterado; e, por último, que careça de suficiente justificação” - STE 13/10/2004 – ob. cit., pág. 99).
Do mesmo modo, “o conteúdo da infracção disciplinária consistente no atraso injustificado e reiterado no início, tramitação e resolução de processos ou
causas, vem constituído por outro conceito jurídico
indeterminado cuja concreção se articula através de
quatro critérios interpretativos: primeiro, a situação
geral do Tribunal, relativamente aos seus meios humanos e volume de serviço; em segundo, os atrasos
materialmente existentes; em terceiro, a conexão do
atraso com a transcendência que tenha a actividade
atrasada; e, por último, e muito especialmente no
que respeita à determinação do tipo em questão, a
concreta dedicação do titular do órgão jurisdicional à
sua função, de tal sorte que, se essa dedicação existiu
realmente com o grau e o alcance exigível em termos objectivos e constatáveis, o atraso produzido,
por muito grande que seja, não pode ser objecto de
actuação disciplinar, dado que tal atraso - nesse concreto caso - não teria, pois, o carácter de injustificado” (Sentenças do STE, de 11/06/1992, 14/07/1995,
24/01/1997, citadas no Manual..., loc. cit.).
No Boletim Informativo do CSM, de Janeiro de
2002 (págs. 48-50), vem publicado um Acórdão do
Permanente, de 02/10/2001, respeitante à matéria
dos atrasos processuais, onde se decide que a violação
culposa dos deveres profissionais e a relevância disciplinar dos ditos atrasos, passa pela avaliação das circunstâncias concretas em que o Exmo. Juiz exerceu as
suas funções (concluindo-se em concreto pela inexistência de infracção, disciplinar, em face da situação
de diminuição física e psicológica vivida pela Exma.
Juíza em causa e do seu esforço e dedicação).
Na mesma linha, o Acórdão do Permanente,
de 27/10/1998 (Boletim Informativo do CSM, 1/99,
pags. 43-45), defende-se que ocorre violação negligente do dever de zelo (punindo-se com a pena de 20
dias de multa, à taxa diária de 8.000$00), no caso de
incumprimento não justificado dos prazos judiciais
(“atrasou muitos processos, vários meses”), durante
cerca de um ano, com o não proferimento de qualquer despacho saneador, a falta de julgamentos, de

proferimento de sentenças em acções contestadas e
incidentes em inventários e o ter deixado por proferir
29 saneadores, 11 sentenças finais de mérito e 9 despachos vários em inventários.
Face a esta densificação, facilmente se conclui
que todos os aludidos rasgos e elementos caracterizadores de relevância disciplinar, se mostram presentes
na conduta do Exmo. Juiz, ora arguido: ocorrência
ostensiva de atrasos; reiterados; sem justificação; dedicação sem o alcance e eficácia mínimos exigíveis.

O Exmo. Juiz ora arguido revela uma notória
falta de capacidade de decisão bem expressa na circunstância de não proferir Sentenças e saneadores,
atrasando e deixando por despachar os processos a
seu cargo (vejam-se os quase dois mil que tinha no
seu gabinete, aquando do início da inspecção - 11º).
Isto traduz - manifestamente - um desrespeito pelos direitos dos cidadãos e coloca em causa e viola o
seu dever de zelo e de administrar justiça, bem assim como o dever geral de “actuar no sentido de criar
no público a confiança na acção da Administração”
(neste caso, no “sistema de justiça, incutida pelo seu
desempenho profissional e pelas suas palavras e actos
enquanto juiz” – Acórdão de 27/01/2005, do Permanente do CSM, cit.).
Com o “cuidado” com que fez o seu trabalho,
mais do que ter evitado trabalhos de outras pessoas (designadamente dos funcionários judiciais e
dos destinatários dos ofícios por si assinados, como
refere), apenas logrou, parar uma secção, prejudicar
os cidadãos que esperam Justiça, criando no público
uma imagem de ineficiência do sistema, dificilmente
recuperável.
Acresce que, apesar de se aperceber do crescente
aumento da pendência e dos atrasos processuais, não
procurou o Exmo. Juiz, face ao elevado movimento
processual, estabelecer um equilíbrio entre qualidade
e produtividade entre expediente e decisões de fundo
(19º), assim revelando também um evidente menor
interesse no cumprimento dos prazos processuais
(24º).
Os muitos, reiterados, injustificados e demorados atrasos em que incorreu, marcaram obviamente pela negativa a sua imagem junto dos operadores
judiciários e do público que acorre aos serviços do
Jan.2006 - Boletim Informativo
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Tribunal da Comarca de … (23º ), dando uma má
imagem do aparelho judiciário e causando naturais
prejuízos e desconfianças aos diversos cidadãos interessados nesses processos que viram retardar a solução
dos seus pleitos (24º) – originando mesmo reclamações pelo seu andamento (20º) e levando à necessidade do CSM estabelecer prioridade em processos que
aguardavam saneador e sentenças de expropriação,
entre Abril e Outubro de 1999 (21º).
A situação descontrolada a que levou o juízo que
tinha a seu cargo, sendo decorrência das suas faltas
de método de adequada organização do serviço, para
mais, foram previstas pelo Exmo. Juiz, como efeito
necessário dessas suas faltas (25º).
A calamitosa situação do Juízo do Exmo. Juiz
tem pois que ver, fundamentalmente com a falta de
método, de zelo e mesmo de brio profissional da parte deste: o seu zelo e brio estiveram voltados para o
acessório (expediente) praticamente ignorando o essencial (saneamento dos processos; decisões finais e
sentenças ; celeridade e eficácia).
Recorde-se que, à data da sua posse no … Juízo
Cível de …, em Setembro de 1996, o Exmo. Juiz
encontrou uma pendência processual de cerca de
1200 processos (10º) - valor este que se tem como
perfeitamente razoável -, sendo que, a 20/03/2000
(data do início da Inspecção Extraordinária), só no
seu gabinete, tinha conclusos (11º) aguardando despachos de expediente, decisões interlocutórias, saneadores e sentenças (muitos deles com conclusão aberta
desde Setembro de 1996 e mesmo antes), bem mais
do que isso (1775 processos cíveis: 949 acções declarativas; 690 acções executivas; 136 processos de
menores), num contexto de 2.131 processos cíveis (a
31/03/2000), que com os respectivos apensos e processos de menores perfaziam o total de 2.844, sem as
cartas precatórias (12º). Em cerca de quatro anos, a
pendência passou para bem mais do dobro (de 1200
para 2844)!
***
Assim, temos que os elementos objectivos da
infracção disciplinar (factos e ilicitude – violação
das normas dos arts. 3º, nº 1, 3, 4, b], 6º, DL 24/84,
de 16/01, e 82º, 85º, nº 1, d], 89º, nº 1 e 2, 94º, nº 1,
104º, nº 1, 2, 3, b], Lei 21/85, de 30/07), se mostram
preenchidos.
Da mesma forma, em termos de elementos sub-
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jectivos, é também possível considerar a sua conduta
censurável, fazendo-se o respectivo nexo de imputação, a título de dolo (o Exmo. Juiz … tinha consciência dos atrasos que os seus métodos estavam a
provocar, dos danos que originava nos cidadãos que
eram partes nos seus processos e dos consequentes
prejuízos para a imagem da administração da Justiça
e nada alterou, aceitando essas consequências).
Como refere Luís Vasconcelos Abreu (Para o Estudo do Procedimento Disciplinar, Almedina, 1993,
pag. 41), a culpa é pressuposto e limite da medida
disciplinar, mas não o seu fundamento, sendo que,
a sua função, “reside não em fundamentar a aplicação de uma medida disciplinar, mas unicamente em
evitar que uma tal aplicação possa ter lugar onde não
exista culpa ou numa medida superior à suposta por
esta” (ob. loc. cit.).
Ora, para “que se dê como provado o elemento
subjectivo da infracção torna-se necessária a verificação de um nexo psicológico entre o agente e o facto,
de molde a que este lhe possa ser eticamente censurado por ter agido do modo que lhe é imputado, e não
daquele que é conforme ao direito, o que se revela
através da sua conduta e circunstâncias atenuantes”
(STA 25/01/2000, Processo nº 42135).
Neste aspecto, nada mitiga a censurabilidade da
actuação do Exmo. Juiz (pessoa inteligente e integrada no meio social que bem conhece - 25º), nem sequer o seu esforço e dedicação (porque teimosamente
empregues num sentido e com opções erradas).
Nesta base e face a tudo o já exposto, cremos
que o Dr. …, deverá ser responsabilizado pela sua
conduta (tendo presente que a responsabilidade não
pode ser reduzida “à imputação de uma causalidade,
mesmo reconhecida”, por tal corresponder ao desvio
do essencial: “fazer da responsabilidade um valor, é
indicar deveres. Se sou responsável por, devo fazer isto
e não aquilo; mas devo agir; e, mais ainda, não devo
ser negligente. O dever impõe-se à minha consciência.
Na solidão de uma consciência que sabe não estar sozinha. Perseguida pela presença do Outro, nem juiz,
nem inferno, nem carrasco. Este Outro a quem devo
responder, a quem quero responder” - Alain Etchegoyen, A Era dos Responsáveis, Difel, 1995, pág.
21).
Resta a escolha da pena disciplinar a aplicar, a
qual sempre haverá de atender, como refere o art. 96º,
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EMJ, à gravidade do facto, culpa do agente, personalidade deste e circunstâncias que contra si deponham
a favor ou contra (cfr., também, o art. 71º, do Código
Penal).
A “acção disciplinadora, para ser eficaz e para
ser adequada, não deve padecer de dureza excessiva”, quanto mais não seja, para evitar a criação de
sentimentos de “revolta perante a injustiça” (STJ
06/03/1986, BMJ 355-186), o que mais acuidade
adquire quando nos encontramos perante a disciplina
respeitante a Juízes de Direito.
Não interessa punir por punir.
Interessa punir para balizar comportamentos e
para sancionar condutas erradas e disciplinarmente
relevantes.
Interessa punir para não se deixar uma imagem
de facilitismo e de que vale-tudo e tudo se pode fazer
e dizer, sem reacção do órgão a quem cabe a apreciação da relevância disciplinar das condutas dos juízes.
Olhando para o trabalho realizado e serviço
prestado pelo Exmo. Juiz, ao longo dos anos, e especialmente naqueles a que respeita a notação de medíocre que originou o presente processo disciplinar, é
perfeitamente natural que nos perguntemos se poderia ter feito e actuado de forma distinta.
E a resposta é óbvia.
Dificilmente um qualquer outro juiz, naquelas
circunstâncias, não faria muitíssimo melhor.
E não está em causa a sua qualidade técnica, o
seu rigor, ou a sua vontade ou preocupação em fazer
Justiça.
É que, como atrás se referiu, ser Juiz implica
saber decidir e saber decidir implica não só que haja
decisões, como também que elas sejam atempadas.
Quem não souber, como o Exmo. Juiz não soube ao longo dos anos, encontrar um equilíbrio entre
o rigor e a decisão, entre a exigência e a produção,
tem de sofrer as consequências, as quais podem passar
pela extracção das devidas e respectivas ilações.
O Exmo. Juiz até podia fazer as melhores decisões do mundo (as onze sentenças e os doze saneadores até podiam ser perfeitas e exemplares), mas se
as fizesse com atrasos escandalosos e ainda por cima
fizesse poucas e deixasse centenas por elaborar, só poderíamos concluir que para Juiz não servia: não é a
quantidade a sobrepor-se à qualidade, é a sensatez a
impor-se, porque a qualidade não existe se não estiver

minimamente associada a produtividade e à eficácia
(vd., com interesse, Isidoro Alvarez Sacristán, La Justicia y su Eficácia – De la Constituición al Processo,
Colex, 1997, pags. 109-112 e 213-216).
Tudo isto para concluir que as infracções disciplinares em que incorreu o Exmo. Juiz, desenham
uma inequívoca ausência de capacidade produtiva, de zelo profissional, de organização e de métodos
de trabalho, que ilustram a sua incapacidade de ajustamento e adaptação às exigências da função (cfr., art.
95º, nº 1, a] e c], EMJ).
Parcelarmente e face a tudo o que ficou exposto,
as aludidas violações dos deveres de zelo e de criar
confiança na administração, pela gravidade que
assumiram, sempre implicariam, a aplicação de uma
pena de suspensão (art. 85º, nº 1, d] e 89º, EMJ), de
pelo menos, seis meses.
Só que a conduta do Exmo. Juiz, revela – fundamentalmente - uma clara inaptidão para o exercício
da função de juiz, atenta a sua gravidade e ostensividade.
A continuidade da prestação do Exmo. Juiz nos
mesmos termos, com a sua insuficiência, não permite considerar que haja forma de aproveitar as suas
qualidades como magistrado judicial, mostrando-se
comprometido definitivamente o interesse público
prosseguido com o desempenho funcional, o qual
apenas pode ser expurgado com a cessação da relação
funcional (STA 30/11/1994, Proc. nº 32500).
Mais do que uma simples situação de negligência ou grave desinteresse pelo cumprimento dos
seus deveres profissionais e estatutários, analisada a
conduta profissional do Exmo. Juiz só pode concluir--se que este, não tendo a capacidade de decidir e de
administrar justiça atempadamente, não possui condições para exercer as funções de Juiz.
Sublinhe-se que não está em causa a isenção ou
a dignidade do Exmo. Juiz ora arguido, ou mesmo
o seu sentido de justiça, nem sequer os seus conhecimentos de Direito. Nem a sua falta de dedicação
ou tempo empregue no trabalho, uma vez que trabalhava para além das horas normais de serviço, aos
fins de semana e em férias (e este é um factor que
mais aponta para a aludida inaptidão profissional: é
que se com esse dispêndio de energias o resultado é o
espelhado nas 11 sentenças e doze saneadores em três
anos e meio e nos quase dois mil processos parados
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no gabinete, não se vê como seria possível melhorar
a sua prestação).
Está em causa é a sua capacidade de decisão, a
sua capacidade de resposta ao trabalho, a sua capacidade de equilibrar o seu perfeccionismo no despacho
de expediente, com a celeridade exigível em termos
de razoabilidade e com a necessidade de proferir decisões de mérito e de saneamento (estando, além do
mais, ausente qualquer justificação objectiva para um
nível tão insatisfatório da sua prestação funcional,
nomeadamente alguma razão de saúde).
Pura e simplesmente há uma incapacidade demonstrada de decidir, colocado perante o volume de
serviço a seu cargo (e repare-se que era - inicialmente
- um volume de serviço perfeitamente razoável).
E é a falta destas capacidades que impõe a conclusão pela sua inaptidão para o exercício das funções de Juiz de Direito: como já o Desembargador
(…) referiu certeiramente na sua informação final
(em 06/06/2000), constante de fls. 82, “pese os seus
conhecimentos jurídicos, qualidades de carácter, boa
vontade e disponibilidade, não preencheu o acervo
de características humanas e funcionais necessárias ao
regular desempenho da função de juiz”.
Como factores que o podem beneficiar, podem
apontar-se ao Exmo. Juiz ora arguido o tempo dedicado ao trabalho, o seu bom relacionamento com
todos os operadores judiciários, mas também o seu
espírito de colaboração com os colegas (que também
revela o respeito profissional de que é merecedor, por
força dos seus conhecimentos técnicos), e a sua boa
qualidade técnica (excelente mesmo, no âmbito do
direito processual civil e das custas – 30º; perfeccionista no que faz, do expediente, aos ofícios e às precatórias, restando-lhe pouco tempo para se dedicar às
decisões de fundo), mas são claramente insuficientes
para atenuarem a pena disciplinar aplicável, face à
gravidade da incapacidade constatada.

Propunha o Exmo. Inspector a aplicação de uma
pena de transferência (aplicável, nos termos do art.
93º, EMJ, a infracções que impliquem a quebra do
prestígio exigível ao magistrado para que possa manter-se no meio em que exerce funções), mas, como
fazê-lo diante de um caso de um juiz sem capacidade de decisão, sem método e com crónicos
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atrasos (aliás, o Exmo. Juiz, nem sequer reconhece
ter um método errado, defende-o, não parecendo
minimamente empenhado em alterar o statu quo, o
que só acaba por completar e reforçar a perspectiva
da irreversibilidade que constitui o fundamento nuclear do juízo de inaptidão profissional - cfr.,
STJ 12/11/2002, cit. - em conjunto com a idade do
Exmo. Juiz, a sua antiguidade, a persistência na sua
conduta, a insuficiência e ineficácia da sua prestação,
e o que podemos caracterizar como uma atávica fuga
à decisão de fundo ou ao saneamento dos processos).
Como nota lateral e, aliás, em sintonia, já no
decurso do presente processo disciplinar, o Exmo.
Juiz foi novamente inspeccionado (período de 21 de
Março de 2000 a 31 de Dezembro de 2003), sendo
notado novamente com Medíocre, correndo termos
novo processo disciplinar, onde, aliás, vem proposta a
sua aposentação compulsiva.
O que temos pois de nos questionar é se existirá
um qualquer Tribunal compatível com as características do tipo de prestação do Exmo. Juiz?
A resposta tem-se como claramente negativa
(para além de, sendo positiva, poder até constituir
um prémio, necessariamente injusto).
Qualquer outro tipo de punição disciplinar
constituiria por um lado, um mero adiar do problema, e, por outro, um sancionamento do CSM aos
novos atrasos que o Exmo. Juiz iria provocar no Tribunal onde voltasse ou para o qual fosse transferido,
circunstâncias estas que não podemos de forma alguma aceitar. Aplicar uma pena de suspensão ou inactividade? Com que resultados se, finda, voltaria ao
seu lugar e retomaria a sua prestação. Transferir para
quê, para onde, para fazer o mesmo noutro Tribunal
e prejudicar outros cidadãos?
O CSM não pode deixar de assumir as suas responsabilidades perante os cidadãos, protegendo-os
e protegendo a imagem, da administração da Justiça e dos Juízes (e o acórdão do Plenário do CSM,
de 20/09/2000, já expressava com veemência que a
“conduta omissiva do Exmo Juiz “já por certo causou avultadíssimos prejuízos à comunidade que tem
por dever servir no exercício das suas funções; só uma
brandura de costumes que toca as raias da abdicação
cívica, tem impedido mais viva reacção contra este
lamentável estado de coisas”).
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A aposentação compulsiva e a demissão, constituem as duas mais gravosas penas disciplinares aplicáveis (arts. 85º, nº 1, f] e g], 90º, 95º, 106º e 107º,
EMJ), sendo que, a segunda (que consiste no afastamento definitivo do juiz, com cessação de todos os
vínculos com a função – art. 90º, nº 2, EMJ), tem-se
como claramente inadequada, por excessiva.
Quanto à primeira – a aposentação compulsiva (em Espanha, correspondente à “separación de la
Carrera Judicial”) – implica o imediato desligamento do serviço e a perda dos direitos e regalias conferidos pelo Estatuto dos Magistrados Judiciais, sem
prejuízo do direito à pensão fixada na Lei (art. 106º,
EMJ), devendo “reservar-se assim para casos de extrema gravidade, nos quais a infracção cometida tenha
sido de tal natureza e com tal intensidade do grau de
intencionalidade do agente inculpado, que o resultado produzido repercuta muito consideravelmente no
funcionamento da Administração da Justiça e na boa
ordem do Poder Judicial, com uma quebra notória e
manifestamente geradora de alarme social” (Manual..., cit., pág. 167 ; arts. 85º, nº 1, f], 90º, 95º e 106º,
EMJ ).
“Definitivamente, a aposentação [separación]
– como sanção disciplinar – requer que a discricionariedade da Administração sancionadora sopese
especialmente, em termos de adequada proporcionalidade, a dimensão do facto sancionável, o grau de
intencionalidade do sujeito infractor e a natureza e
entidade dos prejuízos em cada caso ocasionados”
(Manual..., cit., pág. 168).
Ora, esta incapacidade do Dr. … se adaptar
às exigências da função de Juiz, com a consequente
inaptidão profissional, acabam, assim, por se sobrepor em relação à violação dos aludidos deveres profissionais e manifesto desinteresse pelo seu cumprimento, tanto mais que tal violação e desinteresse pelo
seu cumprimento, constituem decorrência daquelas
incapacidade e inaptidão, ocorrendo como que uma
situação de consumpção, sendo meramente aparente o concurso de infracções (cfr., Ac. Permanente do
CSM, de 27/01/2005, cit.).
Apontamos assim para a aplicação ao Exmo.
Juiz ora arguido da pena disciplinar de aposentação compulsiva - à qual, importa sublinhar, não
obsta o regime legal da aposentação, uma vez que
neste momento possui já mais de 15 anos de serviço

(arts. 106º, EMJ e 13º, nº 10, EDFAACRL ; arts. 42º
e 37º, nº 2, c], DL 191-A/79, de 25 de Junho) – pena
esta que se tem como:
- por um lado, suficiente, para fazer sentir ao
Exmo. Juiz que ultrapassou a fronteira do tolerável
em termos do respeito pelos deveres estatutários inerentes à sua condição de Juiz;
- por outro, eficaz, em termos de evitar a repetição deste tipo de condutas - atenta a sua natureza
reveladora de definitividade - prejudicando os cidadãos que veriam os seus processos atrasados e mais
abalada a sua confiança no sistema de administração
da Justiça;
- por fim, como a mais equilibrada, por evitar
a aludida criação de sentimentos de “revolta perante
a injustiça”.
Assim sendo, aplicar-se-á, pela violação dos aludidos deveres e considerando a sua definitiva incapacidade para se adaptar às exigências da função e a
inaptidão profissional que revela, a pena de aposentação compulsiva (a qual, aliás, nada tem de desproporcionada ou iníqua, uma vez que o princípio da
proporcionalidade impõe que “um determinado meio
esteja sempre em relação com o respectivo fim, mesmo quando ele é adequado à sua realização e, dado
não existir qualquer medida menos gravosa, necessário
também”, havendo pois que “por em confronto os
benefícios resultantes do fim a atingir e os prejuízos
que irão ser provocados, avaliando-se as vantagens e
os inconvenientes” – Luís Vasconcelos Abreu, cit., págs.
59-60).
“O conceito jurídico-administrativo de proporcionalidade decompõe-se em três níveis de apreciação:
a) A exigibilidade do comportamento administrativo, tendo este de constituir condição indispensável da prossecução do interesse público;
b) A adequação do comportamento administrativo à prossecução do interesse público visado;
c) A proporcionalidade em sentido estrito ou relação custos benefícios, isto é, a existência de uma proporção entre as vantagens decorrentes do interesse público e os sacrifícios inerentes dos interesses privados.
O princípio da proporcionalidade, reconhecido
no artigo 266º, nº 2, da CRP, obriga a Administração
Pública a provocar com a sua decisão a menor lesão
de interesses privados compatível com a prossecução
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do interesse público em causa” (João Caupers, Introdução ao Direito Administrativo, 7ª Edição, Âncora
Editora, 2003, pág. 78).
Todos estes factores, na ponderação do resultado objectivo da sua prestação, da consideração da sua
produtividade, método e ausência de auto-crítica, da
comparação quer com as situações concretas dos colegas que enfrentaram na mesma Comarca problemas
semelhantes, quer com o conhecimento por parte do
CSM através de centenas de relatórios de inspecções
(por ano) da produtividade dos Juízes portugueses,
não permitem outra margem decisória : qualquer
outra pena disciplinar corresponderia a um arrastar
da situação, sem benefícios nem para o sistema, nem
para os cidadãos, deixando sempre o interesse público desacautelado (por não existirem Tribunais adequados a juízes com este tipo de características).
O Exmo. Juiz revela pois uma clara inaptidão
para o exercício da sua função, preenchendo a previsão do art. 95º, nº 1, c], do Estatuto dos Magistrados
Judiciais.
V. Decisão
Por tudo o exposto, acordam os membros do
Plenário do Conselho Superior da Magistratura, apli-
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car ao Exmo. Juiz … - pela violação dos seus deveres
profissionais de zelo e de criar no público confiança
na acção da administração da Justiça (arts. 3º, 32º e
131º, EMJ e 3º, nºs 3 e 4, b] e d], 6 e 8, EDFAACRL), reveladora da sua inaptidão para o exercício
da função (arts. 34º, nº 2 e 95º, nº 1, c], EMJ) - uma
pena disciplinar de aposentação compulsiva (arts.
82º, 85º, nº 1, f] e g], 90º, nº 1 e 2, 95º, nº 1, 106º e
107º, EMJ).
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2.º ACÓRDÃO
I. Relatório
Realizou-se uma inspecção ordinária na qual foi
apreciado o serviço prestado pela Sra. Juíza de direito, (…), entre 15 de Setembro de 1999 e 14 de Setembro de 2001, e no (…), no período que decorreu
entre 17/09/2001 a 4/05/04.
O Sr. Inspector Judicial propôs a notação de
medíocre.
A Sra. Juíza respondeu contestando o relatório,
pedindo a final a não aprovação da notação proposta e a realização de diligências, designadamente, inquirição de testemunhas nos termos e para os efeitos
previstos no art.º 18º, nº6 do Regulamento das Inspecções Judiciais.
O Sr. Inspector Judicial, na sua informação final, pronunciou-se no sentido de serem inúteis as inquirições pretendidas e manteve aquela sua proposta
de notação.
Na sessão do Conselho Plenário de 25/01/05
foi deliberado sobrestar na decisão relativa à inspecção determinando-se que o Exm.º Inspector da
área verifique se a Exm.ª Juíza cumpriu o acórdão de
17/10/2004, proferido no âmbito do processo disciplinar nº (…), na parte em que lhe ordenou que, no
prazo de dois meses, procedesse ao depósito na secretaria de todas as sentenças em falta.
Na sequência de tal deliberação, o Exm.º Inspector Judicial veio informar nos termos constantes
de fls. 295 a 297, dando conta das datas de depósito
das sentenças em falta no referido processo disciplinar.
Cumpre então apreciar e decidir qual a classificação que deve ser atribuída à Sra. Juíza, o que é
competência do Plenário, por força do disposto no
artigo 151º al. d) do Estatuto dos Magistrados Judiciais.
II – Fundamentos de Facto
(Do Relatório da Inspecção que a seguir se
transcreve)
MOVIMENTO PROCESSUAL
Em Abril de 2004, a pendência real de processos era a seguinte:
A - no (…)
Processos Cíveis .......................................... 30
Processos-crime........................................1915
Total: .......................................................1945

