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1. Editorial

Juiz Conselheiro Dr. Luís António Noronha Nascimento

Em Março/Abril próximos o CSM 
muda parcialmente a sua composição 

interna: a dos vogais-juízes eleitos pelos 
seus pares em todo o território nacional.

Não é uma mudança do Conselho; 
é uma mudança de parte do Conselho 
igual àquelas outras que ocorrem quando 
finda a legislatura do Parlamento 
com a consequente eleição de novos 
representantes seus, quando finda o 
mandato do Presidente da República 
com a indigitação de novos vogais por si 
escolhidos ou quando finda o mandato do 
Presidente do S.T.J. com a subsequente 
eleição do seu sucessor.

O sábio modelo fixado pelos 
constituintes, na nossa Lei Fundamental, 
evita o bloqueio a que frequentemente 
assistimos na vizinha Espanha onde a fonte 
de designação é uninominal: o Parlamento; 
com a partidarização dos vogais eleitos 
para este órgão (sejam juízes ou não) o 
bloqueio das Cortes espanholas leva ao 
impasse frequente da eleição dos novos 
membros quando os mandatos já há muito 
terminaram.

Entre nós nada disso sucede.

A opção por um modelo tetrapartido de 
fontes de designação que há mais de trinta 
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anos vigora em Portugal (P.R., A.R., S.T.J., 
colégio eleitoral de juízes) impede que o 
atraso de uma das fontes se reflicta nas 
outras.

Daí que, com as eleições que se avizinham, 
não tenhamos senão uma mudança parcial 
do Conselho.

*

A curto prazo, o CSM terá tarefas 
inadiáveis.

Referimo-nos às reformas do mapa 
judiciário e do Código de Processo Civil, 
já em curso, e às prováveis alterações ao 
Estatuto dos Juízes portugueses.

O quadro conformador do mapa judiciário 
está fixado, mas falta algo de essencial 
para o qual o acompanhamento do CSM é 
imprescindível: a sua implementação.

Sem esse acompanhamento feito pelo 
Conselho, temos muitas dúvidas àcerca 
do êxito da sua implementação, ademais 
quando o novo modelo de gestão das 
comarcas de 1.ª instância prevê uma 
verdadeira “troika” na qual não nos 
revemos.

Troika é a palavra russa que designa os 
trenós puxados na neve por três renas e 
que os soviéticos usaram para designar a 
chefia tripartida como forma de limitar o 
poder absoluto de um só; simplesmente 
todas essas troikas falharam e resolveram-
se sempre com o poder de um só.

Será que esta troika na gestão dos 
Tribunais é o primeiro passo para 
burocratizar ministerialmente o 
funcionamento dos Tribunais?

Pergunta que nos leva a outra questão 
tanto mais pertinente quanto estamos 

numa época de crise onde as tentações para 
legislar ao sabor da maré são um perigo 
recorrente: o Estatuto dos Juízes deve 
estar ao abrigo – quanto às suas normas 
estruturantes – de opções, de maiorias e de 
soluções conjunturais.

O que significa que esse Estatuto deve 
ser pensado em função de princípios 
fundadores do Estado de direito e, nessa 
medida, deve comungar do valor legal 
reforçado das suas leis-fundamento.

*

É por tudo isso – e ainda porque uma 
época de crise potencia os perigos de 
intromissão – que o CSM deve ouvir os 
juízes.

Ouvi-los significa isso mesmo: ouvi-los, e 
não ser apenas o depositário de uma agenda 
de pareceres e de avaliações, trancado num 
gabinete fechado.

Ouvi-los significa deslocar-se, 
programadamente, às diversas regiões do 
país, sentindo os problemas específicos 
que cada província ou cada círculo coloca 
aos juízes e ainda aqueloutros que, 
uniformemente, abarcam o território todo.

O Conselho não pode substituir-se 
permanentemente, nessas funções, por um 
vogal como se não pretendesse dialogar 
cara a cara com os juízes, ou tivesse receio 
de o fazer, ou delegasse competências que 
são suas.

No tempo que se avizinha, de previsões 
dúbias e certezas inexistentes, o CSM tem 
que ser verdadeiramente o representante 
institucional dos juízes.

Ouvi-los é um pressuposto dessa 
representação.

Editorial
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2. Regulamentação

Preâmbulo

1. As actividades de formação complemen-
tar dos juízes assumem, actualmente, uma 
importância incontornável, sob uma dupla 
perspectiva. Em primeiro lugar, numa di-
mensão de valorização pessoal e técnica, es-
sencial para o cumprimento dos critérios de 
qualidade que pautam o exercício da judica-
tura. Em segundo lugar, numa dimensão fun-
cional mais estrita, que se desdobra em duas 
vertentes: no cumprimento dos requisitos le-
gais para o exercício de funções em tribunais 
de competência especializada e na participa-
ção em concursos curriculares tendo em vista 
a progressão na carreira.

Para além das normas legais que as regem, 
as actividades de formação complementar dos 
juízes têm sido alvo de diversos regulamentos 
e circulares emanados do Conselho Superior 
da Magistratura, ora com o objectivo de regu-
lamentar ou densificar aquele regime legal, 
ora com o propósito de esclarecer dúvidas 
suscitadas pelos respectivos destinatários. O 
regime normativo daquelas actividades sur-
ge, assim, disperso por diversos diplomas, em 
prejuízo da sua boa compreensão e mesmo da 
sua coerência.

À semelhança do que vem sendo feito 
noutras áreas da competência do Conselho 
Superior da Magistratura, procede-se à con-

Regulamento das actividades de formação complementar

densação, num único instrumento, da regula-
mentação das mencionadas actividades.

2. Tendo presente este objectivo, concen-
tram-se no capítulo I as disposições de carác-
ter geral e dedica-se o capítulo II à formação 
contínua a cargo do Centro de Estudos Judici-
ários (CEJ), estabelecendo critérios de prefe-
rência para a sua frequência, face ao limite de 
participantes anualmente definido pelo CEJ.

Dedica-se depois o capítulo III às activida-
des de formação académica e aos estágios ou 
actividades de formação de cariz não acadé-
mico. 

A este respeito esclarece-se que ao Con-
selho Superior da Magistratura apenas cabe 
autorizar a frequência de actividades forma-
tivas que tenham lugar no período de funcio-
namento (normal ou de turno) das secretarias 
judiciais, mediante a necessária dispensa de 
serviço, não estando os juízes obrigados a co-
municar as actividades que tenham lugar fora 
daquele período (sem prejuízo da avaliação, 
em sede própria, da perturbação que estas ac-
tividades eventualmente causem no desem-
penho profissional dos juízes).

Mas essa comunicação será sempre ne-
cessária se a actividade em causa se destinar 
a preencher o requisito consagrado no art.º 
44.º, n.º 2, alínea b), do Estatuto dos Magistra-
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dos Judicias, na versão introduzida pela Lei 
n.º 58/2008, de 28 de Agosto, tendo em vista o 
reconhecimento dessa relevância.

Para além da definição dos critérios para 
a concessão de dispensa de serviço, fixam-se 
também os critérios de preferência para aces-
so às actividades cujo número de participan-
tes é limitado.

Dada a sua especial importância, dedica-
-se o capítulo IV aos cursos de formação es-
pecializada previstos no art.º 44.º, n.º 2, al. 
a), do Estatuto dos Magistrados Judicias, na 
versão introduzida pela Lei n.º 58/2008, de 28 
de Agosto, reiterando que integram este con-
ceito apenas as acções de formação de Tipo C 
ministradas pelo CEJ, o mesmo não suceden-
do com as acções de formação dos restantes 
tipos, independentemente dos créditos que o 
CEJ atribua a cada uma delas, deixando claro 
que estes créditos não têm qualquer relevân-
cia nos movimentos judiciais.

Ponderando, contudo, que o CEJ não tem 
capacidade para ministrar cursos de for-
mação especializada a todos os juízes, com 
a prontidão necessária, considerando ain-
da que, ao erigir a frequência destes cursos 
como requisito para a colocação de juízes em 
determinados tribunais, o legislador refor-
çou as competências do Conselho Superior 
da Magistratura em matéria de formação 
complementar, impondo-lhe a obrigação de 
assegurar aquele tipo de formação, prevê-se 
expressamente a possibilidade de o Conselho 
Superior da Magistratura conferir a quali-
dade de cursos de formação especializada a 
outras acções de formação, desta forma am-
pliando o leque dos cursos disponíveis.

Capítulo I
Disposições gerais

Artigo 1.º
(Actividades de Formação)

Para os efeitos deste Regulamento, consi-
deram-se actividades de formação comple-
mentar dos juízes, para além da formação 
contínua cometida ao Centro de Estudos Ju-
diciários, todas as actividades de formação 

académica e todos os estágios ou actividades 
de formação de cariz não académico conexas 
com a sua actividade profissional, às quais o 
Conselho Superior da Magistratura reconhe-
ça essa relevância.

Artigo 2.º
(Dispensa de serviço para 
actividades de formação)

1 - Não existindo inconveniente para o 
serviço, aos magistrados judiciais podem ser 
concedidas pelo Conselho Superior da Ma-
gistratura dispensas de serviço para partici-
pação em congressos, simpósios, cursos, se-
minários ou outras realizações, que tenham 
lugar no País ou no estrangeiro, conexas com 
a sua actividade profissional. 

2 - É ainda aplicável aos magistrados judi-
ciais, com as devidas adaptações, o disposto 
na lei geral sobre o regime de bolseiro, dentro 
e fora do País, quando se proponham realizar 
programas de trabalho e estudo, bem como 
frequentar cursos ou estágios de reconhecido 
interesse público.

Capítulo II
Formação contínua

Artigo 3.º
(Participação em acções 
de formação contínua)

1 – Os magistrados judiciais em exercício 
de funções têm o direito e o dever de parti-
cipar em acções de formação contínua, asse-
guradas pelo Centro de Estudos Judiciários, 
em colaboração com o Conselho Superior da 
Magistratura. 

2 – Os magistrados judiciais em exercício 
de funções devem participar anualmente em, 
pelo menos, duas acções de formação contí-
nua, podendo o Conselho Superior da Magis-
tratura estabelecer um limite máximo.

3 – Pelo menos uma destas acções de for-
mação deverá ter duração não superior a um 
dia.

4 – A frequência e o aproveitamento dos 
magistrados judiciais nas acções de formação 
contínua são tidos em conta para efeitos do 
disposto no n.º 1 do artigo 37.º, do Estatuto 

Regulamentação
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dos Magistrados Judiciais. 
5 – A participação dos magistrados em ac-

ções de formação contínua fora da comarca 
onde se encontrem colocados confere-lhes o 
direito a abono de ajudas de custo, bem como, 
tratando-se de magistrados colocados nas re-
giões autónomas que se desloquem ao conti-
nente para esse efeito, o direito ao reembolso, 
se não optarem pelo recebimento antecipa-
do, das despesas resultantes da utilização de 
transportes aéreos, nos termos da lei. 

6 – Os direitos previstos no número ante-
rior são conferidos até ao número de acções 
mencionado no n.º 2 e se as acções a frequen-
tar não forem disponibilizadas por meios 
técnicos que permitam a sua frequência à 
distância.

Artigo 4.º
(Pressupostos da dispensa de serviço)

1 – O Conselho Superior da Magistratura 
concederá dispensa de serviço para frequên-
cia de acções de formação quando não exis-
tam atrasos nos processos judiciais a cargo do 
respectivo requerente ou, caso existam, a ac-
ção de formação não implicar inconveniente 
para o serviço.

2 – O pedido de inscrição em acções de for-
mação contínua equivale ao compromisso da 
verificação dos pressupostos enunciados no 
número anterior.

Artigo 5.º
(Critérios de preferência)

Sem prejuízo da obrigatoriedade da for-
mação contínua expressa no art.º 3.º, n.º 2, e 
da eventualidade de serem organizadas ac-
ções de formação destinadas exclusivamente 
a magistrados com menor antiguidade ou a 
magistrados colocados nos tribunais supe-
riores, a selecção dos candidatos admitidos a 
frequentar as acções de formação respeitará 
os seguintes critérios de preferência, pela or-
dem indicada:

a) Exercer funções em tribunais de primei-
ra instância;

b) Não ter frequentado anteriores acções 
de formação do mesmo tipo ou equiparadas 
nos termos dos artigos 17.º, n.º 2;

c) Nos casos das acções de formação de 
Tipo C, ser efectivo nos tribunais referidos 
nos artigos 44.º, n.º 2, e 45.º, n.º 2, do Estatuto 
dos Magistrados Judiciais, na versão intro-
duzida pela Lei n.º 58/2008, de 28 de Agosto, 
relativamente aos cursos vocacionados para 
a jurisdição correspondente, ou, aí sendo in-
terino em virtude da antiguidade, estar em 
condições de aceder à efectividade antes do 
próximo movimento judicial ordinário;

d) Não ter frequentado acções de formação 
vocacionadas para a mesma jurisdição;

e) Mérito;
f) Antiguidade.

Artigo 6.º
(Cursos complementares)

1 – Os critérios de preferência enunciados 
no artigo anterior não se aplicam às acções de 
formação vocacionadas para o exercício dos 
cargos de formador nos tribunais, magistra-
do judicial coordenador ou presidente da co-
marca.

2 – O Conselho Superior da Magistratura 
divulgará, com a necessária antecedência, os 
critérios de admissão a cada um destes cursos 
complementares.

Capítulo III
Actividades de formação académica 

e Estágios ou actividades de formação 
de cariz não académico

Secção I
Actividades de formação académica

Artigo 7.º
(Necessidade de dispensa de serviço)

1 – Os juízes que pretendam ingressar em 
actividades de formação académica, desig-
nadamente doutoramentos, mestrados ou 
pós-graduações, que tenham lugar durante o 
período normal de funcionamento dos tribu-
nais, deverão solicitar previamente ao Con-
selho Superior da Magistratura a necessária 
dispensa de serviço.

2 – O Vice-Presidente do Conselho Supe-
rior da Magistratura decidirá, ouvindo pre-
viamente a SALTJ e a SAAFR.

Regulamento das actividades de formação complementar
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Artigo 8.º
(Pressupostos da dispensa)

1 – Na concessão da dispensa será ponde-
rado o interesse público da actividade de for-
mação, nos termos previstos no art.º 16.º, n.º 1, 
e a ausência de inconveniente para o serviço.

2 – A ausência de inconveniente para o ser-
viço decorrerá, entre outros factores:

a) Da inexistência de serviço atrasado na 
titularidade do requerente;

b) Da circunstância de a actividade forma-
tiva ocupar o horário de funcionamento dos 
tribunais em medida pouco significativa para 
o respectivo serviço;

c) Da possibilidade de substituir o reque-
rente sem prejuízo para o serviço do substi-
tuto.

Artigo 9.º
(Elementos a transmitir 

ao Conselho Superior da Magistratura)
1 – No requerimento em que solicitar a 

dispensa de serviço, o requerente deverá co-
municar o local e o horário da actividade for-
mativa, identificar a entidade que a ministra, 
descrever o seu conteúdo pedagógico e fun-
damentar a ausência de inconveniente para o 
serviço.

2 – Este requerimento será instruído com 
uma certidão comprovativa da inexistência 
de serviço atrasado na titularidade do reque-
rente, emitida pelos respectivos serviços, sem 
prejuízo da apresentação de outros elemen-
tos que o requerente considere pertinentes.

3 – O Conselho Superior da Magistratura 
poderá convidar o requerente a prestar ou-
tras informações que considere úteis.

Artigo 10.º
(Relevância na colocação em juízos 

de competência especializada)
1 – Os juízes que pretendam invocar o tí-

tulo de Mestre ou Doutor em direito para os 
efeitos do disposto no art.º 44.º, n.º 2, al. b), 
Estatuto dos Magistrados Judiciais, na ver-
são introduzida pela Lei n.º 58/2008, de 28 de 
Agosto, devem solicitar ao Conselho Superior 
da Magistratura o reconhecimento daquele 
título para esse efeito.

2 – O pedido poderá ser feito antes ou de-
pois da obtenção do título.

3 – O requerente deverá identificar a enti-
dade que outorga o título e descrever os con-
teúdos pedagógicos inerentes ao mesmo.

4 – O pedido será acompanhado de com-
provativo da obtenção do título, caso seja pos-
terior a esta obtenção.

5 – A decisão caberá ao Plenário do Conse-
lho Superior da Magistratura, sendo precedi-
da de parecer da SAAFR.

Secção II
Estágios ou actividades de formação 

de cariz não académico

Artigo 11.º
(Regime da dispensa de serviço)

1 – Caberá ao Conselho Superior da Magis-
tratura autorizar dispensas de serviço para 
participação de juízes em actividades de for-
mação de cariz não académico, que tenham 
lugar no País ou no estrangeiro, conexas com 
a sua actividade profissional, desde que não 
comportem inconveniente para o serviço e te-
nham duração não superior a três meses.

2 – Às dispensas de serviço referidas nes-
te artigo poder-se-ão candidatar juízes com 
classificação de serviço não inferior a bom 
com distinção e com, pelo menos, cinco anos 
de serviço efectivo na magistratura judicial.

3 – Findo o período de dispensa de serviço, 
no caso de esta ter sido concedida por mais de 
cinco dias, o juiz deve apresentar ao Conselho 
Superior da Magistratura, no prazo máximo 
de 60 dias, relatório da sua actividade, o qual 
será integrado no respectivo processo indivi-
dual.

Artigo 12.º
(Critérios de preferência)

A selecção dos candidatos admitidos a fre-
quentar as referidas actividades de formação 
respeitará os seguintes critérios de preferên-
cia, pela ordem indicada:

a) Nunca ter sido admitido a frequentar 
actividades de formação de cariz não acadé-
mico;

Regulamentação
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b) Não ter frequentado actividades de for-
mação de cariz não académico vocacionadas 
para a mesma jurisdição;

c) Mérito;
d) Antiguidade.

Secção III
Equiparação a bolseiro

Artigo 13.º
(Candidatura)

1 – A equiparação a bolseiro está limitada, 
em cada ano, a seis magistrados judiciais, 
com pelo menos oito anos de serviço efectivo 
na magistratura judicial e com classificação 
de serviço não inferior a bom com distinção.

2 – As candidaturas ao regime de equipara-
ção a bolseiro devem ser apresentadas até 31 
de Maio de cada ano, sem prejuízo da análise 
de situações excepcionais.

3 – Na apresentação da candidatura, os 
candidatos devem identificar, tão pormenori-
zadamente quanto possível, a natureza ou a 
área do projecto, curso ou actividade que pre-
tendem desenvolver, a metodologia a adop-
tar, o prazo previsível para a sua concretiza-
ção e declaração de aceitação do orientador.

4 – O Conselho Plenário do Conselho Supe-
rior da Magistratura apreciará cada uma das 
candidaturas nos termos previstos no art.º 
10.º-A, n.º 3, do Estatuto dos Magistrados Ju-
diciais, e no art.º 2.º, n.º 2, do presente Regula-
mento, procedendo à elaboração da proposta 
a remeter ao Ministro da Justiça.

5 – A apreciação referida no número ante-
rior será precedida de parecer emitido pela 
SAAFR.

6 – Caso entenda que, em concreto, não se 
mostram preenchidos os requisitos necessá-
rios para a sua aprovação, o Conselho Supe-
rior da Magistratura 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.

Artigo 14.º
(Regime)

1 – O prazo a considerar para as situações 
de equiparação a bolseiro é de um ano para 

doutoramento e de três meses para as ou-
tras actividades, prazos estes prorrogáveis 
por idêntico período, até um máximo de três 
anos, no caso de doutoramento, e, excepcio-
nalmente, de um ano, nos restantes casos.

2 – Sem embargo do cumprimento dos 
deveres gerais que decorrem, designada-
mente, do art.º 6.º do Regulamento aprovado 
pelo Despacho Normativo n.º 18/01, de 19 de 
Abril, os candidatos a quem seja concedido o 
regime de equiparação a bolseiro devem apre-
sentar ao Conselho Superior da Magistratura 
um relatório das actividades desenvolvidas, 
no termos do respectivo prazo ou período de 
prorrogação.

3 – A eventual autorização de prorrogação 
depende, além do mais, da análise do relató-
rio de actividade e de parecer do respectivo 
orientador.

4 – Findo o período de equiparação a bol-
seiro, o juiz deve apresentar ao Conselho Su-
perior da Magistratura, no prazo máximo de 
60 dias, relatório da sua actividade, o qual será 
integrado no respectivo processo individual.

5 – Os aspectos não especificamente as-
sinalados seguem as regras constantes do 
Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de Agosto, e do 
Regulamento aprovado pelo Despacho Nor-
mativo n.º 181/01.

Secção IV
Disposições gerais

Artigo 15.º
(Pressupostos)

1 – Nas propostas, autorizações e dispen-
sas de serviço referidas nas Secções II e III do 
presente capítulo ter-se-á sempre em conta a 
afirmação do interesse público e a ausência 
de grave inconveniente para o serviço, procu-
rando salvaguardar-se o interesse profissio-
nal dos requerentes.

2 – Sem prejuízo da explicitação, pelos 
candidatos, dos motivos que justificam a afir-
mação do interesse público e a ausência de 
grave inconveniente para o serviço, a aferição 
destes requisitos ficará a cargo do Conselho 
Superior da Magistratura, que colherá, para o 
efeito, os elementos pertinentes.

Regulamento das actividades de formação complementar
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Artigo 16.º
(Interesse público)

1 – O interesse público resultará da suscep-
tibilidade de a formação habilitar o candidato 
com conhecimentos úteis e relevantes para o 
desempenho da actividade profissional e da 
susceptibilidade de contribuir, com resulta-
dos relevantes, para o exercício, em geral, da 
função judicial.

2 – A aferição deste requisito será precedi-
da de parecer emitido pela SAAFR.

Artigo 17.º
(Inexistência de grave 

inconveniente para o serviço)
1 – A inexistência de inconveniente para o 

serviço deverá ser objecto de parecer da SAL-
TJ, em função dos seguintes factores:

a) Inexistência de serviço atrasado, na titu-
laridade do candidato;

b) Possibilidade de substituição atempada 
do candidato, pelo Conselho Superior da Ma-
gistratura, no lugar em que está colocado, de 
forma a prevenir adiamentos de actos judi-
ciais ou atraso no funcionamento do tribunal.

2 – A inexistência de serviço atrasado será 
comprovada através de certidão emitida pelos 
respectivos serviços, no caso de estágios ou 
actividades de formação de cariz não acadé-
mico, e através de uma inspecção sumária, no 
caso de equiparação a bolseiro.

Capítulo IV
Cursos de formação especializada

Artigo 18.º
(Definição)

1. Para os efeitos do disposto no art.º 44.º, 
n.º 2, al. a), do Estatuto dos Magistrados Ju-
dicias, na versão introduzida pela Lei n.º 
58/2008, de 28 de Agosto, consideram-se cur-
sos de formação especializada as acções de 
formação do Tipo C ministradas pelo Centro 
de Estudos Judiciários.

2. Consideram-se também cursos de for-
mação especializada os cursos de pós-gradua-
ção e as acções de formação, organizadas pelo 
Conselho Superior da Magistratura ou por 
outras entidades, a que aquele Conselho ve-

nha a atribuir essa relevância, ponderados o 
seu conteúdo, duração e qualidade científica.

Artigo 19.º
(Curso de pós-graduação)

À equiparação dos cursos de pós-gradua-
ção a cursos de formação especializada, para 
os efeitos do disposto no art.º 44.º, n.º 2, al. a), 
do Estatuto dos Magistrados Judiciais, na ver-
são introduzida pela Lei n.º 58/2008, de 28 de 
Agosto, aplica-se, com as devidas adaptações, 
o disposto no art.º 10.º.

Artigo 20.º
(Outras acções de formação)

1 – O Conselho Superior da Magistratura 
anunciará, com a antecedência possível, as 
acções de formação a que atribui a relevância 
prevista no art.º 18.º, n.º 2.

2 – A dispensa de serviço para a frequên-
cia destas acções de formação está sujeita aos 
critérios de preferência previstos no art.º 5.º.

3 – A frequência destas acções de formação 
releva para os efeitos dos limites impostos no 
art.º 3.º, n.º 2.

Aprovado na Sessão do Plenário, de 14 de Fevereiro de 2012

Regulamentação
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Regulamento das férias e turnos judiciais

Capítulo I
 Férias

Artigo 1.º
Férias Judiciais

As férias judiciais decorrem de 22 de 
Dezembro a 3 de Janeiro, do Domingo de 
Ramos à Segunda-feira de Páscoa e de 16 de 
Julho a 31 de Agosto.

Artigo 2.º
Direito a férias

1 – Os magistrados judiciais têm direito, 
em cada ano civil, a um período de férias, 
calculado de acordo com as seguintes regras:

a) 25 dias úteis de férias até completar 39 
anos de idade.

b) 26 dias úteis de férias até completar 49 
anos de idade.

c) 27 dias úteis de férias até completar 59 
anos de idade.

d) 28 dias úteis de férias a partir dos 59 anos 
de idade.