Pendência – estatística – nos anos a que se reporta a presente inspecção:
No ano de 2001 – 1396 processos, sendo 1277
processos-crime e 19 cartas
precatórias;
No ano de 2002 – 1438 processos, sendo 1419
processos-crime e 19 cartas
precatórias;
No ano de 2003 – 1376, sendo 1366 processoscrime e 10 cartas precatórias;
Dos mesmos mapas estatísticos
consta que:
No ano de 2001 – deram entrada 221 processoscrime, 22 cartas precatórias, no
total de 243 processos; findaram 140 processos-crime, 15
cartas precatórias, no total de
155 processos;
No ano de 2002 – deram entrada 522 processoscrime, 47 cartas precatórias, no
total de 569 processos; findaram 377 processos-crime, 47
cartas precatórias, no total de
424;
No ano de 2003 – deram entrada 453 processoscrime, 47 cartas precatórias, no
total de 500 processos; findaram 506 processos-crime, 56
cartas precatórias, no total de
562 processos.
No ano de 2004 (até Abril) – deram entrada 177
processos-crime, 11 cartas precatórias, no total de 188 processos; findaram 145 processoscrime, 17 cartas precatórias, no
total de 162 processos.
Foram interpostos 10 recursos, sendo que cinco
deles foram já julgados improcedentes e 1 procedente parcialmente.
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B – no (…) (entre Setembro de 1999 e Setembro de 2001):
- Setembro de 1999 (mapas estatísticos):
Processos Cíveis (incluindo 62 cartas precatórias).........600
Processos Crime...........................................................316
Processos Tutelares Cíveis...............................................44
Processos Tutelares...........................................................4
Processos de Instrução......................................................4
Total:............................................................................968
Setembro de 2001:
Processos Cíveis (incluindo 55 cartas precatórias).........657
Processos-crime............................................................292
Processos Tutelares Cíveis...............................................49
Processos Tutelares Educativos.........................................2
Processos de Instrução....................................................10
Total:..........................................................................1010
Dos mesmos mapas estatísticos consta que:
No ano de 1999 (Agosto/Setembro – Dezembro):
Deram entrada 183 processos cíveis, 38 processos-crime, 16 processos tutelares cíveis, 5 processos
tutelares, 5 processos de instrução, 87 cartas precatórias, no total de 334 processos; findaram 169 processos cíveis, 79 processos-crime, 16 processos tutelares
cíveis, 2 processos tutelares, 110 cartas precatórias,
no total de 376 processos.
No ano de 2000:
Deram entrada 455 processos cíveis, 159 processos-crime, 40 processos tutelares cíveis, 7 processos tutelares, 9 processos de instrução, 316 cartas
precatórias, no total de 996 processos; findaram 453
processos cíveis, 169 processos-crime, 31 processos
tutelares cíveis, 8 processos tutelares, 7 processos de
instrução, 336 cartas precatórias, no total de 1004
processos.
No ano de 2001 (até Setembro):
Deram entrada 284 processos cíveis, 128 processos-crime, 27 processos tutelares cíveis, 3 processos de promoção e protecção, 2 processos tutelares
educativos, 7 processos de instrução, 173 cartas precatórias, no total de 624 processos; findaram 205
processos cíveis, 120 processos-crime, 8 processos
tutelares cíveis, 7 processos tutelares, 2 processos
tutelares educativos, 7 processos de instrução, 164
cartas precatórias, no total de 513 processos.
*Da análise dos mapas antecedentes verifica-se
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que houve um aumento da pendência processual do
ano de 1999 para o ano de 2001 – no (…) –, sendo
muito elevado o número de cartas precatórias entradas, bem como os processos findos são essencialmente
cartas precatórias. Não se levando em conta as cartas
precatórias, o Tribunal teve um número de entradas
aceitável e ao alcance de um Juiz médio.
No que respeita ao extinto (…), após um aumento de pendência no ano de 2001 e 2002, começou-se a notar uma diminuição da pendência estatística no ano de 2003;
O Tribunal da Comarca de (…) é de competência genérica, encontrando-se inserido num Círculo
no qual estruturalmente existia Tribunal de Círculo, que foi extinto, o que ocasionou que os processos mais complexos passassem a ser processados na
comarca.
INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS
Quer o Tribunal Judicial de (…), quer o (…)
estão instalados em edifício próprio e aquele com
suficientes condições para o exercício da função e
este com muito boas instalações (encontra-se instalado no denominado Palácio da Justiça de…).
O seu espaço permite que os magistrados e os
funcionários tenham condições de trabalho.
SERVIÇO E MÉRITO DA JUÍZA
DE DIREITO
Nascida em (…), a Sra. Juíza, Dra. (…) licenciou-se em (…), tendo obtido a classificação final de
12 valores.
Após ingresso e frequência no Centro de Estudos Judiciários, como auditora de justiça, foi nomeada Juíza de Direito, em regime de estágio, na Comarca de (…), por deliberação do Conselho Superior
da Magistratura de (…).
Por deliberação do Conselho Superior da Magistratura de (…), publicado no Diário da República, II série, de (…), foi nomeada, como Juiz auxiliar
no (…).
Posteriormente, por deliberação de 15 de Julho
de (…), veio a ser colocada no Tribunal Judicial da
Comarca de (…).
Por deliberação de 14 de Julho de (…), foi
transferida para o Tribunal Judicial da Comarca de
(…).
Por deliberação de 14 de Julho de (…), foi
transferida para o (…).
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Por deliberação de 9 de Julho de (…), publicada
no Diário da República II série, de 14 de Setembro
de (…), foi colocada no (…), onde se mantém.
No início desta inspecção, em 4 de Abril de
2004, era de cerca de (...) o período de efectividade
de funções na judicatura da Sra. Dra. (…).
Do respectivo certificado do registo individual
consta uma notação de “SUFICIENTE” pelo seu desempenho nos Tribunais Judiciais de (…).
Em termos disciplinares consta do seu certificado:
Uma punição disciplinar, em 15/05/01 (pena
de 10 dias de multa);
Dois processos disciplinares pendentes.
A Sra. Juíza intervinha, como vogal, nos julgamentos colectivos no Tribunal Judicial de (…).
PERSPECTIVA QUANTITATIVA
JURISDIÇÃO CÍVEL
No (…), a Sra. Juíza proferiu, aproximadamente, as seguintes decisões, constantes dos livros de registo:
Sentenças em acções sumaríssimas e especiais
previstas no D.L. n.º 269/98, de 1/09, em que foi
deduzida oposição,................................................ 5;
Sentenças em acções sumárias em que não foi
deduzida oposição................................................. 6;
Sentenças em acções sumaríssimas em que não
foi deduzida oposição............................................ 5;
Sentenças em processos de falência................ 1;
Sentenças extintivas em processo executivo,.51;
Sentenças homologatórias de transacção, desistência da instância e do pedido........................... 59;
Sentenças em processos de reclamação de créditos apensos a processos de execução....................... 3;
Sentenças em embargos de executado contestados....................................................................... 2;
Sentenças homologatórias em processo de inventário.............................................................. 12;
Decisões declarando extinta a instância por inutilidade/impossibilidade da lide............................ 7;
Decisões homologatórias em Processos de Regulação do Exercício do Poder Paternal.............. 20;
Decisões em processos de Divórcio por Mútuo
Consentimento................................................... 23;
Decisões em acções de suprimento do consentimento não contestadas.......................................... 1;
Decisões em acções para fixação de prazo...... 1;

Sentenças em incidentes de habilitação......... 3;
Decisões em providências/procedimentos cautelares................................................................... 9;
Decisões a conferirem força executiva ao requerimento inicial...................................................... 1.
A Sra. Juíza (…) proferiu, ainda, pelo menos,
33 despachos saneadores, com especificação e questionário/selecção da matéria de facto.
Quando a Sra. Dra. (…) cessou funções no (…),
encontravam-se por despachar 381 processos (sendo
354 processos cíveis e 27 processos crime).
No que respeita aos saneadores, com especificação e questionário – ou com selecção da matéria
de facto – e sentenças – tenha-se em consideração o
número e a natureza de decisões proferidas pela Sra.
Juíza e supra referidas –, estes foram proferidos, em
geral, fora dos prazos legais.
Como ocorreu, mais significativamente, nos
processos – todos a correr termos no (…):
(Importa referir que a Sra. Juíza só iniciou funções no (…) em 15 de Setembro de 1999, pelo que,
em alguns dos processos referidos, a sua responsabilidade no atraso só ocorre, segundo se crê, depois de
decorrido novo prazo legal a contar da data da posse).
Processos que se encontravam conclusos aquando da cessação de funções da Sra. Juíza no Tribunal
(…):
(…)
Outros processos que se encontravam conclusos
aquando da cessação de funções da Sra. Juíza verificavam prazos superiores:
- a 5 meses nos seguintes processos: (…)
- a 4 meses nos seguintes processos: (…)
- a 3 meses nos seguintes processos: (…)
- a 2 meses nos seguintes processos: (…)
- a 1 mês nos seguintes processos: (…)
- Prazos inferiores a um mês (processos que se
encontravam conclusos aquando da cessação de funções no Tribunal …): (…)
Destes últimos processos (conclusão com menos
de um mês) só 2 se encontravam conclusos para ser
proferido despacho saneador e 1 para ser proferida
sentença.
Esclarece-se que as referências atrás efectuadas
aos atrasos se reportam à data da última conclusão e
não às datas da primeira conclusão nos processos em
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que houve termos de cobrança. Assim, como exemplo, se refere: (…)
Em quase todos os processos então pendentes
no (…) existiam grandes atrasos, sendo que um grande número de processos vieram a ser despachados
por um Juiz auxiliar, que foi colocado no Tribunal
aquando da licença de maternidade da Sra. Juíza e
se manteve mesmo depois do regresso da Sra. Juíza,
bem como por Juízes colocados a exercer funções em
acumulação com o seu próprio Juízo ou Tribunal.
JURISDIÇÃO CRIMINAL
No que respeita à jurisdição criminal a Sra. Juíza proferiu várias dezenas de despachos em que recebeu as acusações deduzidas no (…) e centenas de
despachos no (…).
No mesmo período, proferiu, aproximadamente – e constantes das pastas de depósito –, 43 sentenças em processo comum singular, 18 sentenças em
processo sumário, 2 decisões em recursos de contra
ordenação, no (…) e 684 sentenças – constantes das
pastas de depósito consultados – no (…), as quais
tiveram por objecto diversos tipos de crime). Proferiu, ainda, despachos a homologar a desistência de
queixa.
Presidiu à realização de debates instrutórios e
proferiu algumas decisões em processos de instrução.
A Sra. Juíza procedeu à “leitura da sentença por
apontamentos”, com muita frequência, sendo que as
sentenças são depositadas, em geral, com grandes e
significativos atrasos.
Em muitos processos, à data da inspecção, ainda
as respectivas sentenças não se encontravam depositadas, como ocorre nos seguintes processos:
A – (…)
(Todas estas sentenças, à excepção das seis últimas constam da informação do Exm.º Inspector de
fls. 295, como tendo sido já depositadas)
Noutros processos, o depósito das sentenças foi
efectuado com atrasos significativos, como ocorreu,
por exemplo:
(…)
Ainda no que concerne às leituras das sentenças,
a Sra. Juíza tem uma prática de constantes adiamentos da data designada para essa leitura (e, em muitos
processos, com “leitura por apontamentos”).
Por exemplo:
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No processo (…), foram efectuados 10 adiamentos da leitura de sentença;
No processo (…), efectuou 5 adiamentos da
leitura de sentença, e encontrando-se o processo concluso desde 17/12/03 para a Sra. Juíza designar dia
para a leitura da sentença; também nos processos nºs
(…) ocorreram 5 adiamentos de leitura de sentença;
Nos processos nºs (…) foram efectuados 4 adiamentos da leitura da sentença;
Nos processos (…), foram efectuados 3 adiamentos da leitura da sentença;
Nos processos nºs (…), ocorreram 2 adiamentos;
Nos processos nºs (…), ocorreu 1 adiamento;
Por outro lado, encontravam-se conclusos 198
processos, sendo que alguns deles foram conclusos
nos anos de 2001, 2002 e 2003, como ocorre nos
seguintes processos:
(…)
- As questões suscitadas, na generalidade dos
casos, não têm qualquer complexidade, sendo de
simples resolução, como por exemplo: marcação de
julgamento (processo …), proferir sentença de extinção da execução (processo …), decisão sobre o apoio
judiciário (processo …), proferir decisão sobre o pagamento de honorários e despesas à defensora oficiosa
(processos …), despacho sobre a promoção do MºPº
que pretende a substituição da pena de multa fixada
ao arguido pelo cumprimento de dias de trabalho a
favor da comunidade (processo …), decisão sobre a
promoção do MºPº no sentido de ser feita a aplicação
do perdão (processo …), para ser ordenada a penhora
e notificação do executado (processo … – execução
por multa, concluso há 7 meses), marcação de data
para a audiência para a realização de cúmulo jurídico
(processos nºs …), recebimento da acusação (processos …).
Quando a Sra. Juíza cessou funções no Tribunal
Judicial da Comarca de (…) encontravam-se conclusos 27 processos-crime (a Sra. Juíza exerceu funções
entre Setembro de 1999 e Setembro de 2001):
(…)
Nesta jurisdição a Sra. Juíza proferiu, com frequência – em centenas de processos –, despachos para
além do dia da conclusão ou nos 5 dias imediatos,
como são exemplos:
- (…)
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Com muita frequência – na generalidade das decisões proferidas -, a Sra. Juíza não dava cumprimento ao disposto no artº 373º do C.P.Penal, designando
o dia para a leitura da sentença em prazo superior ao
previsto na citada disposição legal, como ocorreu nos
processos nºs (poderiam ser indicados outras centenas
de casos): (…)
Por outro lado, as diligências eram iniciadas
com significativo atraso em relação à hora prevista –
segundo consta das actas, como ocorreu nos processos nºs – indicam-se só algumas das situações (pois os
atrasos ocorriam em quase todos os dias – são poucos
os dias em que as diligências eram iniciadas à hora
designada) em que foi ultrapassada uma hora (…)
Numa perspectiva quantitativa a prestação da
Sra. Juíza, não foi positiva, sendo constantes os atrasos na prolação das sentenças e dos despachos saneadores, com selecção da matéria de facto, bem como
o elevado número de processos conclusos – 381 –,
aquando da cessação de funções no (…), e 198 processos conclusos, em 11/05/04, no (…), há vários
meses e mesmo há vários anos (quer de âmbito cível
quer do âmbito criminal), havendo muitos processos
(alguns com anos) em que a sentença “foi lida por
apontamentos” e não se mostram depositadas, com
todos os inconvenientes para o andamento normal
dos autos, bem como o desprestígio que afecta os
Tribunais com procedimentos desta natureza – com
sucessivos requerimentos, em alguns processos a solicitar o depósito da sentença –, apesar do número de
decisões proferidas no (…), que tem algum significado e sem deixarmos de ter presente a ausência da Sra.
Juíza por licença de maternidade e por ter encontrado acumulação de serviço quando iniciou funções no
(…) – por outro lado, não se pode olvidar as ajudas
que lhe têm sido prestadas por Juízes auxiliares nos
dois Tribunais; à Sra. Juíza era exigível mais do que
efectuou, pois o número de processos entrados (sem
cartas precatórias) corresponde, segundo cremos, ao
número de processos que estão ao alcance de um Juiz
(cerca de 600 processos por ano).
PERSPECTIVA QUALITATIVA
JURISDIÇÃO CÍVEL
Em primeiro lugar, importa referir a dificuldade de apreciação do serviço prestado em face da
exiguidade do mesmo, essencialmente prestado no
(…), não pela pendência processual mas pela falta de

trabalho da Sra. Juíza – cfr. o número e a natureza das
decisões proferidas pela Sra. Juíza.
A Sra. Dra. (…) decidiu os incidentes em despachos suficientemente fundamentados e tributou-os.
Suspendeu a instância:
- por falecimento de uma das partes.
Teve atenção aos pedidos de concessão do benefício de apoio judiciário, que concedeu, com suficiente fundamentação.
Deu cumprimento ao disposto no artº.15º. do
C. P. Civil.
Na fase do saneador conheceu das questões ou
excepções suscitadas.
Organizou a selecção da matéria de facto (ou a
especificação e o questionário nos processos entrados
antes de Janeiro de 1997), por remissão total ou parcial para os articulados, o que dificulta a apreciação
das qualidades técnicas da Sra. Juíza (mas sendo uma
possibilidade legal não é possível criticar esta atitude
da Sra. Juíza); em geral, conseguiu uma boa harmonização entre a factualidade assente e a base instrutória,
com quesitos claros e não conclusivos ou conceptuais
e tendo em atenção o ónus da prova.
Mas, nem sempre conseguiu:
(…)
- nos processos de divórcio, a Sra. Juíza não teve
em atenção que estávamos em presença de direitos
indisponíveis e deu como assente factos que as partes
não impugnaram; por exemplo: (…)
Teve em atenção os requerimentos de apresentação de prova.
As respostas à matéria de facto, em número
reduzido – que ocorreram, em geral, no prazo, que
em média, foi de 8 dias – apresentaram-se, em geral,
suficientemente fundamentadas, com indicação dos
meios concretos de prova em que se baseou a sua convicção e especificando a razão de ciência das testemunhas inquiridas e efectuando uma análise crítica das
provas; nas acções sumaríssimas contestadas a matéria de facto mostra-se, também, bem fundamentadas
e com as exigências legais referidas.
As sentenças proferidas pela Sra. Juíza (tendo-se
em atenção a natureza e o número de decisões proferidas) obedecem à forma legal, contendo um relatório,
seguindo-se a descrição dos factos provados, a análise
jurídica das questões suscitadas e a decisão.
As questões jurídicas foram apreciadas, servindo-se a Sra. Juíza, por vezes, dos ensinamentos da
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doutrina e jurisprudência, de que demonstrou possuir suficientes conhecimentos.
Em geral processou bem as acções executivas,
procedendo à notificação do exequente, do executado
para se pronunciarem sobre a modalidade da venda
– sendo, contudo, diminutas os despachos proferidos
e, em geral, com atrasos.
Despachou correctamente, em geral, os processos de inventário, mas não teve em atenção, nas
sentenças, a necessidade de se pronunciar sobre o
passivo aprovado na conferência de interessados, não
procedendo à condenação no pagamento do passivo
(processo de inventário nº 305/99)
Mas, em geral, os processos de inventário eram
despachados com atraso.
Em matéria de custas, em geral, aplicou correctamente as disposições legais pertinentes.
Em matéria de recursos, a Sra. Juíza recebeu os
recursos na espécie devida e atribuiu o efeito devido.
Outro reparo ao trabalho da Sra. Juíza:
- na acção sumaríssima nº 287/99, após terem
sido inquiridas as testemunhas e efectuadas as alegações pelos mandatários, não ditou a sentença de
imediato, em violação ao disposto no artº 796º do C.
P. Civil.
JURISDIÇÃO CRIMINAL
Recebeu as acusações em despachos bem estruturados e nos quais deu formal observância ao disposto nos art.ºs 311º a 313º, do C. P. Penal. Contudo, nos processos em que foi proferido despacho de
pronúncia a Sra. Juíza tem um despacho que contém
uma grande imprecisão, referindo que: “Recebo a
decisão instrutória proferida a fls.... pelo Mmo. Juiz
de Instrução Criminal contra ...” (por exemplo, nos
processos …) – poderia ser de outra forma?
A Sra. Juíza nem sempre teve em atenção ao
determinado no artº 2º do D.L. nº 59/89, de 22 de
Fevereiro, como, por exemplo, nos processos …; mas
nos processos nºs … deu cumprimento à citada disposição legal.
As medidas de coacção foram escolhidas de forma criteriosa, optando, quase sempre, por impor ao
arguido termo de identidade e residência, o que se
mostrava ajustado ao caso; por vezes, fixava, também,
e quando se justificava, apresentações periódicas no
posto da autoridade policial, bem como determinava
a prisão preventiva (o que sempre nos pareceu justificada).
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Teve cuidado com todo o processado, nomeadamente com os requerimentos de constituição de
assistente, apresentação de prova (substituição de
testemunhas) e justificação das faltas às audiências de
julgamento, bem como deu cumprimento ao disposto no artº 78º, do C. P. Penal e fez cessar a intervenção do defensor oficioso por o arguido ter constituído
mandatário.
As sentenças proferidas pela Sra. Juíza encontram-se, em geral, formalmente bem estruturadas,
com observância do preceituado no artº 374º, do C.
P. Penal; mas sempre que haja pedido cível, a Sra.
Juíza pronuncia-se sobre a matéria criminal e decide,
de seguida, sobre as custas criminais e depois procede à decisão cível e à decisão sobre as custas cíveis
(como por exemplo, nos processos …), fórmula que
nos parece errada, devendo a Sra. Juíza proceder à
decisão sobre a parte criminal e à parte cível e depois
pronunciar-se sobre as custas nas suas duas variantes
(crime e cível).
A motivação relativa à matéria de facto surge,
em geral, com boa fundamentação, identificando os
meios de prova que serviram de base à formação da
sua convicção, e efectuando o exame crítico das provas como impõe o disposto no nº 2 do artº 374º do C.
P. Penal; contudo, com frequência, a Sra. Juíza utilizou nos primeiros tempos em que passou a exercer
funções no (…) – o que posteriormente veio a corrigir –, uma forma de remissão para a gravação áudio
da prova, que é errada, pois a gravação não serve de
motivação da fixação da matéria de facto (a lei exige
uma análise crítica da prova) – como ocorreu nos processos … (“...as declarações prestadas encontram-se
gravadas, dando-se por reproduzidas” ou “...dão-se
por reproduzidos os depoimentos e declarações prestados, registados em suporte magnético.”). No processo (…), para além das gravações dos depoimentos,
remete para o teor de documentos.
A qualificação jurídica dos factos mereceu cuidadoso tratamento, fazendo constar da decisão os
elementos constitutivos do crime de que o arguido
vinha acusado e confrontando os factos provados com
esses elementos (demonstrando interesse em convencer da justeza da decisão).
Em geral, as penas cominadas eram equilibradas e adequadas à gravidade do ilícito e ao grau de
culpa do agente.
Teve em atenção os pedidos cíveis formulados.
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Os cúmulos jurídicos das penas parcelares mostraram-se bem realizados.
Optou correctamente pelo regime concretamente mais favorável ao arguido e a medida concreta
das penas foi determinada com observância dos critérios legais.
A suspensão da execução da pena mostrou-se
sempre justificada; por vezes, impunha condições,
que sempre se mostraram razoáveis. Sempre que se
justificou procedeu à revogação da suspensão da execução da pena.
A prisão subsidiária foi sempre fixada em conformidade com o prescrito no artº 49º, nº1, do C. Penal.
Fez correcta aplicação das leis de amnistia e respectivos perdões.
Sempre que ocorreram os requisitos permitiu o
pagamento das penas de multa em prestações.
Deu, em geral, cumprimento ao disposto nos
art.s 62º e 64º, do D.-L. nº 15/93, de 22 de Janeiro.
Recebeu adequadamente os recursos interpostos, atribuindo-lhes o efeito e regime de subida adequados e com indicação das disposições legais.
Em matéria de custas aplicou correctamente as
disposições legais pertinentes.
Declarou a contumácia nos casos previstos na
lei, cumprindo o disposto no artº 335º, do C. P. Penal
e fez cessar a declaração de contumácia sempre que o
arguido se apresentava em juízo e prestava termo de
identidade e residência ou tenha sido detido.
JURISDIÇÃO TUTELAR
As decisões proferidas no âmbito desta jurisdição reportam-se a sentenças homologatórias de regulação do exercício de poder paternal, e os outros
despachos de expediente eram proferidos com atraso
– e aquando do exercício de funções no (…).
CONCLUSÕES
Da análise do serviço prestado pela Sra. Dra.
(…), ficou-nos a convicção de que se trata de uma
Magistrada que no (…) pouco trabalhou e que no (…)
teve uma prestação mediana em termos do trabalho,
mas cujo resultado final, em termos quantitativos se
mostra deficiente (apesar do número significativo de
sentenças que já proferiu neste último Tribunal).
Contudo, em geral, a forma de agir da Sra. Juíza
é fortemente censurável:

- o não cumprimento dos prazos legais;
- as grandes acumulações de serviço que a actividade da Sra. Juíza provoca, tornando caótico o estado dos Tribunais por onde passa;
- as sentenças em processos-crime “lidas por
apontamentos” e que, muitas vezes, passados anos
ainda não estão depositadas – o que conduz à apresentação de requerimentos a solicitar esse depósito,
como ocorreu nos processos (…);
- os adiamentos constantes das leituras das sentenças;
- os enormes atrasos nos inícios das diligências;
Todos estes factos conduzem-nos a uma conclusão: a actividade da Sra. Dra. (…) não é consentânea
com o comportamento exigível a um Juiz e origina
na comunidade onde está inserida desconfiança e descrédito em relação aos Tribunais e à actividade dos
Juízes (causando, salvo o devido respeito, grandes
danos na imagem dos Tribunais e no respeito e consideração que lhes são devidos).
Mostrou-se perfeitamente integrada no ambiente da comarca, tendo mantido, em geral, bom
relacionamento com os outros Juízes, Magistrados
do M.º Pº, Advogados e mantido um relacionamento
tenso com os funcionários judiciais.
Da análise dos despachos e decisões proferidos,
resulta que decidiu com ponderação e bom senso as
questões concretas que se lhe colocaram, que apreendeu correctamente, revelando sentido de justiça.
Revelou ter deficientes conhecimentos jurídicos na área cível que, aliados ao pouco trabalho que
desenvolveu no (…), conduziu à situação de grande
acumulação neste Tribunal – cremos ser aquela deficiência que mais contribuiu para que os processos
não fossem despachados.
No que concerne à área criminal, como são
exemplo as decisões proferidas no (…), demonstrou
ser possuidora de bons e actualizados conhecimentos
jurídicos.
Da leitura das actas das diligências presididas
pela Sra. Juíza – bem como da audição das cassetes
de alguns dos julgamentos realizados, resulta que nenhuma ocorrência anormal surgiu.
As diligências tiveram inicio, em geral, fora do
horário designado como resulta das actas das audiências de discussão e julgamento, apesar da justificação
da Sra. Juíza que nos referiu que, por vezes, se encontrava impedida na realização de outras diligências e
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que de tal facto não fez constar dos autos. Contudo,
pelo que se apurou a Sra. Juíza não inicia, em geral,
as diligências à hora designada por não se encontrar
no Tribunal.
Não careceu de intervir na direcção do Tribunal.
Revelou não ter conseguido um método de
trabalho adequado em face do serviço pendente no
Tribunal, o que veio a condicionar mais a sua prestação.
Da consulta aos processos disciplinares pendentes neste Conselho contra a Sra. Juíza resulta que.
- no processo disciplinar já decidido foi aplicada à Sra. Juíza, em 15/05/01, a pena de 10 dias
de multa e nos dois processos que o relatório refere
como pendentes e que entretanto foram apensados,
foi aplicada à Sra. juíza a pena de 15 dias de multa.
Em todos eles estava em causa a falta de resposta por
parte da Sra. Juíza aos ofícios deste Conselho.
- na sequência da presente inspecção e pela falta
de depósito de várias sentenças-crime, foi-lhe instaurado um processo disciplinar, no qual foi sancionada,
em cúmulo jurídico com os dois anteriores, com a
pena de 90 dias de suspensão suspensa por dois anos,
com a condição de, no prazo de dois meses, proceder
ao depósito das sentenças em falta, suspensão que se
tornou definitiva em 2/03/2005, por se ter verificado
aquela condição suspensiva – depósito das sentenças
em falta.
III – Conhecendo
Nos termos do disposto no art.º 33º do Estatuto dos Magistrados Judiciais, aprovado pela Lei nº
21/85, de 30/07, doravante designado por EMJ os
Juízes de Direito são classificados, de acordo com o
seu mérito, de Muito Bom, Bom com Distinção, Bom,
Suficiente e Medíocre.
Na classificação dos juízes, manda o art.º 34º do
mesmo diploma que se atenda ao modo de desempenho da função, ao volume, dificuldade e gestão do
serviço a seu cargo, à capacidade de simplificação dos
actos processuais, às condições do trabalho prestado,
à sua preparação técnica, categoria intelectual, trabalhos jurídicos publicados e idoneidade cívica.
Serão também sempre considerados o tempo
de serviço, os resultados das inspecções anteriores os
processos disciplinares e quaisquer elementos com-
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plementares que constem do respectivo processo individual – art.º 37º, nº1 do EMJ.
No art.º 13º do Regulamento das Inspecções
Judiciais (RIJ), faz-se incidir os critérios de avaliação do mérito dos senhores Juízes em três grandes
vertentes: capacidade humana para o exercício da
profissão, adaptação ao tribunal ou serviço, e preparação técnica, levando-se em conta, em cada uma delas, entre outros, determinados factores, também eles
enunciados em tal normativo.
Nos termos do art.º 15º, nº 2 do RIJ, são ainda ponderadas “as circunstâncias em que decorreu o
exercício de funções, designadamente as condições de
trabalho, volume de serviço, particulares dificuldades do exercício de função, grau de experiência na
judicatura compaginado com a classificação e complexidade do tribunal, acumulação de comarcas ou
juízos, participação como vogal de tribunal colectivo
e o exercício de outras funções legalmente previstas
ou autorizadas”.
Enunciados que estão, sumariamente, os critérios legais que devem ser atendidos na classificação
e avaliação dos Srs. juízes e tendo presente que essa
avaliação, ainda que estribada naqueles critérios legais, não é um mero processo intelectual científico
nem está isenta de subjectivismos valorativos nem
de falhas próprias da natureza humana dos “avaliadores”, vejamos então qual a classificação adequada
ao desempenho da Sra. Juíza em face dos factos constantes do relatório de inspecção acima transcritos, da
própria ponderação que nele é feita pelo Sr. Inspector
Judicial e da alegação em sede de resposta por parte
da Sra. Juíza e dos documentos por ela apresentados.
À Sra. Juíza está proposta a classificação de
“Medíocre”.
Nos termos do art.º 16º, nº1, al. e) do RIJ a
atribuição de Medíocre equivale ao reconhecimento
de que o juiz teve um desempenho funcional aquém
do satisfatório.
Por contraposição ao significado da classificação
imediatamente superior que é a de suficiente, a classificação de Medíocre poderá significar que o juiz de
direito não possui as condições indispensáveis para
o exercício do cargo. Tanto assim que, nos termos
do art.º 34º, nº2 do E.M. a classificação de medíocre
implica a suspensão do exercício de funções do magistrado e a instauração de inquérito por inaptidão
para esse exercício.
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Será que a Exmº Juíza apresenta um percurso profissional – considerando todo o período inspeccionado – que analisado globalmente (abarcando a
qualidade dos trabalhos, o volume de serviço produzido e as condições em que foi produzido) merece
um realce negativo que fica aquém do satisfatório e
que revela inaptidão para o exercício do cargo?
Está em apreciação o desempenho da Exmª Juíza em dois Tribunais bem diferentes e em períodos
distintos – um de competência genérica e um outro
de competência especializada.
O relatório Sr. Inspector acentua como aspectos
negativos e “censuráveis”:
- o não cumprimento dos prazos legais, referindo variadíssimos processos que foram despachados
com atraso, alguns de vários meses, outros que ficaram por despachar no (…), e outros ainda por despachar quando da inspecção no (…);
- as grandes acumulações de serviço que a actividade da Sra. Juíza provoca, tornando caótico o estado dos tribunais por onde passa;
- as sentenças em processos crime lidas por
apontamento, referindo expressamente a existência
de 71 processos que, à data em que findou a inspecção, já haviam sido julgados e cuja sentença fora lida
mas não depositada e outros ainda em que a sentença
foi depositada com alguns meses de atraso;
- os adiamentos constantes das leituras das sentenças, referindo expressamente 1 caso em que houve 10 adiamentos, 5 em que houve 5 adiamentos, 6
em que houve 4 adiamentos, 15 em que ocorreram
3 adiamentos, 50 em que ocorreram dois e muitos
outros em que houve um adiamento;
- os enormes atrasos no início das diligências,
para o que refere processos concretos.
Para com base nesses aspectos concluir que “a
actividade da Sra. Dra. (…) não é consentânea com o
comportamento exigível a um Juiz e origina na comunidade onde está inserida desconfiança e descrédito em relação aos Tribunais e à actividade dos Juízes
(causando, salvo o devido respeito, grandes danos na
imagem dos Tribunais e no respeito e consideração
que lhes são devidos)”.
Realça ainda o Sr. Inspector o relacionamento
tenso da Sra. Juíza com os Funcionários Judiciais e
uma forma de agir que revela autoritarismo e arrogância.