2 – A idade relevante para efeitos de 
aplicação do número anterior é aquela que 
o magistrado judicial completar até 31 de 
Dezembro do ano em que as férias se vencem.

3 – Os magistrados judiciais têm ainda 
direito a um dia útil de férias por cada 10 anos 
de serviço efectivamente prestado, a partir 
da data em que se completem os decénios 
previstos na lei. 

4 – O direito a férias vence-se no dia 1 de 
Janeiro de cada ano e reporta-se, em regra, ao 
serviço prestado no ano civil anterior.

Artigo 3.º
Gozo de férias

1 – Os magistrados gozam as suas férias 
pessoais preferencialmente durante o período 
de férias judiciais, devendo a respectiva 
marcação ser efectuada de acordo com os 

seus interesses, sem prejuízo de se assegurar, 
em todos os casos, o regular funcionamento 
dos tribunais, designadamente do serviço de 
turno a que se encontrem sujeitos, bem como 
do trabalho que haja de ter lugar em férias nos 
termos da lei.

2 – Por motivo de serviço público, motivo 
excepcional justificado ou outro legalmente 
previsto, os magistrados judiciais podem 
gozar as suas férias em períodos diferentes 
dos referidos no número anterior.

3 – O gozo de férias em período distinto 
deve acarretar o mínimo prejuízo para o 
exercício da função e a ausência no período 
autorizado de férias não pode em caso algum 
prejudicar a execução do serviço urgente.

4 – Por razões imperiosas e imprevistas, 
decorrentes do regular funcionamento dos 
tribunais, com uma antecedência mínima de 
5 dias, o Conselho Superior da Magistratura 
pode determinar o regresso às funções, sem 
prejuízo do direito que cabe aos magistrados 
de gozarem, em cada ano civil, os dias úteis 
de férias a que tenham direito nos termos 
legalmente previstos.

5 – Salvo nos casos previstos no presente 
regulamento, as férias devem ser gozadas no 
decurso do ano civil em que se vencem.

6 – As férias respeitantes a determinado 
ano podem, por conveniência de serviço ou 
motivo fundado, ser gozadas no ano civil 
imediato, seguidas ou não das férias vencidas 
neste. 

Artigo 4.º
Marcação das férias pessoais

1 – As férias podem ser gozadas seguida ou 
interpoladamente.

2 – No caso de opção pelo gozo seguido, o 
magistrado judicial poderá desfrutar de um 
período de, pelo menos, vinte e dois dias úteis. 

3 – A parte remanescente das férias pessoais 
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pode ser gozada imediatamente antes ou 
a seguir ao período referido no número 
anterior, desde que se contenha no lapso 
temporal definido como férias judiciais.

4 – A opção pelo gozo de férias seguidas 
pelo período ininterrupto de vinte e dois 
dias úteis, poderá constituir, nos termos do 
art.º 28.º, n.º 3, do Estatuto dos Magistrados 
Judiciais, motivo justificado para o gozo de 
tais dias para além ou para aquém do período 
compreendido entre 16 de Julho e 31 de Agosto. 

5 – A escolha dos dias aquém ou além do 
período de 16 de Julho a 31 de Agosto deverá 
sempre compreender o menor número de 
dias que for possível fora do período normal 
de férias.

6 – A escolha dos dias aquém ou além 
do período referido no número anterior 
não deverá ser deferida se, em sua razão, 
houver acentuado prejuízo para o normal 
funcionamento do Tribunal.

7 – No caso de gozo interpolado, um dos 
períodos não pode ser inferior a metade dos 
dias de férias a que o magistrado judicial 
tenha direito.

8 – Sem prejuízo do disposto nos artigos 
anteriores, e salvo os casos de conveniência 
de serviço, devidamente fundamentada, não 
pode ser imposto ao magistrado judicial o 
gozo interpolado de férias a que tem direito.

Artigo 5.º
Mapas de Férias

1 – A organização dos mapas anuais de 
férias compete:

a) Ao Presidente do Supremo Tribunal 
de Justiça, no que respeita aos juízes 
conselheiros e aos juízes assessores colocados 
no respectivo tribunal;

b) Ao Presidente do Tribunal da Relação, 
no que respeita aos juízes desembargadores e 
aos juízes auxiliares colocados no respectivo 
tribunal e aos juízes de direito que exerçam 
funções na respectiva circunscrição 
territorial, sem prejuízo do referido nas 
alíneas a), parte final, e c);

c) Aos Presidentes das Comarcas previstas 
na Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto, no 
respeita aos magistrados judiciais que 

exerçam funções na respectiva circunscrição 
territorial. 

2 – Os mapas de férias são organizados com 
a audição prévia dos magistrados.

3 – Sempre que possível, a organização dos 
mapas anuais de férias relativos a juízes de 
direito deve ser precedida de reunião entre 
os magistrados que exerçam funções no 
mesmo Círculo Judicial ou nos Agrupamentos 
previstos no art.º 37.º, n.º 3, do Regulamento 
da Lei de Organização e Funcionamento 
dos Tribunais Judiciais, com o objectivo de 
harmonizar os interesses individuais de cada 
juiz e o regular funcionamento do serviço 
de turno no decurso do período de férias 
judiciais.     

4 – A reunião referida no número anterior 
será presidida pelo Presidente das Comarcas 
previstas na Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto, 
nos círculos judiciais de Lisboa e Porto pelo 
Juiz Presidente do Agrupamento previsto 
no art.º 37.º, n.º 3, do Regulamento da Lei de 
Organização e Funcionamento dos Tribunais 
Judiciais com maior antiguidade na carreira 
e, nos restantes casos, pelo Juiz de Círculo 
com maior antiguidade na carreira.

5 – Com vista a garantir o regular 
funcionamento dos tribunais, os mapas de 
férias são remetidos ao Conselho Superior da 
Magistratura acompanhados de parecer dos 
Presidentes dos Tribunais referidos no n.º 1 
quanto à correspondente harmonização com 
os mapas de férias anuais propostos para os 
magistrados do Ministério Público e para os 
funcionários de justiça colocados na área das 
respectivas circunscrições territoriais. 

6 – A aprovação do mapa de férias dos 
magistrados compete ao Conselho Superior 
da Magistratura, o qual pode delegar poderes 
para o acto.

7 – Os mapas a que se refere o presente 
artigo são elaborados de acordo com o modelo 
definido e aprovado pelo Conselho Superior 
da Magistratura, nestes se referenciando, 
para cada magistrado, o tribunal ou juízo em 
que presta funções, o período ou os períodos 
de férias escolhidos e o magistrado substituto, 
observando-se o regime de substituição 
previsto na lei nos casos em que este não seja 
indicado.

Regulamentação
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8 – O mapa de férias é aprovado até ao 30.º 
dia que antecede o Domingo de Ramos.

Artigo 6.º
Contacto em período de férias

Antes do início de férias, o magistrado 
judicial deve indicar ao Presidente do 
Tribunal da Relação a forma como poderá ser 
eventualmente contactado.

Artigo 7.º
Interrupção das férias

1 – As férias são interrompidas por motivo 
de licença parental, adopção ou outro 
fundamento previsto na lei geral.

2 – As férias são, igualmente, interrompidas 
por doença e para assistência a familiares 
doentes, situações a que se aplicam, com 
as necessárias adaptações, os respectivos 
regimes legais.

3 – Por razões imperiosas e imprevistas, 
decorrentes do regular funcionamento 
dos tribunais, pode ainda ser determinado 
o adiamento ou a interrupção das férias, 
por despacho fundamentado do Conselho 
Superior da Magistratura, o qual pode delegar 
poderes para o acto, podendo o período 
correspondente à interrupção ser gozado, 
com as necessárias adaptações, nos termos 
previstos no presente regulamento. 

4 – Caso ocorra a situação de interrupção 
das férias prevista no número anterior, o 
magistrado judicial tem direito:

a) Ao pagamento das despesas de transporte 
efectuadas;

b) A uma indemnização igual ao montante 
das ajudas de custo por inteiro, relativas 
aos dias de férias não gozados, nos termos 
da tabela em vigor para as deslocações no 
continente, salvo se outra mais elevada for 
de atribuir ao magistrado judicial, no caso de 
este o demonstrar inequivocamente. 

5 – O disposto na alínea b) do número 
anterior aplica-se independentemente do 
local em que o magistrado judicial gozar 
férias.

Artigo 8.º
Impossibilidade de gozo de férias

Nos casos em que o magistrado judicial 
não pode gozar, no respectivo ano civil, a 
totalidade ou parte das férias já vencidas, 
nomeadamente por motivo de maternidade, 
paternidade, adopção ou doença, os restantes 
dias de descanso serão gozados em momento 
a acordar com o Conselho Superior da 
Magistratura até ao termo do ano civil 
imediato ao do seu regresso ao serviço.

Artigo 9.º
Repercussão das faltas 

e licenças nas férias
1 – A não comparência dos magistrados 

judiciais ao abrigo do art.º 10.º e as dispensas 
de serviço previstas no art.º 10.º-A do Estatuto 
dos Magistrados Judiciais não implicam, 
enquanto regime especial, qualquer desconto 
nas férias.

2 – As faltas injustificadas descontam nas 
férias do ano civil seguinte, na proporção de 
um dia de férias por cada falta.

3 – Da aplicação do disposto no número 
anterior não pode resultar um período de 
férias inferior a oito dias úteis consecutivos.

 
Capítulo II

Turno de férias e serviço urgente

Artigo 10.º
Turnos de férias

1 – A organização do serviço de turno deve 
ser efectuada em momento anterior ao da 
feitura dos mapas de férias de cada juiz, de 
forma a que, quem opte pelo regime de férias 
seguidas, nesse período não haja turnos, nem 
substituições a fazer pelo magistrado judicial 
que se encontre em gozo de férias.

2 – Aquela organização deve promover o 
equilíbrio entre o número de dias úteis que 
cada magistrado deve prestar no serviço de 
turno, sempre que tal seja possível.

3 – Relativamente a cada dia de turno de 
férias, deverá ser indicado o juiz efectivo e o 
juiz suplente. 

4 – No período das férias judiciais, o juiz 

Regulamento das Férias e Turnos Judiciais
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substituto referido no n.º 4 do art.º 28.º-A 
do Estatuto dos Magistrados Judiciais será 
o magistrado judicial de turno, ou o seu 
suplente nos casos de impedimento daquele, 
o qual terá jurisdição em toda a circunscrição 
territorial a que o turno respeita.

5 – Nas suas ausências, faltas e 
impedimentos, os magistrados designados 
são substituídos por aqueles que se lhes sigam 
na ordem de designação.

6 – Nas situações excepcionais de gozo de 
férias fora do período legal, o juiz substituto 
será o substituto legal que não se encontre de 
férias.

7 – É ao juiz de turno que cabe assegurar 
toda a tramitação dos processos que correm 
termos em férias judiciais na respectiva 
circunscrição territorial. 

8 – Ficam isentos da prestação de serviço de 
turno os magistrados judiciais que exerçam 
funções de juiz de círculo.

9 – Os juízes estagiários não asseguram a 
realização do serviço de turno.

Artigo 11.º
Organização dos turnos de férias

1 – Os turnos de férias judiciais devem ser 
organizados até ao 30.º dia que anteceda o 
início do período de férias de Natal do ano 
anterior e têm validade até ao dia seguinte 
ao da publicação do movimento judicial 
ordinário.

2 – Os modelos referidos pelo art.º 28.º-A 
do Estatuto dos Magistrados Judiciais são 
aplicáveis aos Tribunais da Relação e aos 
Tribunais de Primeira Instância e ficam 
disponibilizados no sítio da Internet do 
Conselho Superior da Magistratura.

3 – Os referidos modelos comportam quatro 
variantes:

a) Modelo geral; 
b) Modelo referente ao Quadro 

Complementar de Juízes; 
c) Modelo referente ao quadro de juízes 

estagiários;
d) Modelo referente aos Juízes 

Desembargadores ou Juízes auxiliares na 
Relação. 

4 – Na sequência da reunião de turnos 

e em observância com o ali decidido, cada 
magistrado terá de preencher o modelo 
disponibilizado, que deve ser dirigir ao 
respectivo Presidente da Relação.

Artigo 12.º
Serviço urgente

1 – Nos tribunais de primeira instância são 
ainda organizados turnos para assegurar 
o serviço urgente previsto no Código de 
Processo Penal, na Lei de Cooperação 
Judiciária em Matéria Penal, na Lei de Saúde 
Mental, na Lei de Promoção e Protecção de 
Crianças e Jovens em Perigo, no Regime 
Jurídico de Entrada, Permanência, Saída e 
Afastamento de Estrangeiros do Território 
Nacional e  na Lei Tutelar Educativa, que deva 
ser executado aos sábados, nos feriados que 
recaiam em segunda-feira e no segundo dia 
feriado, em caso de feriados consecutivos.

2 – São designados para o serviço de turno, 
por cada dia:

a) Nas comarcas de Lisboa e do Porto, dois 
juízes de direito; 

b) Nos restantes círculos judiciais, um juiz 
de direito; 

3 – Nas suas ausências, faltas e 
impedimentos, os magistrados designados 
são substituídos por aqueles que se lhes sigam 
na ordem de designação.

4 – A indicação dos magistrados para 
realizarem os turnos referidos nos números 
anteriores cabe ao Presidente do Tribunal da 
Relação, com audição prévia dos mesmos e, 
sempre que possível, com a antecedência de 
60 dias.

5 – Pelo serviço prestado é devido 
suplemento remuneratório nos termos da lei.    

 
Capítulo III

Situações funcionais específicas

Artigo 13.º
Juízes colocados nas Regiões Autónomas

1 – Os magistrados em serviço nas 
Regiões Autónomas têm direito ao gozo 
de férias judiciais de Verão no continente, 
acompanhados do agregado familiar, ficando 

Regulamentação
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as despesas de deslocação a cargo do Estado.
2 – Quando os magistrados, em gozo de 

férias ao abrigo do disposto no número 
anterior, tenham de se deslocar à respectiva 
Região Autónoma para cumprirem o serviço 
de turno que lhes couber, as correspondentes 
despesas de deslocação ficam a cargo do 
Estado.

Artigo 14.º
Juízes do Quadro Complementar

1 – Os magistrados judiciais colocados 
nos Quadros Complementares participam, 
durante o período das férias judiciais, no 
regime de turnos que estiverem organizados 
para a execução do serviço urgente nas 
Comarcas previstas na Lei n.º 52/2008, de 
28 de Agosto, ou no Círculo Judicial onde 
estiverem colocados. 

2 – Nos casos em que é possível fixar, 
antecipadamente, o local onde os mesmos 
estão a exercer funções aquando da realização 
dos turnos e do gozo das férias marcadas, os 
magistrados judiciais colocados entram no 
regime geral da circunscrição territorial onde 
estejam colocados, sempre que tal seja viável. 

3 – Nas situações contempladas no número 
anterior, e caso ocorra posterior colocação 
do magistrado judicial em circunscrição 
territorial diferente daquela em que exercia 
funções, o mesmo assegurará o turno que lhe 
tinha sido atribuído, desde que essa posterior 
colocação não vise a substituição de um outro 
juiz de direito que ainda deva assegurar o 
serviço de turno.   

4 – Não sendo possível tal fixação prévia, os 
respectivos Presidentes da Relação farão as 
necessárias adaptações dos turnos, em cada 
caso. 

 Artigo 15.º
Férias em caso de comissão de serviço 

e requisição em entidades sujeitas a 
regime diferente do da função pública

1 – O magistrado judicial que seja autorizado 
a exercer funções em comissão de serviço ou 
requisição em entidades sujeitas a regime 
diferente do vigente na função pública deve 
gozar as férias a que tenha direito antes do 

início da comissão de serviço ou requisição.
2 – Quando não seja possível gozar férias 

nos termos previstos no número anterior, 
tem direito a receber, nos sessenta dias 
subsequentes ao início da comissão de 
serviço ou da requisição, a remuneração 
correspondente ao período de férias não 
gozado e o respectivo subsídio, se ainda o não 
tiver percebido.

3 – Para além do disposto nos números 
anteriores, o magistrado judicial tem direito 
a receber, nos sessenta dias subsequentes ao 
início de qualquer daquelas situações, uma 
remuneração correspondente ao período de 
férias relativo ao tempo de serviço prestado 
nesse ano, bem como o subsídio de férias 
correspondente.

4 – O magistrado judicial que, no ano 
de regresso ao serviço, após a comissão de 
serviço ou requisição, apresentar documento 
comprovativo de que não gozou, nesse ano, a 
totalidade ou parte das férias que lhe cabem 
nos termos do presente regulamento, ou aos 
dias restantes, tem direito, respectivamente, 
aos dias de férias que lhe cabem, ou aos 
dias restantes, não podendo verificar-se em 
qualquer caso duplicação de férias ou dos 
correspondentes abonos.

5 – Aos magistrados judiciais em comissão 
de serviço que gozem do Estatuto de Agente 
da Cooperação é aplicável o disposto no art.º 
19.º, n.º 1, al. b), da Lei n.º 13/2004, de 14 de 
Abril. 

Capítulo IV
Disposições comuns

Artigo 16.º
Escolha do período de férias 

e de turno judicial
1 – A escolha do período de férias e de turno 

para assegurar o serviço urgente durante 
as férias judiciais deve ser consensualizada 
entre os magistrados que exerçam funções na 
respectiva circunscrição territorial.

2 – Na falta de acordo, a escolha é efectuada 
segundo a ordem de antiguidade do juiz na 
função, sem prejuízo das preferências que 
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forem concedidas pelo presente Regulamento 
ou por outro qualquer instrumento legislativo.

3 – Aos cônjuges ou pessoas que vivam há 
mais de dois anos em condições análogas às 
dos cônjuges igualmente juízes que exerçam 
simultaneamente funções nas Comarcas 
previstas na Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto 
ou em Círculo Judicial é dada preferência na 
marcação de férias em períodos coincidentes.

4 – Sem prejuízo do regular funcionamento 
dos respectivos tribunais, pode ser atribuída 
preferência na marcação de férias em 
períodos coincidentes, perante determinadas 
situações, por forma a poder proporcionar a 
compatibilização das férias com cônjuges ou 
pessoas que vivam há mais de dois anos em 
condições análogas às dos cônjuges. 

5 – Nas situações previstas nos dois 
números anteriores, e nos casos de as 
preferências neles consignadas não poderem 
ser efectivadas relativamente ao gozo de 22 
dias de férias, nomeadamente em face das 
necessidades de serviço ou de impossibilidade 
resultante das restante normação constante 
deste regulamento, deverão tais preferências 
abarcar o desfrute de um mínimo de período 
de férias pessoais correspondente, em média, 
a metade do número de dias de férias pessoais 
a que o magistrado judicial tem direito. 

6 – Caso o magistrado judicial não efectue 
o preenchimento referido no n.º 4 do 
art.º 11.º do presente regulamento ou não 
escolha formalmente o ou os períodos em 
que pretende gozar as suas férias pessoais, 
compete às entidades previstas no n.º 1 
do art.º 5.º deste mesmo regulamento a 
respectiva inclusão nos mapas de turno das 
férias judiciais e a definição do ou períodos de 
férias judiciais a que tem direito, de harmonia 
com as necessidades do serviço e, quanto 
aos últimos, respeitando o que se encontra 
consignado no precedente art.º 4.º, n.º 7.

Artigo 17.º
Turnos colectivos

1 – No período compreendido entre 16 
de Julho a 31 de Agosto, quando a dispersão 
geográfica do Círculo Judicial ou das demais 

circunstâncias territoriais agregadas para 
efeitos de assegurar o serviço urgente 
ou o volume e a complexidade de serviço 
habitualmente distribuído assim o exigirem, 
podem ser organizados turnos compostos por 
mais de um juiz de direito.     

2 – Excepcionalmente, sempre que as 
circunstâncias assim o justificarem, podem 
ainda ser organizados turnos colectivos nos 
períodos de férias de Natal e de Páscoa.

3 – Nos casos previstos nos números 
anteriores, a fim de assegurar o gozo 
preferencial das férias pessoais dos 
magistrados judiciais durante o período 
de férias judiciais, pode ser dispensada a 
indicação de juiz suplente, desde que fique 
garantido o regular funcionamento dos 
tribunais no período em causa. 

Artigo 18.º
Agenda

 Em cada Círculo Judicial ou nas demais 
circunstâncias territoriais agregadas para 
efeitos de organização de turnos de férias, deve 
ser instituída uma agenda com o serviço de 
turno com o objectivo de evitar sobreposições 
de marcações de diligências e de racionalizar 
as deslocações dos magistrados de turno.  

Capítulo V
Disposições finais

Artigo 19.º
Direito subsidiário

São aplicáveis subsidiariamente em 
matéria relativa à aquisição do direito a férias 
e demais matérias com estas correlacionadas 
as normas do Estatuto dos Magistrados 
Judiciais, das Leis de Organização e 
Funcionamento dos Tribunais Judiciais e 
respectivos Regulamentos, as constantes 
do regime de férias, faltas e licenças dos 
trabalhadores que exercem funções públicas, 
bem como os diplomas complementares.

Aprovado na Sessão do Plenário, de 16 de  Outubro de 2012
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Novo Regulamento das Inspecções Judiciais

Ouvidos os inspectores judiciais, através do 
inspector-coordenador, e a Associação Sindical 
dos Juízes Portugueses, o Conselho Superior da 
Magistratura, na sua reunião plenária de 13 de 
Novembro de 2012, deliberou aprovar um novo 
Regulamento das Inspecções Judiciais (artigos 
33.º a 37.º, 149.º, alíneas a), d) e e), 160.º, 161.º 
e 162º do Estatuto dos Magistrados Judiciais, 
aprovado pela Lei n.º 21/85, de 30 de Julho):

REGULAMENTO  
DAS INSPECÇÕES JUDICIAIS

CAPÍTULO I
Das inspecções

Artigo 1.º
Os serviços de inspecção

1— Tendo em vista contribuir para 
a melhoria da qualidade do sistema de 
justiça, com especial incidência nas áreas 
da eficiência e da racionalização das 
práticas jurisdicionais, administrativas 
e de gestão, os serviços de inspecção do 
Conselho Superior da Magistratura têm as 
seguintes atribuições:

a) Inspeccionar os tribunais e o serviço 
dos juízes, nos termos do presente 
regulamento;

b) Avaliar a relevância disciplinar dos 
actos praticados pelos juízes;

c) Facultar ao Conselho Superior da 
Magistratura o perfeito conhecimento do 
estado, necessidades e deficiências dos 
serviços nos tribunais, a fim de o habilitar a 
tomar as providências que dele dependam 
ou a propor ao Ministro da Justiça as 

medidas que requeiram a intervenção do 
Governo, bem como o conhecimento sobre 
a prestação efectuada pelos juízes dos 
tribunais judiciais e o seu mérito;

d) Averiguar da necessidade de 
introdução de medidas que conduzam a 
uma melhoria dos serviços;

e) Logo que sejam detectadas, comunicar 
ao Conselho Superior da Magistratura 
todas as situações de inadaptação ao serviço 
por parte de juízes, nomeadamente quando 
estejam em causa atrasos processuais de 
relevo;

f) Facultar aos juízes todos os 
elementos para uma reflexão dos próprios 
quanto à correcção dos procedimentos 
anteriormente adoptados, tendo em vista 
o aperfeiçoamento e uniformização dos 
serviços judiciais, pondo-os ao corrente das 
práticas administrativas e de gestão, ainda 
que processuais, tidas por inadequadas 
à obtenção de uma mais eficiente e célere 
administração da justiça.

2— Para a prossecução do constante na 
alínea f) do número anterior, o Conselho 
Superior da Magistratura aprovará 
anualmente, se necessário, uma listagem 
actualizada das práticas administrativas 
e de gestão, ainda que processuais, tidas 
por inadequadas à realidade dos serviços, 
com base em informação para esse efeito 
apresentada pelo inspector judicial-
coordenador.

3— Em qualquer caso, os serviços de 
inspecção não podem interferir com a 
independência dos juízes, nomeadamente 
pronunciando-se quanto ao mérito 
substancial das decisões judiciais. 
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Artigo 2.º
Espécies de inspecções

1— Há duas espécies de inspecções: 
a) Aos tribunais;
b) Ao serviço dos juízes, com vista à 

avaliação do respectivo mérito.
2— As inspecções ao serviço dos juízes 

podem ser ordinárias ou extraordinárias.

Artigo 3.º
Finalidades das inspecções  

aos tribunais
Incumbe aos serviços de inspecção nas 

inspecções aos tribunais:
a) Nas acções inspectivas periódicas, 

recolher e transmitir ao Conselho Superior 
da Magistratura indicações completas sobre 
o modo como os tribunais inspeccionados 
funcionaram durante o período abrangido 
pela inspecção, designadamente quanto 
ao preenchimento dos quadros, níveis 
de organização e eficiência, movimento 
processual, pendência real e níveis 
de distribuição das cargas de serviço, 
registando as anomalias e deficiências 
verificadas;

b) Facultar ao Conselho Superior 
da Magistratura, a solicitação deste, 
o conhecimento rápido e actualizado 
do estado dos serviços nos tribunais, 
designadamente quanto à organização, 
preenchimento, adequação e eficiência 
dos quadros, movimento processual real, 
produtividade e níveis de distribuição das 
cargas de serviço; 

c) Apontar, em qualquer caso, as 
necessidades e carências que forem 
detectadas nos tribunais, sugerindo as 
providências adequadas ao seu suprimento.

Artigo 4.º
Finalidades das inspecções  

ao serviço dos juízes
Incumbe aos serviços de inspecção, nas 

inspecções ao serviço dos juízes:
a) Nas inspecções ordinárias, informar-

se acerca da prestação e do mérito dos 
juízes e propor ao Conselho Superior da 

Magistratura a adequada classificação de 
serviço;

b) Para além das finalidades referidas 
na alínea anterior, na inspecção referida 
no n.º 3 do art. 5.º deste Regulamento 
deve-se dar especial ênfase à apreciação da 
aptidão do inspeccionado para o exercício 
da função bem como à vertente pedagógica 
da inspecção.

c) Nas inspecções extraordinárias, a 
realizar quando o Conselho Superior da 
Magistratura, por motivo ponderado, o 
entenda, a realização de acção inspectiva 
com o âmbito fixado, caso a caso.

Artigo 5.º
Periodicidade

1— As inspecções ao serviço dos juízes 
devem efectuar-se com uma periodicidade, 
em regra, de quatro anos, visando cada juiz.

2— Deve ser realizada todos os anos uma 
visita inspectiva sumária a cada tribunal, 
com vista a recolher elementos no âmbito 
dos objectivos descritos no artigo 3.º e 
tendo em vista a preparação do relatório 
referido no artigo 23.º, n.º 2, alínea b).

3— A primeira inspecção ao serviço e ao 
mérito de cada juiz tem obrigatoriamente 
lugar logo que decorrido um ano de 
exercício efectivo de funções.

4— O período de quatro anos referido 
no n.º 1 conta-se a partir do ano em que a 
inspecção anterior foi inscrita no plano 
anual que a determinou, de acordo com 
os critérios constantes do n.º 2 do artigo 
9.º, salvo quando a acção inspectiva tiver 
sido sobrestada nos termos do disposto no 
artigo 21.º, n.º 3 ou tiver ocorrido inspecção 
extraordinária.

Artigo 6.º
Âmbito

1— Para efeitos de classificação, devem 
os inspectores apreciar todo o serviço 
anterior prestado nos tribunais onde os 
juízes tenham exercido funções e que 
ainda não tenha sido apreciado para tal 
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finalidade, incluindo o serviço de turno, 
ainda que, quanto a este último, possa ser 
apenas por amostragem.

2— A realização de inspecção ordinária 
classificativa dos juízes de direito deve ser-
lhes comunicada, sempre que possível, com 
uma antecipação de 30 dias.

3— A inspecção referida no número 
anterior não deverá, 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.

4— A pedido devidamente fundamentado 
do juiz, pode o Conselho Superior da 
Magistratura antecipar ou retardar a 
inspecção ordinária classificativa.

5— O Conselho Superior da 
Magistratura, por decisão devidamente 
fundamentada, pode retardar a realização 
da primeira inspecção prevista no n.º 3 
do artigo 5.º, quando o primeiro ano de 
exercício efectivo de funções não tenha 
decorrido em Tribunal classificado como 
comarca de primeiro acesso.

6— Sem prejuízo, a primeira inspecção 
prevista no n.º 3 do artigo 5.º deverá 
abranger toda a actividade desenvolvida 
enquanto juiz de direito efectivo, quer em 
tribunais de 1.º acesso quer em tribunais 
onde estiver afecto a aguardar a colocação 
em 1.º acesso.

Artigo 7.º
Inspecções extraordinárias

1— As inspecções extraordinárias têm 
lugar quando o Conselho Superior da 
Magistratura, por motivo ponderado, 
entenda dever ordená-las e com o âmbito 
que, em cada caso, lhes fixar.

2— O Conselho Superior da 
Magistratura determina, ainda, inspecção 
extraordinária de âmbito classificativo ao 
serviço dos juízes de direito cuja última 
classificação seja inferior a Bom e se 
encontre definitivamente fixada, logo que 

se mostrem decorridos dois anos de serviço 
efectivo sobre a instalação da inspecção 
anterior.

3— Nos casos do número anterior, 
o Conselho Superior da Magistratura 
pode determinar, por sua iniciativa ou 
a pedido do juiz, de forma devidamente 
fundamentada, a realização da inspecção 
extraordinária, ainda que a classificação 
não se encontre definitivamente fixada.

4— A inspecção extraordinária tem 
lugar independentemente da inspecção 
ordinária e, se aquela tiver âmbito 
classificativo, prejudicará a realização da 
inspecção ordinária seguinte que devesse 
ser inscrita no plano anual de inspecções 
de acordo com os critérios enumerados no 
n.º 2 do artigo 9.º.

Artigo 8.º
Juízes em comissão de serviço

1— Sem prejuízo do disposto no artigo 
6.º, n.º 1, as inspecções ao serviço dos 
juízes podem incluir o serviço prestado em 
comissões de serviço. 

2— A inspecção ao serviço dos juízes 
em comissão de serviço não judicial 
só é, no entanto, realizada se esta 
implicar o exercício de funções de índole 
predominantemente jurídica.

Artigo 9.º
Planificação das inspecções

1— O plano anual de inspecções ao 
serviço dos juízes é aprovado pelo Conselho 
Superior da Magistratura na sessão 
plenária do mês de Novembro do ano 
anterior ao da execução daquele. 

2— O plano anual de inspecções 
ordinárias ao serviço dos juízes é organizado 
de modo que, progressivamente, sejam 
atingidos os seguintes objectivos:

a) Cada juiz de direito seja sujeito a 
inspecção ao seu serviço de quatro em 
quatro anos, parificando o número de 
inspecções classificativas a cada juiz ao 
longo de toda a sua carreira; 
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b) Todos os juízes com a mesma 
antiguidade na carreira sejam sujeitos 
a inspecção ordinária, ao seu serviço e 
mérito, no âmbito do mesmo plano anual.

3— Os juízes de direito que se sintam 
prejudicados com fundamento na 
inobservância dos objectivos enumerados 
no n.º 2 podem requerer a rectificação do 
projecto do plano no prazo de 10 dias após a 
sua publicitação, a qual tem lugar, para esse 
efeito, até 30 dias da sessão plenária que o 
apreciar.

4— No mesmo prazo a que alude o 
número anterior, podem os juízes de 
direito requerer, de forma fundamentada, 
a realização de inspecção extraordinária ao 
seu serviço.

5— A proposta do plano anual de 
inspecções é organizada e apresentada 
pelo inspector judicial-coordenador em 
colaboração com o juiz-secretário, ouvidos 
os inspectores judiciais.

Artigo 10.º
Comunicação prévia

1— Com a necessária antecedência, o 
inspector dá conhecimento, por ofício, 
da data provável de qualquer inspecção 
judicial ao juiz presidente do tribunal onde 
decorra a acção inspectiva, devendo este 
magistrado providenciar pela instalação 
dos serviços de inspecção.

2— Os presidentes dos tribunais 
providenciam pela colaboração a ser 
prestada pelas secretarias e secções de 
processos.

CAPÍTULO II
Do procedimento de inspecção  

aos tribunais

Artigo 11.º
Elementos a utilizar pelo inspector

Para alcançarem os fins em vista, 
devem as inspecções aos tribunais utilizar, 
em especial, os seguintes meios de 
conhecimento:

a) Elementos em poder do Conselho 
Superior da Magistratura a respeito do 
tribunal, designadamente o processo de 
inspecção anterior; 

b) Exame de processos, livros e papéis, 
findos e pendentes, na estrita medida do 
que se mostrar necessário;

c) Estatística do movimento processual;
d) Conferência de processos, caso esta 

não tenha sido efectuada noutra acção 
inspectiva há menos de um ano à data do 
início da inspecção;

e) Visita das instalações;
f) Entrevista com o juiz presidente;
g) Audição do procurador-coordenador 

e do Conselho Distrital da Ordem dos 
Advogados;

h) Os esclarecimentos que entenda 
por conveniente solicitar a funcionários e 
respectivas chefias.

Artigo 12.º
Do relatório final e trâmites posteriores
1— Finda a inspecção, deve ser elaborado 

o correspondente relatório, dentro de 
30 dias, que podem ser prorrogados por 
despacho do vice-presidente. 

2— O relatório terá, no final, conclusões 
que resumam as verificações feitas e as 
providências sugeridas.

3— Sempre que circunstâncias urgentes 
o exijam, é imediatamente elaborado 
e enviado ao Conselho Superior da 
Magistratura relatório preliminar e sucinto 
sobre o estado do serviço e propostas das 
providências a adoptar.

CAPÍTULO III
Do procedimento de inspecção 

ao serviço dos juízes

Artigo 13.º
Critérios de avaliação

1— A inspecção 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.
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2— No tocante à capacidade humana 
para o exercício da função, a inspecção leva 
globalmente em linha de conta os seguintes 
factores, entre outros:

a) Idoneidade cívica, nomeadamente 
no que respeita ao pleno gozo dos 
direitos políticos e civis, à inexistência 
de condenação por qualquer crime 
gravemente desonroso, de declaração de 
incapacidade para administrar as suas 
pessoas e bens por sentença transitada em 
julgado, de situação de incompatibilidade, 
ou de condenação em procedimento 
disciplinar;

b) Independência, isenção e dignidade 
da conduta, em particular no que concerne 
ao cumprimento do princípio de que 
os magistrados judiciais julgam apenas 
segundo a Constituição e a lei e não estão 
sujeitos a ordens ou instruções, salvo 
o dever de acatamento pelos tribunais 
inferiores das decisões proferidas, em via 
de recurso, pelos tribunais superiores; 

c) Relacionamento com sujeitos 
e intervenientes processuais, outros 
magistrados, advogados, outros 
profissionais forenses, funcionários 
judiciais e público em geral, mormente 
quanto ao cumprimento do dever de 
urbanidade;

d) Prestígio profissional e pessoal de que 
goza enquanto juiz e na decorrência do 
exercício da função; 

e) Serenidade e reserva com que exerce a 
função, em especial quanto ao cumprimento 
do princípio de que os magistrados 
judiciais não podem fazer declarações ou 
comentários sobre processos ou inquéritos 
pendentes, salvo quando autorizados pelo 
Conselho Superior da Magistratura, para 
defesa da honra ou para a realização de 
outro interesse legítimo;

f) Capacidade de compreensão das 
situações concretas em apreço e sentido de 
justiça, face ao meio sócio-cultural onde a 
função é exercida;

g) Capacidade e dedicação na formação 
de magistrados, nomeadamente através do 
exercício de funções docentes em escolas de 
magistratura de Portugal ou do estrangeiro, 
de funções de formação de magistrados no 
tribunal, ou de investigação científica de 
natureza jurídica destinada à formação de 
magistrados.

3— A adaptação ao serviço é analisada, 
entre outros, pelos seguintes factores:

a) Assiduidade, zelo e dedicação;
b) Produtividade, designadamente no 

que respeita à taxa de descongestionamento, 
que mede a relação entre processos entrados 
e findos, sem prejuízo da ponderação, para 
este efeito, de outros factores, em especial 
a complexidade dos processos e qualidade 
das decisões;

c) Método, no sentido de adopção de 
um processo de decisão que se revele 
organizado, lógico e sistemático, sem 
prejuízo da complexidade dos processos e 
da qualidade das decisões;

d) Celeridade na decisão;
e) Capacidade de simplificação 

processual, designadamente através do 
recurso aos instrumentos processuais 
existentes para o efeito de que a lei dispõe;

f) Direcção do tribunal, das audiências e 
outras diligências, designadamente quanto 
à pontualidade e calendarização destas.

4— Na análise da preparação técnica, a 
inspecção toma globalmente em linha de 
conta, entre outros, os seguintes factores:

a) Categoria intelectual, no sentido 
de avaliação dos conhecimentos técnico-
jurídicos adquiridos e da forma como tais 
conhecimentos são aplicados no exercício 
de funções;

b) Capacidade de apreensão das 
situações jurídicas em apreço;

c) Capacidade de convencimento 
decorrente da qualidade da argumentação 
utilizada na fundamentação das decisões, 
com especial realce para a original;
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d) Nível jurídico do trabalho 
inspeccionado, apreciado, essencialmente, 
pela capacidade de síntese na enunciação 
e resolução das questões, pela clareza e 
simplicidade da exposição e do discurso 
argumentativo, pelo senso prático e 
jurídico e pela ponderação e conhecimentos 
revelados nas decisões.

Artigo 14.º
Elementos e conclusões do relatório

1— Por cada conjunto de elementos 
descritos nos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo anterior, 
o inspector faz constar do relatório a 
sua apreciação, concretizando-a com a 
respectiva matéria factual e fundamentando 
especialmente as referências desfavoráveis. 

2— A classificação a propor ao Conselho 
Superior da Magistratura forma-se através 
da ponderação global das apreciações 
referidas no número anterior e exprime-se 
de acordo com o estipulado no Estatuto dos 
Magistrados Judiciais.

Artigo 15.º
Outros elementos de avaliação

1— Na classificação dos magistrados 
judiciais, além do relatório elaborado 
sobre a inspecção respectiva, são sempre 
considerados os resultados das inspecções 
anteriores, bem como inquéritos, 
sindicâncias ou processos disciplinares, 
relatórios, informações e quaisquer 
elementos complementares, referentes ao 
tempo e lugar a que a inspecção respeita e 
que estejam na posse do Conselho Superior 
da Magistratura.

2— São 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.

Artigo 16.º
Critérios limitativos e efeitos 

das classificações
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.

2— Salvo casos excepcionais, a primeira 
classificação não deve ser superior a Bom.

3— A melhoria de classificação deve 
ser gradual, não se subindo mais de um 
escalão de cada vez, sem prejuízo dos casos 
excepcionais, não podendo, porém, em 
caso algum, ser decorrência da antiguidade 
do juiz.

4— Só excepcionalmente poderá 
ocorrer melhoria de classificação sempre 
que os serviços de inspecção detectem 
um conjunto significativo de atrasos 
processuais de relevo devido a negligência 
ou desinteresse funcional do magistrado 
inspeccionado.
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5 – 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, tal só podendo 
ocorrer se o elevado mérito se evidenciar 
manifestamente pelas suas qualidades 
pessoais e profissionais reveladas no 
âmbito de um desempenho de serviço 
particularmente complexo.

6— A classificação de Medíocre implica a 
suspensão do juiz de direito e a instauração 
de inquérito para averiguar da eventual 
inaptidão para o exercício do respectivo 
cargo. 

Artigo 17.º
Elementos a utilizar pelo inspector

1— Para alcançarem os fins em vista, 
devem as inspecções utilizar, em especial, 
os seguintes meios de conhecimento:

a) Elementos em poder do Conselho 
Superior da Magistratura a respeito dos 
tribunais, juízos ou serviços em que o juiz 
tenha exercido funções, designadamente o 
processo de inspecção anterior, mesmo que 
não tenha tido incidência classificativa;

b) Registo biográfico e disciplinar dos 
juízes de direito e conteúdo das anteriores 
decisões atributivas de classificação; 

c) Exame de processos, livros e papéis, 
findos e pendentes, na medida do que 
se mostrar necessário para firmar uma 
segura convicção sobre o mérito do 
inspeccionando;

d) Estatística do movimento processual;
e) Conferência de processos;
f) Visita das instalações;
g) Trabalhos apresentados pelos juízes 

de direito, até ao máximo de 10, fora do 
âmbito de classificações anteriores;

h) Os esclarecimentos que entenda por 
conveniente solicitar ao juiz inspeccionado;

i) Entrevistas com o inspeccionando no 
início e no final da inspecção.

2—Os juízes inspeccionados podem 

dar ao inspector conhecimento de 
determinados actos, diligências, 
provimentos, ordens ou determinações 
processuais ou administrativas por forma 
a habilitá-lo a uma melhor apreciação do 
serviço e do magistrado.

3— Os elementos necessários ao trabalho 
de inspecção são solicitados directamente 
pelos inspectores judiciais a quem deva 
fornecê-los.

Artigo 18.º
Do relatório final e trâmites posteriores
1— Finda a inspecção, deve ser elaborado 

o correspondente relatório, dentro de 
30 dias, que podem ser prorrogados por 
despacho do vice-presidente.

2— No caso de inspecção extraordinária 
ou de inspecção a que alude o artigo 5.º, 
n.º 3, o relatório deve focar os aspectos que 
correspondam à sua concreta finalidade.

3— Quando se apreciar o mérito, além 
de se fazer referência concreta a todos 
os factos em que este se fundamentar, é 
referido o tempo de efectivo serviço na 
judicatura.

4— Todos os relatórios têm, no final, na 
parte referente ao mérito do magistrado, a 
proposta de classificação.

5— A proposta de classificação deve ser 
inequívoca, fundamentada de acordo com o 
disposto nos artigos 13.º a 15.º, e representar 
a apreciação global do magistrado 
inspeccionado face à classificação que se 
propõe.

6— Logo após a elaboração do 
relatório, os inspectores judiciais dele 
dão conhecimento aos juízes de direito 
cujo mérito tenham apreciado, tendo os 
mesmos o prazo de 10 dias – do que deverão 
ser advertidos na respectiva notificação 
– para usarem do seu direito de resposta, 
juntarem elementos e requererem as 
diligências que tiverem por convenientes.

7— Em seguida às diligências 
complementares que considerem úteis, 
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os inspectores judiciais podem prestar 
uma informação final, dentro de 30 dias, 
improrrogáveis, apenas sobre a matéria 
das respostas, a qual notificarão ao juiz 
inspeccionado.

8— Contendo tal informação final 
matéria nova não contemplada no relatório, 
poderá o juiz inspeccionado pronunciar-se 
sobre tal matéria nova no prazo de 10 dias a 
contar da notificação da informação final.

9— Seguidamente, os inspectores 
judiciais enviarão todo o expediente ao 
Conselho Superior da Magistratura.

10— Sempre que se verifiquem 
deficiências no serviço não imputáveis 
aos magistrados judiciais inspeccionados, 
o inspector concretizá-las-á, no seu 
relatório, para que o Conselho Superior da 
Magistratura possa tomar as providências 
tidas por convenientes. Neste caso, a sua 
concretização deverá ser feita em texto 
facilmente destacável e sob epígrafe 
própria.

11— Sempre que circunstâncias 
urgentes o exijam, é imediatamente 
elaborado e enviado ao Conselho Superior 
da Magistratura relatório sobre anomalias 
encontradas e propostas das providências 
a adoptar.

Artigo 19.º
Elementos a juntar ao processo

1— O relatório da inspecção ordinária 
deve ser acompanhado dos elementos 
necessários para instruí-lo, nomeadamente: 

a) Certificado do registo disciplinar;
b) Nota dos processos que não foram 

encontrados;
c) Registo biográfico dos juízes de 

direito e conteúdo das anteriores decisões 
atributivas de classificação;

d) Trabalhos apresentados pelos juízes 
de direito;

e) Respostas que os juízes de direito 
ofereçam à inspecção sobre o seu mérito e, 

no caso previsto nos arts. 18.º, n.º 7 e n.º 8, à 
informação final ali mencionada.

2— O disposto no número anterior 
é aplicável ao relatório das inspecções 
extraordinárias, na medida em que se 
ajuste ao seu fim.

Artigo 20.º
Confidencialidade e certidões

1— O processo de inspecção tem 
natureza confidencial até à deliberação 
que atribua a classificação, devendo a 
classificação ser registada no respectivo 
livro individual. 

2— O disposto no número anterior não 
impede que em qualquer fase do processo 
sejam passadas certidões, a pedido do 
inspeccionado, em requerimento dirigido 
ao Conselho Superior da Magistratura.

Artigo 21.º
Deliberação

1 — A deliberação que atribua uma 
classificação deve fazer referência, 
expressamente ou por remissão, para o 
relatório em que se baseie e a todos os 
elementos que nela tenham influído.

2 — No caso de se encontrar pendente 
processo disciplinar, por factos ocorridos 
no período sob inspecção e susceptível de 
ter influência na classificação a atribuir, o 
Conselho Superior da Magistratura pode 
sustar o processo de notação até à conclusão 
do processo disciplinar.

3 – Pode ainda o Conselho Superior da 
Magistratura, por iniciativa própria ou a 
requerimento do inspeccionado, sobrestar 
a atribuição da classificação quando, 
por motivo fundado, nomeadamente 
em caso de dúvida sobre a nota a fixar, 
decidir ordenar a realização de inspecção 
complementar ao serviço do magistrado 
judicial.    

4 – Nos casos previstos no n.º 2 e no 
n.º 3 deste artigo, o Conselho Superior da 
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Magistratura deve previamente dar ao juiz a 
classificar a possibilidade de, em 10 dias, se 
pronunciar sobre aquela eventual sustação 
ou sobrestação do processo classificativo.

CAPÍTULO IV
Dos serviços de inspecção

Artigo 22.º
Constituição e funcionamento

1— As inspecções são efectuadas 
pelos inspectores judiciais, cada um 
deles coadjuvado por um secretário de 
inspecções.

2— As que abranjam magistrados 
não podem ser feitas por inspectores de 
categoria ou antiguidade inferior às dos 
inspeccionados.

3— Quando todos os inspectores tiverem 
categoria ou antiguidade inferior à de algum 
magistrado abrangido pela inspecção 
ou quando se verifiquem circunstâncias 
excepcionais que isso imponham, é esta 
atribuída pelo Conselho Superior da 
Magistratura a outro magistrado judicial, 
ainda que jubilado, que não esteja nessas 
condições.

4— O magistrado chamado a funções 
de inspecção, nos termos do n.º 3 deste 
artigo, é coadjuvado por um secretário de 
inspecção designado como eventual.

Artigo 23.º
Inspector judicial-coordenador

1— Para facilitar a coordenação do 
serviço de inspecções e do seu corpo de 
inspectores pelo presidente do Conselho 
Superior da Magistratura e demais órgãos 
competentes, é designado, em cada triénio, 
um inspector judicial-coordenador. 

2— Cabem ao inspector judicial-
coordenador, entre outras que lhe venham 
a ser atribuídas pelo Conselho Superior 
da Magistratura, as seguintes funções em 
especial:

a) Apresentar ao plenário do Conselho 
Superior da Magistratura o plano anual de 
inspecções a que alude o artigo 9.º;

b) Coordenar a elaboração pelo 
serviço de inspecções de um relatório 
anual, a apresentar na 1.ª quinzena de 
Dezembro, sintetizando o estado dos 
serviços nos tribunais integrados em 
cada área da inspecção, com especial nota 
dos que evidenciam melhores níveis de 
funcionamento e dos que apresentam 
anomalias que importe solucionar;

c) Assegurar a mais perfeita formação 
e integração dos inspectores no serviço 
de inspecções, contribuindo para a 
uniformização dos procedimentos e 
aplicação dos critérios de avaliação;

d) Apresentar ao Conselho Superior 
da Magistratura propostas de 
aperfeiçoamento do serviço de inspecções 
e do Regulamento das Inspecções Judiciais, 
bem como propostas de acções de formação 
dirigidas aos inspectores judiciais e aos 
juízes de direito;

e) Assegurar a ligação, cooperação e 
coordenação possíveis com outros serviços 
de inspecção nos tribunais, de forma a obter 
eficaz circulação de informações, evitar a 
duplicação de procedimentos de recolha de 
informação e minimizar a perturbação do 
funcionamento dos serviços pelas acções 
inspectivas;

f) Apresentar ao Conselho Superior da 
Magistratura a informação a que alude o 
n.º 2 do artigo 1.º;

g) Propor ao Conselho Superior 
da Magistratura medidas tendentes 
à uniformização dos procedimentos 
inspectivos e dos critérios de avaliação;

h) Propor ao Conselho Superior da 
Magistratura medidas adequadas ao 
tratamento sistemático dos indicadores 
de desempenho e demais informação 
relevante constante dos relatórios de 
inspecção.

3— Para os efeitos do n.º 2 deste artigo 
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e do n.º 5 do artigo 9.º, o inspector judicial-
coordenador pode promover reuniões de 
inspectores judiciais, quer a nível geral, 
quer a nível de determinadas zonas.

4— O inspector judicial-coordenador 
é designado pelo Conselho Superior 
da Magistratura, sob proposta do seu 
presidente. A designação exige a maioria 
absoluta dos votos expressos dos membros 
presentes na respectiva sessão do Plenário.

5— A fim de promover as medidas 
tendentes à uniformização dos 
procedimentos inspectivos e dos critérios 
de avaliação e o tratamento sistemático 
dos indicadores de desempenho, o 
inspector judicial-coordenador deve ter 
conhecimento de todos os relatórios de 
inspecção e dos acórdãos ou deliberações 
do Conselho Superior da Magistratura que 
sobre os mesmos recaiam. 

6 — Tendo em conta as necessidades 
de serviço, o Conselho Superior da 
Magistratura determina os casos em que 
o inspector judicial-coordenador pode ser 
isento ou privilegiado na distribuição de 
processos de inspecção.