A Sra. Juíza na resposta que apresentou realça
alguns aspectos que não foram considerados no relatório de inspecção designadamente:
- que à data da sua posse no (…) existiam vários processos a aguardar despacho e a sua ausência
da comarca de (…) durante 4 meses por licença de
maternidade a partir de 3/01/2000 e de só ter sido aí
colocado um juiz auxiliar em Abril, determinou uma
grande acumulação de serviço pois que os juízes dos
demais juízos apenas asseguraram o serviço urgente
(no relatório apenas se refere a sua ausência por licença de maternidade mas nem é referido o período e se
foi ou não substituída);
- o facto de, quando iniciou funções na (…),
ter conclusos no seu gabinete a aguardar despacho,
598 processos e ter a agenda preenchida quase diariamente com vários julgamentos marcados pela sua
antecessora até 4 de Julho de 2002 (no relatório apenas se refere, na apreciação quantitativa da Jurisdição
criminal, que a Sra. Juíza encontrou acumulação de
serviço);
- só ter contado com a colaboração de juízes auxiliares de Abril a Julho de 2003 e de Abril a Julho
de 2004 (no relatório fala-se que beneficiou da ajuda
de juízes auxiliares mas não se refere em que períodos);
- ter tido a seu cargo o acompanhamento de 4
formandos, juízes cooperantes de Timor Leste de 15
de Abril a 15 de Julho de 2004;
- que a verificação de audiências com início após
a hora marcada decorre da própria sucessão dos julgamentos realizados na mesma data e não do facto de
estar ausente do Tribunal, dando referências concretas dos processos com julgamentos marcados e realizados na mesma data daqueles que são exemplificados no relatório de inspecção.
E refuta quer o relacionamento tenso com os
funcionários quer a postura de arrogância ou autoritarismo para o que requer a inquirição de algumas
das testemunhas por ela arroladas.
Conforme é realçado no relatório de inspecção
os aspectos mais negativos do trabalho desenvolvido
pela Sra. Juíza que a mesma não refuta antes procura justificar, são os de ter realizado variadíssimos
julgamentos e ter procedido, por dezenas de vezes, à
leitura da sentença por apontamento, só procedendo
ao depósito da mesma alguns meses mais tarde tenJan.2006 - Boletim Informativo
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do, à data da inspecção, 71 sentenças nessa situação,
isto é, lidas mas não depositadas, e o de adiar, em
muitos casos por várias vezes, a leitura das sentenças,
o que nada abona na imagem exterior da Justiça e
dos Tribunais.
A Sra. Juíza justifica o primeiro dos procedimentos pelo grande volume de serviço, com elevado
número de julgamentos realizados e, consequentemente, com elevado número de sentenças a proferir e
com a opção que tomou (que agora reconhece ter sido
errada) de que para os destinatários das sentenças em
apreço seria preferível verem o seu caso apreciado
com conhecimento do desfecho do mesmo do que
a não definição da sua situação, sem julgamento do
caso em tempo útil, sempre tendo tido a preocupação
de alertar os destinatários da decisão de que a possibilidade de recurso da mesma só ocorreria após o seu
depósito para o que seriam prontamente notificados,
não tendo assim cerceado o seu direito de reacção.
Porém, “reconhecendo de forma inequívoca a censurabilidade” de tal comportamento, compromete-se a
regularizar todas as situações apontadas, ainda não
regularizadas, sem prejuízo do demais serviço, até ao
próximo dia 8 de Fevereiro de 2005.
Relativamente aos adiamentos de leitura de
sentenças invoca não só o grande volume de serviço e
sobrecarga de agenda mas também a própria complexidade do caso em si, senão pelo objecto do processo, pelo carácter contraditório da prova produzida a
exigir dela maior reflexão e que, na generalidade dos
casos, de tais adiamentos não resultou uma imagem
negativa da sua intervenção.
Há que reconhecer que não é prestigiante para a
Sra. Juíza e principalmente para a imagem da Justiça
e para o bom funcionamento dos Tribunais, o sistema a que a Sra. Juíza recorreu com muita frequência,
de proceder à leitura das sentenças por apontamento,
ficando meses sem as redigir e depositar. Se é verdade que dessa forma pôde realizar mais julgamentos
e decidir os casos concretos, evitando que a justiça
tardasse e que ocorresse a prescrição, sem que tenha
cerceado as partes do direito de recurso, também é
verdade que se trata de uma prática censurável, desde logo, porque contrária à lei, mas principalmente
pela imagem negativa que causa nos cidadãos que,
ainda que concordem com as decisões, as não podem
executar nem conhecer a sua fundamentação ou, para
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aqueles que querendo recorrer, estão impedidos de o
fazer em tempo útil.
Trata-se de uma prática reveladora de falta de
método e de organização por parte da Sra. Juíza, que
desorganiza e torna por vezes caótico o serviço de
qualquer Tribunal, que este Conselho sempre tem
vindo a censurar, pela via disciplinar, alertando os
senhores juízes que é um método a evitar de todo,
mesmo em caso de grande volume de serviço.
Aliás, por tal procedimento, conforme a Sra.
Juíza realça, foi-lhe instaurado um processo disciplinar no qual foi já sancionada com uma pena de multa
suspensa na sua execução.
Apesar da censurabilidade desse comportamento, há que não esquecer os aspectos mais positivos do
trabalho desenvolvido pela Sra. Juíza que, apesar dos
atrasos na prolação dos despachos e das decisões, teve
ao longo do período a que respeita a inspecção um
desempenho positivo e satisfatório.
O trabalho desenvolvido no (…) pela Sra. juíza deixa muito a desejar, não só pela quantidade de
processos que deixou por despachar fora dos prazos
legais (381) mas pelo atraso com que proferiu muitos
dos despachos e decisões.
Há porém que atender ao facto de ter aí iniciado
funções na fase final da sua gravidez, ter estado ausente do Tribunal em licença de maternidade durante 4
meses e nesse período não ter sido colocado nenhum
juiz em sua substituição, o que naturalmente determinou acumulação, de ter encontrado processos por
despachar fora de prazo (como resulta dos próprios
processos indicados pelo Sr. Inspector, com conclusão aberta em data anterior à posse da Sra. Juíza) e
de se tratar de um Tribunal com elevada pendência
processual, onde, além do serviço que lhe estava distribuído, teve também intervenção na realização de
julgamentos colectivos e na realização do serviço de
natureza urgente designadamente interrogatórios judiciais de arguidos detidos e julgamentos sumários,
rotativamente com os demais juízes dos restantes
Juízos do Tribunal.
Considerando-se o tempo útil que a Sra. Juíza esteve ao serviço nesse tribunal cerca de 16 meses
(descontadas as férias judiciais e a licença de maternidade), o Sr. Inspector contabiliza 33 saneadores, 209
sentenças cíveis (abrangendo-se nestas todo o tipo de
decisões desde as homologatórias de transacção, de
divórcio, de regulação de poder paternal, inventário,

Conselho Superior da Magistratura

etc., até àquelas que conferem força executiva) e 61
sentenças em processo-crime.
Relativamente ao trabalho desenvolvido pela
Sra. Juíza no (…), não deixa de impressionar a quantidade de julgamentos por si realizados – o Sr. Inspector assinala a existência de 684 sentenças depositadas às quais, somado o número de sentenças não
depositadas à data da inspecção, 71, mas entretanto
depositadas na quase totalidade (de acordo com informação de fls. 295, 6 das sentenças não constam
como tendo sido depositadas), representam 755 julgamentos realizados, no espaço de 2 anos e 8 meses,
o que, em termos de tempo útil, descontadas as férias
judiciais, se reconduz a cerca de 2 anos e 3 meses.
Por outro lado haverá que atender ao facto documentalmente comprovado de que à data da sua
posse no (…) tinha a Sra. Juíza conclusos para despacho 598 processos e uma agenda sobrecarregada de
julgamentos marcados o que, associado ao facto de o
número de processos-crime distribuídos ter aumentado de 243 (sendo 22 cartas precatórias) no ano de
2001 para 500 (sendo 47 cartas precatórias) no ano
de 2003, e de a pendência estatística se situar, nos
anos abrangidos pela inspecção, entre os 1396 e os
1438 processos, justifica alguns dos atrasos e algum
descontrole por parte da Sra. Juíza na gestão diária
da sua agenda.
Resulta igualmente das estatísticas constantes
do relatório de inspecção que a Sra. Juíza tem vindo
a fazer uma recuperação gradual e acentuada das pendências – no ano de 2002 entraram 522 novos processos e 47 cartas precatórias e findou 377 processos
e 47 cartas precatórias, enquanto que no ano de 2003
entraram 453 novos processos e 47 cartas precatórias,
tendo findo 506 processos e 56 cartas precatórias, só
tendo beneficiado da ajuda de juízes auxiliares de
Abril a Julho de 2003 e de Abril a Julho de 2004.
No aspecto da preparação técnica o Sr. Inspector apenas assinala uma menor valia no trabalho desenvolvido no (…), em especial nas acções cíveis em
que considera ter a Sra. Juíza “deficientes conhecimentos
jurídicos”. Já “no que concerne à área criminal, como são
exemplo as decisões proferidas no (…), demonstrou ser possuidora de bons e actualizados conhecimentos jurídicos”.
Mais refere o Sr. Inspector que as sentenças-crime proferidas pela Sra. Juíza são “bem estruturadas,
com boa fundamentação em que a qualificação jurídica dos
factos merece cuidadoso tratamento, sendo as penas equi-

libradas e adequadas à gravidade da ilicitude e à culpa
do arguido” para concluir que “decidiu com ponderação
e bom senso as questões concretas que se lhe colocaram, que
apreendeu correctamente, revelando sentido de justiça” e
que “da leitura das actas das diligências presididas pela
Sra. Juíza, bem como da audição das cassetes de alguns
dos julgamentos realizados, resulta que nenhuma ocorrência
anormal surgiu”.
Refira-se que, não obstante a Sra. Juíza ter adiado por várias vezes a leitura da sentença em vários
processos, o reduzido número de recursos (o relatório
apenas dá conta de 10) demonstra que houve uma
reflexão ponderada nas decisões proferidas e que as
mesmas são bem fundamentadas e adequadas ao caso
concreto.
Certo que lhe são feitos alguns reparos técnicos
pelo Exmo. Inspector, mas relativamente a eles, porque fundamentalmente feitos com intuito pedagógico e para reflexão, não têm de ser sobrevalorizados.
Na vertente capacidade humana realça-se ainda o facto de a Sra. Juíza se mostrar perfeitamente
integrada no ambiente da comarca (…) tendo mantido, em geral, bom relacionamento com os outros
Juízes, Magistrados do M.º Pº, Advogados e com os
funcionários judiciais (o relacionamento tenso que o
Sr. Inspector refere no seu relatório com os funcionários judiciais, tem mais a ver com a tensão gerada no
ambiente do Tribunal pelo facto de haver leituras de
sentença por apontamento e sucessivos adiamentos
da leitura e com os protestos que tais actos originam
do que propriamente com o relacionamento pessoal
da Sra. Juíza com os senhores funcionários, como é
esclarecido pelo Sr. Inspector na sua informação final). Embora no relatório de inspecção lhe seja atribuída uma postura de arrogância e de autoritarismo,
na informação final o Sr. Inspector veio esclarecer que
a Sra. Juíza tem uma postura muito educada e que
a arrogância e autoritarismo tem antes a ver com o
facto de adiar as leituras de sentenças várias vezes e
demorar meses a proceder ao depósito das sentenças,
independentemente das disposição legais vigentes e
dos interesses dos intervenientes.
Ponderando os aspectos positivos supra assinalados, tanto a nível da qualidade do trabalho desempenhado, como a nível quantitativo, especialmente
no (…), as circunstâncias em que a Sra. Juíza exerceu
a sua actividade em ambos os Tribunais, com especial realce para o número de processos atrasados que
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recebeu conclusos naquele Tribunal e a evolução positiva que o seu trabalho tem tido desde que passou
a exercer funções na área criminal (produziu mais e
melhor), entendemos que os aspectos negativos acentuados pelo Sr. Inspector, sem dúvida importantes e
a corrigir pela Sra. Juíza, não devem contudo prevalecer sobre aqueles.
Refira-se que um dos aspectos negativos assinalados – que é o da Sra. Juíza iniciar as diligências
com bastante atraso relativamente à hora designada
– tem justificação na circunstância, por ela alegada e
documentada em sede de resposta, de marcar várias
diligências para o mesmo dia e hora o que acaba por
originar atrasos no início dos julgamentos efectivamente realizados já que os adiamentos dos demais
também exigem algum tempo. Será desejável, até
para evitar protestos dos intervenientes processuais,
que as marcações não sejam todas elas para a mesma
hora, embora se saiba que se trata de uma prática
difícil de implementar nos tribunais quanto mais
não seja, a maior parte dos casos por dificuldades
logísticas da própria Secção de processos. Não nos
parece, porém, que esse aspecto menos positivo possa
determinar pela negativa todo o trabalho desenvolvido pela Sra. Juíza ou ofuscar os seus aspectos mais
satisfatórios.
A Sra. Juíza tem que deixar de proceder à leitura de sentenças por apontamento e de adiar sucessivamente a data de tais leituras, ainda que isso possa
representar fazer menos julgamentos, sob pena de
comprometer no futuro, de forma irremediável e definitiva, a sua avaliação, senão mesmo a sua carreira.
Tendo, porém, presente tudo o que já se referiu sobre a quantidade e qualidade do trabalho desenvolvido pela Sra. Juíza, o facto de ter entretanto
procedido ao depósito das sentenças supra referidas,
bem como as circunstâncias que condicionaram a sua
prestação, reconhecendo-se que a Sra. Juíza possui as
condições indispensáveis para o exercício do cargo e
que o seu desempenho funcional é satisfatório, entendemos que a mesma deve ser classificada de Suficiente e não de Medíocre como vem proposto.
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IV – Decisão
Pelo exposto, acordam os membros do Plenário
do Conselho Superior da Magistratura em atribuir
à Exmª Juíza de Direito (…), pelo seu desempenho,
no (…) e e no (…), durante o período que mediou
entre 02.12.96 e 01.07.2003, a classificação de SUFICIENTE.
Lisboa, 30 de Maio de 2005
Maria José Machado
José Nunes da Cruz (votei a classificação de Medíocre face ao volume e extensão dos atrasos)
António Bernardino
Guilherme da Palma Carlos
António Barateiro Martins (vencido, pelas razões do
Conselheiro Sampaio da Nóvoa)
Antero Luís
Jorge Duarte Pinheiro
Edgar Lopes
Luís Máximo dos Santos
Eduardo Vera-Cruz Pinto (vencido)
Armindo Ribeiro Mendes
José Meneres Pimentel
António Abrantes Geraldes (com a declaração de que
só os factos posteriormente averiguados e a previsão
de que doravante a Sª Juíza adoptará postura favorável diversa, me levaram a aceitar o teor do Acórdão)
Manuel Braz
Manuel Sampaio da Nóvoa (vencido porque entendo que se devia atribuir a classificação de Medíocre,
considerando:
- o elevado número de processos que deixou por
despachar quando cessou funções em (…), alguns deles de 2001, 2002 e 2003;
- a não observância generalizada dos prazos legais
- a leitura de sentenças criminais por apontamento e só depositadas muito tempo depois;
- a existência de 71 sentenças lidas por apontamento e só há pouco tempo depositadas;
- sucessivos adiamentos das leituras das sentenças;
- enormes atrasos no início das diligências;
- deficiências técnicas na área cível).
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3.º ACÓRDÃO
I - O Sr. Dr. (…) veio reclamar para o Plenário
do CSM da deliberação que, no âmbito de processo
disciplinar, lhe aplicou a pena de 30 dias de suspensão.
Considera o reclamante que os factos não têm
relevo jurídico-disciplinar, já que os comportamentos que adoptou se justificaram pela ausência de condições para exercer as funções; sendo outro o entendimento, alega que os factos integram apenas uma
infracção disciplinar continuada, e não sete infracções; impugna ainda a pena que lhe foi aplicada, considerando ajustada a pena de advertência ou a pena
de multa; qualquer que seja a pena aplicada deve, em
seu entender, ser suspensa na sua execução.

6.

7.
8.

9.

Cumpre decidir.
II – Porque não foi impugnada a matéria de
facto que anteriormente foi considerada apurada,
tem-se a mesma por assente, sendo a que a seguir se
transcreve:
1. O reclamante, Sr. Dr. (…), exercendo funções
na Bolsa de Juízes de …, foi colocado como
Juiz-Auxiliar nos Juízos Criminais de ...
2. No dia 16-4-04, a Srª Juíza-Presidente dos Juízos Criminais de … contactou telefonicamente
o reclamante, pois este não se encontrava presente no Tribunal, solicitando a sua presença
para participar numa reunião de Juízes dos Juízos Criminais com o objectivo de procederem à
distribuição de processos (processos dos 3 Juízos que ficariam sob a responsabilidade do reclamante).
3. O reclamante informou que não poderia estar
presente nesse dia, tendo-lhe sido comunicado
que os restantes Juízes iriam reunir.
4. Após a realização da reunião dos Juízes dos Juízos Criminais de …, a Srª Juíza-Presidente dos
Juízos Cíveis voltou a contactar o reclamante
dando-lhe conhecimento da distribuição acordada entre os restantes Juízes, tendo o reclamante manifestado a sua concordância, sem
qualquer reserva.
5. Nessa altura, foi-lhe referido que a distribuição
dos processos teria efeito a partir de 19-4-04,
tendo o reclamante afirmado que já tinha tido

10.

11.
12.

13.

14.

15.

conhecimento da data do início de funções por
intermédio do Conselho Superior da Magistratura.
Nos termos do acordado no que concerne aos
julgamentos sumários, o reclamante realizá-los--ia na semana iniciada no dia 19 de Abril.
Nessa mesma ocasião, o reclamante perguntou
à Srª Juíza Presidente “onde pretendia instalá-lo”.
A Srª Juíza-Presidente dos Juízos Criminais,
tendo conhecimento de que não havia gabinete
disponível, prontificou-se a partilhar com o reclamante o seu gabinete, o que este recusou.
Então a Srª Juíza-Presidente dos Juízos Criminais referiu-lhe que iria diligenciar junto do Sr.
Secretário Judicial para que fosse diligenciado
no sentido de o “instalar”, referindo, mais uma
vez, que, provisoriamente, deveria partilhar o
seu gabinete, o que novamente foi recusado.
No dia 19-4-04, a Srª Juíza-Presidente do Tribunal, Drª …, encontrou-se com o reclamante
e informou-o que se encontrava a efectuar diligências para conseguir um gabinete em exclusivo para si, sugerindo, entretanto, que partilhasse o seu gabinete ou o da Srª Juíza-Presidente
dos Juízos Criminais, Drª …
O reclamante recusou novamente partilhar
qualquer gabinete.
No dia seguinte (20-4-04), a Srª Juíza-Presidente do Tribunal insistiu para que o reclamante, provisoriamente, partilhasse o seu gabinete
ou o da Srª Drª …, o que foi recusado, tendo o
reclamante acrescentado, nessa ocasião, que só
poderia trabalhar quando tivesse um computador disponível, uma vez que não despachava
sem computador.
Continuando com as diligências, a Srª Juíza-Presidente do Tribunal conseguiu que uma
sala afecta aos advogados fosse disponibilizada
pela Ordem dos Advogados no dia 22-4-04.
A sala não foi transformada de imediato em
gabinete exclusivo para o reclamante, pois este
havia informado a Srª Juíza-Presidente do Tribunal que nos dias 22 e 23 de Abril não iria ao
Tribunal.
A sala foi transformada em gabinete para uso
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16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.
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exclusivo do reclamante na tarde do dia 23 de
Abril.
Pelo menos no dia 26 de Abril, as lâmpadas fundidas que se encontravam no gabinete exclusivo
do reclamante foram substituídas, e aí se encontravam um computador e uma impressora, uma
cadeira que não se encontrava em muito boas
condições, e um armário.
Pelo menos no dia 27 de Abril, foi instalado um
telefone.
Alguns dias depois, a cadeira foi substituída.
Só quando assinou o provimento sobre a distribuição de serviço, em 21-4-04, é que o reclamante ressalvou os seus efeitos.
Os julgamentos em processos sumários, que
deveriam ser presididos pelo reclamante, no
dia 19-4-04 foram efectuados pela Juíza titular
do 1º Juízo Criminal, por esta estar disponível
com a alteração da hora da sua realização, após
o reclamante ter ordenado o seu adiamento em
virtude de não ter gabinete nem computador
disponível.
O julgamento do processo sumário nº … que se
deveria realizar no dia 20-4-04, foi adiado para
o dia 28-4-04, por ordem do reclamante, com
fundamento em ainda não ter gabinete disponível nem computador.
No dia 21-4-04, foram adiados (por cota) os julgamentos nos processos nºs … (todos a correr
termos pelo 2º Juízo Criminal), por determinação do reclamante, com fundamento em não
dispor de gabinete nem computador.
No dia 22-4-04, o reclamante deveria realizar
audiências nos seguintes processos: Recurso de
Contra-ordenação nºs …, bem como realizar diligência na carta precatória nº … – todos processos a correr termos no 3º Juízo Criminal, mas
tais audiências e diligências foram realizadas
pelo Juiz titular do 3º Juízo Criminal.
No dia 23-4-04, o julgamento no processo sumário nº …, a correr termos no 1º Juízo Criminal, foi adiado para o dia 28-04-04 (por cota),
por indicação do reclamante, que invocou o facto de não ter gabinete nem computador disponível.
No dia 26-4-04, foram adiados (por cota) os julgamentos nos processos comuns singulares nºs
…(todos a correr termos pelo 1º Juízo CrimiBoletim Informativo - Jan.2006

26.

27.

28.
29.

30.

nal), por determinação do reclamante, com fundamento em não dispor de gabinete com cadeira, telefone, impressora, ligação do computador
à rede e a iluminação ser insuficiente, visto que,
das quatro lâmpadas, três estarem fundidas.
No dia 28-4-04, o reclamante proferiu o seguinte despacho: “Dado que neste juízo criminal
vai decorrer amanhã durante o período da tarde a
continuação do julgamento nos autos com o nº …,
torna-se inviável a concretização da audiência nos
presentes, adio o julgamento para a segunda data já
designada” – nos processos nºs …(a correrem termos pelo 3º Juízo Criminal).
A continuação no processo referido em 26., a
realizar pelo Juiz titular do 3º Juízo Criminal,
consistia na realização de alegações e teve a duração de cerca de 10 minutos.
O reclamante não proferiu qualquer despacho
nos processos que lhe foram distribuídos, com
excepção dos referidos em 26.
O reclamante conhecia os embaraços que causaria ao serviço dos outros juízes, das secções de
processos e, principalmente, as dificuldades que
a sua atitude iria causar aos intervenientes processuais.
E sabia que com o seu comportamento causava
um desprestígio e uma maior desconfiança do
cidadão perante a administração da justiça.

III – Decidindo:
1. Confrontado com a deliberação do Conselho
Permanente que o puniu com a pena única de 30 dias
de suspensão, o Sr. Dr. (…) admite todos os factos que
foram considerados provados. Ainda que não assuma,
em termos inequívocos, o relevo jurídico-disciplinar,
deixou expresso, na reclamação subscrita pelo respectivo mandatário, aquilo que não pode deixar de ser
lido por este Conselho como postura de retractação.
Porém, em sede da presente reclamação, não
cumpre repercutir na deliberação do Plenário tal
comportamento, mas tão só reapreciar a deliberação
reclamada, tendo em conta as circunstâncias objectivas e subjectivas que, na ocasião, se mostravam relevantes. Da genuinidade do modo como alegadamente passou a encarar exigências da função em que se
encontra investido poderá o reclamante fazer cabal
demonstração ao longo da sua carreira que ainda agora praticamente começou.
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2. As questões que na reclamação se suscitam
são as seguintes:
a) Verificar se os factos integram alguma infracção disciplinar;
b) Em caso afirmativo, verificar se integram sete
infracções ao dever de administrar a justiça ou apenas
uma infracção continuada;
c) Em qualquer dos casos, verificar se é adequada a pena aplicada ou se, como defende o reclamante,
mais se ajusta a pena de advertência ou a pena de
multa;
d) Verificar se a execução da pena aplicada deve
ser suspensa.
2.1. No que respeita à primeira questão, a resposta negativa não suscita a mais ligeira dúvida.
Os factos apurados revelam, com clareza, a violação do dever funcional de administrar a justiça no
Tribunal onde o reclamante fora colocado enquanto
juiz afecto à Bolsa de Juízes do Distrito Judicial de
…, precisamente com a finalidade de suprir falhas de
outros juízes ou situações críticas ligadas à elevada
pendência processual.
Tudo quanto o reclamante invocou, na ocasião
em que o sistema de si esperava que cumprisse a função para que fora concretamente designado, não passa de pretextos para não realizar os julgamentos nos
processos a que ficou adstrito, numa demonstração
de grave desinteresse pelas exigências da sua função e
pelas consequências negativas de tal recusa.
O facto de não ter um gabinete exclusivo, ou
mesmo de o gabinete que lhe foi disponibilizado não
contar com todas as utilidades que o reclamante, na
altura, invocou não pode servir de justificação para a
sua conduta.
Por um lado, como muito bem se refere no acórdão reclamado, nos julgamentos em processo sumário vigora o princípio da oralidade, sendo a sentença
oralmente exarada na própria acta do julgamento,
pelo que, ao menos em tais casos, não colhe a argumentação que foi apresentada na ocasião e repetida
na reclamação.
Por outro, sem ignorar as difíceis condições com
que frequentemente os juízes se defrontam quando
se trata de exercer a sua função de administração da
Justiça e sem desprezar igualmente o facto de tal função não prescindir da solenidade, em parte dependente das condições físicas que garantam a necessária
dignidade aos actos que praticam, de modo algum
pode admitir-se, nas concretas circunstâncias que se