7— Tendo em vista a uniformização 
de práticas e de critérios, a análise de 
problemas que se levantam e, em geral, 
tudo o que interesse ao aperfeiçoamento 
dos serviços de inspecção, há reuniões 
periódicas dos inspectores com os membros 
do Conselho Superior da Magistratura 
designados, para o efeito, pelo plenário, as 
quais serão convocadas, pelo menos, três 
vezes por ano.

Artigo 24.º
Designações

1— Os inspectores judiciais são 
designados de entre Juízes da Relação 
ou, excepcionalmente, de entre Juízes de 
Direito com mais de 15 anos de efectivo 
serviço na magistratura que possuam, 
nomeadamente, reconhecidas qualidades 
de cidadania, isenção, bom senso, 

formação intelectual, preparação técnica, 
relacionamento humano e capacidade 
de orientação, e cuja última classificação 
tenha sido de Muito Bom.

2— Para as inspecções previstas no 
artigo 37.º-A da Lei n.º 21/85, são designados 
Juízes Conselheiros.

3— A designação pertence ao Plenário 
do Conselho Superior da Magistratura, por 
escrutínio secreto, se assim for deliberado.

4 — A designação de Inspectores 
Judiciais exige a maioria absoluta dos 
votos expressos dos membros presentes na 
respectiva sessão do Plenário, realizando-
se as votações necessárias para o efeito, até 
ao limite de três.

Artigo 25.º
Procedimento para as designações

1— A designação de Inspector Judicial 
a que alude o n.º 1 do artigo anterior é 
precedida da apresentação de candidaturas 
ao lugar, após prévia divulgação pelos juízes 
que preencham os requisitos de categoria, 
antiguidade e classificação.

2— Cada candidato deve apresentar, 
para além do seu currículo, uma exposição 
sobre as capacidades que entende reunir 
para o cargo, bem como sobre o modo 
como entende desempenhar as funções, 
tendo em vista, nomeadamente, a melhoria 
contínua do Serviço de Inspecção.

3— Apresentadas as candidaturas, a cada 
um dos membros do Conselho Superior 
da Magistratura é dado conhecimento 
dessa apresentação, com antecedência 
relativamente à sessão do Plenário em que 
devam ser apreciadas.

4— Sem prejuízo de serem submetidas 
à apreciação todas as candidaturas que 
preencham os requisitos, poderão uma ou 
várias colher a subscrição favorável de um 
ou mais membros do Conselho Superior 
da Magistratura, com exposição escrita 
sobre os respectivos motivos, baseada, 
nomeadamente, no reconhecimento das 
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qualidades requeridas para o exercício do 
cargo.

5— Caso não seja apresentada qualquer 
candidatura válida ao lugar e, bem assim, 
quando não seja obtida a maioria a que alude 
o artigo 24.º, n.º 4, o Conselho Superior da 
Magistratura pode convidar, deliberando 
por maioria dos votos expressos dos 
membros presentes na respectiva sessão 
do Plenário, Magistrados Judiciais com os 
requisitos e as qualidades mencionadas no 
artigo 24.º, n.º 1, do presente Regulamento, 
sob proposta de um ou mais membros 
do Plenário, sujeita à apresentação de 
uma exposição escrita dos motivos 
que a fundamentam, nomeadamente 
considerando as qualidades requeridas 
para o exercício do cargo.

6— No caso referido no número anterior, 
o membro ou membros proponentes 
apresentam, com a proposta, declaração 
do Magistrado Judicial declarando aceitar 
o convite, se o mesmo lhe vier a ser 
formulado, bem como uma exposição do 
mesmo sobre as capacidades que entende 
reunir para o cargo, bem como sobre o 
modo como entende desempenhar as 
funções, tendo em vista, nomeadamente, a 
melhoria contínua do Serviço da Inspecção.

7— Quer nos casos do n.º 2, quer nos 
casos do n.º 6 do presente artigo, o Conselho 
Superior da Magistratura pode chamar 
os Magistrados Judiciais a prestarem 
esclarecimentos presenciais em sessão do 
Plenário.

Artigo 26.º
Áreas de Inspecção e Renovação 

da Comissão dos Inspectores
1 — Os tribunais ou serviços sujeitos a 

inspecção judicial são repartidos por tantos 
grupos quantos os inspectores judiciais 
e áreas, de forma que a cada grupo caiba 
tendencialmente o mesmo volume de 
serviço.

2 — Cada inspector exerce, durante um 

período de três anos, as suas funções numa 
área determinada.

3 — Findo o período referido no 
número anterior, e caso o Inspector deseje 
continuar em funções, nessa área ou 
noutra, o Plenário do Conselho Superior da 
Magistratura decidirá sobre a renovação, 
ou não, da Comissão do Inspector por mais 
um triénio, aplicando-se o procedimento 
previsto nos números 3 e 4 do artigo 24.º.

4— A decisão referida no ponto anterior 
é precedida da apresentação da exposição 
referida no n.º 2 do artigo 25.º, a qual 
deverá dar especial relevância à actividade 
desenvolvida no triénio anterior, e 
aplicando-se, com as devidas adaptações, 
os procedimentos previstos nos números 3 
a 7 do artigo 25.º.

5— Caso não seja obtida a maioria a 
que alude o artigo 24.º, n.º 4, o Conselho 
Superior da Magistratura desencadeará os 
procedimentos previstos nos artigos 24.º e 
25.º para designação de novo Inspector.

6 — A atribuição das áreas a que se refere 
o n.º 1 faz-se no mês de Dezembro anterior 
ao início de cada triénio, em reunião a 
efectuar entre o Conselho Superior da 
Magistratura e os inspectores judiciais.

7 — O inspector pode solicitar a 
realização de diligências a inspector ou a 
secretário de inspecção de uma outra área.

Artigo 27.º
Cessação da Comissão dos Inspectores

1— A comissão de serviço dos inspectores 
cessa:

a) a pedido do próprio;
b) com o termo da comissão de serviço 

pelo decurso do respectivo prazo, sem que 
tenha sido renovada nos termos dos artigos 
anteriores; ou

c) por deliberação do Plenário do 
Conselho Superior da Magistratura, 
fundada em justa causa, nomeadamente 
por violação dos deveres gerais ou especiais 
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inerentes à função que exerce ou por 
inaptidão para o exercício do cargo.

2 — Nos casos de cessação da comissão de 
serviço a pedido do próprio, a comunicação 
deve ser feita ao Conselho Superior da 
Magistratura com a antecedência mínima 
de 60 dias, salvo caso de força maior 
devidamente justificado que impeça o 
cumprimento de tal prazo. 

Artigo 28.º
Secretários

1— Os secretários de inspecção são 
nomeados em comissão de serviço, 
mediante proposta do inspector judicial, 
de entre secretários de justiça e com a 
classificação de Muito Bom.

2— Excepcionalmente, caso não seja 
possível nomear funcionário judicial com 
os requisitos previstos no número anterior 
ou por outro motivo fundado atinente à 
relação de especial confiança inerente ao 
exercício do cargo, as funções de secretário 
de inspecção podem ser exercidas por 
oficiais de justiça com a categoria não 
inferior a escrivão de direito, com a 
classificação de Muito bom.

3— Os secretários de inspecção 
devem possuir reconhecidas qualidades 
de cidadania, isenção, bom senso e 
relacionamento humano e não podem ter 
sido condenados pela prática de qualquer 
infracção disciplinar.

4— Cada candidato deve apresentar, 
para além do seu currículo, uma exposição 
sobre as capacidades que entende reunir 
para o exercício do cargo e ainda certidão ou 
declaração comprovativa da inexistência de 
antecedentes disciplinares ou da respectiva 
reabilitação. 

5— A comissão de serviço a que se refere 
o n.º 1 tem a duração de três anos, sendo 
renovável por igual período se o inspector 
judicial der a sua anuência à renovação, até 
60 dias antes do termo do respectivo prazo. 
Excepcionalmente, em caso de relevante 

interesse público, nas situações em que 
haja renovação da comissão de serviço do 
inspector judicial, a comissão de serviço 
pode ser renovada por novo período de 
igual duração.

6— A comissão de serviço dos secretários 
de inspecção cessa: 

a) a pedido do próprio; 
b) com o termo da comissão de serviço 

do respectivo inspector judicial, sem 
prejuízo de a mesma ser prorrogada por 
iniciativa do novo inspector judicial a quem 
deva coadjuvar; ou

c) a requerimento do inspector judicial 
fundado na violação dos deveres gerais ou 
especiais inerentes à função que exerce ou 
na inaptidão para o exercício do cargo.

7— Nos casos de cessação da comissão de 
serviço a pedido do próprio, a comunicação 
deve ser feita ao Conselho Superior da 
Magistratura com a antecedência mínima 
de 60 dias, salvo caso de força maior 
devidamente justificado que impeça o 
cumprimento de tal prazo.

8— O tempo de comissão de serviço é 
considerado, para todos os efeitos, como 
de serviço efectivo na função ou cargo de 
origem. 

9 —A remuneração dos secretários 
de inspecção do Conselho Superior da 
Magistratura fica sujeita às regras inscritas 
no artigo 131.º do Estatuto dos Funcionários 
de Justiça. 

Artigo 29.º
Garantias de imparcialidade

1 — Os inquéritos, sindicâncias e 
processos disciplinares decorrentes de uma 
inspecção ao serviço dos juízes, ou que com 
ela se possam relacionar, são atribuídos a 
inspector diverso do que a tenha feito.

2 – O inspector judicial que tenha 
realizado inquérito, sindicância ou processo 
disciplinar não pode realizar inspecção ao 
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serviço de juiz que tenha sido averiguado 
no âmbito desses procedimentos. 

Artigo 30.º
Distribuição de serviço

1— O serviço de inspecções, inquéritos, 
sindicâncias, processos disciplinares, 
revisões e reabilitações deve ser atribuído 
equitativamente aos inspectores judiciais.

2— Sem prejuízo do disposto no número 
anterior e considerando o plano anual de 
inspecções previsto no artigo 9.º, deve ser, 
preferencialmente, o mesmo inspector 
a avaliar o serviço e o mérito dos juízes 
colocados na área de inspecção a que 
estiver adstrito.

3— Pode o Conselho Superior da 
Magistratura, sempre que o entenda 
necessário, designar um magistrado 
judicial para praticar os actos referidos no 
n.º 1.

4— Quando se verifique, relativamente 
a algum inspector, impedimento, recusa 
ou escusa justificada, a sua substituição 
e escusa é assegurada por deliberação do 
Plenário ou do Permanente ou por despacho 
do presidente ou do vice-presidente do 
Conselho Superior da Magistratura e 
comunicada aos magistrados interessados.

5 — Sempre que se justifique, 
nomeadamente por incapacidade 
temporária de inspector, por acréscimo 
extraordinário de serviço ou para acorrer 
a situações de atraso relevante no serviço 
de inspecções, pode o Conselho Superior 
da Magistratura nomear, em comissão de 
serviço, inspector judicial a tempo parcial, 
para a realização de tarefas específicas e 
por período determinado. 

Artigo 31.º
Permutas

O presidente ou o vice-presidente do 
Conselho Superior da Magistratura podem 

autorizar a permuta de serviço entre 
inspectores judiciais.

Artigo 32.º
Informação aos inspectores

1— Todas as normas de execução 
permanente transmitidas aos serviços 
judiciais devem ser também circuladas 
aos inspectores judiciais, para seu 
conhecimento.

2— A secretaria do Conselho Superior 
da Magistratura, por intermédio do 
juiz-secretário, dá conhecimento aos 
inspectores judiciais respectivos dos 
acórdãos e demais deliberações que sobre 
os seus processos tenham recaído.

Artigo 33.º
Norma Transitória

O presente Regulamento é aplicado às 
inspecções iniciadas após 1 de Janeiro de 
2013, com ressalva da aplicação imediata do 
disposto nos números 2 e 3 do artigo 21.º, do 
art. 29.º e do número 5 do art. 30.º, todos do 
presente Regulamento.

Artigo 34.º
Norma revogatória

Fica revogado o Regulamento das 
Inspecções Judiciais aprovado pela 
deliberação n.º 55/2003, do Conselho 
Superior da Magistratura - D.R. n.º 12, II 
Série, de 15.01.2003, bem como as alterações 
introduzidas ao mesmo pelas deliberações 
n.º 1083/2007, D.R. n.º 116, II Série de 
19.06.2007, n.º 3180/2008, D.R. n.º 233, II 
Série de 02.12.2008, n.º 517/2011, D.R., n.º 
36, II Série de 21.02.2011 e n.º 679/2011, D.R. 
n.º 51, II Série de 14.03.2011.

Aprovado na Sessão do Plenário, de 13 de Novembro de 2012 e 
aplicável às inspecções judiciais iniciadas a partir de Janeiro de 2013. 
Extracto publicado no Diário da República, n.º 235, II Série, de 5 de 
Dezembro de 2012 (Deliberação extracto n.º 1868/2012).
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Regulamento do Quadro Complementar de Juízes

1.º
Objecto

O presente regulamento tem por 
objecto o Quadro Complementar de 
Juízes, disciplinando a sua composição e 
funcionamento. 

2.º
Quadro Complementar de Juízes

1 – Na sede de cada distrito judicial 
há um Quadro Complementar de Juízes 
para destacamento em tribunais do 
respectivo distrito em que se verifique a 
falta ou impedimento dos seus titulares 
ou a vacatura do lugar ou o número ou 
a complexidade de processos existentes 
numa comarca assim o justifique. 

2 – O número de juízes é fixado por 
portaria conjunta dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da 
justiça, sob proposta do Conselho Superior 
da Magistratura. 

3.º
Pressuposto geral

1 – Em qualquer das situações previstas 
no artigo 2º, o destacamento deve atender 
ao tempo previsível da falta, impedimento 
ou vacatura, assim como ao volume de 
serviço existente na comarca e nas outras 
do respectivo distrito judicial. 

2 – Em qualquer daquelas situações, o 
destacamento pressupõe que a superação 
da situação em causa com recurso ao regime 
de substituição não se mostre adequada. 

3 – Nos casos em que a falta, impedimento 
ou vacatura de lugar tenha a duração 
previsível superior a um ano ou em que o 
número e a complexidade de processos 

num tribunal ou comarca se deva a motivos 
estruturais de inadequação da organização 
judiciária, a superação da situação de 
carência deve, preferencialmente, ser 
solucionada através da colocação de juiz 
auxiliar.  

4 – A colocação de juízes de direito no 
Quadro Complementar deve fazer-se com 
prevalência das necessidades de serviço 
e o mínimo prejuízo para a vida pessoal e 
familiar dos interessados. 

4.º
Composição

1 – O Quadro Complementar de Juízes é 
preenchido na sequência de concurso. 

2 – Tal concurso terá lugar anualmente, 
aquando do movimento judicial e nele 
integrado, aplicando-se-lhe o mesmo 
formalismo. 

3 – O Quadro Complementar de Juízes 
de cada um dos distritos judiciais constitui 
uma unidade orgânica no concurso. 

4 – O Quadro Complementar de Juízes 
de cada distrito judicial é preenchido pelos 
que a ele se candidatarem, reúnam as 
condições para tal e sejam seleccionados no 
respectivo concurso. 

5 – Ao Quadro Complementar de Juízes 
podem candidatar-se todos os que tenham 
pelo menos um ano de serviço efectivo 
de funções como juiz de direito e tenham 
exercido funções em lugares de primeiro 
acesso. 

6 – De entre os candidatos são nomeados 
os que tenham melhor classificação de 
serviço e, em caso de igualdade desta, os 
mais antigos. 



3
3Boletim Informativo do  CSM

III Série | N.º 5 | Março de 2013

5.º
Nomeação

1 – Os juízes do quadro complementar 
são nomeados em comissão de serviço, 
pelo período de três anos, sucessivamente 
renováveis por períodos de igual duração. 

2 – Os juízes efectivos do Quadro 
Complementar de Juízes que pretendam 
cessar a comissão de serviço antes do 
decurso do prazo de três anos acima 
referido, devem apresentar requerimento 
de movimento judicial, considerando-
se aquela comissão finda caso obtenham 
outra colocação. 

3 – Relativamente aos lugares de juiz 
auxiliar, os destacamentos em curso serão 
renovados por um ano, caso os juízes 
destacados declarem essa vontade no 
requerimento de movimento judicial e no 
lugar de ordem em que for indicada. 

6.º
Posse

 Os juízes do Quadro Complementar 
nomeados tomam posse perante o 
Presidente da Relação do Distrito Judicial 
para onde foram nomeados, salvo se o 
Vice-Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura determinar que a posse seja 
tomada perante outro juiz. 

 7.º
Transferência e permuta

1 – À transferência e permuta de juízes 
colocados no quadro complementar 
aplicam-se as regras gerais na matéria. 

2 – Por motivo de serviço público, 
motivo excepcional justificado ou outro 
legalmente previsto, independentemente 
de movimento judicial, em caso de 
conveniência para o serviço, é admitida 
a transferência ou permuta entre juízes 
do Quadro Complementar entre Distritos 
Judiciais, desde que salvaguardados os 

direitos dos demais juízes ali colocados, 
nomeadamente os decorrentes da eventual 
preferência baseada na classificação e na 
antiguidade. 

8.º
Domicílio

1 – Os juízes do Quadro Complementar 
consideram-se domiciliados na sede do 
Distrito Judicial respectivo, nomeadamente 
para efeitos de ajudas de custo, podendo, 
todavia, residir em qualquer ponto da 
circunscrição judicial mediante autorização 
do Conselho Superior da Magistratura, 
desde que não haja inconveniente para o 
cabal exercício da função. 

2 – Aquando da sua posse os juízes do 
Quadro Complementar devem indicar ao 
Conselho Superior da Magistratura o local 
da sua residência. 

3 – Considera-se inexistir a inconveni-
ência referida no nº1 sempre que o tempo 
médio despendido entre a residência do 
juiz do Quadro Complementar e o Tribunal 
onde esteja colocado seja inferior a 60 mi-
nutos. 

9.º
Férias e Turnos

As matérias atinentes às férias e 
turnos judiciais dos magistrados judiciais 
colocados no Quadro Complementar de 
Juízes serão objecto de regulamentação 
autónoma no Regulamento das Férias e 
Turnos Judiciais.

10.º

Remuneração e ajudas de custo
Os juízes do Quadro Complementar 

nomeados auferem o vencimento 
correspondente ao que lhes competiria se 
exercessem funções como efectivos nos 
lugares para que são destacados e recebem 
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ajudas de custo nos temos da lei geral, sem 
limite de tempo. 

11.º
Subsídio de compensação

Os juízes do Quadro Complementar têm 
direito ao subsídio de compensação a que 
alude o n.º 2 do artigo 29.º do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais. 

12.º
Inspecções judiciais

As inspecções ordinárias ao trabalho 
desempenhado pelos juízes do Quadro 
Complementar apreciarão o serviço 
assegurado nos vários tribunais em que 
aqueles tiverem exercido funções no 
período a abarcar pela inspecção. 

13.º
Princípios gerais de gestão 

dos Quadros Complementares
1 – O Conselho Superior da 

Magistratura assegura a gestão dos 
Quadros Complementares segundo 
critérios de razoabilidade, objectividade 
e transparência de forma a distribuírem-
se equitativamente os recursos existentes 
pelos diversos Tribunais de cada Distrito 
Judicial. 

2 – O Conselho Superior da Magistratura 
deve manter devidamente actualizado o 
Quadro Complementar de Juízes na sua 
página na internet. 

14.º
Critérios de colocação

1 – Após o movimento judicial, na 
primeira colocação dos juízes efectivos 
e auxiliares do Quadro Complementar 
serão ponderadas, de acordo com as 
conveniências de serviço, a respectiva 
experiência, classificação de serviço e 
antiguidade. 

2 – Para efeitos do número anterior, 
a ponderação de destacamento com 
fundamento no critério da experiência 
implica o prévio exercício efectivo de 
funções, durante, pelo menos, dois anos do 
último quinquénio na respectiva área de 
especialização. 

3 – No destacamento para lugares de 
juiz de círculo ou equiparado, devem ser 
preferencialmente colocados juízes com 
mais de 10 anos de serviço. 

4 – Por razões de serviço ligadas 
à eficiência e ao conhecimento dos 
processos distribuídos, caso se mantenha 
a necessidade de afectar magistrado do 
Quadro Complementar a um mesmo 
tribunal, vara ou juízo, o magistrado 
judicial anteriormente ali provido goza 
de prioridade na colocação, desde que 
os serviços de inspecção não tenham 
comunicado ao Conselho Superior da 
Magistratura a existência de deficiência no 
serviço prestado que obvie à renovação da 
comissão. 

5 – Na prossecução dos objectivos 
referidos no artigo 3.º, o provimento de 
lugares do Quadro Complementar destina-
se preferencialmente a garantir: 

a) a substituição de juízes em gozo 
de licença parental em qualquer das 
modalidades ou de licença por adopção; 

b) a substituição de juíza em situação de 
risco clínico durante a gravidez; 

c) a substituição de juízes em situação 
de doença a que tenha sido concedido 
certificado de incapacidade temporária 
para trabalho por estado de doença 
por tempo superior a 30 dias ou que se 
encontrem em licença para assistência a 
filho ou a filho com deficiência ou doença 
crónica por idêntico período; 

d) a substituição de juízes a que tenha 
sido aplicada a pena de transferência, de 
suspensão de exercício ou de inactividade;

e) o preenchimento de vacatura de 
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lugar decorrente de pena de aposentação 
compulsiva ou de demissão ou de situação 
de aposentação ou jubilação ou morte;

f) a substituição de magistrados 
suspensos de funções ao abrigo do disposto 
nos artigos 34.º, n.º 2, e 71.º do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais;

g) a substituição de juízes que se 
encontrem em regime de exclusividade; 

h) a introdução de secções especializadas 
ao abrigo do disposto no artigo 80º da 
Lei nº52/2008, de 28 de Agosto, ou a 
especialização para efeitos meramente 
administrativos em tribunais de 
competência genérica em que o volume de 
serviço assim o justifique;

i) o suprimento de necessidades 
de resposta adicional não garantidas 
com a colocação de juízes auxiliares, 
designadamente com o objectivo de 
diminuir pendências ou o tempo de 
agendamento de diligências e julgamentos. 

6 – Relativamente aos destacamentos 
previstos nas alíneas h) e i) do número 
anterior, sempre que tal se mostre possível, 
na altura da publicação do anúncio relativo 
ao movimento judicial seguinte, o Conselho 
Superior da Magistratura deve definir 
critérios que permitam melhor avaliar o 
número e complexidade de processos que 
justifiquem a colocação de juízes do Quadro 
Complementar, nomeadamente fixando 
índices relativos ao volume processual 
adequado e à complexidade processual, 
levando em conta as especificidades de 
cada jurisdição. 

7 – Após a primeira colocação, face à 
natureza tendencialmente imprevista 
da necessidade de providenciar pela 
substituição, no preenchimento de lugares 
do Quadro Complementar, o Conselho 
Superior da Magistratura deve garantir 
o regular funcionamento dos diversos 
tribunais, procurando, sempre que 
possível, seguir um critério de proximidade 
na colocação dos juízes de direito. 

15.º
Impulso e apoio informativo

1 – Os juízes que possam prever a 
necessidade de se ausentarem do serviço 
por período superior a 30 dias, ou logo que se 
ausentem do serviço por motivo justificado 
pelo mesmo período de tempo, informarão 
o Conselho Superior da Magistratura desse 
facto e, bem assim, do período previsível 
dessa ausência. 

2 – Comunicada a ausência justificada 
ao serviço por parte do juiz, por motivo 
de doença ou outro ou reconhecida a 
previsibilidade dessa ausência vir a ocorrer, 
o juiz Presidente do Tribunal da Relação do 
Distrito Judicial respectivo informará, no 
mais curto prazo, o Conselho Superior da 
Magistratura. 

3 – Quanto às situações previstas no 
artigo 14º, nº5, als. g) e h), a necessidade 
de destacar juízes para os fins ali previstos 
pode ser comunicada ao Conselho Superior 
da Magistratura, por escrito, pelo juiz 
presidente da respectiva comarca ou pelo 
inspector judicial da área de inspecção, 
devendo tal comunicação ser devidamente 
fundamentada, nomeadamente levando 
em conta o disposto nos artigos 3º e 13º. 

16.º
Período mínimo e comunicação 

do destacamento
1 – O período mínimo de destacamento 

de juízes do Quadro Complementar é de 30 
dias, salvo caso de urgente conveniência de 
serviço. 

2 – O destacamento é determinado pelo 
Conselho Superior da Magistratura, por 
despacho do respectivo Vice-Presidente, 
e é comunicado aos juízes abrangidos, 
mediante ofício registado, com oito dias 
de antecedência, salvo caso de urgência 
de serviço devidamente fundamentada, 
situação em que tal comunicação pode ser 
efectuada por telecópia ou mail, no próprio 

Regulamento do Quadro Complementar de Juízes



3
6 Boletim Informativo do  CSM

III Série | N.º 5 | Março de 2013

dia, desde que não implique deslocação do 
juiz para distância superior a 60 km em 
relação ao Tribunal onde esteja colocado. 