verificavam no Tribunal Judicial de…, a justificação
que serviu para o reclamante adiar, antecipadamente
ou no próprio dia, uma série de julgamentos. Muito
menos para faltar ao serviço em dias em que estavam
agendados julgamentos que lhe cumpria realizar.
É, na verdade, de todo incompreensível que se
invoque como justificação para a não realização de
julgamentos a “falta de uma cadeira”, sem se agir correspondentemente, do mesmo modo que é inadmissível que, a pretexto da falta de telefone ou de computador, se adiem julgamentos em processos sumários em que tais apetrechos nem sequer se mostram
necessários para a função do juiz (“julgar”).
Seja qual for a perspectiva com que sejam encarados os factos ligados às condições físicas existentes
na ocasião, os argumentos invocados não conseguem
de modo algum explicar que no dia 28-4-04 tenham
sido adiados 8 julgamentos marcados para o dia 29-4-04, com base na existência da continuação de outro julgamento presidido por outro juiz, a qual não
durou mais que 10 minutos para alegações.
De tudo quando decorre dos autos ressalta a notória a ligeireza com que o reclamante acabou por
transferir para os cidadãos, de todo em todo sem qualquer responsabilidade pelas condições físicas existentes, as consequências que imputou a alegada ausência
de condições materiais para exercer a função.
E não pode ainda deixar de ser assinalada a
desconsideração que a actuação do reclamante revelou pelos restantes colegas que exerciam funções no
mesmo Tribunal decorrente da facilidade com que se
alheou dos seus compromissos funcionais, levando a
que tivessem de ser os colegas, a quem a dignificação
da justiça não será por certo menos indiferente, a realizar alguns dos julgamentos agendados.
2.2. Quanto à segunda questão:
A verificação de uma infracção disciplinar continuada, por apropriação do conceito importado do
direito penal, pressupõe a realização plúrima do mesmo tipo de ilícito, ou de vários tipos que protejam
fundamentalmente o mesmo bem jurídico, a homogeneidade da forma de execução e a persistência de
uma situação exterior que facilite a execução e que
diminua consideravelmente a culpa do agente (cfr.,
art. 30º, nº 2, do CP, aplicável subsidiariamente por
força do disposto no art. 131º do EMJ).
No caso concreto, se pode considerar-se a presença dos dois primeiros requisitos, já o terceiro se
não verifica. Com efeito, para além da ausência de
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uma circunstância externa ao recorrente que possa
ser considerada causal da conduta, não se comprova
qualquer circunstancialismo capaz de justificar a sua
persistência durante 10 dias, malgrado as diligências
e a boa vontade revelada pelos colegas no sentido de
encontrar uma solução que melhor compatibilizasse
as pretensões do reclamante com a tarefa de dignificação do exercício da sua função.
Pelo contrário, a ausência de motivos suficientemente justificados, a futilidade que envolveu algumas das recusas de realização de julgamento ou de
adiamentos de julgamentos agendados, a facilidade
com que o reclamante encarou o adiamento de julgamentos como se daí não decorressem danos para
os cidadãos e para a imagem da justiça que, como
juiz, lhe compete preservar, enfim, o desprezo que
também acabou por revelar pelas consequências que
da sua atitude decorriam para os colegas, confluem
para negar a existência de qualquer elemento atenuativo da responsabilidade na repetição de condutas,
funcionando, isso sim, como factores que agravam o
seu comportamento, injustificando o recurso à figura
da infracção continuada.
2.3. Quanto à pena aplicada:
Adere-se por inteiro ao tipo de pena que foi
considerada ajustada assim como ao respectivo doseamento.
A gravidade do comportamento do reclamante
decorrente da desconsideração pelos prejuízos que a
sua actuação iria causar nas pessoas envolvidas nos
processos e na imagem dos tribunais leva-nos a concluir que estamos face a uma situação reveladora de
“grave desinteresse pelos deveres funcionais”, justificando a
opção pela aplicação da pena de suspensão.
De modo algum se justifica, quer por via de
aplicação directa, quer da intervenção de um circunstancialismo atenuante, que o sancionamento corresponda tão só a pena de multa, a qual, em abstracto,
prescinde da “gravidade” do desinteresse. Muito menos a pena de advertência que, como resulta da lei,
visa apenas “faltas leves”.
2.4. Quanto à suspensão:
Também se não justifica a suspensão da pena.
Nada nos autos permite concluir que a simples
ameaça da execução da pena de suspensão constitua
medida bastante para evitar a repetição de comportamentos semelhantes. Aliás, aquilo que na reclamação
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(subscrita pelo respectivo mandatário) pode ser lido
como reponderação da licitude da actuação não encontra na tramitação antecedente conduta coerente
por parte do reclamante.
De todo o modo, a suspensão de penas disciplinares dirigidas a juízes deve colher argumentos
não tanto em aspectos ligados à “prevenção” (sendo de
presumir que, em regra, os juízes não carecem de se
“prevenidos” das consequências de comportamentos
ilícitos que, por força da profissão, antecipadamente
reconhecem), devendo antes privilegiar-se os aspectos ligados à natureza da própria infracção ou ao circunstancialismo em que a mesma ocorreu.
No caso concreto, não se encontra na matéria
de facto um só argumento que permita compreender
os motivos de tão insistente recusa em realizar julgamentos, mais a mais num Tribunal onde os colegas
(juízes com mais experiência e presumivelmente com
mais atributos profissionais) davam o seu contributo
diário para a realização da justiça, chegando ao ponto
de substituir o reclamante, numa verdadeira inversão
dos objectivos da colocação do juiz nesse Tribunal.
2.5. Quanto à ocasião em que a pena de suspensão será cumprida, não é matéria que deva ser
apreciada nesta deliberação, sem embargo de serem
ponderados no momento oportuno.
III – Em conclusão:
Face ao exposto, acorda-se no Plenário do Conselho Superior da Magistratura em negar provimento à reclamação apresentada, confirmando a pena de
suspensão de 1 (um) mês aplicada ao Sr. Dr. (…).
Lisboa, 30 de Junho de 2005
António Abrantes Geraldes
José Nunes da Cruz
António Bernardino
Guilherme da Palma Carlos
Manuel Braz
Eduardo Vera-Cruz Pinto
Alexandra Leitão
António Barateiro Martins
Antero Luís
Edgar Lopes
Vítor Faria
Carlos Ferreira de Almeida
João Calvão da Silva
Maria José Machado
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4.º ACÓRDÃO
Acordam no Plenário do CSM:
I
Por acórdão de 2005/06/21, do Conselho Permanente deste Conselho Superior da Magistratura,
proferido nos autos de inspecção ordinária ao serviço
prestado pelo Ex.mo Juiz de Direito (…), no período
compreendido entre 20.09.1999 e 06.04.2005, na
(…), foi atribuída ao Ex.mo Juiz a classificação de
“Bom com Distinção”.
Não se conformando com tal deliberação, veio o Ex.mo
Juiz de Direito reclamar para este Plenário do CSM, o que
faz, com utilidade e em síntese, sustentando que o circunstancionalismo que rodeou a criação da (…) dificultou o seu
funcionamento, tendo “arrancado” com “pendências” elevadas, a que se vieram juntar distribuições elevadas, processos
complexos e deficiências no quadro e funcionamento da secção
de processos; razões porque – não lhe sendo exigível uma
diferente e melhor prestação do ponto de vista quantitativo,
ao nível da jurisdição cível – requer que lhe seja atribuída
a classificação de “Muito Bom”.
Apreciação:
II
Fundamentação de Facto (em que se segue
de perto o que, a tal propósito, consta do relatório
inspectivo, com pequenas alterações – decorrentes da
resposta do Ex. mo Juiz e do relatório final do Sr.
Inspector – aos quadros 12, 14, 16 e 18 e ao número
de saneadores):
A presente Inspecção Ordinária refere-se ao
serviço prestado pelo Exmo. Sr. Dr. (…), no período
compreendido entre 20.9.99 e 6.4.05, abrangendo
um período global de 5 anos, 6 meses e 17 dias.
I – INTRODUÇÃO
1. Nota Curricular
(…)
2. Classificação
Do respectivo certificado de registo individual
consta uma classificação de “Bom”, como Juiz de Direito do Tribunal Judicial (…), no período de 20.4.89
a 14.5.90, deliberação do CSM de 19.2.1991.

Uma classificação de “Bom com Distinção”,
como Juiz de Direito no Tribunal Judicial da comarca (…), no período de 21.5.90 a 8.4.1991, deliberação do CSM de 6.7.93.
Uma classificação de “Bom com Distinção”,
como Juiz de Direito no Tribunal Judicial da comarca (…), no período de 12.1.93 a 30.12.93, deliberação do CSM de 24.5.1994.
Uma classificação de “Bom com Distinção”,
como Juiz de Direito no Tribunal Judicial (…), no
período de 3.1.94 a 31.1.96, deliberação do CSM de
5.11.1996.
Uma classificação de “Bom com Distinção”,
como Juiz de Direito no Tribunal (…), no período de 1.2.96 a 15.9.99, deliberação do CSM de
28.11.2000.
3. No período referido da presente inspecção –
20.9.99 a 6.4.2005 - foram-lhe assinaladas (cfr ofício
de fls ....) as seguintes:
Faltas ao serviço
(…)
II - ANÁLISE QUANTITATIVA
A – Descrição do movimento processual nos
Tribunais onde o Sr. Juiz exerceu funções, nos respectivos períodos, de acordo com as relações e os mapas
estatísticos, apresentados ao serviço de Inspecção.
(…)
B – Sobre o trabalho produzido pelo Sr. Juiz
concretamente as decisões proferidas, a seguir se elaboram os mapas, onde pela análise dos livros de registo de sentenças cíveis e pelos livros de depósito de
sentenças crime essas decisões são quantificadas:
Apreciação dos Aspectos Quantitativos
Desde Setembro de 1999 o Sr. Juiz vem desempenhando as suas funções (…), ou seja, desde a instalação
deste tribunal.
Como se pode constatar pela análise dos quadros 1
a 6, logo desde o início a situação era deveras complicada
face à existência de uma pendência de cerca de mil processos cíveis (sendo, então, quase desprezível o peso das cartas
precatórias) e cerca de 350 processos crime. Sendo que na
área cível havia grande quantidade de processos de 1994,
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1995 e 1996, muitos dos quais com a fase dos articulados terminada e muitos também aguardando julgamento.
Como resulta ainda da análise dos ditos quadros a pendência foi subindo em flecha atingindo, hoje, números insuportáveis quer para o quadro de funcionários quer para
o quadro de juizes. Pecha, aliás, de que este tribunal vem
sofrendo desde o princípio. A principal razão para o seu
patente mau funcionamento – do conhecimento do CSM,
aliás – foi e continua a ser o seu subdimensionamento face
às exigências da comarca.
Sendo o número de entradas muito elevado e
elevada também a complexidade dos processos, particularmente na jurisdição criminal, quer pela variedade e gravidade dos crimes quer pelo número de
arguidos em bastantes casos, é inevitável a conclusão
de que a orgânica existente, com (…), é manifestamente insuficiente para as necessidades da comarca,
como insuficiente é, também claramente, o quadro
de funcionários de cada (…).
O resultado é conhecido, como já foi salientado noutros relatórios. Uma subida vertiginosa na
pendência das várias espécies cíveis e um consistente bloqueamento do andamento do serviço nesta
área de jurisdição onde a descontinuidade é a regra.
Apenas os processos crime vão andando com alguma regularidade (porventura até com uma excessiva
precedência, pois foram vistos processos com marcação de julgamento praticamente dentro do prazo
referido no art. 312º, nº 1 CPP o que se torna um
tanto chocante em contraste com a paralisia da área
cível).
Diga-se em abono da verdade que é esse bloqueamento do serviço da Secção que permite aos Srs.
Juizes terem um pouco de fôlego mesmo considerando a existência, agora (desde Setembro de 2004), de
um juiz auxiliar em cada (…). Se o funcionamento
da Secção fosse, já não se diz exemplar mas apenas
mediano, o serviço dos juizes seria, sem dúvida nenhuma, muito mais problemático para usar uma expressão aligeirada.
Para promover o andamento da jurisdição criminal, com um peso considerável de arguidos presos,
ocupa-se, em regra, com julgamentos parte considerável da semana, concretamente as 3ªs, 4ªs e 5ªs feiras o
que inevitavelmente redunda em prejuízo do normal
avanço da jurisdição cível.
Pelo sumariamente exposto se pode concluir
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que o lugar em causa tem um enorme grau de dificuldade a exigir uma dedicação e uma preparação
muito grandes.
Pela análise dos quadros 7, 9, 11, 13, 15 e 17
verifica-se que o Sr. Juiz, na jurisdição criminal proferiu 11 acórdãos em 1999 (período de Set. a Dez.)
46 acórdãos em 2000, 64 em 2001, 39 em 2002,
33 em 2003 e 37 em 2004 e 2005 até ao início da
inspecção. Além disso, não pode deixar de se atender,
evidentemente, ao número de julgamentos em que
interveio como assessor e que deram origem a outras
tantas decisões, números esses que são expressivos
como também assinalado.
No que respeita à jurisdição cível a produção
situa-se a outro nível. Verifica-se, assim, que (considerando anos completos – cfr quadros 10, 12, 14,
16 e 18) em 2000 foram proferidas 63 decisões, das
quais 12 de mérito (incluindo sentenças em acções
especiais); em 2001 foram proferidas 91 decisões, das
quais 30 de mérito; em 2002 foram proferidas 66
decisões, das quais 18 de mérito (incluindo sentenças
em acções especiais); em 2003 foram proferidas 72
decisões, das quais 15 de mérito; em 2004/5 (até ao
início da inspecção) foram proferidas 75 decisões, das
quais 22 de mérito.
Quanto a despachos saneadores com selecção
de factos assentes e base instrutória (ou especificação
e questionário) proferidos pelo Sr. Juiz, foram contados: 2 em 1999; 6 em 2000; 8 em 2001, 22 em
2002, 16 em 2003, 8 em 2004 e nenhum em 2005
até ao início da inspecção. O que dá um total, em
mais de cinco anos, de 58 desses despachos. E uma
média mensal de 0,5 dessas peças em 1999; 0,6 em
2000; 0,8 em 2001; 2,1 em 2002; 1,5 em 2003; 0,8
em 2004 (e zero em 2005).
Nada haveria a mencionar criticamente no tocante a estes números se eles reflectissem a real situação do lugar, mas não é esse o caso. Assim, sem levar
em linha de conta a intervenção pouco regular de outros juizes (auxiliares – à Sra. Dra. … foram contados
10 despachos saneadores, por exemplo) verifica-se
que, no período abrangido, o Sr. Juiz determinou a
remessa ao “Serviço de Pendências Acumuladas”, em
quatro ocasiões, (Out/01, Set/02, Jul/03 e Jun/04)
de, pelo menos, 85 processos 65 dos quais para prolação de despachos saneadores e 20 para sentenças
(havendo alguns casos de processos em que quer o
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saneador quer a sentença foram proferidos no dito
“serviço”: …) O que, salvo o devido respeito, se não
afigura muito curial perante a exiguidade dos números acima referidos relativos à produção efectiva.
Sendo certo que muitos deles apenas foram remetidos dois e mesmo três anos após a data da conclusão
(v.g. …).
Não havendo um critério parametrizado para
se proceder a uma avaliação do desempenho ao nível
quantitativo, crê-se ser, no entanto, desejável que se
tenha como termo de comparação, se possível, até por
questões de óbvia justiça relativa, um critério aferido pelas produções comparadas em lugares de semelhante dimensão e grau de dificuldade.
E o caso é que se se encontra alguma equivalência entre a produção do Sr. Juiz na área criminal
e outras situações analisadas (…), já na jurisdição cível a realidade é bem diferente, verificando-se que o
número contado de despachos saneadores proferidos
pelo Sr. Juiz em cerca de cinco anos e meio é inferior
a outras produções concretizadas em metade do tempo ou ainda menos.
Neste concreto contexto em que também não é
despicienda a circunstância de terem sido vistos mais
de 40 processos (sem conclusão) parados há mais de
um, dois e mesmo três anos, com a fase dos articulados terminada (alguns sem contestação) afigura-se
ainda pouco justificável a prolação de saneadores com
consideráveis atrasos. Assim, por exemplo, nos seguintes processos e desprezando atrasos inferiores a
um ano:
- (…)
Do mesmo modo no tocante a sentenças como
por exemplo nas seguintes e desprezando atrasos inferiores a seis meses:
- (…)
Ainda noutras situações como por exemplo:
- na acção (…), não contestada, após conclusão
em 03.07.11 proferiu despacho em 04.06.03 ordenando cumprimento do art. 484º, nº 2 CPC;
- na acção (…), não contestada, após conclusão
em 04.01.12 proferiu despacho em 04.09.06 ordenando a prestação de esclarecimentos pelo autor;
- na acção (…), após conclusão em 00.06.30
abre mão dos autos em 02.04.12 para ser junto requerimento de renúncia do mandatário da ré. (Sendo junto requerimento e proferido despacho, em

02.09.20, a ordenar cumprimento de art 39º, nºs 2 e
3 CPC, o processo encontra-se parado desde então, o
que dá uma pálida ideia do modo de funcionamento
da secção).
A referência aos atrasos não é feita tanto pela
relevância na quantificação dos ditos atrasos nem
na sua dimensão mas na conjugação destes aspectos
com aquilo que foi a produção nesta área, ao longo
do tempo em avaliação, e que se crê que terá ficado
aquém do necessário e do esperado.
III – CAPACIDADE E ADAPTAÇÃO NO
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
Através de contactos levados a cabo com os operadores judiciários e pela avaliação feita ao serviço
prestado pode-se concluir que o Sr. Juiz é possuidor
a um nível muito elevado de idoneidade cívica, independência, isenção e dignidade de conduta, mantendo bom relacionamento com os demais intervenientes, designadamente magistrados, funcionários e
advogados. Daí gozar de significativo prestígio profissional e pessoal. Exerce as suas funções com grande
capacidade de compreensão das situações concretas e
com sentido de justiça, sendo manifesta a sua preocupação de apreensão das condições socio-culturais do
meio onde exerce.
Da análise do serviço prestado resulta com evidência que o Sr. Juiz está na plenitude da sua experiência e maturidade na forma como julga e como
conduz a sua actividade, com bom senso e abertura
de espírito para aceitar posições divergentes da sua.
No capítulo da direcção de serviço, apesar das limitações decorrentes da exiguidade do quadro, crê-se
que seria desejável alguma maior pressão e sobretudo firmeza para, na medida do possível, minorar algum défice de organização e para procurar o estabelecimento de prioridades na prossecução do serviço,
prioridades essas que, actualmente, se restringem
ao andamento dos processos de arguidos presos. É
certo que perante atrasos inacreditáveis no cumprimento de despachos, por exemplo, com manifesto
prejuízo para a celeridade dos processos se encontram advertências para que haja mais cuidado e zelo
e exortações para que tais atrasos não se repitam. A
questão, porém, não está bem na falta desses requisitos, fundamentais é claro, para o andamento normal
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do serviço. Perante a enorme quantidade de trabalho
com que a Secção se defronta seria talvez necessário
essa apontada intervenção directora reconhecendo,
embora que teria muito provavelmente um alcance
muito restrito.
E mesmo ao nível do processado poderia o Sr.
Juiz ter procurado estimular a simplificação dos métodos de trabalho e evitado, crê-se, uma ou outra situação menos expedita, ou mesmo um certo empastelamento, passe a expressão em benefício da clarificação da ideia, demais a mais sabendo o difícil modo
de funcionamento da secção e conhecendo, decerto,
como responsável máximo do serviço as consequências de certo tipo de atitude.
Alguns exemplos, entre outros possíveis, para
clarificar o que se deixa dito:
- No proc. (…), findos os articulados, o autor
requereu o andamento do processo, parado, então,
há mais de um ano. Sobre esse requerimento recaiu
o despacho de 03.09.15 do seguinte teor: “Há outros processos mais antigos a aguardar saneador ou
sentença. Atento o princípio da antiguidade oportunamente será designada audiência preliminar ou
proferido saneador.” Este despacho ainda nem sequer
tinha sido notificado à requerente quando o processo foi visto em Abril de 2005. Impunha-se uma de
duas intervenções: ou a prossecução desde logo do
andamento do processo ou a calendarização controlada para o prosseguimento dos autos mandando abrir
conclusão em determinada data posterior e controlando por meio do seu agendamento o cumprimento
dessa ordem.
- No proc (…) foi proferido despacho em
04.01.20 a ordenar que a Secção, em 30 dias, juntasse cópia dactilografada dos factos assentes e da base
instrutória que tinham sido organizados por remissão. Este processo estava sem cumprimento quando o
processo foi visto em Abril de 2005. Seria porventura
mais curial, nas concretas condições de funcionamento, apreciar os requerimentos de prova e, se os admitisse, marcar desde logo o julgamento determinando
também a junção da cópia mencionada supra. Idêntica situação ocorreu no proc. (…).
- No proc. (…), por requerimento de 02.07.16
o réu veio ele mesmo rectificar um lapso material de
escrita que cometera na contestação (escreveu Banco
Comercial Português, SA onde queria escrever Ban-
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co de Investimento Imobiliário SA) e juntou também procuração visto que a dos autos estava passada
pelo BCP. Juntou comprovativo da notificação ao
mandatário dos autores. O processo foi concluso em
03.07.03, um ano depois, sendo proferido despacho
no qual o Sr. Juiz “deferiu” a rectificação do lapso
material e ordenou o desentranhamento e entrega da
procuração passada pelo BCP, mandando notificar
este dito despacho. Ora, como a fase dos articulados
estava finda desde Outubro de 2002, impunha-se que
se fizesse avançar o processo com a marcação de audiência preliminar ou, dispensando-a, com a prolação
do despacho saneador. Quando o processo foi visto
em Abril de 2005 o mencionado despacho estava por
cumprir.
- No proc. (…) que se encontrava parado desde Junho de 2003 foi aberta conclusão em 05.03.16
sendo proferido, então, o seguinte despacho: “Para
marcação de audiência preliminar e/ou elaboração de
saneador convido as partes a, no prazo de 10 dias,
juntarem suporte digital com os articulados”. Previsivelmente este despacho vai demorar meses ou anos
a ser cumprido.
Exerce a sua actividade com assiduidade, como
resulta do reduzido número de faltas ao serviço referido supra, e também com dedicação mormente pelo
sacrifício dos períodos de descanso.
Em geral, manifesta método na forma como
desempenha a sua actividade, pese embora as observações feitas supra, sendo a direcção das audiências
e diligências levada a cabo sem margem para reparo
tanto quanto é possível concluir a partir das respectivas actas, procurando discipliná-las com equidistância e respeito pelo contraditório. Também no capítulo da pontualidade, aspecto de grande sensibilidade
em termos de imagem externa, nenhum reparo há a
fazer.
Conclui-se assim que no campo da capacidade
e adaptação ao serviço o desempenho do Sr. Juiz é
meritório.
IV – ANÁLISE QUALITATIVA
De uma forma geral o trabalho desenvolvido
pelo Sr. Juiz ao nível da qualidade não merece grandes reparos de significado. A apreciação que se segue
é, por isso, necessariamente genérica abordando os
aspectos centrais da actividade desenvolvida.
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Jurisdição Civil
Na jurisdição civil usou de cuidado com o processado com intervenções bem estruturadas, formalmente e
substancialmente correctas em despachos bem fundamentados mostrando capacidade de controle da instância tanto
nas acções declarativas como nas executivas e bem assim
nos procedimentos cautelares, orientando-se pela rigorosa
aplicação do poder de direcção do processo consagrado na
lei processual civil. Designadamente ao nível dos incidentes processuais que tributou quando isso se justificava;
da suspensão da instância nomeadamente para registo da
acção ou ocorrendo falecimento de parte; dos pedidos de
concessão de apoio judiciário no domínio da legislação anterior; nos incidentes de intervenção de terceiros; no convite
às partes para aperfeiçoamento dos articulados; na forma
correcta como interpretou a fase do saneamento conhecendo
das questões ou excepções suscitadas com decisão de mérito
sempre que oportuno; na selecção e organização da matéria
de facto assente e da base instrutória (ou especificação e
questionário); na correcta apreciação que fez dos requerimentos de prova; no recebimento e atribuição do regime de
subida dos recursos na aplicação adequada das disposições
legais quanto a custas.
Para cumprir o art. 653º, nº 2 CPC, aspecto que
se crê ser especialmente revelador da qualidade da decisão
e a que os interessados dão justificado significado, identificou os meios de prova que serviram para fundamentar a
sua convicção no que respeita aos factos provados. Porém,
quanto aos factos não provados usou sistematicamente a
seguinte fórmula ou aproximada: “Os factos não provados
foram assim considerados porquanto à míngua de outros
elementos de prova, os produzidos em audiência de julgamento não foram suficientes para convencer o tribunal da
certeza dos mesmos”. Salvo melhor opinião, não se pode dizer que, desta forma, seja feito um exame crítico da prova
de maneira a desvendar com a desejável nitidez os fundamentos da decisão. Como é comum aceitar-se não há razão
para que se não apontem discriminadamente “os motivos
racionais e objectivos” que, em certo caso levaram ao abalo
dos meios de prova produzidos para que sejam tidos por
insuficientes ou inadequados para se dar como provada a
matéria de facto a que respeitam. Afinal não estão afastadas nesta matéria das respostas negativas, as exigências
de verificação e controle crítico da lógica da decisão nem as
garantias de “transparência” dessa mesma decisão.
As sentenças revelam-se bem estruturadas, em geral

com clara e objectiva fundamentação de direito e com uma
linguagem sóbria e perceptível procurando um efectivo convencimento das partes. Ainda com manifesta qualidade
técnica reveladora de conhecimentos jurídicos aprofundados e com um uso eficaz e adequado dos ensinamentos da
doutrina e da jurisprudência das quais revelou pleno domínio.
Jurisdição Criminal
Nesta área de intervenção observou devidamente o
disposto nos arts 311º a 313º CPP.
Procedeu também de forma adequada no tocante ao
reexame dos pressupostos de aplicação da prisão preventiva.
No tocante à audiência de julgamento a sua intervenção esteve condizente com a dignidade do acto sem dar
origem a incidentes escusados e assegurando devidamente o
contraditório.
Os acórdãos são formalmente bem estruturadas em
cumprimento do art. 374º CPP.
Para cumprir o n.º 2 deste artigo, aspecto que, como
na jurisdição civil, assume particular importância, fundamentou correcta e aprofundadamente as decisões relativamente à matéria de facto identificando os meios de prova
que serviram para essa fundamentação da sua convicção.
Porém, também aqui como na jurisdição civil e usando a mesma fórmula, de forma sistemática não foi feita a
fundamentação da decisão da matéria de facto quanto aos
factos não provados.
A qualificação jurídica dos factos teve em geral um
tratamento cuidadoso e conforme e para determinar a medida da pena considerou com detalhe as circunstâncias do
art.71º do C. Penal.
Embora a propósito desta matéria se deve referir que
se não considera correcto (apesar de tal estar em voga) o
procedimento de tomar como circunstância relevante para
a determinação da medida da pena o facto de o arguido
não confessar os factos. Assim, por exemplo no proc. (…),
entre os factos provados ficou a constar o seguinte: “14 - O
arguido Pedro negou a prática dos factos e não reconheceu
ter agido de modo censurável”. E, na fundamentação de
direito: “... e, nesta parte, importa realçar que enquanto
o arguido Pedro negou os factos e não assumiu ter agido
de modo censurável ... já o arguido Adriano confessou os
factos...”. Referências à inexistência de confissão ou à existência apenas de confissão parcial encontram-se ainda por
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exemplo nos proc. (…). Salvo o devido respeito, crê-se que
se não pode valorar negativamente a falta da confissão, por
contraposição à valoração positiva quando ela existe.
Também no proc. (…), na determinação da medida
da pena foi tomada em consideração uma circunstância
de forma que se crê indevida. Tendo o arguido sido julgado na sua ausência, entre a matéria de facto provada
ficou a constar o seguinte: “10. Tendo-lhe sido impostas
as medidas de coacção de prestação de TIR e obrigação de
se apresentar quinzenalmente aos sábados no posto policial
da sua residência o arguido não o fez.”. Na fundamentação e relativamente à medida da pena ficou a constar
o seguinte: “Acresce ainda que tendo-lhe sido impostas as
medidas de coacção de prestação de TIR e obrigação de se
apresentar quinzenalmente aos sábados no posto policial
da sua residência não o fez o que demonstra bem que o
arguido não se preocupa com as determinações do Tribunal.”. Ora, esta “conclusão” crê-se que não poderia ser tirada porque se abalançou para lá do que estava provado.
É que, efectivamente, não consta dos autos e não constava
dos factos provados porque não foram feitas as apresentações. Designadamente até ao momento presente visto que o
arguido nunca foi detido ou por qualquer forma ouvido
sobre a matéria.
Teve na devida atenção a aplicação de leis no tempo
fazendo correcta avaliação dos regimes em sucessão para
determinação do mais favorável.
Quando foi caso disso efectuou cúmulos jurídicos considerando de forma adequada a existência de concurso de
crimes.
Recorreu justificadamente à suspensão da execução
da pena, fixando, além disso, quando entendeu necessário,
condição razoável da suspensão.
Fez também oportuna avaliação das condições de atenuação especial da pena.
Cumpriu as regras sobre a aplicação da prisão subsidiária.
Aplicou correctamente as leis de amnistia.
Teve na devida atenção os pedidos cíveis formulados.
Deu atenção às liquidações de pena conferindo o que
fora efectuado pelo MºPº. E deu a devida atenção à emissão de mandados de desligamento quando as penas perderam autonomia por força de cúmulos efectuados noutros
processos.
Em matéria de custas aplicou as disposições legais
pertinentes com adequação.
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Também aqui usou os seus vastos conhecimentos da
doutrina e jurisprudência com adequação.
V – CONCLUSÕES
O Sr. Dr. (…) tem, nesta altura, perto de dezassete
anos de exercício da profissão de Juiz de direito. Foi classificado anteriormente uma vez com a notação de “bom” e por
quatro vezes com a notação de “bom com distinção”.
O que está em causa no âmbito desta inspecção é a
análise e avaliação de um período de serviço de cerca de
cinco anos e seis meses.
Não sendo questionáveis a valia e a qualidade do
seu trabalho do ponto de vista técnico ou, muito menos, a
sua idoneidade cívica, independência, isenção e dignidade
de conduta o certo é que, do ponto de vista quantitativo e
na parte respeitante à jurisdição civil a sua prestação terá
ficado aquém do esperado e do desejável. Efectivamente na
anterior inspecção foi esse aspecto a ser sobrelevado para
justificar que o Sr. Juiz não atingisse, então, a notação
máxima.
E é ele ainda que, não esquecendo também o que se
deixou dito sobre a nem sempre presente capacidade de simplificação do serviço leva, de modo determinante a que se
mantenham as reservas à expectável proposta de atribuição
da notação máxima, pese embora o reconhecimento da dedicação do Sr. Juiz.
A verdade é que a sua prestação do ponto de vista quantitativo, como referido supra, não terá atingido o
nível que seria exigível nas concretas circunstâncias – complexas, já se reconheceu – em que o trabalho foi levado a
cabo. Sem embargo de se ter observado, de pleno, a continuação de um desempenho global meritório na carreira
do Sr. Juiz, razão pela qual se propõe, por se considerar
justa, a manutenção da classificação de “BOM COM
DISTINÇÃO”.
III
Fundamentação de Direito:
A propósito da classificação dos Juízes de Direito, estabelecem-se no EMJ diversas regras que
constituem, para o CSM, o limite e o pressuposto
da apreciação do mérito profissional dos Juízes de
Direito.
Regras essas que não fornecem uma disciplina
esgotante, exaustiva e precisa sobre os critérios de
tais classificações; dando assim lugar a uma razoável

Conselho Superior da Magistratura

margem de autonomia – “discricionariedade” – por
parte do CSM.
“Discricionariedade” que, desde há muito, o
CSM não vem exercendo adoptando em cada caso
– em cada classificação – a solução que, dentro dos
limites da lei, lhe pareça mais ajustada.
Efectivamente, o CSM, na base de uma experiência sedimentada ao longo de vários anos de exercício dos seus poderes, procedeu à elaboração de normas genéricas, em que concretiza e explicita, até onde
lhe é possível, os critérios a que ele própria obedecerá
na classificação dos Juízes de Direito.
Estamos evidentemente a referir-nos aos “Regulamentos de Inspecções Judiciais”, aprovados em Plenário do
CSM e publicados na IIª Série do DR, que, sejam ou não
reputados verdadeiros Regulamentos (normas jurídicas em
sentido material), não podem deixar de ser considerados
como contendo normas ou regras a que o CSM deve obediência, uma vez que constituem o prévio anúncio dos critérios de acordo com os quais o CSM vai exercer tal poder
discricionário.
Em síntese, o CSM, embora tenha nos termos
da lei (EMJ) uma razoável margem de “poder discricionário”, decidiu, ao aprovar “Regulamentos de
Inspecções Judiciais”, auto-vincular-se e a auto-vinculação a que se submeteu passou a obrigá-lo.
Tudo isto para dizer que o “Bloco Legal” a que
o CSM deve obediência, em matéria de classificação
de Juízes de Direito, é constituído quer por disposições do EMJ (art. 33º, 34º n.º 1, 37, n.º 1 do EMJ)
quer por regras do RIJ aprovado por este CSM em
19/12/02 (art. 13º, 15º e 16º do RIJ).
O “Bloco Legal” aplicável reconduz-se pois ao
seguinte:
De acordo com o seu mérito, os juízes de direito
são classificados de “Muito Bom”, “Bom Com Distinção”, “Bom”, “Suficiente” e “Medíocre” (cfr. art.
33.º do EMJ).
A classificação deve atender, de acordo com o
art. 34º, n.º l do EMJ, além do mais, ao modo como
os juízes desempenham a sua função, ao volume e dificuldade do serviço, às condições do trabalho prestado, à preparação técnica, categoria intelectual e
idoneidade.
Serão sempre considerados, por outro lado, o
tempo de serviço, o resultado das inspecções anterio-

res, os processos disciplinares e quaisquer elementos
complementares que constem do respectivo processo
individual (cfr. art. 37º do EMJ).
Nos termos do art. 13º do RIJ, a inspecção/classificação dos magistrados judiciais incide sobre as suas
capacidades humanas para o exercício da profissão, a
sua adaptação ao tribunal ou serviço a inspeccionar e
a sua preparação técnica.
Finalmente, nos termos do art. 16.º do RIJ, n.º
1, as classificações dos juízes de direito são atribuídas
de acordo com os seguintes critérios:
a) A atribuição de “Muito Bom” equivale ao
reconhecimento de que o juiz de direito teve um desempenho elevadamente meritório ao longo da respectiva carreira;
b) A atribuição de “Bom com Distinção” equivale ao reconhecimento de um desempenho meritório ao longo da respectiva carreira;
c) A atribuição de “Bom” equivale ao reconhecimento de que o juiz revelou possuir qualidades a
merecerem realce para o exercício daquele cargo nas
condições em que desenvolveu a actividade;
d) A atribuição de “Suficiente” equivale ao reconhecimento de que o juiz possui as condições indispensáveis para o exercício do cargo e que o seu
desempenho funcional foi apenas satisfatório;
e) A atribuição de “Medíocre” equivale ao reconhecimento de que o juiz teve um desempenho funcional aquém do satisfatório.
Acrescentando-se no n.º 3 (do art. 16.º do RIJ)
que “a melhoria da classificação deve ser gradual, não
se subindo mais do que um escalão de cada vez, sem
prejuízo dos casos excepcionais, não podendo, porém,
em caso algum, ser decorrência da antiguidade do
juiz”; e no n.º 4 (do art. 16.º do RIJ) que “só excepcionalmente se deve atribuir a nota de Muito Bom a
juízes de direito que ainda não tenham exercido efectivamente a judicatura durante 10 anos (...)”.
Aqui chegados, revertendo à reclamação em
análise, cumpre começar por referir que vamos analisá-la como se a mesma se circunscrevesse tão só à
questão de saber se é correcta a nota de “Bom c/ Distinção” atribuída pelo Permanente ou se, eventualmente, outro enfoque da apreciação do trabalho poderá justificar a atribuição da pretendida classificação
de “Muito Bom”.
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Assim, por facilidade de exposição, apreciemos
o trabalho do Ex.mo Juiz à luz das exigências que a
classificação pretendida coloca:
Como 1ª observação, importa começar por salientar que, segundo o “Bloco Legal” acabado de
enunciar, a melhoria da classificação, para além de
gradual, “não pode, em caso algum, ser decorrência
da antiguidade do juiz”; por outro lado, “só excepcionalmente se deve atribuir a nota de Muito Bom
a juízes de direito que ainda não tenham exercido
efectivamente a judicatura durante 10 anos (...)”.
No início da presente inspecção ordinária, o Ex.mo
Juiz tinha cerca de 16 anos e 6 meses de exercício efectivo
na carreira da magistratura, pelo que a questão estará
tão só em saber se o trabalho do Ex.mo Juiz justifica, em
face do desempenho ao longo de uma carreira superior a 10
anos, a classificação de “Muito Bom”.
Questão que, antecipando desde já a conclusão, merece uma indiscutível resposta negativa.
Efectivamente, encontram-se provados, no presente procedimento inspectivo, um conjunto de situações e circunstâncias que impedem, de todo em
todo, a atribuição de tal classificação.
É certo que quer no tocante à capacidade humana para o exercício da função quer no plano da
preparação técnica nada se verifica – em face do desempenho do Ex.mo Juiz, do seu tempo de serviço
efectivo e das anteriores classificações de serviço de
“Bom com Distinção” – que obste à atribuição da
classificação máxima.
A tal propósito, em sentido amplamente favorável e positivo, diz-se do Ex. mo Dr. Juiz (…), no
relatório inspectivo, entre outras coisas, o seguinte:
“(...) Através de contactos levados a cabo com os operadores judiciários e pela avaliação feita ao serviço prestado pode-se concluir que o Sr. Juiz é possuidor a um nível
muito elevado de idoneidade cívica, independência, isenção
e dignidade de conduta, mantendo bom relacionamento
com os demais intervenientes, designadamente magistrados, funcionários e advogados. Daí gozar de significativo
prestígio profissional e pessoal. Exerce as suas funções com
grande capacidade de compreensão das situações concretas
e com sentido de justiça, sendo manifesta a sua preocupação de apreensão das condições socio-culturais do meio onde
exerce.
Da análise do serviço prestado resulta com evidência
que o Sr. Juiz está na plenitude da sua experiência e ma-
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turidade na forma como julga e como conduz a sua actividade, com bom senso e abertura de espírito para aceitar
posições divergentes da sua”.(...)
“ (...) De uma forma geral o trabalho desenvolvido
pelo Sr. Juiz ao nível da qualidade não merece grandes
reparos de significado (...)”.
E, concluindo, “(...)não são questionáveis a valia
e a qualidade do seu trabalho do ponto de vista técnico
ou, muito menos, a sua idoneidade cívica, independência,
isenção e dignidade de conduta (...)”.
O obstáculo, no acesso à pretendida classificação
de Muito Bom, está pois no desempenho funcional
alcançado pelo Ex.mo Juiz na vertente de adaptação
ao serviço, mais exactamente, na produtividade e celeridade na jurisdição cível.
Concretizando:
Quanto à produção do Ex. mo Juiz, na jurisdição cível, importa atentar nos seguintes números:
Em 2000, proferiu 12 decisões de mérito;
Em 2001, proferiu 30 decisões de mérito;
Em 2002, proferiu 18 decisões de mérito;
Em 2003, proferiu 15 decisões de mérito;
Em 2004/5 (até 06/04/2005) proferiu 22 decisões de mérito.
Quanto a despachos saneadores com selecção de
factos assentes e base instrutória (ou especificação e
questionário):
Em 1999, proferiu 2;
Em 2000, proferiu 6;
Em 2001, proferiu 8;
Em 2002, proferiu 22;
Em 2003, proferiu 16;
Em 2004, proferiu 8;
Em 2005, não proferiu qualquer um.
Números que nada têm – dir-se-á – na sua fria
expressão quantitativa, de extraordinário, mas que,
só por si, são, em termos de adaptação ao serviço reconhece-se - algo inconcludentes.
Num tribunal com escassa distribuição uma tal
expressão quantitativa corresponde por certo a um
desempenho irrepreensível em termos de produtividade; pode até significar que o Ex.mo Juiz decidiu e
despachou todas as acções e, como é evidente, tudo
decidindo e despachando, ter-se-lhe-ia que conceder
a nota máxima em termos de adaptação ao serviço.
O ponto é que não estamos a falar dum tribunal
com escassa distribuição; e, consequentemente, nem
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o Ex. mo Juiz decidiu/despachou tudo e, muito menos, o fez com pontualidade.
Não se olvida – nem se pretende escamotear
– que (…) é um “lugar de enorme grau de dificuldade, a exigir uma dedicação e uma preparação
muito grandes”; não se ignora que “arrancou” subdimensionada – quando, em Setembro de 1999, foi
criada e instalada – e que logo recebeu uma grande
pendência de processos cíveis e criminais (vindos do
…); não se menospreza a complexidade dos processos que recebe, particularmente na jurisdição criminal; e não se desconhecem as carências em termos de
quadro de funcionários.
A questão é que tais dificuldades e contrariedades – mais ou menos comuns às restantes (…) criadas
em Setembro de 1999 – não justificam a escassa produtividade conseguida pelo Ex.mo Juiz, em termos
de despachos “substantivos”, na jurisdição cível, ao
longo de todos os 5 anos e 6 meses sob inspecção.
Tais dificuldades poderiam justificar alguma
rigidez dos números da pendência das acções cíveis
ou mesmo, face às entradas elevadas, uma ligeira e
contínua subida, porém, não servem de explicação
bastante para a “subida em flecha” que os “quadros”
(constantes do relatório inspectivo e supra reproduzido) espelham.
É que – importa salientar – o confronto entre o
número de Acções Ordinárias distribuídas a cada um
dos 3 juízes do (…) – 83 em 2001, 83 em 2002, 134
em 2003 e 107 em 2004/Março05 – e a “expressão
quantitativa” acabada de referir (em termos de decisões de mérito e, principalmente, saneadores) não
permite disfarçar um desempenho menos conseguido do Ex.mo Juiz, na jurisdição cível, em termos de
produtividade.
Analisando os “quadros”, um observador atento
até não deixará de notar – e num 1.º momento não
deixará até de se interrogar sobre a fiabilidade dos
elementos estatísticos – que o número de AO terminadas supera o número que, face ao número de saneadores elaborados pelo Ex.mo Juiz, seria expectável
que pudessem vir a terminar.
Não se trata, todavia, de lapso; a explicação é
afinal bem simples:
1
2

Como se dá oportuna nota no relatório inspectivo, o Ex.mo Juiz, no período sob inspecção, foi “auxiliado” na elaboração de despachos saneadores, quer
pela (…) (que elaborou 10 despachos saneadores)
quer, principalmente, pelo “Serviço de Pendências
Acumuladas”, para onde o Ex.mo Juiz remeteu, em 4
ocasiões distintas (Out/01, Set/02, Jul/03 e Jun/04),
85 processos, 65 dos quais para prolação de despachos saneadores (sendo os restante 20 para sentença).
O que permite dizer o seguinte: Nos 5 anos e 6
meses sob inspecção, o Ex.mo Juiz elaborou menos
despachos saneadores (621) que os “Juízes Auxiliares”
(75); isto é, não fosse tal “auxílio” e por certo o serviço, no que toca à jurisdição cível, apresentaria um
estado altamente “delicado”.
Assim sendo e como “reverso/espelho” de tal realidade, a celeridade foi necessariamente sacrificada.
Efectivamente, proceder em 5 anos e 6 meses
– num juízo com as entradas de acções cíveis (…)
– tão só à elaboração de 62 (ou mesmo 69) despachos
saneadores significa e equivale ao cometimento de
grandes atrasos2.
Sem ser exaustivo – o que no caso, concorda-se,
seria desnecessário – o Sr. Inspector dá nota de não
insignificantes – em número e dimensão – atrasos:
Diz o Sr. Inspector que, dos 85 processos remetidos ao “Serviço de Pendências Acumuladas”, “muitos deles apenas foram remetidos dois e mesmo três anos após
a data da conclusão (v.g. …)”.
Diz o Sr. Inspector, “desprezando atrasos inferiores
a um ano”, que encontrou 16 saneadores elaborados
com atraso entre 2 anos e 8 meses e 1 ano; isto é, concluímos nós, uma quarta parte dos 62 saneadores que
o Ex. mo Juiz elaborou em 5 anos e 6 meses (o que
dá, numa aritmética rudimentar, cerca de 1 por mês)
foi elaborada com atraso superior a 1 ano (nalguns
casos foi mesmo superior a 2 anos).
Diz o Sr. Inspector, “desprezando atrasos inferiores
a seis meses”, que encontrou 17 sentenças elaborados
com atraso entre 2 anos e 6 meses (4 delas, respeitantes a AO não contestadas, dadas com atraso superior
a 1 ano).
Diz finalmente o Sr. Inspector que “a referência
aos atrasos não é feita tanto pela relevância na quantifi-

O Ex. mo Juiz alude, é certo, a 69, o que, convenhamos, atento o “perímetro” temporal em causa, configura uma rectificação insignificante.
Em face das entradas anuais de AO, tal número de saneadores – 62 ou 69 – corresponde, sem qualquer exagero, ao número a proferir num só ano.
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cação dos ditos atrasos nem na sua dimensão mas na conjugação destes aspectos com aquilo que foi a produção nesta
área, ao longo do tempo em avaliação, e que se crê que terá
ficado aquém do necessário e do esperado”.
É que – como também sobressai do relatório inspectivo – os processos nunca foram, por deficiente funcionamento da secção, movimentados com a fluência exigível, razão
pela qual o Ex.mo Juiz nunca foi chamado a decidir as
elevadas pendências que ao longo dos anos lhe foram sendo
distribuídos; o que, é ocioso referi-lo, confere outra força aos
atrasos recenseados.
A dado passo, dá mesmo o Sr. Inspector notícia
de haver encontrado na secção de processos “mais de
40 processos (sem conclusão) parados há mais de um, dois
e mesmo três anos, com a fase dos articulados terminada
(alguns sem contestação)”; e mais à frente, voltando ao
assunto, não resiste a observar: “(...) No capítulo da
direcção de serviço, apesar das limitações decorrentes da
exiguidade do quadro, crê-se que seria desejável alguma
maior pressão e sobretudo firmeza para, na medida do possível, minorar algum défice de organização e para procurar
o estabelecimento de prioridades na prossecução do serviço,
prioridades essas que, actualmente, se restringem ao andamento dos processos de arguidos presos. É certo que perante
atrasos inacreditáveis no cumprimento de despachos, por
exemplo, com manifesto prejuízo para a celeridade dos processos se encontram advertências para que haja mais cuidado e zelo e exortações para que tais atrasos não se repitam.
A questão, porém, não está bem na falta desses requisitos,
fundamentais é claro, para o andamento normal do serviço. Perante a enorme quantidade de trabalho com que
a Secção se defronta seria talvez necessário essa apontada
intervenção directora reconhecendo, embora que teria muito
provavelmente um alcance muito restrito”.
É certo – objecta o Ex.mo Juiz – que não é
responsável nem lhe podem ser assacadas “responsabilidades” pelo insuficiente desempenho dos funcionários; porém, o ponto não é este, não se está
num procedimento de âmbito disciplinar a censurar
o Ex.mo Juiz pelo incumprimento de algum dever
funcional.
A questão é que, aspirando um Juiz à nota classificativa máxima, não pode contemporizar ou acomodar-se ao insuficiente funcionamento da secção;
tem que fazer tudo o que está ao seu alcance – apenas
o que está ao seu alcance, mas tudo o que está ao seu
alcance – para melhorar tal funcionamento.
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O Sr. Inspector descreve 3 ou 4 situações que
são bem expressivas do que se quis dizer sobre a “intervenção directora” que um juiz deve ter no funcionamento da secção (intervenção que, não raras vezes, se
infunde de modo subentendido e implícito); designadamente:
- No processo (…), o Ex. mo Juiz terá organizado a base instrutória por remissão; concluso o processo, em 04.01.20, para apreciar os requerimentos de
prova e designar julgamento, o Ex.mo Juiz ordenou
que a Secção, em 30 dias, juntasse cópia dactilografada dos factos assentes e da base instrutória, o que a
Secção, até Abril de 2005, não havia feito. Não podendo o Ex.mo Juiz ignorar as dificuldades de funcionamento da Secção, não devia deixar de admitir
como possível o efeito – paragem do processo em,
pelo menos, 15 meses – que o seu despacho iria produzir no processo.
- No processo (…), por requerimento de
02.07.16, o réu, finda a fase dos articulados, veio rectificar um lapso material de escrita que cometera na
contestação (escreveu Banco Comercial Português,
SA onde queria escrever Banco de Investimento Imobiliário SA); o processo foi concluso, em 03.07.03,
sendo proferido despacho no qual o Sr. Juiz “deferiu”
a rectificação do lapso material, mandando notificar
este dito despacho, o qual, em Abril de 2005, estava
por cumprir. Sem passar por cima do incrível atraso
da Secção, o certo é que o Ex. mo Juiz podia logo ter
proferido o saneador – evitando uma paragem que já
vai em 21 meses.
- No processo (…) que se encontrava parado,
findos os articulados, desde Junho de 2003 foi aberta
conclusão em 05.03.16 sendo proferido, então, o seguinte despacho: “Para marcação de audiência preliminar e/ou elaboração de saneador convido as partes
a, no prazo de 10 dias, juntarem suporte digital com
os articulados”. Vaticina o Sr. Inspector que “previsivelmente este despacho vai demorar meses ou anos a ser
cumprido”, sendo dever deste Plenário relembrar e salientar aqui que tal despacho foi proferido no ano de
2005, ano em que, quando em 6/4/05 a inspecção
se instalou, o Ex. mo Juiz ainda não havia elaborado
sequer um único despacho saneador.
Enfim, em face de tão impressivos exemplos, foi
totalmente adequada a observação, inserta no relatório inspectivo, de “ao nível do processado poderia o Sr.
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Juiz ter procurado estimular a simplificação dos métodos
de trabalho e evitado, crê-se, uma ou outra situação menos expedita, ou mesmo um certo empastelamento, passe a
expressão, em benefício da clarificação da ideia, demais a
mais sabendo o difícil modo de funcionamento da secção e
conhecendo, decerto, como responsável máximo do serviço as
consequências de certo tipo de atitude”.
Situações e circunstâncias – no campo da capacidade
e adaptação ao serviço da jurisdição cível – que precludem
de todo a possibilidade de ser reconhecido ao Ex.mo Juiz
um “desempenho elevadamente meritório”.
É que, importa ter presente, para uma recta
atribuição de classificações, deve ser efectuada uma
interpretação que confira utilidade e estabeleça diferenças reais e efectivas entre os “conceitos indeterminados” constantes do art. 16.º do RIJ.
Um desempenho que revele “qualidades a merecerem realce”, um desempenho “meritório ao longo da respectiva carreira”, um desempenho “elevadamente meritório ao longo da respectiva carreira”,
têm que, “no terreno”, ser sustentados por diferenças
que não esvaziem a retórica dos “critérios” legais.
Tratando-se, como é o caso, de “conceitos” que
traçam, todos eles, desempenhos francamente positivos, a distinção terá que ser estabelecida, em 1ª linha,
pelo grau e qualidade do desempenho.
Por outras palavras, exprimindo a classificação
de “Bom” um desempenho já francamente positivo,
impõe-se que se exija, para se atribuir uma classificação superior, que se esteja perante um desempenho
em grau e qualidade superior ou muito superior (ao
francamente positivo); para além da exigência legal
de tal desempenho ser “ao longo da respectiva carreira”.
E se é certo que nada obsta, decisivamente, à
manutenção da classificação – “Bom com Distinção”
– que já possui, lhe foi proposta pelo Sr. Inspector
e que, tendo sido atribuída pelo Permanente, ficaria definitivamente atribuída caso não reclamasse, a
verdade é que não se vislumbra que o seu desempenho global, atentas as vacilações que deu mostras na
jurisdição cível, tenha sido especial e elevadamente
meritório.
Tratando-se, como é o caso, de uma situação de avaliação subjectiva, em que se efectuam juízos sobre o “mérito” de pessoas, estão em causa avaliações susceptíveis de

poderem afectar a honra ou o bom nome do visado, razão
porque se impõe e justifica a opção por declarações genéricas
e a omissão de certos juízos negativos de avaliação.
Neste contexto, além do já referido a propósito
da jurisdição cível, acrescentaremos tão só, em termos qualitativos, que as suas peças processuais – a
que o Sr. Inspector aponta pequenas falhas técnicas
– estão bem estruturadas, cumprindo os requisitos
processuais e efectuando uma correcta aplicação da
lei substantiva.
Porém, em seu favor, não se poderá dizer que
tal vertente – da qualidade – haja sido sacrificada,
no que diz respeito à jurisdição cível, em benefício
de um volume e produtividade de realce. Aliás, aqui
– pese embora o que se acabou de dizer sobre o dever de comedimento em juízos negativos de avaliação
– não se pode deixar de observar que, no que diz respeito à jurisdição cível, a diminuta produtividade, os
atrasos e alguma falta de simplificação processual são
de difícil compreensão e, porventura até, de difícil
compaginação com um desempenho “meramente”
meritório.
Para que não subsistam dúvidas, esclarece-se,
o Ex.mo Juiz – como qualquer outro juiz, colocado num juízo ou tribunal com elevado volume de
serviço e difíceis condições de trabalho – não pode,
em virtude de tal situação, sofrer qualquer prejuízo,
designadamente, em termos classificativos.
Assim, o CSM compreende e releva que um Juiz colocado (…), em face da “complexidade” do tribunal, marque e adie julgamentos e diligências com dilações elevadas
e/ou que profira despachos e sentenças com atraso; admite
mesmo que tenha dificuldade em controlar o serviço e que
não só não diminua como deixe aumentar as pendências.
O ponto, como já se deixou perceber, não é, porém,
este.
Não é apenas por ter atrasos e ter aumen- tado pendências, na jurisdição cível, que o Ex.mo Juiz não pode
aceder à classificação de “Muito Bom”.
Quando se tem serviço distribuído em excesso, não se
está obrigado – até por uma elementar questão de inexigibilidade – a satisfazer todo o serviço e, muito menos, a
cumpri-lo pontualmente; porém, também não se fica dispensado de ir até onde é possível, de cumprir ao menos na parte
correspondente aos “serviços moderados”.
Ora, foi isto que, salvo o devido respeito, o Ex. mo
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Juiz, no que toca à jurisdição cível, não cumpriu no lapso
de tempo sob inspecção.
De pouco ou nada vale argumentar com o circunstancialismo que rodeou a instalação da (…), com o circunstancialismo que rodeou a actividade no período sob
inspecção, com a actividade como Juiz Adjunto/Vogal (nos
Colectivos Criminais), com os processos criminais complexos, com o mau funcionamento da secção, etc3.
Tudo isto é verdade e não se contesta, porém, é justamente por terem ocorrido tais contrariedades e dificuldades
que o CSM não pretende do Ex.mo Juiz um desempenho,
na jurisdição cível, célere, totalmente eficaz e limpo de
atrasos.
Porém, não há como omiti-lo, o labor desenvolvido
pelo Ex.mo Juiz na jurisdição criminal, somado à escassa
produção na jurisdição cível, “produz” tão só um juízo
com “serviços moderados”; de facto, era assim que teria
que ser classificada uma (…) que, anualmente, exigisse
de cada Juiz a presidência de 35/40 Comuns Colectivos,
a intervenção como vogal em 70/80 Comuns Colectivos e
uma produção na jurisdição cível equivalente à que o Ex.
mo Juiz cumpriu ao longo do lapso sob inspecção (em que,
relembra-se, em 5 anos e 6 meses, proferiu 62 ou, quando
muito, 69 despachos saneadores).
É que, vale a pena repeti-lo, o facto dum tribunal/
juízo/vara ter entradas e pendências elevadas não significa
que os respectivos juízes tenham tido uma produção quantitativa elevada4.
O caso do Ex.mo Juiz é de certo modo um exemplo de
tal falta de correspondência.
Sem receio de errarmos, podemos afirmar que, em
termos de AO – espécie mais importante e trabalhosa, na
jurisdição cível – o Ex. mo Juiz ao longo do lapso sob
inspecção, satisfez menos de metade do serviço que lhe foi
sendo distribuído.
É certo que a parte restante não está parada no seu
gabinete a aguardar despacho (mas sim nos diversos bloqueios criados na Secção de processos), porém, isso não invalida o que se disse em termos de produção (isto é, não

aumenta a produção do Ex. mo Juiz) e muito menos explica – estamos a repetir-nos – os longos atrasos cometidos na
parte que foi satisfeita.
Argumenta o Ex.mo Juiz, em sua defesa, que a
“Justiça tem que ser justa”, que “ a rapidez nunca deverá
sacrificar a ponderação e/ou a correcção da decisão”, que
aos “juízes não pode ser exigida pressa”, que têm que ter
disponibilidade de espírito e têm que lhe ser criadas condições para julgar.
Tudo isto é verdade e não se contesta, porém, não tem
o sentido que o Ex.mo Juiz lhe confere; e muito menos se
aplica aos atrasos supra referidos, de anos, em que o Ex.
mo Juiz incorreu. Mais, tal tipo de argumentação sugere
até uma crítica, inaceitável e imerecida, a todos aqueles
juízes – e são a maioria – que entendem que a justiça
para o ser justa tem que ser rápida ou ao menos em prazo
razoável e que se esforçam por cumprir, na prática, tal
entendimento.
É por tudo isto que não nos podemos omitir de afirmar – por muito desagradável que seja – que é completamente incompreensível e inaceitável – e, por isso, totalmente
contraditório e incompatível com a ascensão à classificação
de Muito Bom – a produção apresentada pelo Ex. mo juiz
na jurisdição cível nos 5 anos e 6 meses sob inspecção.
É exactamente por isto que a reclamação do Ex.mo
Juiz à deliberação do Permanente falha completamente o
alvo.
Foi pois – não pode deixar de se observar – totalmente certeiro e judicioso o relatório inspectivo quando, na sua
síntese conclusiva, considerou:
“(...) o certo é que, do ponto de vista quantitativo e
na parte respeitante à jurisdição civil a sua prestação terá
ficado aquem do esperado e do desejável. Efectivamente na
anterior inspecção foi esse aspecto a ser sobrelevado para justificar que o Sr. Juiz não atingisse, então, a notação máxima.
E é ele ainda que, não esquecendo também o que se
deixou dito sobre a nem sempre presente capacidade de simplificação do serviço leva, de modo determinante a que se