3 – O destacamento deve ser comunicado 
ao Presidente do Tribunal da Relação, 
ao inspector judicial que exerce funções 
na respectiva área de inspecção e ao juiz 
presidente do tribunal onde o magistrado 
judicial do quadro complementar é 
colocado. 

17.º
Destacamento

1 – Sempre que tal se revele possível, 
o destacamento inicial dos Juízes de 
Direito deve ser precedido de reunião 
entre os magistrados que foram colocados 
no Quadro Complementar e o vogal de 
primeira instância do respectivo Distrito 
Judicial, sob supervisão do Vice-Presidente, 
com o objectivo de harmonizar os interesses 
individuais de cada juiz e o regular 
funcionamento do serviço dos tribunais, 
com respeito pelos critérios referidos no 
artigo 14º, nº l, do presente regulamento. 

2 – Caso não se torne viável realizar a 
reunião anteriormente referida, até ao 3º 
dia posterior à aprovação do movimento 
judicial ordinário ou extraordinário para 
os Tribunais de Primeira Instância, o 
Conselho Superior da Magistratura publica 
no seu sítio da internet a lista completa de 
lugares previsivelmente a preencher no 
âmbito do Quadro Complementar de Juízes 
a vigorar a partir de 1 de Setembro seguinte. 

3 – Nos 3 dias seguintes àquela 
publicação, os juízes colocados no Quadro 
Complementar devem remeter em 
requerimento as suas preferências quanto 
ao seu destacamento. 

4 – Nos 3 dias imediatos, o Conselho 
Superior da Magistratura decide do 
destacamento levando em conta tais 
preferências, sendo que, havendo 

pluralidade de candidatos ao mesmo 
destacamento, deve ser respeitado o 
critério referido no artigo 14.º, nº 1, do 
presente regulamento. 

18.º
Disponibilidade

Sempre que regressarem ao serviço, 
os juízes de direito na situação de 
disponibilidade que não guardem o lugar 
de origem, caso possam ser afectos ao 
Quadro Complementar de Juízes serão, 
preferencialmente, colocados no tribunal 
da sua área respectiva residência, até ao 
movimento judicial subsequente. 

 
19.º

Impugnação
Da decisão de destacamento inicial 

ou subsequente cabe reclamação para 
o Conselho Plenário, a interpor no 
prazo de 10 dias, com efeito meramente 
devolutivo, contados da comunicação do 
destacamento, a apreciar necessariamente 
na sessão seguinte daquele Conselho. 

 
20.º

Entrada em Vigor
O presente regulamento entra em vigor 

no próximo movimento judicial. 

21.º
Norma revogatória

Fica revogado o Regulamento do Quadro 
Complementar de Juízes aprovado na 
sessão plenária do Conselho Superior da 
Magistratura de 11 de Maio de 1999.

Aprovado na Sessão do Plenário, de 17 de Janeiro de 2012. 
Publicado no Diário da República, II Série, n.º 48, de 07-03-2012 
(Deliberação extracto n.º 354/2012).

Regulamentação
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3. Textos e Intervenções

Crise e Caminhos

1. Se fosse feito um inquérito sobre 
a palavra mais vezes pronunciada na 
Península Ibérica, nos últimos meses, 
chegar-se-ia, por certo, à conclusão de que 
se trata da palavra “crise”.

Não vou debruçar-me sobre as raízes 
desta crise, que não é apenas mais uma, 
mas a CRISE das nossas vidas, que tem 
todo o aparato, não do fim da História, de 
que falou Fukuyama há alguns anos, no seu 
livro The End of History and the Last Man, mas 
seguramente de um fim de ciclo, desferindo 
um golpe profundo na “Pax Americana”, à 
sombra da qual alguns procuraram, através 
de artifícios vários, atingir um paraíso 
terreno, que não passava, afinal, de uma 
estátua com pés de barro. 

Não há Bárbaros a forçar as fronteiras, 
como nos tempos da queda do império 
romano. Os nossos problemas estão cá 
dentro, na casa que construímos sobre 
areia e com dinheiro dos outros, esses 
que agora nos batem à porta reclamando 
o que lhes devemos, ao mesmo tempo que 
precisamos de lhes pedir mais. Tudo se 
passa como se tivéssemos contraído um 
empréstimo perante um vizinho que, um 
dia, decide entrar-nos em casa e começar 
a cobrar a dívida, com pesados juros, 

Juiz Desembargador Dr. Tibério Nunes da Silva

Comunicação proferida no VII Encontro  Transfronteiriço 
Hispano-Português, Salamanca, 8 de Outubro de 2012

enquanto, escrutinando os nossos hábitos, 
nos dá receitas de comportamento sobre 
vários aspectos da vida que levamos. 

Se, hoje, Constantino Cavafis, o grande 
poeta grego, reescrevesse o seu famoso 
poema À Espera dos Bárbaros – no qual, a 
certa altura, diz que os senadores não estão 
legislando, porque serão os Bárbaros, cuja 
chegada é iminente, a ditar as leis – deixaria 
de falar de “Bárbaros” para se referir 
à civilizada Troika. O poema passaria, 
pois, a intitular-se À Espera da Troika e 
retrataria esses momentos de ansiedade 
em que, periodicamente, aguardamos que 
os representantes das três instituições 
que a compõem (Fundo Monetário 
Internacional, Banco Central Europeu e 
Comissão Europeia) nos vêm avaliar, para 
que possamos aceder à próxima “tranche” 
de financiamento.

2. A Troika negociou com o Estado 
Português um Memorando de Entendimento, 
no qual foram definidos, à partida, os 
seguintes objectivos centrais:

Melhorar o funcionamento do 
sistema judicial, que é essencial para 
o funcionamento correcto e justo da 
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economia: (i) assegurando de forma 
efectiva e atempada o cumprimento de 
contratos e de regras da concorrência; 
(ii) aumentando a eficiência através 
da reestruturação do sistema judicial 
e adoptando novos modelos de gestão 
dos tribunais; (iii) reduzindo a lentidão 
do sistema através da eliminação das 
pendências nos tribunais e facilitando 
mecanismos de resolução extra-judiciais.

Como se vê, coloca-se o acento tónico 
numa justiça voltada para o funcionamento 
da economia.

Tem havido uma tendência para 
fazer radicar os impasses da economia 
nas deficiências do sistema de justiça, 
designadamente no que concerne às 
delongas na resolução dos casos submetidos 
aos tribunais, maxime na cobrança das 
dívidas das empresas.

Na verdade, os tribunais têm sido, nos 
últimos anos, assolados por acções de dívida, 
decorrentes de um consumo fomentado 
por bancos ou sociedades financeiras 
que, nos fins do século XX e princípios do 
século XXI, entraram num vórtice de fácil 
concessão de crédito, fazendo muita gente 
embarcar numa ilusão de prosperidade, 
endividando-se em medida muito superior 
às suas possibilidades. Mesmo o regime 
das cláusulas contratuais gerais e toda 
a panóplia de regras de protecção do 
consumidor, obrigando, por parte de 
quem vende ou financia, a uma adequada 
informação do comprador, não evitaram 
os resultados que hoje são visíveis. E, em 
consequência, face a uma multidão de 
incumpridores, a máquina judicial viu-se 
colocada ao serviço das grandes empresas, 
passando a cobrar-lhes os créditos, ainda 
que de pequena monta, não raro com o uso 
de procedimentos cautelares destinados à 
salvaguarda dos bens objecto dos contratos, 
com natural prejuízo para os processos de 
outra natureza.

As execuções, potenciadas por um 
número excessivo de títulos executivos, 
e entregues, desde 2003, a agentes de 
execução, com escassa intervenção dos 
juízes (salvo no que concerne aos incidentes 
declarativos enxertados em tais processos), 
transformaram-se num monstro que 
tem dado dos tribunais portugueses uma 
imagem distorcida. Veja-se, por exemplo, 
que, no que se refere aos processos cíveis 
entrados nos tribunais judiciais de 1ª 
instância em Portugal, no ano de 2010, 
cerca de 60% foram acções executivas e, 
dessas, quase 70% (são dados da Direcção-
Geral da Política da Justiça) se destinavam 
à cobrança de dívidas.

Segundo números revelados no último 
relatório da CEPEJ, relativos a casos 
de execução de decisões não penais, 
Portugal apresentava, em 2010, por 100 
000 habitantes, 1879 casos resolvidos 
e 2585 casos entrados, ao passo que a 
Espanha apresentava 1176 casos resolvidos 
e 1800 novos casos e a França 334 e 346, 
respectivamente (pág. 201 do relatório – 
versão francesa).

Em boa parte desses processos, não são 
encontrados bens para penhorar, ou os que 
são penhorados revelam-se insuficientes 
para satisfazer a quantia exequenda e 
custas; outros arrastam-se anos com 
descontos mensais sobre salários. 

Não estamos, pelo que se disse, perante 
atrasos imputáveis a juízes, havendo que 
estabelecer a distinção, como, aliás, o 
Ministério da Justiça tem vindo a fazer 
perante a Troika, entre processos pendentes 
e processos atrasados. Mas a verdade é que 
as grandes pendências (designadamente 
devido à “colonização” que as grandes 
empresas fazem dos Tribunais) são sempre 
atribuídas, em termos de opinião pública 
(mal informada sobre as razões dos 
entraves processuais) aos juízes. E nem 
sequer se pensa nesta evidência: nos casos 
em que os títulos executivos são sentenças, 
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a existência das execuções é, só por si, a 
prova de que houve decisões judiciais, ou 
seja, que o mais difícil (proferir sentenças) 
já foi feito. 

A essa multiplicação de processos 
também não será alheio o número de 
advogados que há em Portugal.

Nuno Garoupa, no seu livro O Governo 
da Justiça, embora entenda que o número 
de magistrados, judiciais ou do Ministério 
Público, cresceu demasiado nos últimos 
50 anos, sublinha que nada se compara ao 
espectacular aumento de advogados, de 22 
para 260, por 100 mil habitantes. Claro que 
isso não pode deixar de contribuir para o 
aumento da litigância e que nos Tribunais 
entre toda a espécie de processos, ou de 
pequeno valor ou de valor artificialmente 
inflacionado, muitos deles votados, à 
partida, ao inêxito. 

3. Sob os auspícios da Troika, o Governo 
Português tem vindo a procurar implantar 
várias medidas que sirvam o desígnio de 
uma justiça em tempo útil, mediante um 
processo civil menos pesado, muito mais 
desformalizado, ágil e acessível às partes.

Neste quadro, surgiu um projecto de 
revisão do Código do Processo Civil, que 
está em discussão.

Aposta-se no reforço dos poderes 
de flexibilização, adequação formal e 
direcção efectiva do processo pelo juiz; na 
racionalização, simplificação e celeridade, 
tendo como escopo a justa composição dos 
litígios privados em tempo útil.

Para tanto, a par do reforço do poder de 
direcção do processo pelo juiz e do princípio 
do inquisitório, bem como do princípio da 
adequação formal, surge o princípio da 
gestão processual, importado do regime 
processual experimental (um modelo de 
processo criado em 2006 e testado em 7 
tribunais), que faculta ao juiz um poder 
autónomo de direcção activa do processo 

e de conformação e modulação da concreta 
tramitação processual; restringem-
se substancialmente as possibilidades 
impugnatórias e conferem-se às partes e 
advogados a prerrogativa de articularem 
os factos essenciais, tendo em conta a 
prevalência do mérito e da substância sobre 
a forma.

Por outro lado, reforçam-se os poderes 
da 2ª instância, em sede de reapreciação 
da matéria de facto impugnada, sendo 
incrementados os poderes e deveres da 
Relação nesse campo, com a possibilidade, 
mesmo oficiosamente, de ordenar a 
renovação da produção da prova e a 
produção de novos meios de prova.

No que tange a medidas de simplificação 
processual e de reforço dos instrumentos 
de defesa contra o exercício de faculdades 
dilatórias, erigindo-se a celeridade 
processual como um objectivo fulcral no 
direito de acesso à justiça –  para além do 
mais, factor indispensável à legitimação 
dos Tribunais – aponta-se, como forma 
de atingir esse desiderato, para uma 
nova cultura judiciária, envolvendo 
todos os participantes no processo e que 
seja propiciada por um novo modelo de 
processo civil, simples e flexível, centrado 
nas questões essenciais ligadas ao mérito 
da causa.

Reduziam-se, na proposta inicialmente 
apresentada, a duas as formas do processo 
comum de declaração, conforme o 
valor da causa: o processo ordinário e o 
processo sumário, adoptando-se neste 
uma tramitação suficientemente flexível 
para abranger situações de valor e graus de 
complexidade muito diversos. 

Procuram-se criar mecanismos que 
impeçam o adiamento dos julgamentos, 
consagrando-se mesmo o princípio 
da inadiabilidade da audiência final, 
e disciplina-se a produção da prova 
documental e testemunhal (com 
limitação do número de testemunhas e 
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estabelecimento de uma programação que 
evite deslocações inúteis ao tribunal). 

*
Relativamente ao processo de execução, 

é proposta a criação e regulação, em 
diploma legal autónomo, de entidade 
fiscalizadora dos agentes de execução, com 
competências (entre outras) inspectivas 
e disciplinares, bem como se propõe a 
revisão do estatuto deontológico do agente 
de execução e o reforço da imparcialidade 
e autonomia do agente de execução perante o 
exequente que o designou, reservando ao 
juiz a competência para a sua destituição 
com fundamento em actuação dolosa ou 
violação reiterada dos deveres estatutários.

É, por outro lado, reforçado o papel 
do juiz de execução, outorgando-lhe um 
poder geral de controlo do processo executivo 
(desdobrado em várias valências).

No meio de um conjunto de regimes 
que se instituem, figura, à cabeça, o de 
a execução correr nos próprios autos 
em que foi proferida a decisão judicial 
condenatória, independentemente da 
pluralidade de fins da execução, o que se 
desencadeia por simples requerimento. 
Tratando-se de uma medida que, para além 
de efeitos estatísticos quanto à pendência 
das execuções, certamente contribuirá para 
alterar o modo como, tradicionalmente, se 
fazia a oposição à execução, que, não raro, 
se transformava numa acção declarativa 
quase tão complexa como a que dera azo à 
sentença exequenda, representa, por outro 
lado, riscos em termos de uma sobrecarga 
de trabalho para os tribunais que, antes, 
cingiam a sua intervenção ao processo 
declarativo, o que não poderá ser ignorado 
em termos do futuro preenchimento dos 
quadros. 

*
O Conselho Superior da Magistratura 

emitiu um parecer, a propósito desta 
reforma, concordando com a necessidade 

e a urgência de simplificar e agilizar um 
processo civil que, pelos espartilhos que 
actualmente apresenta, se vem verificando 
que não serve já para as exigências de 
resposta rápida que a vida do dia-a-dia da 
nossa sociedade impõe. 

Nesse parecer foi dito, a dada altura, o 
seguinte:

«Uma complicada engrenagem 
– a permitir mil e um esconderijos, 
alçapões, requerimentos, incidentes, 
avanços e recuos, recursos de tudo 
e de nada, com prolongamento, ad 
infinitum, de casos em que o problema 
deixa de residir na falta de decisões, 
mas nas formas de, artificialmente, 
manter vivo o processo – não faculta 
a exigível prontidão, sucedendo, 
no entanto, apesar da diversidade 
de causas, que são quase sempre os 
mesmos a arrostarem com o que de 
negativo daí advém em termos de 
imagem de todo o sistema: os juízes, 
que têm a obrigação de administrar a 
justiça e que, costuma dizer-se, são a 
face desta.

Um processo civil que, assentando 
na desconfiança em relação aos 
juízes, permita o controlo de cada 
passo que seja por estes dado, no meio 
de um emaranhado de formalismos, 
dificilmente permitirá que se consiga 
obter decisões justas em prazo 
razoável.».

O processo actual assenta, na verdade, 
numa desconfiança em relação ao juiz, 
permitindo-se que os seus actos sejam 
controlados ao extremo, por vezes como 
forma de retardar o andamento da causa 
(há sempre uma parte que tem interesse 
nisso) e exigindo-se, nalguns casos, um 
esforço de fundamentação (mesmo com a 
prova gravada) que – perdoe-se o exagero – 
quase passa pela descrição da cor dos olhos 
das testemunhas.
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Poucas serão as sentenças que não sejam 
atacadas por falta de fundamentação, ou 
por outras nulidades do género, surgindo 
sempre na primeira linha de combate, ao 
nível dos recursos, as questões formais.

Há muito que os juízes portugueses 
reclamam, sem êxito, um outro processo 
civil, que lhes permita centrarem-se naquilo 
que deve ser a actividade primordial de um 
juiz – julgar – ao invés de gastar o tempo 
com despachos burocráticos, deixando 
para as decisões de fundo, muitas vezes 
já nos limites da exaustão, as noites 
(roubadas à família), os fins-de-semana e 
mesmo as férias. As reformas que têm sido 
levadas a cabo, como aquela (de importante 
magnitude) que teve lugar em 1995, não 
lograram, até à data, libertar-se de uma 
arquitectura processual desenhada, nas 
suas grandes linhas de força, há longos 
anos.

 Teme-se que, mesmo esta reforma, que 
se anuncia como a mais importante desde 
a feitura do Código (que remonta a 1961 e 
se enraíza num outro de 1939), também 
não atinja, plenamente, o desiderato que se 
quer alcançar. Mas não se podem rejeitar 
todos os avanços que sejam susceptíveis de 
apontar para uma nova cultura judiciária, 
uma revolução de mentalidades, que 
é essencial que se verifique, para lá da 
alteração desta ou daquela norma. E isso 
passa pelo investimento na formação, 
quer no que se refere aos juízes quer aos 
advogados, no sentido da construção de 
um novo paradigma, uma nova forma de 
abordagem dos processos, em que sejam 
postos de lado malabarismos retóricos e se 
comece por cuidar daquilo que está antes 
de tudo e se revela fundamental a uma boa 
decisão: a articulação, pelas partes, dos 
factos essenciais para a solução do pleito e a 
correcta apreciação da matéria de facto pelo 
juiz. Não há nenhum discurso jurídico, por 
mais erudito que seja, que resista ou faça 
sentido se não se souber sopesar a prova 

produzida, ou seja, se não se for capaz de 
chegar àquilo que é a verdade material. 
Essa é a base que deve estruturar qualquer 
exegese jurídica, sendo certo que é vulgar 
construir-se o discurso ao contrário, 
procurando encaixar-se a factualidade 
num quadro teórico que, à partida, se criou.

O CSM teve a ousadia (para alguns, assim 
será) de sugerir a adopção de uma forma 
única de processo, que possa ser adaptada, 
moldada, pelo juiz, à complexidade de 
cada caso 1, bem como para a necessidade 
de encontrar mecanismos de limitação da 
extensão dos articulados ou das alegações 
e do tempo de produção de prova, sempre, 
obviamente, com respeito pelos princípios 
do contraditório e da igualdade das partes.

O tempo é de mudança, induzida, 
é certo, nos seus prazos, pelas pressas 
da Troika, tendo em vista objectivos de 
cariz economicista, mas trata-se de uma 
mudança (essa da adopção de um processo 
ágil e expedito) que os juízes desejam, 
para que possam ser mais juízes, cientes 
de que os poderes processuais que lhes 
forem concedidos nunca se destinam a 
seu proveito próprio, nem os processos 
servirão para exibirem as suas lantejoulas, 
através da ostentação da erudição, que, 
eventualmente, lhes estribe uma subida 
na carreira (muitos não resistem a 
essa tentação), mas para resolução dos 
problemas que os interessados trazem 
a tribunal. Contudo, é preciso também 
não olvidar que uma justiça rápida não 
pode redundar em precipitação, pois a 
justiça tem o seu tempo, que não é o dos 
economistas nem o dos jornalistas.

Há até quem fale de uma justiça 
competitiva (termo de uma perigosa 
ambiguidade), pautada, quase 

1 Regista-se, com satisfação, que, na última versão 
da proposta de revisão do CPC, acabada de chegar ao 
CSM, para parecer (e ainda não analisada aquando da 
elaboração desta exposição), se pode ler, no art. 549º, 
que o processo comum de declaração segue forma 
única.

Crise e Caminhos



4
2 Boletim Informativo do  CSM

III Série | N.º 5 | Março de 2013

exclusivamente, por patamares de 
produtividade, o que poderia mesmo 
representar diferentes remunerações. Ora, 
sendo certo que se quer uma justiça célere, 
que resolva os conflitos em tempo útil, 
jamais se poderá esquecer que, conforme 
tem sido afirmado em alguns instrumentos, 
como sucede, por exemplo, com a 
Recomendação do Comité de Ministros do 
Conselho da Europa, datada de 17-11-2010 
(Recomendação CM/Rec (2010)12), sobre a 
independência, eficácia e responsabilidade 
dos juízes, os sistemas que fazem depender 
o essencial da remuneração dos juízes da 
performance devem ser evitados, na medida 
em que podem criar dificuldades para a 
independência dos mesmos (vide ponto 55 
dessa recomendação).

Também no recente Manifesto de 
Vilamoura, da MEDEL (de 03-03-2012), 
se sublinhou que a eficácia da justiça não 
pode resultar da sua sujeição a um modelo 
de mercado e que a generalização de 
critérios de gestão assentes em critérios 
de performance, na produtividade e no 
rendimento não devem neutralizar os 
princípios que fundam o processo justo.

4. Há, igualmente, uma proposta de 
alteração do Código do Processo Penal 
português, em que se destacam questões 
como a possibilidade de utilização, na 
audiência de julgamento, das declarações 
do arguido prestadas na fase de inquérito 
e de instrução, ou a consagração (muito 
problemática e que mereceu a discordância 
em parecer elaborado pelo Conselho 
Superior da Magistratura) da possibilidade 
de julgamento em processo sumário, ou seja, 
perante juiz singular, de um arguido detido 
em flagrante delito, independentemente da 
pena abstractamente aplicável ao crime ou 
crimes.

Também aqui se fez constar do parecer 
do Conselho Superior da Magistratura 
que, no processo penal, como aliás acontece 

incisivamente no processo civil, exige-se uma 
reforma global e estruturada que aborde as 
questões fulcrais da gestão processual e dos 
poderes do juiz e das partes processuais, da 
simplificação do julgamento e da sentença, 
chamando-se, ainda, a atenção para a 
falta de sentido estratégico indispensável 
às reformas a empreender e para os 
prejuízos decorrentes da instabilidade 
legislativa, com vários regimes processuais 
a coexistirem nos tribunais, isto sem 
prejuízo da bondade substancial de muitas 
das alterações propostas. 

De registar também uma alteração 
(conjuntural) do Código Penal, na qual 
avulta a suspensão da prescrição, após 
condenação por sentença de que se recorra, 
durante um máximo de 5 anos, ou de 10 
anos em caso de especial complexidade, 
e ainda elevando-se os prazos para o 
dobro se houver recurso para o Tribunal 
Constitucional, uma vez que se tem 
assistido a (indecorosas) situações em que 
alguém, com possibilidades económicas 
para manter vivo o processo, interpõe 
sucessivos recursos, designadamente para 
o Tribunal Constitucional, impedindo que 
a sentença se execute e o procedimento 
criminal acabe por extinguir-se por 
prescrição.

5. Outra reforma a caminho é a da 
reorganização judiciária consistente na 
alteração do chamado mapa judiciário, esta 
estrutural, a par da do Código do Processo 
Civil e de uma outra que se anuncia e está 
por concretizar (o Plano da Acção para a 
Justiça na Sociedade de Informação). São esses 
os três pilares em que assenta a chamada 
Reforma Judiciária.

A reorganização judiciária está em curso 
desde a entrada em vigor da Lei nº 52/2008, 
de 28 de Agosto, na qual se estabeleceu 
uma nova organização das comarcas 
tendo em conta: o alargamento da base 
territorial, o reforço da especialização e 
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a implementação de um novo modelo de 
gestão. 

A Lei previu que o território nacional 
português fosse dividido em 39 
circunscrições, designadas por comarcas.

Foram, entretanto, instaladas três 
comarcas-piloto (Alentejo Litoral, Baixo 
Vouga e Grande Lisboa-Noroeste).

Na sequência de avaliações da Troika, foi 
reequacionado o modelo de alargamento 
estabelecido na citada Lei, no sentido de 
uma concentração judicial ainda maior, 
sem prejuízo da descentralização dos 
serviços judiciários.

Foi, assim, elaborado, em Janeiro de 
2012, um “Ensaio para reforma da Organização 
Judiciária”, que, na sequência de audições 
públicas levadas a cabo pelo Governo, veio a 
desembocar, em Junho de 2012, num outro 
documento, com a designação de “Linhas 
Estratégicas para Reforma da Organização 
Judiciária”.

Adoptam-se os distritos administrativos 
(e as Regiões Autónomas) como base 
territorial para assim ser encontrado o 
número de comarcas – há, por isso, uma 
coincidência entre distritos administrativos 
e Regiões Autónomas (Açores e Madeira) e 
comarcas –, sucedendo que Lisboa e Porto 
são divididos em três e duas comarcas, 
respectivamente. 

Assim, são substituídos 308 tribunais 
judiciais por 23 tribunais judiciais de 
comarca. 

É preconizado o encerramento de 54 
tribunais, com o número expectável de 
processos entrados inferior a 250. 

O Tribunal Judicial de 1ª Instância de 
cada comarca passa a dividir-se em:

- (i) Instâncias Centrais, 
preferencialmente colocadas nas capitais 
de distrito, que agrupam Secções Cíveis, 
Secções Criminais e outras Secções de 
Competência Especializada (Secções de 
Comércio, Secções de Família e Menores, 

Secções do Trabalho, Secções de Instrução 
Criminal e Secções de Execução);

- (ii) Instâncias Locais, que integram 
Secções de Competência Genérica 
do Tribunal Judicial de 1ª Instância e 
distribuem-se pelas localidades do distrito 
onde se justifique a sua existência, tendo 
em conta o número expectável de processos 
entrados;

- (iii) Extensões Judiciais – locais de 
atendimento ao público, prestado por 
oficiais de justiça, onde podem, por 
exemplo, ser realizadas videoconferências. 
Não lhes está atribuída a titularidade do 
exercício da função jurisdicional, mas 
nelas podem ter lugar, em certos casos, 
audiências de julgamento.

Sendo um único tribunal, com uma área 
de jurisdição territorial alargada, a gestão 
desta estrutura obriga a que exista: 

a. um orçamento único; 
b. um único mapa de pessoal para os 

funcionários de justiça, integrados numa 
única secretaria para toda a comarca; 

c. número de magistrados definido de 
forma global para a comarca; 

d. maior maleabilidade na criação de 
estruturas internas do tribunal por decisão 
de gestão da comarca. 

A gestão de cada Tribunal Judicial 
de 1ª Instância é garantida por uma 
estrutura centrada num Juiz Presidente, 
num Magistrado do Ministério Público 
coordenador e num Administrador 
Judiciário. Nesta estrutura de gestão, cada 
interveniente terá competências próprias, 
devendo o Juiz Presidente articular com 
o Conselho Superior da Magistratura, 
o Magistrado do Ministério Público 
coordenador com o Conselho Superior 
do Ministério Público e o Administrador 
Judiciário articular com a Direcção Geral da 
Administração da Justiça, sendo reservadas 
algumas matérias à decisão conjunta da 
estrutura de gestão. 

Crise e Caminhos



4
4 Boletim Informativo do  CSM

III Série | N.º 5 | Março de 2013

As estruturas de gestão serão nomeadas 
previamente para que possam acompanhar 
a implementação das novas estruturas.

Será criado um gabinete de apoio à 
actividade dos magistrados judiciais, o 
qual se destina a assegurar a assessoria e 
consultadoria técnica, quer em matérias 
que dizem respeito ao exercício da função 
jurisdicional quer ao auxílio em tarefas de 
cariz material.

A conformação concreta das estruturas 
dos tribunais, em termos de quadro de 
pessoal, assenta no conceito operativo de 
Valor de Referência Processual (VPR), que 
corresponde à carga dos processos que, 
num ano, pode ser distribuída a cada juiz 
para que este tenha a possibilidade de 
os concluir, sem aumento do número de 
processos pendentes.

O Ministério da Justiça baseou-se num 
estudo feito pelo Conselho Superior da 
Magistratura, embora para uma estrutura 
judiciária diferente.

 São, anualmente, definidos objectivos 
para as Comarcas, que começam por ser 
genericamente delineados pelos Conselhos 
Superiores da Magistratura e do Ministério 
Público e o membro do Governo responsável 
pela área da Justiça, passando, depois, 
por propostas de objectivos processuais 
da comarca apresentados pelos órgãos de 
gestão e homologadas pelos Conselhos. 

O grau de cumprimento de tais 
objectivos, com reflexos na avaliação dos 
magistrados em moldes a definir pelos 
Conselhos, deve ser objecto de relatório no 
final de cada ano.

O Conselho Superior da Magistratura 
tem, sobretudo através de um grupo de 
trabalho constituído para o efeito, analisado 
as implicações desta autêntica revolução no 
mapa judiciário português.

Para além de se constatar o 
subdimensionamento dos quadros de 
juízes em várias áreas, o CSM detectou 

bloqueios que transmitiu ao Governo, 
através de um parecer que elaborou sobre 
a matéria. Assim, levantam-se sérias 
dúvidas, entre outras, sobre a viabilidade 
de implementação da nova estrutura 
organizativa nos timings e condições 
previstas (a entrada em funcionamento está 
prevista, de uma vez só, em todo o território, 
para 2014) e sem que isso represente 
sérios transtornos sobre a produtividade, 
desde logo pela inexistência de estruturas 
logísticas, designadamente edifícios 
e equipamentos, que possam albergar 
algumas das novas unidades orgânicas, 
particularmente as que se concentram 
na sede das comarcas (algumas delas já, 
actualmente, sobrelotadas), para além da 
redistribuição gigantesca de processos 
que toda esta reorganização implicará. 
Entende-se que a reforma deveria ser 
progressiva, com fases transitórias, 
delimitadas temporalmente. Mas outras 
questões plenas de sensibilidade se 
levantam, no que concerne, por exemplo, 
à gestão das comarcas e a relação entre 
Presidente do Tribunal e a figura do 
administrador judiciário.

A opção tomada foi a de conferir ao 
Juiz Presidente a liderança no processo 
gestionário sem prejuízo das competências 
cometidas a outras entidades que não 
podem, porém, tolher a capacidade 
interventiva de quem lidera a gestão do 
tribunal.

Nas “Linhas Estratégicas para a Reforma 
da Organização Judiciária” estabelece-se, 
com clareza, que a dotação do orçamento 
da cada comarca é fixada pela Direcção 
Geral da Administração da Justiça, 
competindo ao Administrador Judiciário a 
sua distribuição a cada unidade orgânica, 
acrescentando-se que o orçamento assim 
construído é submetido à apreciação 
do Juiz Presidente e do Magistrado do 
Ministério Público coordenador e aprovado 
por aquela Direcção Geral.
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O Conselho entende como indispensável 
que os órgãos de gestão administrativa 
(v.g. administradores judiciários) 
sejam nomeados e destituídos pelo Juiz 
Presidente ou pelo CSM, sob proposta 
do Juiz Presidente; que as competências 
próprias atribuídas aos órgãos de 
gestão administrativa sejam exercidas 
em coadjuvação do Juiz Presidente e 
actuando sob a sua direcção, salvo o que 
decorre do estatuto de autonomia do 
Ministério Público, e que os órgãos de 
gestão administrativa da comarca sejam 
independentes da Administração.

O garrote orçamental, ademais em 
tempo de crise feroz, que tão cedo não 
será debelada, é susceptível de condicionar 
significativamente os actos de gestão, 
sabendo-se que o inêxito da actividade dos 
tribunais recai sempre, fatalmente, sobre os 
juízes. Temo-nos habituado, ao longo dos 
anos, a ver vertidas no papel medidas que 
não se materializam por falta de dinheiro.

O Presidente da Comarca é escolhido 
pelo Conselho Superior da Magistratura, 
após frequência de um curso de formação, 
sucedendo que, neste momento, está a 
decorrer o primeiro, na sequência de um 
protocolo celebrado, em 2011, com o Centro 
de Estudos Sociais da Universidade de 
Coimbra e está em vias de se iniciar outro 
no Centro de Estudos Judiciários.

Estamos perante uma reforma 
elogiada por alguns e criticada por outros 
(nomeadamente os autarcas que vão ver 
extintos os tribunais da sua circunscrição, 
advertindo para a desertificação do 
interior do país). Adivinham-se problemas 
de deslocação dos cidadãos, sobretudo 
nessas zonas do interior em que, a par 
das crescentes dificuldades económicas, 
escasseiam os transportes públicos, e 
antevêem-se constrangimentos, por 
exemplo, para as forças policiais, com 
orçamentos apertados, que terão de galgar 
longas distâncias no exercício das suas 
funções.

Há quem defenda que os actuais círculos 
judiciais, que os cidadãos já conhecem e a 
que estão habituados, serviriam melhor 
do que comarcas de tão grande dimensão, 
evitando danos sociais previsíveis e 
representando menos despesas na 
adaptação das estruturas às novas 
realidades.

Sem contestar a ideia de que deve 
alterar-se uma orgânica judiciária secular, 
ainda que, nalguns casos, se fira o orgulho 
autárquico, e que os meios de comunicação 
tornaram o mundo muito mais pequeno, 
também não se pode deixar de pensar que é 
perigoso dividir um país a régua e esquadro, 
pois não se podem olvidar as disparidades 
entre regiões e afastar da justiça os mais 
pobres e isolados.

O apoio judiciário, que poderia minorar 
as sobreditas reservas, não tem, em 
Portugal, face ao mais recente quadro legal, 
chegado senão a pessoas de reduzidíssimos 
recursos económicos e, em tempos de 
aperto financeiro, não é legítimo esperar 
grandes avanços nesta matéria.

Ao Conselho Superior da Magistratura 
não incumbe interferir nas opções de 
natureza política, que, nos tempos que 
correm, seguem lógicas orçamentais, de 
controlo do défice, concentração de serviços 
nos grandes centros e, de um modo geral, 
contenção de custos. Isso tem ocorrido em 
vários aspectos da vida societária, como 
a saúde ou a educação. Mas impõe-se 
que, como órgão de gestão e disciplina da 
magistratura judicial e como garante da 
independência do poder judicial, o CSM 
esteja atento ao respeito pelo estatuto dos 
juízes, que, conforme a Senhora Ministra 
da Justiça já anunciou, irá sofrer alterações.

Não admirará que sobre os ombros dos 
juízes, que estão sempre no olho do furacão, 
recaia a solução de alguns dos problemas 
que se adivinham, obrigando-os a uma 
mobilidade constante, com consequências 
em termos de rendimento do trabalho 
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e obrigando a despesas de deslocação 
que conflituam com os desideratos de 
contenção de gastos.

Na verdade, no documento em causa, 
fala-se de mobilidade dentro da comarca 
e ainda da afectação de processos a juiz 
diferente do titular, tendo em conta 
a “melhor organização do serviço” e o 
“equilíbrio da carga processual”. Embora 
se aponte para um estabelecimento ou 
validação de critérios por parte do CSM, 
estamos num domínio muito sensível 
em que estão em jogo regras como a da 
inamovibilidade ou a do respeito pelo juiz 
natural.

A prestação de contas ou o cumprimento 
de objectivos – o que se compreende e aceita 
numa sociedade democrática – não podem 
contribuir para que se invista apenas no 
aspecto da produtividade, transformando 
os juízes em máquinas de despachar 
processos, sob o olhar atento do presidente. 

É interessante notar que, quando, 
há anos, se anunciou a implantação de 
um novo mapa judiciário, houve jornais 
que logo proclamaram, em grandes 
parangonas e com indisfarçável satisfação, 
que, agora sim, os juízes iriam passar a 
ser controlados, como se não existisse um 
sistema de inspecções, na execução do qual 
os juízes têm estado, seguramente, entre os 
profissionais mais avaliados da sociedade 
portuguesa.

Quando se aproximam alterações 
ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, 
conexionadas, além do mais, com a 
implantação do mapa judiciário, é 
importante que não se desvirtuem os 
princípios básicos que salvaguardam 
a independência do poder judicial e 
se evite caminhar para uma crescente 
funcionalização dos juízes.  

6. No que concerne ao estatuto dos 
juízes – e sem falar noutros aspectos – 
importará acrescentar que, por força 
do combate ao défice e as consequentes 
medidas de austeridade, os magistrados 
têm visto os seus ordenados drasticamente 
reduzidos, sucedendo que, depois de cortes 
substanciais em 2011, foram privados, neste 
ano de 2012, dos 13º e 14º meses, tal como 
sucedeu com os funcionários públicos 
e pensionistas (acima de determinado 
montante) da Segurança Social, o que 
levou o Tribunal Constitucional a proferir 
um acórdão, em 05-07-2012, no qual 
declarou a inconstitucionalidade, com 
força obrigatória geral, por violação do 
princípio da igualdade, dos artigos do 
Orçamento de Estado para 2012 relativos 
à dita medida. Considerou-se, no entanto, 
no mesmo acórdão, que os efeitos da 
declaração da inconstitucionalidade não 
se aplicariam neste ano, o que significa, 
pois, a manutenção do corte dos subsídios. 
Claro que o Governo reagiu e acabou 
de anunciar (em 03-10-2012), para 2013, 
medidas (designadamente, perda de um 
dos subsídios e pesada carga ao nível do 
IRS) que irão dar a resultado similar.

O Acórdão do Tribunal Constitucional foi 
asperamente criticado por vários notáveis 
do mundo da economia e finanças, que 
esperavam, por certo, que aquele Tribunal 
proferisse uma decisão de natureza política 
e não se ativesse ao que está escrito na 
Constituição da República Portuguesa. 

Assim vão as coisas no reino da 
Dinamarca.

Os juízes não devem subtrair-se ao esforço da 
comunidade, de que fazem parte. O problema 
coloca-se, porém, quando não são observadas as 
regras da equidade, convindo recordar aqui, 
sem mais comentários, que, conforme se 
exarou na citada Recomendação do Comité 
de Ministros do Conselho da Europa, a 
remuneração dos juízes deve ser à medida do seu 
papel e das suas responsabilidades e estar a um 
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nível suficiente que os coloque ao abrigo de toda a 
pressão visando influenciar as suas decisões. 

7. Importa referir que, no capítulo da 
resolução alternativa de conflitos, foi 
publicada uma Lei de Arbitragem em 
Dezembro de 2011 e estão em discussão 
quer uma proposta de Lei de Mediação quer 
a alteração da Lei dos Julgados de Paz.

No que se refere aos Julgados de Paz, 
o Conselho Superior da Magistratura 
já teve ocasião de se pronunciar no 
sentido da sua complementaridade em 
relação aos tribunais comuns, de modo 
a contribuírem, efectivamente, para o 
descongestionamento do serviço nestes 
e que seria, ademais, de enquadrá-los 
na orgânica judiciária comum, com 
a possibilidade de serem geridos, por 
exemplo, por uma secção própria do 
Conselho Superior da Magistratura.

Ainda no que respeita à orgânica 
judiciária, diga-se que se crê – e isso tem 
sido defendido, por exemplo, pelo actual 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 
e do Conselho Superior da Magistratura, 
Juiz Conselheiro Noronha do Nascimento 
– que seria conveniente a reunião, numa 
orgânica comum, dos tribunais comuns e 
dos tribunais administrativos e fiscais, com 
a concentração da gestão dos tribunais num 
único Conselho, evitando-se, por exemplo, 
conflitos de jurisdição e diversidade de 
jurisprudência. Os cidadãos ficariam, por 
certo, a ganhar. 

De registar também iniciativas 
legislativas no campo laboral e das 
insolvências, sucedendo que, em Portugal, 
segundo dados vindos, por estes dias, a 
público nos órgãos de informação, são 
declaradas cerca de 50 insolvências por dia.

Há que, igualmente, referir a criação 
e instalação, no princípio deste ano, dos 
Tribunais de Propriedade Intelectual e de 
Concorrência, Regulação e Supervisão.

8. O que supra ficou enunciado, ainda que 
brevemente, sobre as reformas do processo 
civil e do processo penal e a adopção de uma 
nova cultura judiciária não pode deixar de 
nos remeter para as preocupações com o 
recrutamento e formação dos magistrados 
judiciais.

É sabido que a legitimação do poder 
judicial entronca muito nas exigências 
de acesso e na natureza da formação que 
deve ser conferida a quem se prepara para 
encetar caminho no exercício da judicatura. 

Para além de todo o cortejo de 
conhecimentos teóricos que devem ser 
ministrados, é importante que se procure 
que os formandos sejam gente deste tempo 
e deste mundo, que não fiquem a pairar 
nas altas esferas das lucubrações jurídicas 
e que, entre todo o arsenal de valores 
ou princípios deontológicos que devem 
constituir o bornal de um magistrado, surja 
o da solidariedade, com a necessidade de 
estar atento aos outros, ou seja, à sociedade 
em que se está inserido.

É por isso que se regista, com agrado, 
que num documento que o Centro de 
Estudos Judiciários enviou, há poucos dias, 
ao Conselho Superior da Magistratura, 
denominado “Projecto Estratégico, 
Orientações para o Plano de Actividades e 
Objectivos Estratégicos e Operacionais”, se 
tenha escrito, sob a epígrafe “Legitimação 
social da magistratura”, o seguinte:

«-O CEJ procurará ser um elemento 
relevante de uma cultura de cidadania 
(cultura de direitos).

- A abertura ao exterior será 
traduzida na presença da sociedade, 
através das suas instituições – 
sindicatos, associações, ordens 
profissionais, etc. – elemento 
de abertura e de compromisso 
permanente com uma cidadania 
activa e comprometida com uma 
cultura jurídica de cidadania.
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- Abertura ao pensamento crítico, 
evitando monopólios de pensamento 
único.

- Abertura à crítica do 
funcionamento das instituições 
judiciais, preparando os magistrados 
judiciais a lidar com a opinião pública, 
especialmente com os media, e a 
desenvolver a auto-reflexão crítica.».

9. Num tempo em que uma crise 
profunda se abateu sobre nós e em que 
os credores têm pressa de que façamos 
reformas estruturais que tornem a justiça 
amiga da economia e, consequentemente, 
lhes paguemos rapidamente o que lhes 
devemos, o que se pode dizer, a concluir, 
é que os juízes reclamam, desde longa 
data, muito antes de qualquer crise e de os 
credores nos baterem à porta, a existência de 
leis processuais que lhes confiram poderes, 
não para gozo ou proveito próprio, mas que 
lhes permitam assegurar a prevalência da 
verdade material sobre a forma, para que 
quem se dirige aos Tribunais obtenha uma 
decisão justa e em tempo útil; que os mais 
desprotegidos tenham acesso à justiça, em 
condições similares aos demais, para que 
não se diga – sempre com prejuízo para a 
imagem de quem julga – que há uma justiça 
para ricos e outra para pobres, pois, como 
se referiu no Manifesto de Vilamoura, 
citando Henri Lacordaire, «entre o rico e o 
pobre, entre o forte e o fraco, é a liberdade 
que oprime e a lei que liberta»; que sejam 
criadas as necessárias condições para 
uma justiça mais eficaz, quer a nível de 
instalações ou outros meios materiais, quer 
a nível de assessorias, e que os juízes não 
se vejam transformados em burocratas, 
nem em máquinas de produzir sentenças, 
mas que possam ter, sem prejuízo da 
rapidez a que os interessados têm direito, 
o necessário tempo para se dedicarem, com 
qualidade, à tarefa de julgar. 

Porque os juízes querem uma justiça 
moderna e uma nova cultura judiciária que 
restaure a confiança nos Tribunais, estamos 
aqui reunidos nesta vetusta e nobilíssima 
cidade de Salamanca e é justo que, num 
encontro entre Espanhóis e Portugueses, 
se recorde esse enorme vulto da cultura 
ibérica chamado Miguel de Unamuno, 
que aqui exerceu o seu magistério e aqui 
terminou os seus dias. Era um apaixonado 
por Portugal, conhecedor da nossa cultura 
e amigo de intelectuais portugueses com 
quem trocou correspondência assídua, 
podendo, pois, ser um exemplo das relações 
que deveriam ser cultivadas entre estes 
dois Povos irmãos. 

É certo que disse, no livro “Por Tierras de 
Portugal y de España”, que éramos um «pueblo 
de suicidas, tal vez un pueblo suicida», mas 
fê-lo numa altura (outra) muito conturbada 
e difícil da nossa História (nos anos que 
precederam a queda da Monarquia) e 
perante os vários casos de homens da 
cultura portuguesa que puseram fim à vida, 
como Antero de Quental, Soares dos Reis, 
Camilo Castelo Branco ou Trindade Coelho, 
e disse ainda esta coisa que não deixa de 
ter um profundo sabor poético: «Portugal 
parece la patria de los amores tristes y la de 
los gandes naufragios».

Estamos, não por males de amor, mas 
pelos efeitos de uma crise sem precedentes, 
outra vez, tristes, mas, felizmente, 
continuamos vivos e apostados, contra 
ventos e marés e sem naufrágios, em 
persistir na busca do que, dias e noites, 
nos deve sempre nortear e está escrito na 
Constituição da República Portuguesa: 
administrar a justiça em nome do povo.

Salamanca, Outubro de 2012
Tibério Nunes da Silva
(Vogal do Conselho Superior da Magistratura)
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O Conselho Superior da 
Magistratura de Portugal e o Conselho 
Geral do Poder Judicial do Reino 
de Espanha, no seguimento do VII 
Encontro Transfronteiriço realizado 
em Salamanca nos dias 8 e 9 de 
Outubro de 2012, desejam expressar 
a sua satisfação por esta realização e 
pelas reuniões que o antecederam e que 
tiveram lugar entre as duas Instituições 
e pelos seus respectivos magistrados e 
juízes, reafirmando as cordiais relações 
existentes entre as magistraturas e 
os poderes judiciais dos dois países 
ibéricos e realçar a importância do 
intercâmbio e da apresentação mútua 
de problemas e desafios que são 
comuns.

Como resultado do Encontro os 
dois Conselhos aprovam a seguinte 
declaração:

1. No presente Encontro foi 
realçado o facto de os dois países 
enfrentarem uma crise que não é 
apenas financeira, mas que afecta 
igualmente, em maior ou menor escala, 
os restantes países europeus, crise 
esta que não pode ser considerada 
transitória e que marca um novo 
cenário económico em que, uma justiça 
eficiente e uma estrutura de segurança 
jurídica, revelam ser um enorme trunfo 
para a recuperação económica.

2.   Este novo cenário tornou 
ainda mais evidente a necessidade 
de empreender reformas na 
organização e no modo de actuação 
da justiça, reformas estas que afectam 
designadamente o mapa judiciário, 
a estrutura interna dos tribunais, a 
modernização do seu funcionamento, 
a simplificação processual ou a 
introdução de meios alternativos de 
resolução de litígios.

Declaração Conjunta de Salamanca

Consejo General del Poder Judicial 
España

Conselho Superior da Magistratura 
Portugal
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3. O CSM de Portugal e o CGPJ 
de Espanha partilham a sua dupla 
qualidade de membros da Rede 
Europeia dos Conselhos de Justiça e 
da Cimeira Judicial Ibero-Americana e 
realçam que as reformas judiciais e o 
planeamento da actividade da justiça 
fazem parte também das agendas das 
duas instituições, uma vez que se trata 
de problemas comuns aos países que as 
integram.

4. Reafirmamos que para além da 
necessária procura de maior eficácia, 
a justiça tem que cumprir a sua 
função essencial que é ser o garante 
inquestionável dos direitos dos 
cidadãos e que é necessário trabalhar no 
sentido de estes assim a entenderem, 
requisito indispensável num Estado 
de Direito. Por conseguinte, qualquer 
reforma deverá preservar e reafirmar 
os direitos fundamentais de acesso à 
justiça e de tutela judicial efectiva.

5. No respeitante à subtracção 
de menores, as partes têm vindo a 
levantar questões relacionadas com 
a restituição de menores vítimas 
de rapto, revendo os instrumentos 
aplicáveis, detendo-se em especial nos 
casos de recusa de restituição por parte 
do país para o qual o menor tenha sido 
deslocado, envidando esforços para 
promover a aplicação dos instrumentos 
que visam a defesa dos interesses dos 
menores, assim como para reforçar os 
instrumentos de comunicação directa 
entre os juízes. 

6. No Encontro foi analisada 
a dificuldade que os diferentes 
normativos dos Países por vezes 
apresentam para a sua aplicação e 
execução ao abrigo do Convénio 30 
de 1959 do Conselho da Europa e 
do Convénio de Assistência Judicial 
Penal entre Estados-Membros da 
União Europeia, em especial quando é 
necessário recorrer a medidas coercivas 
pessoais e/ou reais, dificuldade que 
não se encontra totalmente resolvida 
nos recentes instrumentos de 
reconhecimento mútuo. Neste quadro, 
a aprovação e posterior transposição 
da ordem europeia de investigação 
iria permitir superar muitas destas 
dificuldades.

7. Não queremos deixar de expressar 
e registar o nosso agradecimento às 
entidades de Salamanca, em especial 
ao Exmo. Presidente da Audiência 
Provincial de Salamanca pelo seu 
inestimável apoio para a realização 
deste Encontro, e à Câmara de 
Salamanca, cidade cuja história os dois 
povos partilham, pela sua hospitalidade 
e calorosa recepção.

Finalmente, conscientes que as 
relações pessoais privilegiadas entre os 
seus membros e a estreita cooperação 
entre as suas respectivas instituições 
serão uma mais-valia para uma maior 
colaboração futura, reafirmam a sua 
vontade em prosseguir com a realização 
destes encontros periódicos que 
consideram ser da maior relevância.
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menos todas essas garantias processuais 
que estão previstas pela Convenção 
Europeia para a Proteção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais 
no âmbito do processo penal. Cabe 
sublinhar que cada processo disciplinar 
contra um juiz tem que garantir o respeito 
pela independência da justiça, bem como 
a imparcialidade e independência do 
tribunal ou outro órgão que dirige o 
processo. 