Algo insólita – desculpe-se-nos a qualificação – é a invocação de haverem sido omitidas, no relatório inspectivo, as decisões sobre a matéria de facto, em
número de 56, nos processos julgados no lapso de tempo sob inspecção. Tendo-lhe sido atribuída a prolação das consequentes sentenças de mérito e não se
aludindo ao cometimento de quaisquer nulidades processuais, estava-se implicitamente a atribuir-se-lhe a prolação das prévias e imprescindíveis decisões
sobre a matéria de facto; por outro lado – aqui o “insólito” da invocação – o número de decisões invocado, menos de uma por mês, está claramente ao
arrepio do objectivo da reclamação.
4
Como é evidente, a produção vê-se nas peças produzidas – releve-se-nos a tautologia – e não nos processos pendentes e/ou nas distribuições excessivas; aliás,
por vezes até, as pendências são excessivas justamente por a produção ser diminuta.
3
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mantenham as reservas à expectável proposta de atribuição
da notação máxima, pese embora o reconhecimento da dedicação do Sr. Juiz.
A verdade é que a sua prestação do ponto de vista
quantitativo, como referido supra, não terá atingido o nível
que seria exigível nas concretas circunstâncias – complexas,
já se reconheceu – em que o trabalho foi levado a cabo. Sem
embargo de se ter observado, de pleno, a continuação de um
desempenho global meritório na carreira do Sr. Juiz (...)”
Por outras palavras, a produtividade e celeridade emprestadas ao exercício das funções, na jurisdição cível, impedem a atribuição da classificação
de “Muito Bom”, “sem pôr em crise a globalidade das
notações atribuídas no seio da magistratura e criar, dessa
forma, uma situação de desigualdade entre este e os demais
colegas”. (cfr. deliberação do Permanente).
Assim, em face das observações positivas feitas
pelo Ex.mo Inspector ao trabalho do Ex.mo Juiz – e
cientes que a “imediação” própria da actividade inspectiva captou elementos positivos de difícil retratação num relatório escrito – não se vê razão para não
manter a notação de “Bom com Distinção”, a que já
acedeu e que lhe foi atribuída pelo Permanente.
Em todo o caso, perante a pretensão, natural, do
Ex. mo Juiz de se alcandorar à classificação máxima,
não se pode deixar de esclarecer que a manutenção
da nota, em face das elevadas e prolongadas “faltas”
na jurisdição cível, só pode ser entendida como um
estímulo e incentivo – e nunca como um “desalento”, como refere na sua reclamação – que o Ex. mo
Juiz não deve desprezar, designadamente, encetando
– tanto mais que acaba de iniciar o 18.º ano de judi-

catura efectiva – uma constante, convincente, duradoura e definitiva melhoria na adaptação à jurisdição
cível.
Em conclusão, entendemos que o desempenho
do Ex.mo Juiz no período em apreço deve merecer a
notação de Bom com Distinção”.
IV
Nessa conformidade, acordam os membros do
Plenário do CSM em atribuir ao Ex.mo Dr. (…)
– pelo serviço prestado na (…), no período compreendido entre 20/09/1999 e 06/04/2005 – a
classificação de “BOM COM DISTINÇÃO”.
Lisboa, 08/11/2005
António Barateiro Martins
José Nunes da Cruz
António Bernardino
Manuel Sampaio da Nóvoa
António Geraldes
Luís Máximo dos Santos
Guilherme da Palma Carlos
Manuel Braz
Eduardo Vera-Cruz Pinto
Alexandra Leitão
Rui Moreira
Carlos Ferreira de Almeida
Vítor Faria
Edgar Lopes
Maria José Machado
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5.º ACÓRDÃO
Acordam no Conselho Superior da Magistratura:
Por deliberação deste Conselho foi instaurado
processo disciplinar ao (…), por os factos apurados
em processo de averiguações a que se procedeu na sequência de deliberação de 13/07/2004, complementada por deliberação de 16/11/2004, poderem constituir infracção disciplinar, concretizada em violação
do dever geral de zelo.
Concluída a instrução, o senhor instrutor elaborou relatório, onde considerou inexistir qualquer
infracção disciplinar, propondo o arquivamento do
processo.
Cumpre decidir.
Fundamentação:
O Promotor de Justiça junto do Tribunal Militar Territorial de Coimbra deduziu acusação contra os arguidos (…), imputando ao primeiro factos
que qualificou como um crime de falsificação de documento, p. e p. pelo artº 186º, nº 1, alínea b), do
CJM, e ao segundo factos que qualificou como 2 crimes de falsificação de documento, de igual previsão,
e 3 crimes de peculato, p. e p. pelo artº 193º, nº 1,
alínea b), do mesmo diploma.
Apresentado o processo ao senhor juiz auditor,
que era o Dr. (…), este decidiu, por despacho de
25/02/2004, não receber a acusação, com fundamento na inexistência de indícios suficientes de os
arguidos haverem praticado as indicadas infracções,
ordenando o arquivamento dos autos.
Este despacho de não recebimento da acusação
não seria admissível, em face das leis de processo
aplicáveis, que imporiam com toda a clareza que o
processo prosseguisse para julgamento, sendo assim
a decisão do Dr. (…) reveladora de falta dos conhecimentos técnicos necessários para exercer as suas
funções com eficiência e correctamente, e portanto
violadora do dever geral de zelo – artº 3º, nºs 4, alínea b), e 6, do Estatuto Disciplinar dos Funcionários
e Agentes da Administração Central Regional e Local, aprovado pelo DL nº 24/84, de 16/1.
Vejamos se assim é.
No Código de Justiça Militar em vigor à data
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dos factos, o processo criminal militar iniciava-se
com a instrução ou, não havendo, desde logo, “indícios informatórios bastantes do crime e dos seus agentes”,
pela investigação – artº 322º, nºs 1 e 2.
A instrução era da competência de um juiz de
instrução, decorrendo sob a sua exclusiva direcção
– artº 223º.
No final da instrução, como se vê do artº 358º,
o juiz de instrução lançava nos autos “uma desenvolvida e fundamentada exposição”, na qual, além do mais,
concluiria se:
a) Os factos constantes do processo não constituíam crime nem infracção de disciplina, se não
existiam provas nem indícios de culpabilidade contra qualquer pessoa ou se procedia alguma circunstância dirimente da responsabilidade criminal;
b) Se os factos constantes do processo constituíam infracção de disciplina;
c) Se o procedimento criminal estava suspenso
ou extinto por prescrição, amnistia, caso julgado ou
outra causa legal;
d) Se resultava do processo que os factos criminosos não pertenciam à competência dos tribunais
militares;
e) Se os factos resultantes do processo constituíam crime da competência dos tribunais militares.
Se concluísse que os autos deviam aguardar a
produção de melhor prova, o juiz de instrução assim
o proporia.
Nos termos dos artºs 360º, 361º e 226º, o processo seguiria depois para o comandante da região
militar do Exército respectiva ou entidade equivalente da Armada e da Força Aérea, que proferiria
despacho fundamentado, podendo concordar ou
discordar da exposição/parecer do juiz de instrução,
sendo que, concordando, esse despacho seria no sentido de:
a) mandar instaurar acusação, no entendimento
de que os factos constantes do processo constituíam
crime afecto à jurisdição dos tribunais militares e
que havia indícios de culpabilidade contra pessoa
determinada;
b) proceder dentro da competência disciplinar,
por entender que os factos constantes do processo
constituíam infracção de disciplina;
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c) declarar extinta a acção penal, se fosse esse o
caso, ordenando o arquivamento do processo;
d) ordenar o arquivamento do processo, entendendo que dos autos não resultavam provas nem indícios da existência do facto que motivou o processo,
ou que o mesmo não era punível;
e) declarar suspenso o processo, se fosse caso
disso, ficando os autos a aguardar que cessasse o motivo da suspensão;
f) determinar o envio do processo à autoridade
competente, no entendimento de que os factos criminosos não pertenciam à competência dos tribunais militares.
Havendo ordem para instaurar acusação, o promotor de justiça deduzia o libelo – artº 377º.
O processo com o libelo era então enviado ao
juiz auditor. Este, num primeiro momento, exararia despacho a ordenar que ao arguido ou arguidos
fossem entregues certas peças processuais e feitas
determinadas comunicações – artº 380º. Depois de
cumpridas essa formalidades, o processo voltava a
ser concluso ao juiz auditor, para se pronunciar sobre eventuais pedidos de diligências de prova que
não fossem a repetição das já feitas nos autos, não
pudessem ser realizadas na audiência de julgamento
e fossem estritamente necessárias ao apuramento da
verdade – artº 385º, nº 1. Por último, de acordo com
o nº 2 deste preceito, cabia ao juiz auditor declarar
o processo pronto para julgamento e mandar fazê-lo
concluso ao presidente do tribunal, a fim de designar o dia para julgamento.
Nesta fase, na leitura que aqui se faz desses
preceitos, não eram cometidas ao juiz auditor outras
competências, nomeadamente a de poder não receber a acusação, fosse qual fosse o fundamento, o que
bem se compreende, face ao que acima se expôs.
Na verdade, a decisão sobre se o processo seguia ou não para julgamento era tomada antes da
dedução da acusação e era da competência de uma
autoridade militar – o comandante da região militar ou entidade equivalente –, sob proposta do juiz
de instrução. Decidindo essa autoridade militar que
devia ser instaurada acusação, o promotor de justiça
tinha de acusar e o juiz auditor limitava-se a ordenar o cumprimento das formalidades do artº 380º,
a pronunciar-se sobre eventual produção antecipada
de prova e a declarar o processo pronto para julga-

mento, mandando apresentá-lo ao presidente do tribunal. Depois da decisão da autoridade militar de
ordenar a dedução da acusação, já não havia mais
lugar para apreciar o mérito desta antes do julgamento, pelo menos com fundamento em causas que
já pudessem ser tidas em conta nessa decisão, como
é o caso da insuficiência de indícios. Tal decisão já
implicava que a) os indícios eram suficientes; b) o
tribunal era competente; c) a acção penal não estava
extinta; d) não havia lugar à suspensão do processo.
Isto é o que se conclui da análise das normas referidas. E não havia aqui que recorrer à lei processual
penal comum, de aplicação subsidiária, como diz o
artº 331º, por não existir caso omisso. Aliás, a lei
processual penal seria o Código de Processo Penal,
que na versão então em vigor, não admitia a rejeição
da acusação com base na falta de indícios suficientes
de o arguido haver praticado os factos descritos na
acusação.
No caso, o comandante da Região Militar do
Norte, concordando com a exposição/parecer do juiz
de instrução, ordenou a dedução da acusação contra
ambos os arguidos, nos moldes em que ela veio a ser
deduzida.
Por isso, não poderia o juiz (…) decidir não
receber a acusação com fundamento na inexistência
de indícios suficientes de os arguidos haverem cometido os crimes que ali lhes eram imputados.
Conhecem-se, porém, decisões do Supremo
Tribunal Militar no sentido de o juiz auditor poder
rejeitar a acusação no despacho a que alude o artº
380º. Por exemplo, em acórdão desse tribunal superior datado de 10/07/1986, sumariado no Código de Justiça Militar Anotado e Comentado, de
Álvaro Lopes Cardoso, decidiu-se: “Ao proferir o despacho previsto no art. 380º do CJM, deve o juiz auditor
analisar o libelo, rejeitando-o se ocorrer nulidade do seu
conhecimento ou se os factos nele descritos forem insuficientes
para incriminar o arguido”.
Além disso, como informa o senhor instrutor,
em CD-ROM existente na Biblioteca do Supremo
Tribunal de Justiça, encontram-se os seguintes sumários de outros dois acórdãos do STM:
1 – “O momento próprio para rejeitar o libelo é o da
prolação do despacho a que se refere o art. 380º do CJM.
Se o juiz auditor admitir o libelo e ordenar a entrega de
nota de culpa ao réu, não lhe é lícito depois, a coberto do
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art. 385º do CJM, reapreciar o libelo e rejeitá-lo, com o
fundamento de que os factos nele descritos são insuficientes
para integrar o crime imputado ao réu” (acórdão proferido no processo nº 15/C/13/G/96, de Junho de
1996);
2 – “O momento próprio para se decidir se o libelo
contém ou não os factos suficientes para integrar o crime
imputado ao réu é o da prolação do despacho a que se refere
o art. 380º do CJM. Se o juiz auditor não rejeitar, nesse
momento, o libelo e mandar entregar ao réu nota de culpa
e este não recorrer, a questão de saber se os factos descritos
no libelo são ou não suficientes para integrar o crime imputado ou outro apenas poderá ser resolvida em julgamento
e nunca no recurso interposto do despacho que designa dia
para julgamento” (acórdão proferido no processo nº
13/C/11/E/96).
Não se conhecem outras decisões do STM sobre
a matéria, não se sabendo por isso se esta jurisprudência era minoritária, maioritária ou até uniforme.
Das dificuldades de investigar esse ponto dá conta o
senhor instrutor:
“(…) extintos os tribunais militares, não se sabe
onde foram parar os arquivos desses tribunais. Quer os senhores assessores do STJ, a quem encarreguei de indagar
desse paradeiro, quer os senhores funcionários da Biblioteca do STJ, depois de vários dias de indagações, inclusive
junto dos Ministérios da Defesa e da Justiça, não foram
capazes de obter uma qualquer pista.
Na Biblioteca do STJ, por sinal, encontra-se um
CD-ROM contendo jurisprudência do STM, CD-ROM
que foi para lá levado pelo actual presidente da 5ª secção
criminal do STJ, Conselheiro Alfredo Gonçalves Pereira.
Este, abordado por mim sobre tal assunto, também não foi
capaz de me dar melhores informações e, tendo-se comprometido a fazer uma pesquisa na Biblioteca com as senhoras funcionárias, constatou-se que o CD-ROM não tinha
informação devidamente catalogada, sendo muito penosa
uma qualquer pesquisa”.
Temos, pois, que, pelo menos, uma parte da jurisprudência do Supremo Tribunal Militar entendia
que o juiz auditor podia rejeitar a acusação, ou seja,
fazia das referidas disposições do CJM uma interpretação contrária àquela que nós aqui fazemos.
É certo que em nenhum dos identificados acórdãos se afirma que o juiz auditor podia rejeitar a
acusação com fundamento em insuficiência de indícios de os arguidos haverem cometido os factos
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imputados. Mas, afirmando-se a possibilidade da
rejeição do libelo por mais do que um fundamento,
nomeadamente nulidade e não serem os factos ali
descritos suficientes para integrarem o crime imputado ao arguido, seguindo este essa jurisprudência,
que razões poderia ter para excluir como fundamento de rejeição a inexistência de indícios suficientes?
Note-se que não há que convocar as normas do artº
311º do CPP (à luz do qual, na versão actual, não é
admissível a rejeição da acusação com base em insuficiência de indícios), por inexistir, como se disse, lacuna nesta matéria. Nem foi aí que o STM procurou
fundamento para as apontadas decisões. A solução
a que chegou resultou da interpretação das normas
do CJM.
Concluindo, na interpretação que aqui fazemos
das normas daqueles artºs 380º e 385º, não era admissível a rejeição da acusação pelo juiz auditor, fosse com fundamento na insuficiência de indícios ou
noutro qualquer, não havendo razão para distinguir.
O arguido fez outra interpretação desses preceitos,
uma interpretação segundo a qual a possibilidade de
rejeição da acusação, fosse qual fosse o fundamento,
cabia na previsão desses preceitos. E essa interpretação tinha o apoio de, pelo menos, uma parte da
jurisprudência do STM, sendo que, como se disse, a
admitir-se a rejeição, não havia qualquer razão para
restringi-la a determinados fundamentos.
A decisão de rejeitar a acusação, com o indicado fundamento, não é, pois, reveladora de falta de
conhecimentos jurídicos, sendo antes o resultado
de uma interpretação das normas legais aplicáveis
ao caso, interpretação essa que, apesar de com ela
aqui não se concordar, se tem de respeitar, por estar
estribada em repetida jurisprudência do mais alto
tribunal da ordem de tribunais em que o arguido
exercia funções.
Aliás, um flagrante e insuportável desconhecimento da lei processual, suficiente para configurar a
violação do dever de zelo, quadraria mal com o facto
de, pelo serviço prestado nos tribunais militares, ao
arguido haver sido atribuída por duas vezes a classificação de Bom com distinção, a última das quais em
02/03/2004, isto é, já depois da prolação da decisão
sob apreciação.
Tendo o arguido, enquanto juiz de 1ª instância,
aderido na sua decisão a jurisprudência repetida e
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não ultrapassada de um tribunal superior, e porque
a atenção aos ensinamentos da jurisprudência revela
cuidado no exercício da função, não há fundamento
para lhe dirigir qualquer censura de ordem disciplinar.
Decisão:
Em face do exposto, os membros do Conselho
Superior da Magistratura, em plenário, acordam em
não considerar verificada qualquer infracção disciplinar por parte do Dr. (…), ordenando o arquivamento deste processo disciplinar.

Lisboa, 06/12/2005
Manuel Braz
José Nunes da Cruz
António Bernardino
Manuel Sampaio da Nóvoa
Guilherme Palma-Carlos
António Barateiro Martins
Rui Moreira
Edgar Lopes
Vítor Faria
Carlos Ferreira de Almeida
Maria José Machado
António Geraldes
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7 - O PONTO DE CONTACTO DA REDE JUDICIÁRIA
2 - EUROPEIA EM MATÉRIA CIVIL E COMERCIAL
O Vade-mécum europeu sobre o regime de exercício do poder paternal
no Regulamento (CE) n.º 2201/2003, do Conselho, de 27 de Novembro de 2003,
relativo à competência, ao reconhecimento e à execução de decisões
em matéria matrimonial e de responsabilidade parental
Sumário: 1. Vigência e sucessão de normas; 2.
Aplicação no espaço; 3. Aplicação no tempo; 4. Objecto; 4.1. Matérias abrangidas; 4.2. Decisões englobadas; 5. Regras de competência; 5.1. Regra geral;
5.2. Regras particulares; 5.2.1. Competência para regular o direito de visita; 5.2.2. Competência no caso
de rapto de menor; 5.2.3. Extensão da competência;
5.3. Competência baseada na presença do menor; 5.4.
Competências residuais; 5.5. Transferência para uma
jurisdição mais bem colocada; 6. Litispendência; 7.
Execução de uma decisão noutro Estado-Membro; 8.
Direito de visita; 9. Rapto de menores; 9.1. Regras
destinadas a garantir o regresso rápido da criança;
9.2. O enquadramento da decisão de não regresso;
9.3. Abolição do exequátur relativamente a uma decisão da jurisdição de origem que ordene o regresso
da criança; 10. Execução; 11. Audição da criança; 12.
Cooperação dentro do sistema.
A Comissão Europeia decidiu elaborar um Guia
prático sobre o Regulamento (CE) n.º 2201/2003, do
Conselho, de 27 de Novembro de 2003, relativo à competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria
matrimonial e de responsabilidade parental, com o intuito de fornecer indicações às partes, aos juízes, aos advogados, aos notários e às autoridades centrais, bem
como de aconselhar os Estados-Membros no sentido
de garantirem a sua adequada aplicação.
O produto deste labor da Comissão, realizado
em estreita cooperação com os Pontos de Contacto da
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, assume-se como mera sinopse, simples guia de
leitura, singelo instrumento de apoio ou, na vertente
mais ambiciosa, enunciado de algumas propostas interpretativas.
Tal Guia não possui qualquer valor jurídico ou
força vinculativa e não contende com as soluções as-

188

Boletim Informativo - Jan.2006

sumidas ou a assumir pelo Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias ou pelas jurisdições nacionais no contexto da interpretação judicial do Regulamento.
À data da elaboração do presente artigo, prevêse para breve a distribuição desse Guia do utilizador
a todos os juízes portugueses.
Justifica-se, pois, deixar aqui algumas notas sobre as principais linhas de força enunciadas no referenciado texto, com o intuito de chamar a atenção
para o mesmo bem como para a importância, para os
tribunais nacionais, do estudo das soluções vertidas
no instrumento comunitário dele objecto.
			
1. Vigência e sucessão de normas
O Regulamento comunitário n.º 2201/2003
(também denominado Regulamento Bruxelas II bis)
encontra-se em vigência plena desde o dia 1 de Março de 2005, por força do estatuído no seu art. 72.º,
tendo revogado e substituído o Regulamento (CE)
n.º 1347/2000, de 29 de Maio (apelidado, no jargão
europeu, de Regulamento Bruxelas II) que, desde o dia
1 de Março de 2001, regulava matérias parcialmente
coincidentes.
Este último encadeado normativo acabou por
ser alterado transcorridos pouco mais de três anos
sobre a data da sua publicação em virtude das críticas que o seu reduzido âmbito de incidência vinha
recebendo, designadamente por não abordar a temática do poder paternal com independência do vínculo
matrimonial, bem como pelo facto de certos estudos
porem a descoberto um menor sucesso na consecução dos objectivos perseguidos. Foi neste contexto
que alguns países membros da União propuseram a
ampliação da sua abrangência, conferindo-lhe a propensão para regular o poder paternal desgarrado do
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casamento, o regime de visitas e, com particulares
ambições, o rapto de menores e as formas de obtenção do seu regresso, reforçando a competência dos
órgãos jurisdicionais do Estado de residência inicial.
Tudo desembocou no Regulamento agora objecto de
análise.
2. Aplicação no espaço
Este texto é plenamente eficaz no território dos
Estados que integravam a União Europeia antes do
último alargamento, com excepção da Dinamarca,
bem como no dos dez Países que acederam à União
no dia 1 de Maio de 2004.
3. Aplicação no tempo
1. As suas disposições são aplicáveis em todas
as acções judiciais instauradas depois de 1 de
Março de 2005 e aos actos autênticos e acordos
posteriores a tal data.
2. São também aplicáveis às seguintes acções
interpostas antes dessa data:
a) Acções instauradas após 1 de Março de
2001, com decisões proferidas após 1 de Março
de 2005, desde que se mostrem preenchidos os requisitos do n.º 2 do art. 64.º;
b) Acções com decisões proferidas antes de 1
de Março de 2005 e instauradas após 1 de Março
de 2001, incidentes sobre situações enquadráveis no
campo de aplicação do Regulamento 1347/200 (divórcio, separação, anulação do casamento ou regulação
do exercício do poder paternal relativamente a filhos
comuns do casal no quadro de uma «acção de natureza matrimonial») − n.º 3 do art. 64.º;
c) Acções com decisões proferidas antes de 1
de Março de 2005 mas depois de 1 de Março de
2001, em processos instaurados antes desta data,
desde que verificadas as condições enunciadas no n.º
4 do 64.º do Regulamento em apreço.
O critério de aferição da aplicabilidade referida
na alínea a), supra, assenta no facto de a competência
do Tribunal se haver fundado em soluções similares
às assumidas neste Regulamento ou no encadeado
normativo que o antecedeu ou, ainda, em convenção em vigor, aquando da instauração do processo,
entre o Estado-Membro de origem e o Estado-Membro requerido. Quanto ao mencionado em c), deverá
estar-se perante situação enquadrável no campo de

aplicação do Regulamento n.º 1347/2000 (divórcio,
separação, anulação do casamento ou regulação do
exercício do poder paternal relativamente a filhos comuns do casal no quadro de uma «acção de natureza
matrimonial»), desde que a competência do Tribunal
tenha emergido de normas assinaladas pela mesma
similitude de soluções ou contidas em convenção do
jaez da referenciada no período anterior.
De acordo com a leitura feita pelos autores do
Guia prático acima mencionado, as decisões indicadas nas apontadas alíneas serão reconhecidas e executadas de acordo com as disposições do Regulamento
sob avaliação (Capítulo III) desde que:
a) O Tribunal do qual emane a decisão tenha
fundado a sua competência em normas conformes
com o actual Regulamento ou com o seu antecessor
ou com as vertidas numa convenção que vincule o
Estado-Membro de origem e o Estado-Membro de
execução;
b) Relativamente às decisões proferidas antes de
1 de Março de 2005, as mesmas incidam sobre divórcio, separação de pessoas, anulação do casamento
ou exercício do poder paternal relativamente a filhos
comuns do casal, por ocasião de um processo em matéria matrimonial.
Nestes casos, os novos preceitos aplicam-se sem
excepção abrangendo, em consequência, as soluções
pioneiras de absoluta supressão do exequátur.
No que se reporta aos dez novos Estados-Membros, a data de referência que importa ponderar para
avaliar a aplicação do Regulamento no tempo é a da
sua adesão, ou seja, 1 de Maio de 2005.
4. Objecto
4.1. Matérias abrangidas
Este texto normativo assume duas distintas vertentes de intervenção, já que incide simultaneamente
sobre as questões matrimoniais e a temática do exercício do poder paternal.
Perante esta dicotomia, o Vade-mécum aborda
com profundidade e de forma quase exclusiva questões relacionadas com o exercício do poder paternal,
alegadamente por aí se conterem as reais novidades
do diploma. Aliás, por considerar haver um quase
decalque da arquitectura anterior no que respeita
às matérias matrimoniais, o texto analítico pretexto
deste despretensioso arrazoado remete, relativamente
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a tais assuntos, para análises precedentes incidentes
sobre o Regulamento anteriormente vigente.
No domínio do poder paternal, o Regulamento
contém: a) normas de definição de competência; b)
preceitos relativos ao reconhecimento e execução de
decisões judiciais (área em que foi mais arrojado e
conseguiu soluções verdadeiramente inovadoras) e c)
regras de cooperação entre autoridades centrais.
A responsabilidade parental (versão semântica
transfigurada em função da deslocação do eixo da
abordagem e da noção dos interesses veramente tutelados, do luso «poder paternal», que aqui se utilizará
como sinónimo deste) mostra-se definida de forma a
compreender o direito de guarda e de visita, a tutela
e curatela e a colocação da criança sob os cuidados de
uma família de acolhimento ou de uma instituição,
sendo que a lista vertida no n.º 2 do art. 1.º não assume carácter taxativo, face ao uso do vocábulo «nomeadamente».
Na economia do diploma, não só as pessoas singulares mas também as colectivas podem ser vinculadas a este poder-dever.
Perante o Regulamento, é ao Direito interno de cada Estado-Membro que cumpre fornecer a
idade relevante para a definição do conceito técnico
de «menor» − o texto europeu utiliza, para o efeito,
simplesmente, a palavra «criança», ao definir responsabilidade parental no n.º 7 do art. 2.º.
Apesar de se anunciar vocacionado para intervir
em matéria civil, por referência a um conceito seguramente cristalizado na jurisprudência comunitária1,
o Regulamento é aplicável ainda que, num plano
estritamente interno e em virtude de opções localizadas, alguma das suas questões específicas, particularmente as enunciadas no n.º 2 do art. 1.º, possa
em concreto relevar no âmbito do chamado direito
público.
O normativo europeu tem vocação de incidência
sobre a área de protecção dos bens dos menores, quer
no domínio da sua administração quer no que tange
à sua eventual alienação. Porém, se as medidas patrimoniais não se inscreverem no contexto da protecção
da criança, o diploma aplicável não é já o analisado
1

mas o Regulamento n.º 44/2001, de 22 de Dezembro de
2000 (vulgo Bruxelas I). É ao juiz que cabe fazer esta
distinção prévia, tendo sempre presente a noção de
que este último encadeado de preceitos acaba por assumir uma vocação de intervenção residual.
Estão excluídas do seu objecto material as temáticas enunciadas no n.º 3 do art. 1.º, ou seja, o «estabelecimento ou impugnação da filiação», as «decisões em matéria de adopção, incluindo as medidas
preparatórias, bem como» a «anulação e revogação da
adopção», os «nomes e apelidos da criança», a emancipação, os alimentos, os «fideicomissos (“trusts”) e
sucessões» e as «medidas tomadas na sequência de
infracções penais cometidas por crianças».
Apesar da restrição relativa às obrigações alimentares, tendencialmente reguladas pelo Regulamento n.º 44/2001, um Tribunal competente à luz do
texto normativo sob exegese terá também, por norma, competência para decidir em matéria de obrigações alimentares, por força do n.º 2 do art. 5.º do
aludido Regulamento Bruxelas I, face à natureza acessória do pedido. Porém, a forma de reconhecimento
e execução será distinta, já que se aplicará um dos
Regulamentos a uma área da decisão e o outro à remanescente.
4.2. Decisões englobadas
O Regulamento em apreço aplica-se a todas as
decisões judiciais proferidas em sede de fixação do
exercício do poder paternal, nas matérias por ele
abrangidas, não estando já limitado às sentenças cuja
prolação ocorra no quadro de um processo de natureza matrimonial e com incidência sobre filhos comuns
do casal, como se verificava no âmbito de abrangência do Regulamento Bruxelas II, seu precursor.
Aplica-se, também, a outras decisões, ainda que
de natureza meramente administrativa, emanadas de
autoridades competentes numa área específica por ele
abrangida, por força da definição constante do n.º 1
do seu artigo 2.º. Pretende-se, assim, não deixar a
descoberto as intervenções definitivas de autoridades não judiciais às quais, em virtude dos «ventos
de desjudicialização» que «sopram forte» na Europa,
tenham sido atribuídas idoneidades axilares em áreas

V.d. os arestos do Tribunal de Justiça, extraídos por referência ao art. 1.º da Convenção de Bruxelas de 1968, relativa à competência judiciária e à execução
de decisões em matéria civil e comercial: LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG vs. Eurocontrol, de 14 de Outubro de 1976, Processo
n.º 29/76, Netherlands State vs. Reinhold Rüffer, de 16 de Dezembro de 1980, processo n.º 814/79 e Gemeente Steenbergen vs. Luc Baten, de 14
de Novembro de 2002, processo n.º C-271/00.
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temáticas reivindicadas pelo diploma. O Guia prático
exemplifica com a acção de serviços sociais.
São equiparados a estas decisões, por si só já
tão abrangentes, os «actos autênticos exarados e com
força executória num Estado-Membro» (dos quais o
vademecum considera paradigmas os actos notariais) e
«os acordos entre partes com força executória no Estado-Membro em que foram celebrados» − art. 46.º.
Segundo o Guia, a finalidade subjacente é a de incentivar a conclusão de acordos extrajudiciais sobre o
exercício do poder paternal. Relevam, para os efeitos
em apreço, tanto os pactos celebrados perante uma
autoridade como os obtidos em termos estritamente
privados.
Ainda que seja de outro Estado a jurisdição
competente para se pronunciar sobre a questão definitiva, o Tribunal de qualquer Estado-Membro pode
assumir medidas provisórias de carácter conservatório ou antecipatório, conforme emerge do art. 20.º.
Acrescenta o Guia (e fornece exemplos) que mesmo
autoridades destituídas de poder jurisdicional soberano, tais como um serviço social ou de protecção da
juventude, podem determinar intervenções cautelares.
5. Regras de competência
5.1. Regra geral
As normas incidentes sobre os critérios de definição de competência não apontam jurisdições internas mas, apenas, Estados-Membros em que funcionam as autoridades cuja vocação para avaliar o caso
haverá que aferir por apelo a regras nacionais. Quanto à localização dos tribunais nacionais concretamente predestinados para avaliar uma específica questão,
remete o Guia Prático para o Atlas Judiciário Europeu em Matéria Civil, ao qual poderá aceder através
da página de abertura do sítio de Internet do Ponto
de Contacto Português da Rede Judiciária Europeia
em Matéria Civil e Comercial, em http://www.redecivil.mj.pt .
A regra geral de competência é a que aponta
para a aptidão do Estado-Membro de residência
habitual − n.º 1 do art. 8.º.
A noção de residência habitual não está vertida no Regulamento Bruxelas II bis e não corresponde,
também, a qualquer definição nativa. Deverá, antes,
ser obtida pelo juiz à luz dos elementos fácticos disponíveis e dos fins e objectivos do sempre invocado