Em alguns Estados-Membros da União 
Europeia um juiz que tenha sido acusado 
de cometer uma infração disciplinar 
é apresentado perante um tribunal 
composto por juízes, ou por juízes e 
membros externos. Na Carta europeia 
do Estatuto dos Juízes, aprovada pelo 
Conselho Europeu em Julho de 1998, foi 
constatado que a punição disciplinar de 
um juiz pode ser causada apenas pela 
sua negligência de deveres claramente 
definidos nas normas relativas aos juízes, 
e a decisão sobre a punição disciplinar de 

Responsabilidade disciplinar dos Juízes na República da Polónia

Wiesław Kozielewicz
Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal da República da Polónia

Tradução para a língua portuguesa Bożena Tomiak Ferreira, 
tradutora juramentada da língua polaca

Na recomendação N.º R/94/12 sobre a 
independência, a eficácia e o papel dos 
juízes, adotada pelo Comité de Ministros 
do Conselho da Europa em 13 de Outubro 
de 1994, foi afirmado que quando os 
juízes cumprem de forma inadequada 
as suas responsabilidades ou cometem 
infrações disciplinares, é necessário 
tomar, em relação a eles, os meios 
adequados, que dependendo de normas 
constitucionais, normas de direito e 
tradição existente num dado país podem 
incluir por exemplo: o afastamento 
do juiz do processo, transferência do 
juiz para outras funções no mesmo 
tribunal, aplicação de uma multa ao 
juiz, diminuição temporária do seu 
vencimento, suspensão das suas funções 
profissionais. 

De acordo com a recomendação 
supra mencionada é imprescindível 
estabelecer procedimentos adequados 
que assegurem aos juízes, contra os quais 
decorre um processo disciplinar. Pelo 
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um juiz tomada por um tribunal ou outro 
órgão competente, composto pelo menos 
em metade por juízes, é passível de 
impugnação junto da instância judicial 
superior.

As normas relativas à responsabilidade 
disciplinar dos juízes vigentes na 
República da Polónia respeitam 
plenamente as recomendações incluídas 
nos actos  legislativos internacionais 
apresentados.

De acordo com a legislação polaca, 
um juiz responde disciplinarmente 
por delitos profissionais, bem como 
por desrespeito da dignidade do cargo. 
Entende-se por uma infração profissional 
cada infração cometida pelo juiz do dever 
profissional resultante das disposições 
da lei sobre o sistema judicial, normas 
processuais, regulamentos judiciais 
e manuais profissionais. A diferença 
entre uma infração profissional e um 
desrespeito da dignidade do cargo 
consiste no facto de que uma infração 
por regra ocorre em consequência de 
uma infração dos deveres previstos por 
lei. Enquanto o ato de desrespeito da 
dignidade do cargo se refere a todos 
os outros comportamentos do juiz em 
circunstâncias dentro e fora do serviço, 
na vida social e até na vida privada 
(antiéticos, imorais, escandalosos), que 
trazem um descrédito da profissão de 
juiz.  

As infrações profissionais incluem por 
exemplo um assim chamado desrespeito 
claro e manifesto de disposições legais 
cometido pelo juiz aquando da aplicação 
da lei no âmbito do processo judicial. 
Na jurisprudência do supremo Tribunal 
sublinha-se, que a interpretação do 

conceito do „desrespeito claro e manifesto 
das disposições legais” deve ser efetuada 
sempre de acordo com a Constituição 
da República da Polónia, ou seja, sem 
prejuízo da independência do juiz. 
Obviamente, nem todo o desrespeito das 
disposições da lei processual, ou material 
cometido durante o proferimento 
da decisão justifica a invocação da 
responsabilidade disciplinar de um juiz. 
Isso ocorre apenas quando um erro 
jurídico é fácil de constatar e o juiz sem 
uma análise mais aprofundada poderia 
ter aplicado a disposição correta. Além 
disso o erro qualificado da interpretação 
da lei cometido pelo juiz deve infringir 
direitos e interesses importantes das 
partes do processo judicial ou provocar 
danos. 

O Supremo Tribunal sublinha 
que é inadmissível a instauração 
de um processo disciplinar contra 
um juiz no caso de um erro simples 
da interpretação ou aplicação das 
disposições legais, nomeadamente 
de uma disposição, que por culpa do 
poder legislativo (o parlamento) foi 
elaborada de forma ambígua, que 
permite perceções diferentes. Durante 
o proferimento das decisões no âmbito 
da responsabilidade disciplinar de 
um juiz por infrações profissionais 
que consiste num desrespeito claro 
e manifesto das disposições legais, a 
interpretação errada do juiz é analisada 
com observância da realidade de cada 
caso em concreto. Um delito profissional 
típico em forma de um desrespeito claro 
e manifesto das disposições legais é a 
elaboração sem observância do prazo das 
fundamentações escritas das decisões 
proferidas. 
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A obrigação da elaboração atempada 
das fundamentações escritas das 
decisões constitui uma das obrigações 
principais de cada juiz. Considera-
se também um desrespeito claro e 
manifesto das disposições legais, no 
âmbito da jurisprudência disciplinar, 
quando um juiz ocorre em atrasos 
insustentáveis no processo conduzido. 
Os atrasos insustentáveis injustificados 
no âmbito do processo infringem as 
normas constitucionais e internacionais. 
Sublinha-se, que o delito profissional 
constitui entre outros o facto de causar 
atrasos insustentáveis flagrantes no 
processo, onde a tal insustentabilidade 
é causada por exemplo pela falta de 
uma devida organização do trabalho do 
juiz, ou pela falta de uma autodisciplina 
suficiente do juiz no âmbito do controlo 
do fluxo dos processos que lhe foram 
atribuídos.

Como exemplos das condutas dos 
juízes consideradas pelos tribunais 
disciplinares por delitos disciplinares em 
forma do desrespeito da dignidade do 
ofício podemos enumerar:

1. Afirmações proferidas pelo juiz no 
decorrer do processo penal pelas quais 
humilhou o arguido,

2. A falta de escusa do juiz do 
julgamento no âmbito de um processo 
em que mantém com a acusada relações 
íntimas durante o período desse 
julgamento,

3. A publicação, na fundamentação 
escrita do juiz, referente ao relatório da 
avaliação do seu trabalho elaborado pelo 
juiz inspetor, de comentários ofensivos 
dirigidos ao juiz inspetor,

4. A apresentação do juiz no local 
de trabalho no tribunal em estado de 
alcoolemia, 

5. A recusa por parte do juiz de se 
submeter ao controlo de teor de álcool 
no sangue, se o controlo for solicitado 
por funcionários da polícia em relação à 
condução por ele de um veículo, 

6. A prática pelo juiz do crime do art.º 
178a§1k.k. (o artigo penaliza como crime 
a condução de um veículo mecânico em 
estado de embriaguez).

Na República da Polónia, as decisões 
em processos disciplinares dos juízes são 
proferidas pelos seguintes tribunais:

a) O Supremo Tribunal tem 
competência em processos aos juízes do 
Supremo Tribunal. Na primeira instância 
o Supremo Tribunal é composto por três 
juízes do Supremo Tribunal e na segunda 
instância por sete juízes do Supremo 
Tribunal. A designação dos juízes para 
tribunais disciplinares é efetuada pelo 
Colégio do Tribunal por sorteio da lista 
dos juízes do Supremo Tribunal. O 
tribunal que julga o processo disciplinar é 
presidido pelo juiz com mais antiguidade 
no cargo de juiz conselheiro. As sanções 
disciplinares são: 1) advertência, 2) 
repreensão, 3) retirada das funções 
exercidas,  4) exoneração do juiz do 
seu cargo. O proferimento da sanção 
disciplinar mais pesada – a exoneração 
do juiz do seu cargo significa, que na data 
do trânsito em julgado da sentença do 
Supremo Tribunal, no âmbito da qual se 
aplica a pena o juiz culpado perde o cargo 
de juiz do Supremo Tribunal, ou seja 
deixa de ser juiz.

Responsabilidade disciplinar dos Juízes na República da Polónia
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b) Supremo Tribunal Administrativo 
é o tribunal disciplinar em processos 
aos juízes dos tribunais administrativos. 
Os processos são julgados: na primeira 
instância por três juízes, na segunda 
instância por sete juízes. A designação 
dos juízes é efetuada por sorteio.

c) Os tribunais disciplinares em 
processos aos juízes dos tribunais 
militares são: na primeira instância – 
tribunais militares distritais, e na segunda 
instância – Secção Militar do Supremo 
Tribunal. Os tribunais mencionados são 
compostos por três juízes. A designação é 
efetuada por sorteio.

d) Os tribunais disciplinares em 
processos disciplinares de juízes dos 
tribunais de comarca, de distrito e de 
dois tribunais de relação são: na primeira 
instância – os tribunais de relação e na 
segunda instância – O Supremo Tribunal. 

O tribunal de relação com competência 
territorial para apreciar um dado processo 
disciplinar é o tribunal de relação do 
distrito onde desempenha as suas funções 
o juiz abrangido pelo processo. Essa 
regra, no entanto, aplica-se apenas para 
o juiz do tribunal de comarca, porque no 
caso do juiz do tribunal de distrito ou do 
juiz do tribunal de relação, o tribunal com 
competência territorial para apreciar o 
processo disciplinar será o tribunal de 
relação diferente do tribunal de relação 
do distrito onde o juiz desempenha as 
suas funções. 

Para os juízes supra mencionados 
o tribunal disciplinar competente 
é indicado através do despacho do 
Presidente do Supremo Tribunal emitido 
a pedido do provedor disciplinar. A 
composição do tribunal de relação ou do 

Supremo Tribunal que funcionam como 
o tribunal disciplinar é designada através 
de sorteio. 

Os tribunais disciplinares são 
compostos por três juízes. Isso aplica-
se tanto às decisões proferidas numa 
audiência como numa sessão. 

As sanções disciplinares em processos 
de responsabilidade disciplinar dos juízes 
dos tribunais de comarca, dos juízes dos 
tribunais de distrito e dos juízes dos 
tribunais de relação são: 

1) advertência, 

2) repreensão, 

3) retirada das funções exercidas,

4) transferência para outro tribunal  e, 
como pena mais pesada 

5) exoneração do juiz do cargo. 

As funções dos promotores em 
processos disciplinares aos juízes são 
desempenhadas pelos provedores 
disciplinares eleitos junto dos 
tribunais para mandatos de dois anos. 
Os provedores são escolhidos pelos 
órgãos competentes do conselho dos 
juízes. Os provedores disciplinares 
são independentes no âmbito da sua 
atividade. Tomam individualmente 
decisões sobre a necessidade de instaurar 
contra um juiz o processo disciplinar, 
bem como a forma da sua conclusão. Se 
o provedor disciplinar entender, que a 
matéria de facto recolhida por ele, no 
âmbito do processo disciplinar, justifica 
a acusação do juiz de ter cometido 
uma dada infração disciplinar dirige 
ao tribunal disciplinar competente o 
respetivo pedido de punição. 
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O processo perante o tribunal 
disciplinar decorre com a correta 
observância de disposições do código do 
processo penal. O juiz acusado beneficia 
no âmbito do processo disciplinar dos 
mesmos direitos processuais que tem um 
arguido no âmbito de um processo penal. 
As sentenças proferidas pelos tribunais 
disciplinares na primeira instância, bem 
como decisões e despachos que obstam 
o proferimento da sentença podem ser 
objeto de recurso: do juiz acusado, do seu 
defensor (defensores – no máximo três), 
do provedor disciplinar, bem como do 
Conselho Nacional de Magistratura e do 
Ministro da Justiça. O recurso é imposto 
dentro do prazo de catorze dias a partir da 
entrega da decisão recorrida. O recurso 
deve ser analisado dentro do prazo 
de dois meses a partir da data da sua 
apresentação nesse tribunal. O tribunal 
disciplinar da segunda instância instrui 
o processo disciplinar dentro dos limites 
do recurso. Tem a obrigação de analisar 
os pedidos e alegações indicadas no 
recurso. No entanto, independentemente 
do âmbito do recurso, o tribunal 
disciplinar pode analisar o recurso 
apenas se forem reveladas infrações 
graves da lei, definidas no processo penal 
polaco como causas absolutas de recurso, 
ou se verificar uma injustiça manifesta 
da sentença. Após a análise do recurso o 
tribunal disciplinar da segunda instância: 
1. Confirma a sentença recorrida, ou 2. 
Altera a sentença recorrida através, por 
exemplo, da absolvição do juiz acusado, 
diminuindo a pena imposta ou reforçando 
a pena disciplinar decidida, ou 3. Revoga 
a sentença proferida e remete o processo 
para uma segunda apreciação ao tribunal 
disciplinar da primeira instância.

Cabe sublinhar, que um tribunal 
disciplinar da segunda instância pode 
decidir em detrimento do juiz acusado 
apenas se o recurso for apresentado 
em detrimento dele e apenas em caso 
de confirmação das falhas alegadas 
nesse recurso. Claramente, o recurso 
apresentado em detrimento do juiz 
acusado pode causar uma decisão a favor 
do juiz acusado. 

Das sentenças proferidas pelos 
tribunais disciplinares nos processos dos 
juízes não existe o recurso de cassação 
para o Supremo Tribunal.

Os regulamentos polacos sobre a 
responsabilidade disciplinar dos juízes 
preveem a possibilidade de reabertura 
do processo disciplinar findo com 
uma sentença do tribunal disciplinar 
transitada em julgado. O processo 
é retomado em detrimento do juiz 
acusado apenas se o não conhecimento 
do mérito do processo disciplinar ou o 
proferimento da sentença pelo tribunal 
disciplinar ocorreu como resultado 
de crime, ou se durante os cinco anos 
após o não conhecimento do mérito ou 
a proferição da sentença tenham sido 
reveladas novas circunstancias ou provas, 
que poderiam justificar a condenação ou 
a aplicação da sanção disciplinar mais 
severa. Contudo, o processo disciplinar 
pode ser retomado a favor do juiz 
acusado, independentemente do tempo 
decorrido, se forem reveladas novas 
circunstâncias ou provas, que poderiam 
justificar a absolvição ou a aplicação da 
sanção disciplinar mais leve. Em caso 
da morte do juiz condenado o pedido 
de reabertura do processo disciplinar 
pode ser apresentado pelo seu cônjuge, 

Responsabilidade disciplinar dos Juízes na República da Polónia
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parentes diretos, irmãos, pais ou filhos 
adotivos, bem como pelo provedor 
disciplinar.

O Supremo Tribunal é competente 
para a apreciação das ações em caso 
da reabertura do processo disciplinar 
relativamente aos juízes: do Supremo 
Tribunal, tribunais militares, tribunais 
da relação, tribunais distritais e tribunais 
da comarca.

O Supremo Tribunal Administrativo 
é competente para a apreciação das 
ações em caso da reabertura do processo 
disciplinar relativamente aos juízes: do 
Supremo Tribunal Administrativo e dos 
tribunais administrativos da primeira 
instância.

Sublinha-se que de acordo com a 
legislação polaca, o tribunal disciplinar 
pode tomar a decisão de suspender o 
juiz das suas funções profissionais. 
A suspensão do juiz das funções 
profissionais significa o seu afastamento 
temporário do exercício das funções no 
âmbito do exercício do poder judicial, 
inerentes à posição por ele ocupada, bem 
como o afastamento do juiz do dever 
de trabalho (exercício das funções do 
juiz). Por regra a suspensão implica uma 
redução do montante da remuneração 
pelo trabalho. A lei polaca sobre o regime 
dos tribunais prevê que, em dois casos é 
obrigatória a tomada de uma decisão pelo 
tribunal disciplinar sobre a suspensão do 
juiz nas suas funções profissionais. O 
primeiro caso contempla uma situação 
em que o tribunal disciplinar autorizou 
a responsabilização penal do juiz pela 
prática de um crime doloso público. O 
segundo caso compreende a aplicação 
pelo tribunal disciplinar de uma sanção 

disciplinar mais severa – nomeadamente 
a sanção da exoneração do juiz do cargo, 
porque se o tribunal disciplinar não tinha 
suspendido anteriormente o juiz nas 
suas funções profissionais, essa decisão 
implica ipso jure a suspensão do juiz das 
funções profissionais, com uma redução 
simultânea do seu rendimento em 
cinquenta por cento durante o período 
da suspensão. O tribunal disciplinar 
pode, contudo, suspender o juiz no 
exercício das funções profissionais: 1) se 
for instaurado contra o juiz um processo 
disciplinar, ou 2) for instaurado contra o 
juiz um procedimento de incapacitação, 
ou 3) for autorizada a responsabilização 
penal do juiz pela prática de um crime 
não doloso público ou pela prática de 
crime particular, ou 4) quando o tribunal 
disciplinar controla ex officio a ordem 
do presidente do tribunal (Ministro da 
Justiça) sobre a suspensão imediata do 
exercício das funções profissionais do 
juiz pelo período superior a um mês.

Ao proferir uma decisão sobre a 
suspensão do juiz no exercício das 
funções profissionais, os tribunais 
disciplinares tomam em consideração 
tanto as circunstâncias relativas 
ao juiz (e.g. o percurso da carreira 
profissional, a abordagem do juiz das 
obrigações profissionais), bem como as 
consequências da infração disciplinar 
imputada para o bem do cargo e da justiça 
(dignidade do tribunal e do cargo). No 
âmbito do processo sobre a suspensão 
do juiz no exercício das funções 
profissionais, o tribunal disciplinar 
não decide sobre a legitimidade das 
acusações formuladas na decisão sobre 
a instauração do processo disciplinar 
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(ou no pedido de punição), mas apenas 
sobre a legitimidade e adequação 
do afastamento do juiz do exercício 
das responsabilidades profissionais 
atendendo às acusações formuladas. As 
decisões sobre a suspensão do juiz no 
exercício das funções profissionais são 
proferidas numa audiência como numa 
sessão, em processo público, por regra. 
A decisão do tribunal disciplinar sobre 
a suspensão do juiz no exercício das 
funções profissionais pode ser objeto de 
reclamação, que as partes podem interpor 
dentro do prazo de sete dias. Contudo, 
a impugnação da decisão no tribunal 
disciplinar da segunda instância não 
tem efeito suspensivo da sua execução. 
Cabe sublinhar também, que a suspensão 
do exercício das funções profissionais 
cessa no momento em que o processo 
disciplinar estiver definitivamente 
concluído, salvo se o tribunal disciplinar 
a tivesse revogado antes.

*

Conforme mencionado antes, na 
República da Polónia, os tribunais 
disciplinares decidem também 
sobre a matéria da autorização para 
responsabilização penal do juiz. O art.º 181 
da Constituição da República da Polónia 
de 2 de Abril de 1997 prevê que, cit.: “Um juiz 
não pode ser, sem uma autorização prévia do 
tribunal determinado na lei, responsabilizado 
em processo penal, nem ser objeto duma 
medida de segurança privativa de liberdade”. 
Desta regulação resulta, que a concessão 
da autorização para responsabilizar um 
juiz em processo penal pode ser efetuada 
apenas pelo tribunal (este tribunal é 
justamente o tribunal disciplinar), 
através de um procedimento que fornece 

ao juiz garantias necessárias de um 
processo equitativo. Na doutrina polaca 
a existência duma imposição legal – uma 
autorização para responsabilizar um 
juiz em processo penal (assim chamada 
imunidade do juiz), é considerada uma 
das garantias mais sólidas do princípio 
constitucional da independência do poder 
judicial. Serve para garantir aos juízes 
uma proteção de eventuais tentativas de 
intimidação, ou de exercer pressão por 
parte dos órgãos do poder executivo, 
ou por parte de terceiros. Claramente, 
a instituição legal da autorização para 
responsabilizar um juiz em processo 
penal não pode ser vista como uma 
espécie do direito pessoal concedido à 
pessoa que exerce as funções de juiz. 
Ela é considerada como uma exceção do 
princípio constitucional de igualdade 
de todos perante a lei e subordinada 
exclusivamente à garantia do princípio 
constitucional da independência e 
imparcialidade dos órgãos do poder 
judicial. 

O tribunal disciplinar profere uma 
decisão que autoriza a responsabilização 
penal apenas se existir uma suspeita de 
uma prática de um crime por parte do 
juiz suficientemente fundamentada. O 
tribunal disciplinar que analisa a petição 
do procurador sobre a concessão da 
autorização da responsabilização penal 
do juiz tem obrigação de examinar 
os elementos de prova apresentados 
pelo procurador a fim de apurar se no 
âmbito do caso concreto existe uma 
suspeita fundamentada de uma prática 
do crime imputado por parte do juiz. 
O exame da matéria de prova efetuado 
pelo tribunal disciplinar tem carácter 
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substancial, no entanto não exige por 
parte do tribunal disciplinar a aquisição 
de um nível de convicção sobre a prática 
do ato criminoso e da culpa do autor tão 
elevado, como no caso das declarações 
de culpabilidade no âmbito do processo 
penal. O tribunal disciplinar avalia as 
provas apresentadas dentro dos limites 
do princípio da apreciação livre do 
material de prova, ou seja, tendo em 
conta as regras do raciocínio correto 
e as indicações do conhecimento e 
experiência de vida. Por outras palavras, 
no âmbito do processo sobre a autorização 
da responsabilização penal do juiz 
importa substancialmente se a versão 
dos factos apresentada pelo procurador 
na petição escrita sobre a concessão da 
autorização da responsabilização penal 
do juiz, fundamenta suficientemente a 
suspeita da prática do crime pelo juiz, 
e não se o juiz é culpado da prática do 
crime imputado. Porque a culpa do juiz 
apenas pode ser apurada pelo tribunal 
ordinário (ou seja de comarca ou de 
distrito) que tem competência para 
conduzir o julgamento no âmbito do 
processo penal de acordo com as normas 
definidas no código do processo penal. 
Se o procurador não receber do tribunal 
disciplinar uma autorização definitiva 
sobre a responsabilização penal do juiz, o 
processo penal contra o juiz não pode ser 
instaurado.

*

Também cada privação de liberdade 
do juiz requer uma decisão do tribunal 
disciplinar anterior separada e transitada 
em julgado. A exceção constitui a 
detenção do juiz (no máximo até 72 
horas), resultante da situação quando 

um juiz for apanhado em flagrante 
delito, contudo apenas se a detenção for 
indispensável para assegurar o decurso 
correto do processo. Os funcionários 
da polícia são obrigados a informar a 
detenção do juiz de forma imediata ao 
presidente do tribunal de relação com 
a competência territorial, que pode 
ordenar uma libertação imediata do juiz 
detido.  

Na doutrina jurídica polaca sublinha-
se que a responsabilização disciplinar 
do juiz perante tribunais disciplinares 
pelas infrações disciplinares cometidas 
tem importância fundamental 
desde o ponto de vista do princípio 
constitucional da independência do 
poder judicial, excluindo, nesse âmbito, 
da possibilidade da aplicação em 
relação ao juiz de procedimentos de 
caráter administrativo. Além disso, dá 
o direito de julgar, nos processos sobre 
as infrações disciplinares, aos tribunais 
disciplinares compostos por juízes, que 
gozam do atributo de independência.

O modelo do processo disciplinar 
judicial de duas instâncias adotado 
pela legislação polaca no caso de juízes, 
dificulta a instauração do processo, cujo 
único objetivo é “penalizar” ou exercer 
uma pressão sobre um juiz independente 
e firme na sua postura. O processo 
disciplinar configurado desta forma 
protege também um juiz da República da 
Polónia de alegações não fundamentadas, 
que muitas vezes resultam das decisões 
processuais proferidas pelo juiz e que 
não são aceites pelas partes interessadas 
do processo judicial.

Wiesław Kozielewicz

Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal - Polónia
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1. Quando, em Julho de 1984, depois de 
ter feito o estágio em Lagos, tomei posse 
na Comarca de Paredes de Coura, no 
coração do Alto Minho, deparei com um 
tribunal que, para além de funcionar na 
casa destinada ao Delegado do Procurador 
da República, com uma sala de audiências 
com lareira, a fazer lembrar um tribunal 
da Santa Inquisição, tinha falta das mais 
básicas condições, ademais para um juiz 
em começo de carreira. 

Na verdade, em 1981, um incêndio 
arrasara o edifício dos Paços do Concelho, 
no qual, para além de outros serviços, 
se integrava o Tribunal. As portentosas 
chamas, com a sua devoradora indiferença, 
avançaram a direito contra as coisas do 
Direito e não respeitaram nem processos, 
nem Diários da República, nem boletins 
do Ministério da Justiça, nem colectâneas 
de jurisprudência, nem o “Código de 
Processo Civil Anotado” de José Alberto dos 
Reis, apesar da sua cuidada encadernação. 
Encontrei, pois – escândalo dos escândalos 
–, naquelas longínquas paragens, José 
Alberto dos Reis reduzido a cinzas, o 
que, por certo, deixaria felizes os seus 
críticos, e vi-me privado de legislação 
e de jurisprudência anteriores ao ano 
do incêndio. Experimentei a estranha 

sensação de náufrago numa terra bem 
desviada do mar e situada no meio de uma 
prodigiosa paleta de verdes.