Regulamento, tendo presente que se está perante um
conceito autónomo ocorrente no quadro do Direito
Comunitário. De acordo com a tese lançada no guia
em apreço, o julgador poderá mesmo concluir, em
função das circunstâncias específicas do caso, ter a
criança adquirido uma residência habitual num Estado-Membro no próprio dia da sua chegada a esse
Estado.
O momento da fixação da competência é o da
instauração do processo, conforme emerge com clareza do preceito anteriormente invocado, sendo que
essa competência se mantém, em princípio, independentemente de quaisquer circunstâncias ulteriores.
5.2. Regras particulares
5.2.1. Competência para regular o direito
de visita
Nos três meses seguintes à deslocação lícita
do menor para outro Estado-Membro e desde que
se verifique a alteração da sua residência habitual, o
Tribunal do Estado de origem que, antes do deslocamento, tenha proferido decisão sobre o direito de
visita, mantém a competência para proceder à sua
modificação se o titular desse direito aí continue a
residir. Só não será assim quando esse titular aceite a
transferência de competência − art. 9.º.
Mesmo neste contexto, o novo Estado de residência não está, como se torna manifesto, impedido
de se pronunciar sobre questões distintas das atinentes ao conteúdo e exercício do direito de visita.
5.2.2. Competência no caso de rapto de menor
Pretende-se dissuadir a deslocação e a retenção
ilícitas de menores. Com vista a alcançar este desiderato, cristaliza-se a competência dos tribunais do
Estado-Membro da residência anterior à ocorrência
de tais eventos − art. 10.º. Estes órgãos mantêm-se,
pois, competentes para se pronunciarem sobre o mérito da acção mesmo após o afastamento ou retenção.
Os tribunais do Estado-Membro em que se verifique
a colocação posterior só adquirem competência caso
se preencha um quadro fáctico bastante específico −
aquisição de nova residência habitual associada à verificação das condições enunciadas nas als. a) e b) de
tal artigo.
5.2.3. Extensão da competência
A competência de determinado Tribunal em
matéria de regulação do exercício do poder paternal
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pode brotar, em derrogação da regra geral, do facto
de o mesmo se ocupar de um outro tema assinalado
por uma conexão tida por relevante. Assim é no que
se reporta às acções de divórcio, separação ou anulação do casamento desde que um dos cônjuges, pelo
menos, exerça o poder paternal e essa competência
tenha sido aceite por ambos ou pelos titulares do
poder paternal. Tal vocação para intervir deverá ser
compatibilizável com a «leitura» do superior interesse da criança plasmada no n.º 4 do art. 12.º.
5.3. Competência baseada na presença do
menor.
Esta regra assoma perante a constatação da impossibilidade de determinar a residência habitual da
criança e representa a atribuição de importância decisiva ao único facto conhecido, ou seja, à sua actual e
aferível situação. Num tal contexto, o Tribunal competente só pode ser o do Estado-Membro em que ela
se encontre − art. 13.º.
5.4. Competências residuais
Visando responder às situações caracterizadas
pelo facto de nenhum Tribunal poder ser apontado
pelas suas regras privativas, o Regulamento remete
para as regras internas de competência − art. 14.º.
5.5. Transferência para uma jurisdição mais
bem colocada.
É inovador o art. 15.º ao permitir a submissão
global ou parcial das questões a decidir a um Tribunal tido por mais bem posicionado para as apreciar.
Mister é que a criança tenha uma ligação apelidada
de «particular» com o Estado-Membro em que o órgão jurisdicional se insira.
Uma vez feita a transferência, não é possível realizar novo envio a um terceiro órgão jurisdicional,
atento o estatuído no considerando 13 deste encadeado
normativo.
Tal translação pode ter lugar mediante: a) pedido de uma das partes; b) iniciativa do Tribunal; c)
pedido de um Tribunal de outro Estado membro.
Em qualquer das situações assinaladas pela iniciativa exterior às partes, pelo menos uma delas tem
que aceitar a alteração de competência.
O n.º 3 do apontado artigo enumera as situações
2

3

em que se considera existir a mencionada «ligação
particular», tornando factores de aferição a residência do menor (adquirida recentemente ou antiga), a
sua nacionalidade, a residência do investido no poder
paternal ou a situação de bens possuídos pela criança
(neste caso, exclusivamente no que se reporta às acções e procedimentos relativos à administração, conservação ou disposição de tais bens).
O Tribunal que decida remeter o processo a uma
jurisdição de distinto País pode concretizar a sua opção convidando as partes a, num prazo curto por si
definido, intentarem acção perante esse Tribunal. Poderá, também, pedir directamente a essa jurisdição
que aceite o processo. Em qualquer dos contextos,
o órgão jurisdicional eleito dispõe do prazo de seis
semanas para aceitar a competência, sob pena de se
manter a situação inicial.
O crucial factor a atender na ponderação desta
deslocação de competência é o superior interesse da
criança.
Na preparação da operação, os tribunais deverão
obter o apoio prévio da Rede Judiciária Europeia
em Matéria Civil e Comercial2 (face ao estatuído no
art. 54.º do Regulamento comunitário em apreço),
bem como da autoridade central nacional3. A localização do Tribunal estrangeiro e dos seus elementos
de contacto poderá ser obtida através do já indicado
Atlas Judiciário Europeu em Matéria Civil, acedendo ao mesmo através da página de Internet do
Ponto de Contacto nacional, supra-indicada.
Na posse dos necessários elementos informativos e desde que seja possível encontrar uma língua
de utilização comum, os juízes portugueses poderão
entabular ligação directa com os seus homólogos,
para os efeitos visados pelo art. 15.º em análise, utilizando o correio, o telefone, ou qualquer meio tecnológico avançado assente em plataforma disponível
em ambos os terminais do processo comunicacional.
Em caso de dificuldade, este diálogo é susceptível de
ser intermediado pelas autoridades centrais que poderão, também, fornecer apoio ao nível da preparação
de traduções informais
O Guia que serve de Leitmotiv a esta análise pa-

Em Portugal, junto do Ponto de Contacto Português da Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, Conselho Superior da Magistratura ,
Largo do Corpo Santo, n.º 13, 1200-129 Lisboa – Portugal Tel. +351 213 220 020; fax: +351 213 474 918, e-mail: Carlos.Marinho@csm.mj.pt, URL:
http://www.redecivil.mj.pt .
Que é o Instituto de Reinserção Social (com o endereço postal Avenida Almirante Reis 101, 1150-013 Lisboa, Telefone: +351 21 317 61 00, Fax: +351
21 317 61 71, e endereço electrónico: irs@irsocial.mj.pt).
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tenteia a consciência de que os mecanismos de tradução não estão previstos na norma em apreço, pelo que
os juízes deverão encontrar soluções práticas adaptadas às circunstâncias, dispensando mesmo a conversão linguística quando o juiz receptor compreenda e
aceite a língua do Estado do Tribunal remetente.
No que respeita especificamente ao conteúdo
dos autos processuais, esta leitura parece colidir com
a limitação emergente dos artigos 139.º e 140.º do
Código de Processo Civil Português. Nada a ela se
afigura obstar, porém, no que se reporta aos contactos
informais entre juízes e entre secções de processos.
6. Litispendência
O n.º 2 do art. 19.º pretende obstar ao curso paralelo de acções com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, relativas ao mesmo menor. Visa-se obviar
à prolação de decisões contraditórias e inconciliáveis.
Para o efeito, estabelece-se a regra da prevalência da primeira jurisdição activada. Se esta não rejeitar a atribuição de competência, o juiz do processo
de génese temporal mais recente deve declarar-se
incompetente a favor do que tenha recebido o primeiro pedido. Até esclarecimento desta questão, o
segundo Tribunal manterá oficiosamente suspensa a
instância.
Poderá ocorrer que o Tribunal ao qual tenha sido
apresentado o primeiro requerimento opte por utilizar
o mecanismo previsto no art. 15.º, acima descrito.
A litispendência será, aparentemente, uma figura de verificação incomum no domínio em apreço,
face à regra geral emergente do art. 8.º e ao facto de
os menores terem, por regra, a sua residência habitual num único Estado-Membro.
7. Execução de uma decisão noutro EstadoMembro
Em Portugal, os pedidos de reconhecimento
de decisões em matérias abrangidas pelo Regulamento
4

5

6

Bruxelas II bis devem ser dirigidos ao Tribunal de Comarca ou ao Tribunal de Família e Menores4.
A pretensão é decidida sem prévia audição do
menor ou da pessoa contra a qual se pretenda obter o
cumprimento coercivo e sem submissão a formalidades particulares, devendo a decisão ser proferida «no
mais curto prazo» − n.º 1 do art. 31.º. Só poderá ser
rejeitada se: a) for manifestamente contrária à ordem
pública do Estado-Membro em que situe o tribunal
responsável pela sua avaliação; b) o menor não tiver
sido ouvido (ressalvando-se as situações de urgência);
c) a parte revel não tiver tido a possibilidade de reagir
processualmente ao «acto introdutório da instância»
ou aceitado inequivocamente a decisão − al. c) do art.
23.º; d) não tiver sido ouvida uma pessoa que afirme
que a decisão constitui obstáculo ao seu exercício do
poder paternal; e) ocorrer colisão com decisão posterior desde que se materializem as previsões das als. e)
e f) do art. 23.º; e) pela acção se visar a colocação de
um menor num outro Estado-Membro e não se respeitarem os requisitos enunciados no art. 56.º.
O pedido obedece à forma de apresentação exigida pela lei do Estado-Membro de execução − n.º 1
do art. 30.º.
A declaração de executoriedade é recorrível −
n.º 1 do art. 30.º − e, relativamente a Portugal, o recurso é dirigido ao Tribunal da Relação competente,
conforme declarado pelo nosso País no seio das informações mencionadas na nota 4. Nesta fase, podem já
intervir as partes em litígio.
Em matéria de direito de visita e de regresso
da criança após rapto, o Regulamento Bruxelas II bis
enveredou por um caminho absolutamente inovador
e quase «revolucionário» ao suprimir em absoluto o
exequátur. Esta solução veio anunciar uma tendência comunitária patente, no sentido da supressão de
qualquer mecanismo de revisão. Tal tendência constata-se quer noutro diploma posteriormente aprovado5, quer em textos em preparação6.

Conforme consignado em «Informações relativas aos tribunais e às vias de recurso, nos termos do artigo 68.º do Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do Conselho, de 27
de Novembro de 2003, relativo à competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental e que revoga
o Regulamento (CE) n.º 1347/2000 (2005/C 40/02)», JO C40, de 17.02.2005, pág. 2, documento divulgado em conteúdo integral no sítio do Ponto de
Contacto português.
Artigo 5.º do Regulamento (CE) N.º 805/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, que cria o título executivo europeu para
créditos não contestados.
Vd., neste sentido, o «Programa de medidas, comum à Comissão e ao Conselho, sobre a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo das decisões em matéria civil e
comercial, adoptado pelo Conselho em 30 de Novembro de 2000, in JO C12, de 15.1.2001, pág. 1», a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que cria um procedimento europeu de injunção de pagamento (COM/2004/0173 final/3 - COD 2004/0055)», em http://redecivil.mj.pt, sob a rubrica «Projectos»
e a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um procedimento europeu para as acções de pequeno montante (15.3.2005, COM(2005)
87 final , 2005/0020 (COD))», consultável no mesmo local do ciberespaço.
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8. Direito de visita
Pretende o Regulamento que, após uma separação de progenitores, o menor possa manter relações
com todos os titulares do poder paternal ainda que
separados por fronteiras intracomunitárias.
Por tal razão, foi esta, justamente, uma das áreas em que se assumiu a solução pioneira de suprimir
totalmente o exequátur − n.º 1 do art. 41.º. Daqui resulta não só a dispensa de apresentação de um
pedido de reconhecimento mas, também, por razões
lógicas, a impossibilidade de impugnação de decisão
interna acolhedora do acto decisório estrangeiro. Este
apenas terá que ser certificado pelo juiz de origem
recorrendo a um formulário (anexo ao Regulamento)
acompanhado da indicação de dados práticos necessários à boa execução do decidido e respeitar exigências
expressas de consideração pelo contraditório e pela
necessidade de audição da criança.
A emissão desta certidão é irrecorrível.
As decisões abrangidas são só as positivas, ou
seja, as de definição de um regime de visitas. As demais, i.e., as que rejeitem a pretensão, estão submetidas ao convencional processo de revisão, desenhado
pelas regras gerais do diploma. O mesmo acontece
com todas as que não possam preencher os requisitos que permitem a dispensa do exequátur, como
se verifica com as situações em que não tenha sido
possível respeitar o contraditório ou outra garantia
processual.
Brotam deste novel contexto adjectivo, de maneira insofismável, crucial simplificação e substancial
compressão temporal quando é decisivo que assim
seja, isto é, quando um tribunal tenha considerado
dever fixar um regime específico de contactos com
o menor num tempo em que o próprio tempo tem
outra dimensão, a infância urge, os silêncios e vazios
nunca se reparam e só a geografia dos sentimentos é
relevante.
Não se afasta, porém, que o titular da responsabilidade parental, se assim mais lhe convier, possa
fazer ressurgir o processo de reconhecimento − n.º 2
do art. 40.º.
As regras fixadas no Regulamento, incidentes
sobre esta temática, aplicam-se a qualquer tipo de
exercício do direito de visita, com abstracção da pessoa do seu beneficiário (abrangendo, pois, por exem7

Aprovada pelo Decreto do Governo n.º 33/83, de 11 de Maio.

194

Boletim Informativo - Jan.2006

plo, os avós e terceiros). A sua concretização prescinde de qualquer forma de exercitação tarifada (compreendendo todos os tipos de contacto, tais como os
telefónicos e os electrónicos).
Porque não existe a oportunidade de praticar
qualquer acto intermédio de avaliação e o recurso
não é possível, a certidão emitida ante a dispensa de
exequátur não está sujeita a uma não-aceitação com
base em qualquer dos motivos de rejeição enunciados
no art. 23.º. Deverá, pois, ser executado o decidido
pelo tribunal do Estado-membro de origem como se
de uma decisão nacional se tratasse e de acordo com
as regras de direito interno, ainda que com eventual
suprimento de aspectos práticos nela não contemplados, em termos que não coloquem em crise o seu
respeito integral. Porém, mesmo estas disposições
práticas cessarão a sua aplicabilidade face a decisão
posterior do tribunal competente para conhecer de
mérito − n.º 2 do art. 48.º
A certidão não necessita de ser traduzida, com
excepção da parte que contenha as «disposições respeitantes ao exercício do direito de visita» − artigos
41.º, n.º 2 e 45.º, n.º 2.
9. Rapto de menores
O conjunto de preceitos sob exegese visa, no
que respeita ao rapto intracomunitário de crianças,
dissuadir o fenómeno e assegurar que, quando este
ocorra, seja possível garantir o rápido regresso do
menor ao seu Estado de origem.
Para tal, esteou-se nos seguintes princípios informadores: a) manutenção da competência das jurisdições do Estado de origem para decidir sobre as
questões relativas à guarda da criança; b) intervenção
rápida do Tribunal do Estado-Membro requerido no
sentido da efectivação do retorno do menor; c) cooperação entre jurisdições mesmo quando as suas decisões colidam; d) supressão do exequátur (com o simbolismo e importância mencionados no número anterior) no que tange à decisão que ordene o regresso
da criança; e) colaboração recíproca das autoridades
centrais dos Estados envolvidos e apoio, por estas, aos
respectivos tribunais.
As normas do Regulamento são complementadas pelas da Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis
do Rapto Internacional de Crianças7, de 25 de Outubro
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de 1980, nas áreas não abrangidas pelo texto comunitário.
Apenas ocorre a transferência de competência
para os tribunais do Estado requerido quando: a) a
criança nele adquira nova residência e os titulares do
direito de guarda tenham acabado por aceitar a deslocação ou retenção ilícita do menor ou, b) o menor
adquira nova residência nesse Estado e aí viva durante pelo menos um ano após o momento em que
a «pessoa, instituição ou outro organismo, titular do
direito de guarda tenha tomado ou devesse ter tomado conhecimento do paradeiro da criança, se esta
se encontrar integrada no seu novo ambiente» − al.
b) do art. 10.º. Concomitantemente, e em relação a
este último contexto de transferência, é exigível que:
b.1) não tenha sido apresentado, no prazo de um ano
após o conhecimento real ou potencial do facto, qualquer pedido de regresso às autoridades do estado da
deslocação ou retenção, ou b.2.) tenha ocorrido desistência do pedido de regresso sem que o titular do
direito de guarda tenha apresentado nova pretensão
em idêntico prazo, ou b.3) «o processo instaurado
num tribunal do Estado-Membro da residência habitual da criança imediatamente antes da deslocação ou
retenção ilícitas» tenha sido arquivado por omissão
de apresentação de observações pelas partes no prazo
de três meses − subalínea iii) da al. b) do art. 10.º e
n.º 7 do artigo 11.º, ou, ainda, b.4) «os tribunais do
Estado-Membro da residência habitual da criança»
tenham proferido, imediatamente antes da deslocação ou retenção ilícitas «uma decisão sobre a guarda
que não determine o regresso da criança − subalínea
iv) da mesma alínea do art. 10.º.
9.1. Regras destinadas a garantir o regresso
rápido da criança
Valem, aqui, as seguintes noções estruturantes:
a) O Tribunal do Estado-Membro para o qual a
criança tenha sido deslocada ordena, em princípio, o
seu regresso imediato caso não tenha decorrido mais
de um ano sobre essa deslocação;
b) Tal Tribunal deve ordenar o retorno mesmo
que exista um risco potencial, físico ou psíquico, desde que o Estado de origem assegure medidas concretas de protecção do menor depois do seu regresso −
n.º 4 do art. 11.º;
c) O mesmo Tribunal deve providenciar no sentido de ser dada à criança a oportunidade de ser ouvi-

da, a menos que tal se revele inadequado em função
da sua idade ou maturidade;
d) Esse órgão jurisdicional não pode recusar-se
a determinar o regresso do menor se a pessoa que o
tenha requerido não tiver tido a oportunidade de ser
ouvida;
e) O Tribunal do Estado de destino da criança
deslocada ou retida ilicitamente deve acelerar a tramitação processual utilizando o procedimento mais
expedito previsto no seu direito nacional e garantindo a não ultrapassagem do prazo de seis semanas na
obtenção de uma decisão exequível (a menos que seja
impossibilitado de o fazer em virtude de «circunstâncias excepcionais»> − n.º 3 do art. 11.º. Para o
efeito, o direito interno terá que consagrar a irrecorribilidade da decisão, fixar efeito meramente devolutivo ao recurso ou comprimir a avaliação em primeira
instância e a prolação de decisão final do recurso no
aludido lapso temporal.
Estas regras deverão aplicar-se também às decisões de não regresso, com o intuito de diminuir o risco de processos paralelos e decisões incompatíveis.
O n.º 11 do art. 2.º define «deslocação ou retenção ilícitas de uma criança».
Se a transferência de centro geográfico de vida
for permitida face ao direito interno, poderá aplicarse o artigo 9.º do Regulamento.
9.2. O enquadramento da decisão de não
regresso
O fundamento de recusa deverá ser um dos
enunciados no art. 13.º da acima invocada Convenção
de Haia de 1980 (com excepção do referido na al. b),
face ao disposto no n.º 4 do art. 11.º do Regulamento
Bruxelas II bis).
Quando o Tribunal do Estado de destino decida
não ordenar o regresso do menor, é obrigado a enviar
uma cópia dessa decisão ao Tribunal competente para
avaliar o fundo (determinado segundo os critérios
emergentes do direito interno respectivo) do EstadoMembro de origem (por regra o Estado do local de
residência habitual do menor). Poderá fazê-lo por via
directa ou através da sua autoridade central nacional
− n.º 6 do art. 11.º. Tal cópia deverá ser recebida no
prazo de um mês a contar da data da decisão. Mais
uma vez, aconselha-se o uso do supra indicado Atlas
Judiciário Europeu para detectar as coordenadas desse
Tribunal ou dessa autoridade central.
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Esta cópia poderá, em alternativa, ser remetida
à autoridade central desse mesmo Estado.
Os documentos a transmitir são os indicados no
n.º 6 do art. 11.º. Caberá ao juiz preencher o conceito
genérico de «documentos conexos», aí vertido, sendo
seguro que deverá sempre enviar cópia dos elementos
documentais em que tenha fundado a sua decisão e,
designadamente, os relatórios sociais.
Não existem regras expressas sobre a tradução
dos dados a remeter, cabendo ao julgador ponderar
a melhor solução, Neste âmbito, poderá solicitar-se
conversão informal à autoridade central, dispensarse a tradução de alguns documentos, reservando a
transposição linguística para os elementos axilares,
ou proceder-se ao envio de tais elementos sem qualquer tradução se o prazo de um mês acima indicado
se revelar insuficiente para a operação. Neste caso,
será ao Estado de origem destinatário do envio que
cumprirá realizar a conversão.
Acto contínuo, o Tribunal desse Estado deverá
notificar a informação às partes e convidá-las a apresentar as suas observações no prazo de três meses.
Se, pelo menos uma delas, prestar o seu contributo
em tal sede, o indicado órgão jurisdicional avaliará a
questão exercendo plena competência sobre o fundo
e pronunciando-se, caso se justifique, não só sobre
a guarda mas também sobre qualquer outro aspecto
regulatório (o Guia fornece como exemplo a eventual definição complementar do direito de visita).
O julgador deverá intervir nos mesmos termos em
que o faria se o autor do rapto, em vez de deslocar a
criança, lhe tivesse solicitado a alteração da regulação
com vista a obter uma modificação da sua residência
habitual. Nesse processo, espera-se que garanta a audição de todas as partes e a possibilidade de audição
da criança em função da sua idade e grau de maturidade, tomando em consideração os fundamentos de
facto e de direito da decisão de não regresso, reexaminando-os.
A decisão a proferir, se ordenar o regresso da
criança, gozará de dispensa de exequátur.
Caso nenhuma observação seja tempestivamente apresentada, o processo será, pura e simplesmente,
arquivado.
9.3. Abolição do exequátur relativamente a
uma decisão da jurisdição de origem que ordene
o regresso da criança
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O art. 42.º afirmou aqui, em paralelo com o que
o art. 41.º fixou quanto à temática direito de visita,
uma nova emanação da precursora e promissora (com
vista à materialização do espaço europeu de justiça)
abolição do exequátur.
Pretende-se garantir que a decisão da jurisdição
de origem que ordene o regresso do menor contrariando a de retenção assumida pelo Tribunal de destino seja rapidamente executada. Para o efeito, encurta-se o percurso suprimindo a necessidade de pedir o
reconhecimento e faz-se desaparecer a possibilidade
de impugnação (já que o acto judicial de acolhimento interno da decisão deixa de existir e, logo, de expor o flanco ao recurso).
Aqui, como no direito de visita, o juiz que pretenda fazer executar «extramuros» a sua sentença
deverá ordenar a passagem de certidão conforme modelo anexo ao Regulamento (anexo IV). Só as «disposições sobre as medidas tomadas para assegurar o
regresso da criança» carecem de tradução − al. c) do
n.º 2 do art. 42.º e n.º 2 do art. 45.º.
O Tribunal de origem poderá, se o considerar
necessário, declarar a decisão executória independentemente da pendência de um recurso e ainda que a
sua legislação nacional não o preveja − n.º 1 do art.
42.º. A finalidade é evidente: obviar à impugnação
judicial com objectivos meramente dilatórios.
A emissão desta certidão não corporiza acto
recorrível − n.º 2 do art. 43.º. É, no entanto, susceptível de originar uma «acção de rectificação»
(denominação por demais gongórica para o nacional
mero pedido de rectificação, a decidir por despacho)
fundada em «erro material» − considerando 24. Este
processado estará submetido ao direito interno.
Num tal contexto, não é necessário reintroduzir
um processo de pedido de regresso em conformidade com as regras emergentes da Convenção de Haia de
1980, bastando executar a decisão da jurisdição de
origem.
10. Execução
A materialização coerciva do decidido é realizada em conformidade com o direito interno, sendo
que este e a sua aplicação deverão atender sempre à
necessidade de não frustrar os objectivos do Regulamento.
Chamando à colação Jurisprudência constante
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do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e, em particular, o acórdão Iglesias Gil e A.U.I. contra Espanha,
de 29 de Julho de 2003, o Guia sublinha que, a partir do momento em que as autoridades de um Estado
parte na Convenção de Haia de 1980 concluam pela
existência de deslocação ilícita de uma criança à luz
dessa Convenção, estão obrigadas a tomar as medidas
necessárias e adequadas a garantir o seu regresso; a
omissão do cumprimento deste dever constitui violação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Cabe
a cada País dotar-se de um «arsenal» jurídico ajustado e suficiente para garantir o respeito das obrigações emergentes do artigo 8.º da apontada Convenção
Europeia − acórdão Maire contra Portugal, de 26 de
Junho de 2003, e Ignaccolo-Zenide contra a Roménia,
de 25 de Janeiro de 2000. Estes últimos arestos patenteiam, também, a necessidade de os processos de
regulação do exercício do poder paternal serem tratados de forma urgente, devendo a adequação de uma
medida ser avaliada também à luz da celeridade da
sua execução.

11. Audição da criança
Que se crie a oportunidade de o menor ser ouvido no âmbito dos processos que lhe respeitem é
requisito axilar no Regulamento. É, também, exigência pressuponente da abolição do exequátur. Só
excepcionalmente, em função da idade ou da maturidade da criança, não se abrirá essa possibilidade.
Não se exige que o menor seja ouvido por um
juiz, no quadro de uma audiência formal, pelo que
serão os direitos internos a enquadrar formalmente
a diligência.
Tal audição deverá pressupor a adequada preparação técnica dos profissionais nela envolvidos, ser
realizada com discrição, em termos adaptados ao específico fim processual visado, e ser concretizada em
clima de confiança, adaptado às circunstâncias pessoais do menor e, em particular, à sua idade.
12. Cooperação dentro do sistema
As autoridades centrais são peças de charneira
do mecanismo de suporte do diploma em apreço.
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Deverá existir pelo menos uma por Estado-Membro.
Em termos ideais, espera-se que a identidade dessas
autoridades coincida com a das incumbidas da aplicação da Convenção de Haia de 1980.
As autoridades centrais deverão integrar a
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial8. Tal ocorre, precisamente, em Portugal, já
que o Instituo de Reinserção Social faz parte da mencionada estrutura de cooperação e apoio à construção do
espaço judiciário europeu.
As suas funções específicas consistem na colheita e fornecimento de informações, auxílio à comunicação entre Tribunais e estabelecimento de «pontes»
entre as partes com vista, designadamente, à mediação; genericamente, cumpre-lhes facilitar a cooperação transfronteiriça − art. 55.º. No desempenho
do seu múnus específico, em particular na busca da
melhoria da aplicação do Regulamento e do refor-

8

ço da cooperação, deverão recorrer à aludida Rede e
adoptar os seus métodos de funcionamento. Designadamente, deverão participar nas suas reuniões regulares, socorrer-se dos serviços dos Pontos de Contacto
nacionais e acolher os seus métodos de comunicação,
informais e tecnologicamente sofisticados. Poderão
delegar as respectivas atribuições em autoridades públicas ou outras entidades.
Deseja-se, ainda, encorajar o contacto directo e
a criação de laços entre juízes, bem como incentivar as suas discussões, quer no quadro da Rede quer
no contexto de iniciativas adoptadas pelos EstadosMembros.
Lisboa, 2 de Dezembro de 2005
Carlos Manuel Gonçalves de Melo Marinho
Juiz de Direito
Ponto de Contacto Português da Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial

Vd. Art. 54.º do Regulamento Bruxelas II bis e a Decisão do Conselho da União Europeia, de 28 de Maio de 2001 (2001/470/CE), in http://redecivil.mj.pt.
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A cooperação judiciária no espaço ibero-americano
− Divulgação do Regulamento da Iber-Rede
Encontra-se em funcionamento, desde o dia 27
de Outubro de 2004, a Rede Ibero-americana de
Cooperação Judiciária, também referenciada como
Iber-Rede.
Esta estrutura propõe-se melhorar e agilizar a
cooperação judiciária em matéria civil e criminal
no seio dos Países da Comunidade Ibero-americana de Nações e criar e manter actualizado um
sistema de informação incidente sobre as diferentes ordens jurídicas dessa Comunidade.
A exemplo do que, com substancial adesão e
apoio dos juízes portugueses, vem ocorrendo com a
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial,
também este projecto se coloca à disposição dos Tribunais nacionais para ajudar a solucionar questões de
cooperação que aí surjam relativamente a esta área
do Globo.
O Ponto de Contacto português da Rede
Europeia, sedeado no Conselho Superior da Magistratura, exerce, aí, idênticas funções em coincidentes domínios técnicos.
Os demais Pontos de Contacto nacionais desempenham a sua actividade no Supremo Tribunal
de Justiça e no Gabinete para as Relações Internacionais Europeias e de Cooperação do Ministério da Justiça sendo, ainda, Pontos de Contacto
para a área penal seis magistrados do Ministério
Público colocados em distintos pontos do território
nacional,
Integram-na os seguintes Países: Argentina,
Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru,
Portugal, Porto Rico, República Dominicana,
Uruguai e Venezuela.
No contexto descrito, parece justificar-se a divulgação do documento basilar desta construção, já
que é aí que se define o quadro de intervenção da
estrutura que ora se pretende tornar patente. Assim,
e apesar de a sua versão portuguesa ser, por vezes,
infeliz no uso da língua de Camões, é nosso dever
apresentá-lo.

No texto, onde figura a denominação espanhola
«Iber-Red» deve-se ler, sempre, «Iber-Rede».
Lisboa, 3 de Dezembro de 2005
Carlos Manuel Gonçalves
de Melo Marinho
Juiz de Direito
Ponto de Contacto da
Rede Ibero-americana de Cooperação Judiciária
* * *
«REGULAMENTO através do qual é criada
uma Rede Ibero-americana de Cooperação Judicial em matéria penal e civil (Iber-RED).
I
A realidade social e económica de finais do século XX e do início do presente século XXI está marcada por profundas mudanças que previsivelmente se
acentuarão ainda mais nos próximos anos. Colocamse, assim, novas questões que terão de ter resposta e
novas necessidades que terão de ser satisfeitas.
A revolução tecnológica aplicada aos meios de
transporte proporcionou à Humanidade uma mobilidade que nunca antes na história tinha experimentado. São fáceis e frequentes as deslocações de curta
duração, pelo turismo ou o comércio, ou duradouras,
com estâncias prolongadas fora do país. Os casamentos ou uniões entre nacionais de diversos Estados são
cada vez mais frequentes, ao mesmo tempo que o comércio ou os movimentos migratórios ultrapassam,
com força, as fronteiras. As economias nacionais revelam-se como irremediavelmente dependentes e as
empresas lutam contra as barreiras administrativas
para expandir os seus mercados.
Simultaneamente, as organizações criminais, e
inclusive os mais modestos delinquentes individuais,
aproveitam-se da facilidade das deslocações, beneficiando da inércia das Administrações de Justiça, bloqueadas pelos limites das próprias fronteiras.
Enquanto as Promotorias e os Tribunais dos diJan.2006 - Boletim Informativo
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ferentes Estados não são capazes de colaborar entre
si, as organizações delituosas expandem-se e tornam
cada vez mais complexas as suas redes, colaborando
activamente entre elas. As fronteiras acabam por actuar como um travão só para a Justiça e como uma
vantagem para o delito ou para o incumprimento das
obrigações. É já mais uma necessidade, sendo-o muito mais no futuro, tornar mais fluida, pronta e eficaz
a colaboração entre os Estados Ibero-americanos em
matéria de Justiça.
Por seu turno, a cooperação judicial civil tornase indispensável para que os processos de integração
existentes na América Central e América do Sul possam dar lugar à criação de grandes espaços económicos unificados, mas também é de vital importância
para dar segurança aos intercâmbios comerciais que
vão além daquelas áreas de integração, desde o México Cono Sur ou desde o Oeste americano aos Este do
Atlântico, onde se encontram a Espanha e Portugal.
Também não nos podemos esquecer da necessidade
peremptória de dotar de eficácia internacional as decisões dos Tribunais em matéria de família, o que
inclui separações, divórcios, pensões de alimentos,
custódia e regime de visitas, filiação, etc.
II
Neste sentido é revelador o pronunciamento da
VI Cimeira de Presidentes de Cortes Supremas e Tribunais Supremos de Justiça, reunida em Santa Cruz
de Tenerife, nos dias 23 a 25 de Maio de 2001, de
onde resultou a designada “Declaração de Canárias”.
Tal texto continha uma clara previsão com relação ao
projecto denominado “Espaço Judicial Ibero-americano” com o seguinte conteúdo:
“CONSCIENTES da importância que a cooperação jurisdicional reveste perante as novas formas de
delinquência transnacional, perante os desafios que o
tráfico comercial suscita no fenómeno da globalização
e perante a interferência que, na esfera do indivíduo,
tem uma sociedade inter-relacionada como a actual:
1. Sublinhamos a importância da criação de um
espaço judicial ibero-americano, entendido como
cenário específico, onde a actividade de cooperação
judicial seja objecto de mecanismos reforçados, dinâmicas e instrumentos de simplificação e agilização que, sem subestimar a competência dos Poderes
Legislativos e Executivos dos Estados representados,
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permitam uma actividade deste tipo adequada e conforme as exigências do processo que a motiva, como
condição indispensável para a obtenção de uma tutela judicial efectiva.
2. Neste quadro, com absoluto respeito pela
iniciativa e liberdade de acção dos Poderes Executivos e Legislativos dos Estados representados, constatamos a conveniência de adoptar iniciativas precisas
para que a cooperação judicial internacional na área
Ibero-americana alcance um nível adequado.
3. Salientamos a necessidade de conseguir nos
países da Ibero-América um maior conhecimento relativamente aos mecanismos de cooperação judicial
estabelecidos nos tratados internacionais e as formalidades que devem cumprir os pedidos que se façam
para o efeito.
Reafirmamos dever continuar o processo de esforço fiscal e de reformas legais para dotar todos os
países da área com Poderes Judiciais fortes e independentes, providos de suficientes meios humanos e
materiais e dos instrumentos processuais adequados,
pela sua especial incidência neste âmbito de actividade jurisdicional...”
O projecto continha uma série de acções entre
as quais se encontrava a criação de uma “Rede Iberoamericana de Apoio Judicial”.
No cumprimento desta acção concreta aprovada na Declaração de Canárias, um grupo de peritos
ibero-americanos e europeus, entre os quais se incluíram procuradores-gerais, juízes, magistrados, representantes de ministérios da Justiça e autoridade centrais, reunidos em Cartagena das Índias (Colômbia),
do dia 8 ao dia 11 de Setembro de 2003, com o fim
de abordar, de forma monográfica, o arranque desta
Rede, elaborou uma minuta do Regulamento para a
criação de uma Rede Ibero-americana de Apoio Judicial, designada, desde então, como Iber RED.
III
Os avanços na área de cooperação judicial no
âmbito ibero-americano estão a produzir-se também
graças ao impulso dos Ministérios Públicos. Este desempenham um papel determinante no sistema de
justiça penal e na área do apoio internacional em matéria penal. Na Ibero-América esta circunstância é
reconhecida por muitos instrumentos multilaterais
e bilaterais que, conscientes da transcendência da
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sua intervenção, atribuem aos Ministérios Públicos
a condição de Autoridades Centrais entre as quais se
garante a comunicação directa. A associação Iberoamericana de Ministérios Públicos aplicou-se com o
objectivo de se estreitarem laços de cooperação mútua e de se fortalecer a acção internacional na acção
contra a delinquência. Na sua XII Assembleia Ordinária, realizada em Cartagena das Índias, no dia 22
de Novembro de 2002, aprovou-se o compromisso
de “designar no seio da cada Ministério Público ou
Promotoria pontos de contacto com a missão específica de se constituir em intermediários activos de cooperação internacional e a disposição de informação
sobre os respectivos sistemas jurídicos nacionais”.
Posteriormente, na Assembleia Extraordinária que
teve lugar em Madrid nos dias 23 a 25 de Abril de
2003, sob o lema “Cooperação Internacional e Terrorismo”, afirmou-se, no seu documento de conclusões,
a imperiosidade de contar com adequados “mecanismos de cooperação jurídica internacional” e assentaram-se as bases da coordenação da rede de pontos de
contacto estabelecida. Com estes antecedentes, a 4
de Dezembro de 2003, foi assinado, em São Francisco de Quito, Equador, o designado “Acordo para
incentivar a cooperação e apoio legal mútuos entre os
membros da Associação Ibero-americana de Ministérios Públicos”, no qual se destaca a necessidade de
desenvolver e melhorar os mecanismos de cooperação
jurídica internacional para dar celeridade, eficácia e
idoneidade aos procedimentos de investigação e persecução criminal, concretizam-se boas práticas de
ajuda internacional e define-se uma pormenorizada
regulação da constituída como Rede de Apoio Legal
Internacional em Matéria Penal entre Ministérios
Públicos ibero-americanos. Apesar da transcendência deste passo, em Quito, os Ministérios Públicos
Ibero-americanos mostraram-se já convencidos da
mais-valia que implica unir os seus esforços com os
empreendidos na mesma direcção pelo Executivos e
os Organismos Judiciais, integrando-os numa iniciativa de maior envergadura, como a presente. Isto
mostra-se essencial para o bom funcionamento do
sistema de auxílio internacional.
IV
Posteriormente, a XIII Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo, conhecedora

do processo de criação de redes de cooperação judicial no âmbito latino-americano num comunicado
especial emitido a 15 de Dezembro de 2003 deu a
sua aprovação às iniciativas em decurso da seguinte forma: “Destacamos os esforços a favor da criação
de uma espaço judicial ibero-americano, entendido
como cenário específico, onde a actividade de cooperação judicial seja objecto de mecanismos reforçados,
complementares dos existentes e em coordenação
com estes, que permitam uma actividade desse tipo
adequada e de acordo com as exigências do processo
que a motiva.
Constatamos a transcendência das diversas
iniciativas em decurso no âmbito ibero-americano
e felicitamos a criação da Rede Ibero-americano de
Apoio Judicial (Iber Red), nascida no seio das Cimeiras Ibero-americanas de Presidentes de Cortes Supremas e de Tribunais Supremos de Justiça, Cimeiras
Ibero-americanas de Fiscais Gerais e Encontros Ibero-americanos de Conselhos da Judicatura”
V
O apoio demonstrado pela Cimeira de Chefes
de Estado e de Governo torna-se especialmente relevante num âmbito em que o protagonismo parece
primeiro corresponder aos Poderes Executivo e Legislativo. Efectivamente, particular incidência têm
neste campo os tratados internacionais, sendo indiscutível que a decisão da assinatura dos mesmos vem
determinada pela acção política do Governo. Ao Legislativo, além da ratificação desses instrumentos internacionais, corresponde completar (ainda que seja
unicamente mediante a positivização do princípio de
reciprocidade) os âmbitos geográficos e as matérias
não cobertos pelos tratados e regular os aspectos procedimentais da actividade exercida pelas autoridades
nacionais em demanda ou em resposta a uma solicitação de auxílio.
No que se refere à faceta operativa e intermediadora, sendo a Autoridade Central (localizada normalmente nos Ministérios de Justiça) que mantém, neste
área, um protagonismo inegável, não nos devemos,
no entanto, esquecer do papel imediato que, no desempenho desta actividade de assistência, corresponde às autoridades judiciais e fiscais. A sua função de
intérpretes e aplicadores da lei também se manifesta
aqui. De igual modo deve estar presente, segundo
Jan.2006 - Boletim Informativo
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os casos, a sua função de gestores do procedimento e
dos meios materiais e humanos (por mais limitados
que possam vir a ser) postos ao serviço da actividade
jurisdicional.
Ficariam por adicionar, nesta fase de identificação do papel que o Poder Judicial pode desempenhar
na criação desse Espaço Judicial Ibero-americano,
outros aspectos.
Primeiro: ter-se-ia que observar que a constatação do protagonismo de outros poderes do Estado
não impede que, desde a experiência que proporcionam os problemas que se apresentam no dia-a-dia, se
possam formular propostas de melhoria normativa, o
que não tem de se interpretar em nenhum caso como
diminuição da liberdade de acção e iniciativa dos demais poderes.
Segundo: a ideia de que os instrumentos e dinâmicas que favorecem um palco mais propício à actividade jurisdicional internacional não têm por que
ser exclusivamente de tipo normativo, na medida em
que, por exemplo, um melhor conhecimento da matéria tem de redundar, sem dúvida, positivamente no
desenvolvimento da actividade de apoio judicial.
Terceiro: devemos também incidir na necessidade do compromisso pessoal das diversas autoridades intervenientes ao longo de todo o processo,
sublinhando a responsabilidade de todas elas concretização de uma cooperação judicial adequada, isto é,
útil e eficaz.
As razões anteriores justificam totalmente a imperiosa necessidade de contar, num desafio como o
presente, com todas as autoridades e operadores jurídicos implicados no processo de assistência judicial
internacional. A esta filosofia respondem as disposições do Título I deste Regulamento.
VI
Finalmente é de destacar como mais recente e
relevante passo no processo de criação de uma Rede
Ibero-americana de Cooperação Judicial que aglutine todos os operadores jurídicos protagonistas no
envio e cumprimento de cartas rogatórias e pedidos
de apoio judicial internacional e o pronunciamento
favorável que esta iniciativa recebeu da XIV Conferência de Ministros de Justiça dos Países Ibero-americanos reunidos durante os dias 31 de Maio a 2 de
Junho de 2004, em Fortaleza (Brasil).
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VII
A inquietação relativamente ao papel a desempenhar pelos operadores jurídicos e judiciais no exercício da cooperação judicial internacional também se
fez sentir no âmbito da União Europeia. De facto, a
partir do Tratado de Maastricht de 7 de Fevereiro de
1992, a Europa comunitária proclama como objectivo a criação de uma espaço de liberdade, segurança
e justiça.
É à raiz deste novo quadro, quando a União
começa a adoptar importantes iniciativas dirigidas
à facilitação, simplificação e melhoria das formas e
procedimentos de cooperação judicial. A esta filosofia de instrumento de promoção dos convénios e instrumentos internacionais em matéria de ajuda apoio
judicial internacional, responde a Acção Comum de
22 de Abril de 1996 que instaurou um quadro para
o intercâmbio de magistrados de ligação. Posteriormente, e com o objectivo de se alcançarem compromissos institucionais na prática da cooperação judicial, aprovou-se, pela Acção Comum de 28 de Junho
de 1998, uma lista de “boas práticas”.
Finalmente, este período, em que a atenção
está centrada muito particularmente na cooperação penal, culmina com a criação, em 1998 (Acção
Comum de 29 de Junho de 1998), de uma Rede
Judicial Europeia (RJE ou EJN – European Judicial Network), com o objectivo de “melhorar ainda
mais a cooperação judicial entre os Estados membro
da União Europeia, em particular na luta contra as
formas de delinquência grave, que, com frequência,
se apresenta sob a forma de verdadeiras organizações
transnacionais...”.
Com a RJE nasce a prática de uma estrutura
destinada a permitir o estabelecimento de contactos
directos e adequados entre autoridades judiciais e
outras autoridades responsáveis da cooperação judicial. Na sua concepção, a RJE carece de personalidade jurídica; trata-se de uma associação de facto de
autoridades judiciais – “pontos de contacto” – com
certas responsabilidades ou experiência no âmbito da
cooperação judicial internacional.
Posteriormente, a cooperação judicial na Europa comunitária consegue um compromisso sem precedentes ao celebrar-se nos dias 15 e 16 de Outubro
o Conselho Europeu de Tampere, onde os Chefes de
Estado e do Governo da União Europeia acordam
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avançar definitivamente com a construção de um espaço de liberdade, segurança e justiça.
A este novo clima responde a criação do instituto europeu denominado “Eurojust” (Decisão do Conselho da União de 28 de Fevereiro de 2002), versão
judicial centrada na cooperação e investigação penal,
da homóloga policial designada “Europol”.
A cooperação civil por experimentar também
notáveis avanços, perante o sucesso tido com a constituição da Rede Judicial Europeia Penal, decidiu-se
estender esta figura ao âmbito da cooperação judicial
internacional civil, dando-lhe carta de natureza por
meio da Decisão do Conselho de 18/05/01 (DOCE
Série L n.º 174 de 27/06/2001), visando manter e
desenvolver um espaço de liberdade, segurança e justiça na qual se garante a livre circulação das pessoas.
VIII
No que se refere ao presente texto, a regulação
da Rede Ibero-americana de Apoio Judicial abordase em quatro Títulos. O Título I contem as disposições gerais sobre a Iber-Red entendida como um
novo instrumento para melhorar, simplificar e acelerar a cooperação judicial efectiva entre os Estados
em matéria penal e civil, é conveniente arrancar com
uma estrutura de cooperação em rede.
Dentro deste Título, a Disposição 1 de criação
da Rede Ibero-americana de Apoio Judicial configura-se com deliberada amplitude com o fim de tornar compatível a envergadura de um projecto desta
natureza com o espírito integrador ao qual obedece,
principalmente. Na disposição 2, a definição de “Comunidade Ibero-americana de Nações” deve entender-se, de acordo com o quadro territorial que se acolhe, como referida à Comunidade histórica de países
que formam parte de uma cultura comum, dentro do
mundo luso-americano e hispano-americano.
As disposições 3 e 4 abordam os objectivos e a
composição da Iber-Red a partir da filosofia integradora à qual já se fez referência, em consonância com
os argumentos incluídos nos apartado 5 e 7 desta Exposição de Motivos.
IX
O Título II ocupa-se do funcionamento da IberRed. Tendo presente o protagonismo, antes referido,
que em matéria de apoio judicial internacional cor-

responde às autoridades centrais, a função dos futuros
facilitadores judiciais da cooperação, deve estar presidida sob o princípio de complementaridade operativa que inspira a redacção da Disposição 5. Não se
trata de substituir a responsabilidade que corresponde ás autoridade ministeriais (de Assuntos Exteriores
e de Justiça, principalmente), mas antes, os pontos
de contacto, que se encontram à disposição de todos
os sujeitos afectados, cooperarão no processo de apoio
desde uma aproximação funcional ao problema colocado que, em muitos casos, derivará do seu carácter
de autoridades judiciais ou fiscais colegas do operador remetente ou receptor.
Dentro deste Título, a Disposição 5 aborda o
quadro de actividade, da mesma forma que a Disposição 6 detalha as funções concretas dos pontos de
contacto.
Os pontos de contacto actuarão como correspondentes nacionais em cada Estado. É de salientar
o facto importante da previsão da Disposição 8, dentro deste Título e relativamente à identificação dos
pontos de contacto, dever complementar-se com o
“descritor orgânico” dos conhecimentos, habilidades
e requisitos dos funcionários integrantes da Rede que
deverá apresentar ao Plenário a Secretaria Geral da
Iber-Red.
X
Dentro do Título III, a Disposição 12 é relativa à Secretaria-geral, concebida como uma unidade
administrativa desenvolvida pelo Ministério da Justiça que, em qualquer momento, apresente a Secretaria-geral da “Conferência de Ministros de Justiça
dos Países Ibero-americanos”. A secretaria-geral não
apresenta competências operativas, mas sim de coordenação da Iber-Red e de difusão e manutenção dos
produtos elaborados pela mesma.
XI
Com pleno respeito à soberania nacional de cada
Estado, o Título IV aborda as Relações com outras
redes e organismos com competência em matéria de
cooperação judicial internacional. O intercâmbio de
experiências é consubstancial à filosofia do sistema
de cimeiras Ibero-americanas; tal espírito poderá ser
igualmente aplicável no desenvolvimento da IberRed, tanto em relação a outras redes de cooperação
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judicial existentes, como também relativamente a
outras comunidades e instrumentos transnacionais
de cooperação judicial reforçada que no futuro possam vir a ser criadas.
Por outro lado e em relação com a Disposição
14, é preciso assinalar que o Estatuto da Corte penal
Internacional (documento A/CONF. 1983/9, de 17
de Julho de 1998, que entrou em vigor a 1 de Julho
de 2002), na sua Parte IX, dedica oito artigos à “Cooperação internacional e a apoio judicial” com o fim
de garantir, da forma mais efectiva possível e com
respeito aos respectivos procedimentos nacionais internos, a cooperação com a Corte na investigação e no
julgamento de crimes da sua competência.
Neste sentido, é interessante, dentro do âmbito
das formas de cooperação, a letra L do apartado 1 dos
artigo 93, ao referir “qualquer outro tipo de apoio
não proibido pela legislação do Estado requerido e
destinado a facilitar a investigação e o julgamento de
crimes de competência da Corte”.
É igualmente relevante dentro do panorama jurídico internacional, a chamada que o apartado 5 do
artigo 26 da normativa criadora da Eurojust (Decisão
do Conselho da União Europeia de 28 de Fevereiro
de 2002 “pelo qual se cria a Eurojust para reforçar a
luta contra as formas graves de delinquência”, DOCE
6.3.02 Série L), a possibilidade de intercâmbio de
experiências com outros organismos e organizações
internacionais.
XII
São muitas as dificuldades que, no momento em
que nos encontramos, podemos prever na criação do
espaço judicial ibero-americano, dentro do quadro
conceptual que descrevemos. Disso não há dúvida.
Trata-se, não obstante, de um processo de implantação gradual, no qual contamos com dois poderosos
aliados: uma cultura comum o facto transcendental,
talvez não suficientemente valorizado, de que, contando com uma rica variedade de idiomas, todos os
membros da comunidade Ibero-americana sejam capazes de se entenderem, utilizando duas línguas comuns.
Todo isso representa uma vantagem incontestável com respeito a outros âmbitos geográficos em que
tal conceito já cobraram carta de natureza.
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TÍTULO PRIMEIRO.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Disposição 1. Criação
Os Ministérios de Justiça, os Ministérios Públicos e Promotorias Gerais e os organismos judiciais dos países da Comunidade Ibero-americana de
Nações criam por este instrumento uma Rede Ibero-americana de Apoio Judicial em matéria penal e
civil, designada a seguir por “a Iber-Red”.
Disposição 2. Definições
Para os efeitos do presente Regulamento, entender-se-á:
- por «Comunidade Ibero-americana de Nações» os Estados participantes nos processos de cimeiras Ibero-americanas de Chefes de Estado e de
Governo;
- por “Ministérios de Justiça” os ministérios integrados na conferência de Ministros de Justiça dos
países ibero-americanos;
- por “Ministérios Públicos e Promotorias Gerais” as instituições que dentro da Comunidade Ibero-americana de Nações têm como função o exercício
da acção penal pública;
- por “organismos judiciais dos países da Comunidade Ibero-americana de nações” os organismos representados nas cimeiras judiciais Ibero-americanas.
Disposição 3. Objectivos da Iber-Red
1. A Iber-Red terá como objectivos:
a) optimizar o apoio judicial em matéria penal
e civil entre os países participantes na Comunidade
Ibero-americana de Nações;
b) estabelecer progressivamente e manter actualizado um sistema de informação sobre os diferentes
sistemas legais da Comunidade Ibero-americana de
Nações;
2. O seguimento do objectivo apresentado na
letra a) do apartado anterior deverá realizar-se com
pleno respeito pela competência que, em matéria de
apoio judicial internacional, gozam dos poderes executivos da Comunidade Ibero-americana de Nações.
Tal objectivo será levado a cabo complementando a
tarefa que, nesta área, levam a cabo as autoridades
centrais da Comunidade Ibero-americana de Nações.
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Disposição 4. Composição
1. Serão considerados membros da Iber-Red:
a) os pontos de contacto designados pelos Ministérios de Justiça, pelos Ministérios Públicos e Fiscais
Gerais e pelos organismos judiciais da Comunidade
Ibero-americana de Nações, em acordo ao disposto
no apartado 2 desta disposição;
b) os organismos e autoridades centrais estabelecidos em instrumentos de Direito internacional
nos quais os países da Comunidade Ibero-americana
de Nações sejam parte ou em normas de Direito interno em matéria de apoio judicial em matéria penal
e civil;
c) qualquer outra autoridade judicial ou administrativa com responsabilidade na cooperação judicial no âmbito penal e civil e cuja pertença à IberRed seja considerada conveniente pelos membros da
mesma.
2. As instituições relacionadas na letra a) do
apartado anterior, designarão, segundo as suas normas internas e tendo em conta a divisão interna de
competências, pelo menos três pontos de contacto.
Em todo o caso, procurar-se-á um mecanismo apropriado de coordenação entre os pontos de contacto
designados. Tais instituições comunicarão à Secretaria Geral da Iber-Red, de acordo com a disposição 8,
os nomes e dados completos das autoridades mencionadas no apartado 1 anterior, indicando:
a) os meios de comunicação de que dispõem;
b) quando for devido, as suas funções específicas
na Iber-Red.
3. Para efeitos operativos, a Iber-Red será composta de duas divisões, uma encarregada de promover o apoio judicial em matéria penal e outra, com
idêntica missão, em matéria de apoio judicial internacional civil.
TÍTULO II.
FUNCIONAMENTO DA IBER RED
Disposição 5. Actividades dos Pontos de
Contacto da Iber-Red
1. Com todo respeito pelo princípio de complementaridade expresso no apartado 2 da Disposição 3 deste Regulamento, os pontos de contacto
da Iber-Red desenvolverão as suas actividades, em
particular, com os seguintes fins:

a) o bom desenvolvimento dos procedimentos
que tenham uma incidência transfronteiriça e a
agilização dos pedidos de cooperação judicial expedidos no seio da Comunidade Ibero-americana de
Nações;
b) a aplicação efectiva e prática dos convénios
de apoio judicial em vigor entre dois ou mais Estados ibero-americanos.
2. Para cumprir a sua missão, os pontos de
contacto estarão à disposição do resto de (leia-se,
«dos demais») pontos de contacto e das autoridades mencionadas nas alíneas a), b) e c) do apartado 1
da Disposição 4.
Os pontos de contacto também estarão à disposição das autoridades judiciais locais dos seus Estados, com o mesmo fim e de acordo com as modalidades decididas por cada Estado.
Disposição 6. Funções dos Pontos de Contacto da Iber-Red.
Os pontos de contacto terão como função, em
particular:
a) proporcionar toda a informação necessária
para a boa cooperação judicial entre os Estados aos
outro pontos de contacto, às autoridades mencionadas nas alíneas a) e c) do apartado 1 da Disposição
4 e as autoridades judiciais locais dos seus Estados,
para que possam apresentar de maneira eficaz um
pedido de cooperação judicial;
b) identificar e facultar, quando forem requeridos por outro ponto de contacto, a informação sobre
a autoridade judicial ou fiscal encarregada de responder aos pedidos de apoio judicial;
c) buscar soluções para as dificuldades que possam surgir aquando de um pedido de cooperação
judicial;
d) facilitar a coordenação da análise dos pedidos de cooperação judicial nos Estados em questão,
em particular quando vários pedidos das autoridades
judiciais de tais Estados devam ser executados num
outro Estado;
e) colaborar na organização das reuniões mencionadas na disposição 10 e participar nas mesmas;
f) contribuir para a preparação e actualização
da informação mencionada na alínea b) do apartado
1 da disposição 3.
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Disposição 7. Modalidades de funcionamento da Iber-Red
Como organismo de apoio criar-se-á uma Secretaria geral na Iber-Red, conforme consta na disposição 12, que cumprirá a sua missão de acordo com as
seguintes modalidades:
a) facilitará, com pleno respeito pela normativa interna, contactos adequados entre as autoridades
dos Estados mencionados no apartado 1 da Disposição 4;
b) organizará reuniões periódicas dos pontos de
contacto e dos membros da Iber-Red;
c) prepara e manterá, com a colaboração dos
pontos de contacto, actualizada a informação sobre a
cooperação judicial em matéria penal e civil e sobre
os sistemas judiciais dos países da Comunidade Ibero-americana de Nações.
Disposição 8. Pontos de Contacto
1. A identificação dos pontos de contacto de
cada Estado realizar-se-á através dos Ministérios de
Justiça, os Ministérios Públicos e Promotorias Gerais
e os organismos judiciais, atendendo ao descritor orgânicos que facultará a Secretaria da Iber-Red.
2. Com o fim de facilitar o funcionamento prático da Iber-Red, as instituições antes citadas certificar-se-ão de que os pontos de contacto designados
contem com capacitação (leia-se «preparação»)
adequada em matéria de apoio judicial internacional.
Para manter actualizados tais conhecimento, a
Secretaria Geral da Iber-Red manterá os contactos
adequados com instituições e organismos internacionais.
Disposição 9. Meios de comunicação
Os pontos de contacto utilizarão os meios técnicos mais adequados para responder de forma pronta e
eficaz a todos os pedidos que se apresentem.
Disposição 10. Reuniões da Iber-Red
1. Os pontos de contacto da Iber-Red reunirse-ão pelo menos uma vez por ano, de acordo coma
convocatória que realize a Secretaria Geral.
Cada instituição estará representada por um só
ponto de contacto.
2. Poderão assistir a tais reuniões os outros
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membros da Iber-Red referidos nas alíneas b) e c) do
apartado 1 da Disposição 4.
Disposição 11. Objecto das reuniões periódicas dos pontos de contacto
1. As reuniões periódicas terão como objectivo:
a) permitir que os pontos de contacto conheçam e troquem as sua experiências, particularmente
no relativo ao funcionamento da Iber-Red;
b) oferecer uma plataforma de debate sobre
os problemas práticos e jurídicos encontrados pelos
organismos judiciais no quadro da cooperação judicial;
c) identificar as melhores práticas no âmbito da
cooperação judicial penal e civil e garantir a difusão
na Iber-Red da informação correspondente;
d) determinar iniciativas específicas diferentes
às mencionadas, mas que possuam fins análogos.
2. Os membros da Iber-Red certificar-se-ão de
que se leve às reuniões dos pontos de contacto a experiência obtida com o funcionamento dos mecanismo
específicos de cooperação estabelecidos nos instrumentos internacionais em vigor.
TÍTULO III.
SECRETARIA-GERAL DA IBER RED
Disposição 12. Secretaria-geral
A Secretaria-geral será desempenhada pela Secretaria Permanente da Conferência Ibero-americana
de Ministérios de Justiça.
Conferência Ibero-americana de Ministérios de
Justiça.
Entre as suas funções cabe destacar:
a) Manter actualizada a listagem de pontos de
contacto a disposição das autoridades mencionadas
no apartado 1 da Disposição 4;
b) Preparar as reuniões, elaborando a agenda do
dia, que será remetido, com suficiente antecedência,
aos membros da Iber-Red, podendo estes sugerir a
inclusão daqueles assuntos que considerem de interesse;
c) Coordenar a actuação dos membros em matéria de criação de um sistema de informação comparado;
d) Administrar os distintos níveis de acesso à
informação integrada na Iber Red;
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e) Receber e tramitar as novas adesões e pedidos
de ingresso.
f) Outras quaisquer de natureza análoga.
TÍTULO IV.
RELAÇÕES COM OUTRAS REDES
E ORGANISMOS COM COMPETÊNCIA
EM MATÉRIA DE COOPERAÇÃO JUDICIAL
INTERNACIONAL
Disposição 13. Redes Judiciais e organismos internacionais
1. Com o fim de cumprir os seus objectivos, a
Iber-Red pretende manter contactos e trocar experiências com outras redes de cooperação judicial e
organismos internacionais promotores da cooperação
internacional.

2. Desde que se estabeleçam no seu Direito
nacional respectivo, os pontos de contacto poderão
realizar funções operativas em relação com pontos de
contacto ou correspondentes de outros organismos.
Disposição 14. Corte (leia-se «Tribunal») Penal Internacional e Eurojust
1. Desde que se estabeleçam no seu Direito nacional respectivo, os pontos de contacto da Iber-Red
poderão desenvolver a sua função de apoio na correcta satisfação de pedidos de cooperação remetidas pela
Corte Penal Internacional.
2. Os pontos de contacto da Iber-Red, desde
que o estabeleça o seu Direito nacional respectivo,
poderão manter relações operativas com a unidade de
cooperação judicial penal da União Europeia, designada Eurojust.»
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