O site do ITIJ ou o Diário da República 
electrónico ter-me-iam, naquelas 
circunstâncias, dado um jeitão, mas estava-
se, então, longe dos computadores e da 
Internet nos Tribunais. 

Havia perto do Tribunal um juiz 
conselheiro, de seu nome Miguel Dantas, 
mas em forma de estátua (hoje, quem se 
lembraria de erguer uma estátua a um 
juiz?), razão por que não me pude socorrer 
da sua sabedoria. 

Lembro-me de que a primeira sentença, 
na área cível, que fiz em Paredes de Coura 
foi uma sentença de águas, matéria corrente 
naquelas paragens. Fi-la, naturalmente, à 
mão, e, com certeza, com muita água pelo 
meio, recorrendo a uma chamuscada obra, 
“As Águas” de Guilherme Moreira, que, 
por milagre ou talvez por uma estranha 
osmose suscitada pelo tema sobre o qual 
versava, sobrevivera às chamas, mas que 
me deixava as mãos negras de cada vez 
que a consultava, obrigando-me a lavá-las 
constantemente, para assim completar o 
ciclo da água.

Ética e Informática: alguns aspectos
Juiz Desembargador Dr. Tibério Nunes da Silva

Comunicação apresentada na acção de formação 
organizada pelo Conselho Superior da Magistratura, 
em 9 de Novembro de 2012, sobre o tema “Segurança, 
criminalidade e ética informáticas”.
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Sobrevivi ao naufrágio e continuei a 
fazer sentenças à mão, socorrendo-me, 
sobretudo, da minha nascente e escassa 
biblioteca jurídica, tendo, mesmo assim, 
no relatório, de uma página e meia (como 
os tempos mudaram), da minha primeira 
inspecção, que recaiu sobre o trabalho 
prestado naquela Comarca, direito ao 
seguinte comentário:

«Com caligrafia que se lê bem, justifica 
os despachos, se é caso, e as sentenças, 
tanto nos processos cíveis como criminais, 
indicando a lei aplicável e, se se impõe, 
doutrina e jurisprudência pertinentes.».

«Com caligrafia que se lê bem» - sublinho. 
Que juiz se pode gabar, nos tempos que 
correm, de um elogio destes?

 Eram tempos duros em que o acto 
de escrever sentenças provocava calos, 
sucedendo que não me faltaram ocasiões 
em que me apeteceu, no fim das mais 
longas peças, lançar um “Laus Deo” como 
faziam os copistas na Idade Média.

A chegada dos computadores e, depois 
da Internet, foi uma revolução, trazendo, 
como é sabido, possibilidades nunca 
antes vistas no que concerne à feitura 
das sentenças e ao acesso à informação (a 
jurídica e a outra).

2. No começo dos anos 90, comecei 
a aventurar-me nestes domínios, que 
constituíam um incerto terreno em que 
andávamos pouco mais que às apalpadelas 
e a medo, quase como os antigos que 
sinalizavam, nos mapas, os desconhecidos 
territórios de África com a expressão: “Hic 
sunt leones”.  

Os juízes viram-se obrigados a um 
esforço de adaptação, tanto que ainda 
agora é tomada em conta nos concursos 
para os tribunais superiores a adaptação às 
novas tecnologias. 

É claro que o “el dorado” da informática 
trouxe, como todas as coisas positivas, 

factores de preocupação. E é aqui que 
entramos no domínio da ética e da 
deontologia.

A palavra ética (do grego ethos, 
costumes) pode assumir vários sentidos, 
confundindo-se muitas vezes com a moral. 
Os Gregos relacionavam-na «com os usos e 
costumes que sedimentam, através da sua 
prática social, as finalidades e os valores 
inerentes aos actos humanos. Usos e 
costumes que no Homem se transformam 
numa «segunda natureza», sob a forma de 
hábitos e disposições constantes».  

Para Aristóteles, na sua Ética a Nicómaco 
(ao que parece, Nicómaco era seu filho) 
a ética assume, acima de tudo, uma 
dimensão prática, prendendo-se com a 
chamada frónesis, a sensatez, e tendo em 
vista a felicidade e, em conexão com esta, 
a excelência a que o Homem pode chegar. 
Não basta saber fazer; é necessário agir. «Na 
verdade [diz Aristóteles, a dado passo], fazer 
é aprender. Por exemplo, os construtores 
de casas fazem-se construtores de casas 
construindo-as e os tocadores de cítara, 
tocando-a. Do mesmo modo também nos 
tornamos justos praticando acções justas, 
temperados, agindo com temperança, 
e, finalmente, tornamo-nos corajosos 
realizando actos de coragem. O que acontece 
com as constituições políticas comprova-o 
também. Ou seja, os legisladores tornam 
os cidadãos bons cidadãos habituando-os a 
agir bem – é este de resto o seu propósito. 
E todos os legisladores que não tiverem 
em mente esse propósito erram. É nisto, 
precisamente, que se distingue uma boa 
constituição política de uma má.»

Para Aristóteles, a justiça é, de modo 
supremo, a mais completa das excelências, 
sucedendo que quem a possui tem o 
poder de a usar não apenas só para si, mas 
também com outrem. Considerava ainda 
o preceptor de Alexandre Magno, que «[a] 
sabedoria não tem em vista nenhuma das 
coisas a partir das quais o humano se pode 
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tornar feliz (pois nada tem de ver com a 
possibilidade de algo se gerar), a sensatez, 
por outro lado, tem essa possibilidade. Mas 
em vista de que fim será necessária? Se 
justamente a sensatez diz respeito à justiça, 
à beleza e à bondade para o Humano, são 
estes os fins em vista dos quais o Homem 
deve realizar as suas acções».

O filósofo e professor espanhol 
Fernando Savater, que, à semelhança de 
Aristóteles, escreveu um livro de ética 
para o filho, de nome Amador – Ética para 
Amador (traduzido em Portugal por Ética 
para um Jovem) – refere, noutra obra, O Meu 
Dicionário Filosófico, que o campo ético ou 
moral se ocupa da administração que cada 
qual faz da sua vida, para seu próprio bem, 
situando-se o cenário desse debate – que 
pode ter como ingredientes, por exemplo, 
a imitação das condutas alheias, o desejo de 
aprovação pelos nossos semelhantes ou o 
medo do seu repúdio – fundamentalmente, 
na consciência de cada um. Acrescenta 
que o característico da opção moral ou 
ética (não as distingue propositadamente, 
dizendo que o uso comum raramente 
consegue diferenciá-las) é que «está sempre 
nas nossas mãos», isto é, que não depende 
senão da nossa intenção: não precisa do 
consentimento ou do acordo dos demais 
e não requer o concurso de circunstâncias 
especialmente favoráveis (o seu momento 
nunca é outro que não o presente, a época 
em que as coisas mais resistem a convir-
nos totalmente».

A deontologia (do grego ta deonta) – 
explica o mesmo Autor - assenta num 
conjunto de normas estabelecidas dentro 
de uma determinada comunidade para 
resolver os conflitos de interesses entre os 
seus membros e os interesses colectivos, 
reportando-se, usualmente, a códigos 
explícitos ou implícitos tradicionalmente 
aceites que definem o que é «decente» ou 
correcto no exercício dos ofícios, profissões 
e cargos públicos, delineando-se normas 

ou obrigações normalmente associadas a 
sanções. Assim, o que, para a sociedade em 
geral, é, em regra, aceitável ou correcto, 
pode, em certas circunstâncias, não o ser 
para quem ocupa cargos públicos.

3. No campo da informática, costumam 
alinhar-se dez mandamentos, que foram 
citados por Carlos Fiolhais no seu blog De 
Rerum Natura [Sobre a Natureza das Coisas].

São eles:
«1- Não utilizarás o computador para 

prejudicar outras pessoas;
2. Não interferirás com o trabalho, em 

suporte informático, de outras pessoas;
3. Não espreitarás os ficheiros 

informáticos de outras pessoas;
4. Não utilizarás o computador para 

roubar;
5. Não utilizarás o computador para 

prestar falsos testemunhos;
6. Não copiarás ou utilizarás software 

proprietário que não pagaste;
7. Não utilizarás os recursos informáticos 

de outras pessoas sem a devida autorização 
ou sem a devida compensação;

8. Não te apropriarás da produção 
intelectual de outras pessoas;

9. Pensarás nas consequências sociais 
do programa que estás a escrever ou do 
sistema que estás a desenvolver;

10. Utilizarás sempre o computador 
de maneira a assegurar o respeito e a 
consideração pelos teus semelhantes».

Neste decálogo, vindo de um Monte 
Sinai da Informática, onde a sarça ardente 
terá, certamente, sido substituída pelas 
radiações emanadas de um monitor de 
computador, destaco, por ora, o sétimo e o 
oitavo mandamentos que se prendem com 
a utilização ou apropriação por alguém 
daquilo que pertence a outrem.

´Ètica e informática: alguns aspectos
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Fernando Savater, de novo ele, tem 
um singular livro com o título “Os Dez 
Mandamentos no Século XXI”, no qual 
procura adaptar ou transpor para este 
século os Dez Mandamentos da Lei de 
Deus. 

O sétimo mandamento é, como se sabe, 
na versão original, gravada nas Tábuas da 
Lei entregues a Moisés: «Não roubarás». 
Ora, Savater, a propósito desta ancestral 
regra, refere, a dado passo do seu livro:

«Quando falamos de roubo, imaginamos 
dinheiro e propriedades. tangíveis — mas 
que se passa no caso das coisas intangíveis? 
Por exemplo, com as ideias, as patentes 
dos grandes inventos, um tema musical, o 
argumento de um romance ou de uma peça 
de teatro? Como se protege a criatividade 
humana que produz estes bens intangíveis, 
mas muito valiosos, numa época em que, 
acima de tudo, é a informação que importa? 
Na actualidade, este tipo de propriedade 
intelectual é mais importante que os 
objectos físicos».

E, mais à frente, diz o seguinte:
«Vivemos numa época dominada 

pelos desenvolvimentos tecnológicos. 
No que se refere ao presente 
mandamento e aos direitos de autor, 
encontramo-nos perante situações 
que ainda não se definiram, mas que 
estão a transformar tudo o que até 
agora conhecíamos. Hoje, qualquer 
pessoa pode obter pela internet o 
texto do último livro, gravações 
musicais ou de um filme ainda por 
estrear.

Pergunto-me como poderá o 
conceito tradicional de direito de 
autor resistir a esta extraordinária 
facilidade actual de plagiar.»

Conforme refere Oliveira Ascensão «[o] 
carácter volátil dos meios informáticos 
torna relativamente fácil a terceiros 

ignorarem as proibições e aproveitarem-se 
desses bens» 

Na verdade, a evolução tecnológica, se 
nos põe ao serviço meios que nos permitem, 
em curto espaço de tempo, realizar obras 
que antigamente representavam muito 
mais largo tempo e sacrifício, também traz, 
com as facilidades que cria, a tentação da 
cópia, do plágio e da colagem, ou seja, de 
fazer nosso aquilo que não nos pertence.

No tempo em que escrevíamos 
sentenças à mão, todo o texto era 
especialmente sentido, sofrido mesmo, e, 
por isso, quase seríamos capazes de repetir 
de cor passagens inteiras. As sentenças 
eram necessariamente mais curtas, mais 
contidas, sem o vendaval de elementos 
doutrinais e jurisprudenciais que hoje são 
nelas incluídos. 

A grande facilidade que agora se verifica 
em, por exemplo, obter nos sites de 
jurisprudência os acórdãos dos tribunais 
superiores leva a que, nalguns casos, se 
façam longas transcrições (já vi situações 
em que estas tiveram por objecto acórdãos 
completos) sem que, por vezes, haja da parte 
do autor da decisão, na qual essas peças são 
inseridas, a necessária reflexão pessoal, o 
adequado tratamento do caso concreto, 
quando este é que deveria prevalecer, 
colocando a jurisprudência e a doutrina ao 
serviço da finalidade que qualquer decisão 
visa: a resolução, por quem tem o poder/
dever de julgar, dos problemas que são 
colocados aos Tribunais.

 Não se trata, naturalmente, de não citar 
a jurisprudência e a doutrina pertinentes. 
Impõe-se, até, em boa parte dos casos, que 
tal seja feito, sendo um dos elementos a ter 
em conta na avaliação dos juízes. Trata-
se, sim, de evitar que as sentenças sejam 
enchumaçadas com matéria dispensável 
e que não raro, mercê das virtualidades 
informáticas, se vai repetindo (colando) 
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de sentença para sentença, umas vezes a 
propósito, outras a despropósito (quando 
a factualidade apurada o dispensaria), 
para apenas se dizer, no fim, que aquela 
doutrina seria de aplicar ao caso se diversos 
fossem os factos provados. 

Coloca-se, pois, a informática, ao serviço 
de um alardear de erudição tantas vezes 
inútil.

Mais grave do que tudo isso – e aqui 
estamos mesmo no âmago da ética e da 
deontologia – é citar sem citar, ou seja, 
levar a cabo, sem indicar a fonte, cópias 
completas de passagens de livros ou de 
acórdãos, quer em decisões judiciais, quer 
nos, cada vez mais frequentes, mestrados 
ou doutoramentos, introduzindo uma ou 
outra palavra para disfarçar, num jogo de 
sombras que está longe de corresponder 
ao honesto proceder que deve nortear a 
actividade de um juiz.

A sensação de déjà-vu, sem que 
apareçam, em linhas e linhas a fio, umas 
aspas redentoras ou a referência, ainda 
que sumida ou envergonhada, a uma obra, 
não é por certo edificante quando falamos 
de sentenças ou acórdãos de magistrados 
judiciais. 

Aconteceu-me, uma vez, experimentar 
essa sensação, mas de forma mais aguda do 
que o habitual, soando-me o texto de uma 
sentença que tive de apreciar, no âmbito 
de um recurso que me foi distribuído no 
Tribunal da Relação, a coisa fortemente 
familiar. Tratava-se, na verdade, da cópia 
de largas passagens de um acórdão meu, 
sem qualquer menção que o identificasse. 
Para além de isso atestar o mau gosto do 
autor ou autora da sentença em assentar 
a decisão num acórdão da lavra deste 
humilde escriba, vi a minha tarefa de 
relator dificultada no que concerne a aplicar 
a minha própria doutrina nas minhas 
próprias palavras, correndo o risco de ser 

eu o acusado de plagiador da sentença da 
1ª Instância.

 
5. A Internet cria-nos a ilusão de um saber 

quase ilimitado, a que podemos aceder 
em qualquer momento e em qualquer 
local do Mundo e não pensamos, quando 
utilizamos os dados a que, por vezes, em 
“overdose”, lançamos mão, senão na dádiva 
que eles constituem e como nos facilitam 
a vida. Ao piratearmos livros, filmes, ou 
música na Internet, não reflectimos sobre 
o que isso pode representar para quem 
subsiste à custa da criação e venda dessas 
obras. Peter Singer, filósofo e professor 
australiano, decidiu incluir a ética na 
Internet num curso que estava a leccionar 
(é professor de Bioética na Universidade 
de Princeton) e, num artigo, datado de 13-
02-2012, intitulado “A ética da pirataria na 
Internet”, que pode ser consultado no “site” 
do jornal “Público”, conta que perguntou aos 
300 alunos da sua classe de ética se algum deles 
não tinha transferido algo da Internet, sabendo 
ou suspeitando que estavam a violar os direitos 
de autor. Apenas cinco ou seis ergueram a mão. 
A maioria do restante grupo pensava que o que 
tinha feito era errado, mas disse que “toda a gente 
faz isso”. Outros disseram que não comprariam 
a música ou o livro, independentemente da 
situação, logo não estavam a prejudicar 
ninguém. Não parecia que algum deles estivesse 
preparado para deixar de o fazer.

Mais refere que, no mês anterior, os 
Estados Unidos haviam ponderado  em 
propostas de lei destinadas a impedir a 
pirataria na Internet, sob pressão dos 
Estúdios de  Hollywood e das indústrias 
editoriais e fonográficas, que afirmavam 
que as violações dos direitos de autor 
na Internet custavam 100 mil postos de 
trabalho norte-americanos.

Nunca é demais agitar as consciências, 
mas há que reconhecer que, sobretudo 
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nestes tempos de crise, com baixos salários 
e preços elevados a pagar por qualquer 
dos bens em causa, para além da “oferta” 
existente no vasto e tentador mar da Net, 
estamos perante um problema difícil de 
resolver.

6. A Internet é, como se sabe, o reino do 
anonimato, expressão que deu título a um 
livro – No Reino do Anonimato – do jornalista 
José Pedro Castanheira, publicado em 
2004, pela Editora Minerva Coimbra.

O livro gira à volta do jornalismo 
online, suas virtudes e seus perigos, 
designadamente no que tange à faculdade 
extraordinária de pôr, de um momento 
para o outro, notícias a circular em todo o 
globo, realizando, no fundo, a metáfora da 
aldeia global de Marshall McLuhan.

A revelação do conhecido caso de Monica 
Lewinsky com Bill Clinton é, segundo 
se relata neste livro, o acontecimento 
fundador da Net, ocorrido em 18 de 
Janeiro de 1998, pois «um homem só [Matt 
Drudge], munido de um computador, 
um modem ligado à Net e uma página na 
Web, suplantou os grande media e deu um 
scoop mundial de enormes repercussões», 
conseguindo um número de visitas da 
ordem dos 123 milhões. Revelou-se, assim, 
«o imenso poder nas mãos de indivíduos 
isolados, desde que conectados à Internet».

Este poder de colocar, quase no instante 
de um sopro, notícias que chegam, de 
imediato, aos quatro cantos do mundo, tem 
dado origem, como se assinala no livro, a 
muita desinformação, com montagens, 
simulações, boatos, difamações, às vezes, 
com efeitos irremediáveis, pois quando 
os desmentidos chegam (se chegam), já 
o veneno está espalhado. A fome de ter a 
primazia da notícia nem sempre leva a que 
se acautele a fidedignidade das fontes.  

A banalização do logro leva a que se 
chegue a duvidar da veracidade de casos 
dramáticos, como aconteceu, em 20-06-
2009, com o vídeo, colocado no Youtube 
(e que ainda aí permanece), no qual se 
mostrava a jovem Neda Agha-Soltan 
sangrando até morrer numa rua de Teerão, 
durante um protesto contra a reeleição do 
presidente iraniano. Refere-se no artigo 
“Encruzilhadas da ética em tempos de “nova 
mídia”, da autoria de Sylvia Moretzsohn, 
publicado no site do Observatório da 
Imprensa” (Brasil), que só dias depois foi 
possível confirmar a veracidade do caso e a 
identidade da jovem.

Há, como se sublinha nesse artigo, uma 
contradição entre a rapidez e a segurança, 
naturalmente incómoda para o jornalismo, 
o que suscita problemas deontológicos 
de tomo, pois a verdade não pode ceder 
perante a ânsia da publicação em primeira 
mão, ou seja, que se publique primeiro e se 
confirme depois.

Este tremendo poder de qualquer um 
partilhar informação com o mundo tem 
servido, fora do campo jornalístico, para 
vinganças, designadamente passionais, 
com a exposição de intimidades amorosas 
e devassa da privacidade a todos os níveis, 
não raro, com consequência funestas, 
para não falarmos do tenebroso universo 
da pornografia infantil, do terrorismo, do 
racismo ou da propaganda de ideologias 
neonazis.

A Internet é um espaço em que pululam 
predadores de toda a ordem, uns mais 
benéficos, que tentam impingir a sua banha 
da cobra, aproveitando todos os interstícios 
para se introduzirem no espaço em que nos 
movimentamos, outros mais perigosos e 
devastadores. 

Numa realidade assustadora os 
entendidos parecem coincidir: não há 
privacidade na rede.
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Umberto Eco sublinha, num artigo 
intitulado “Reflexões sobre o Wikileaks”, 
que a profecia orwelliana se verificou 
completamente, tendo-se tornado o 
cidadão numa vítima total do olho do 
Irmão Enorme, mas a isso acrescenta outra 
realidade: «nem sequer os íntimos segredos 
do Poder podem escapar à monitorização 
de um hacker» e formula esta pergunta:

«Como poderá sustentar-se 
amanhã um Poder que não tem já a 
possibilidade de conservar os seus 
próprios segredos?» .

O anonimato é, conforme refere José 
Pedro Castanheira, uma das características 
da Net, como se vê pelos comentários que 
surgem a seguir aos artigos dos jornais 
online. Alguns internautas, usando nomes 
fictícios, multiplicam-se em insultos, 
difamações e provocações torpes, que, por 
certo, não assumiriam se, à luz do dia, 
mostrassem a sua verdadeira cara. 

Trata-se, pura e simplesmente, da 
chamada cybercobardia.

Claro que estará sempre em jogo a 
responsabilização do dono do sítio onde 
os comentários são publicados e mantidos, 
designadamente nos termos do art. 484º  do 
C. Civil.

Muitos fazem do anonimato uma forma 
de afirmação de poder, de ameaça, como 
se fossem a guarda avançada de Lucifer, 
prontos a conformar o mundo aos seus 
desígnios. A máscara, a persona, assume-
se como símbolo de uma indignação 
sem rosto, lançando uma mancha sobre 
a prometedora, pelo menos, no início, 
democracia do teclado (expressão de 
Lawrence Grossman).

Não se pode negar que a Net, através das 
redes sociais, dá voz aos verdadeiros filhos 
de um deus menor que, de outro modo, 
nunca teriam a oportunidade de manifestar 
as suas ideias, bem como propicia a troca 

de impressões em fóruns ou chats e é 
susceptível de desencadear fenómenos 
de solidariedade e de expressão, nas 
ruas, de legítima indignação ou protesto, 
que inclusive, há uns dias, em Lisboa, se 
desdobrou em manifestações artísticas 
(música, teatro, poesia). Mas, os fenómenos 
perturbadores do anonimato ensombram 
o panorama, pois não concebo uma 
Democracia feita de homens que escondam 
o rosto atrás de uma máscara igual a tantas 
outras para assim poderem tecer as críticas 
que entendem pertinentes, normalmente 
através de expressões virulentas. 

7. A blogosfera e o Facebook têm 
cultores de eleição, alguns bem conhecidos, 
sucedendo que, em certos casos, os textos 
postados nos blogs  dão origem a livros 
(assim sucedeu com “O Caderno” de 
Saramago). 

Devo dizer que, para além de um blog que 
tem estado em banho-maria, tenho, como 
qualquer comum mortal, uma página no 
Facebook, que me tem servido, sobretudo, 
para dar vazão à minha fome de escrita, 
normalmente emparedada em peças 
jurídicas, e para contactar com amigos (dos 
verdadeiros), alguns perdidos por Américas, 
Franças e Araganças e que não vejo há anos. 
É claro que sabemos que, no Facebook, há 
amigos que não são verdadeiros amigos (a 
amizade é rara e custa a conquistar) e há os 
amigos dos amigos, que não sabemos quem 
são. Daí que haja que usar de contenção na 
nossa intervenção, pois o que é lançado 
no Facebook é propagado pela Web, não 
podendo mais ser retirado e alimentando 
as bases de dados de quem nisso tenha 
interesse.

O Facebook tem as virtudes do 
reencontro e da partilha, mas é, muitas 
vezes, uma feira (mas também uma 
fogueira) de vaidades.   

´Ètica e informática: alguns aspectos
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Não sou adepto – antes pelo contrário – 
de proibicionismos ou de caça às bruxas ou 
do cerceamento da liberdade de expressão, 
mas parece-me que, em relação aos juízes – 
que, como qualquer cidadão, estão, de pleno 
direito, no facebook ou na blogosfera – 
devem ser evitados alguns procedimentos. 
Assim, não creio que o Facebook ou os blogs 
sejam os locais adequados para discutir 
casos pendentes ou para comentar as 
incidências de julgamentos em curso, ou 
até para tecer determinado tipo de críticas 
a algumas figuras da vida judiciária, num 
exercício que, aqui e ali, pode colidir com 
o dever de reserva e pode redundar mesmo 
numa espécie de autoflagelação de uma 
classe que já é suficientemente fustigada, 
pois há um exército de mal-intencionados e 
invejosos a mover-se nas redes sociais e que 
não deixará de aproveitar qualquer rastilho 
para as habituais catilinárias contra os 
magistrados. 

Considero, sem me querer arvorar em 
conselheiro seja de quem for, que certas 
matérias devem ser tratadas nos locais 
próprios (que todos sabem quais são), não 
se podendo olvidar que as redes sociais 
acabam por ser uma espécie de praça 
pública dos tempos actuais e, na praça 
pública, todos os cuidados são poucos.

8. Percebo muito pouco de informática, 
mas, mesmo assim, aceitei fazer esta 
intervenção. Fi-lo porque se trata, ao fim e 
ao cabo, de falar da vida, de assuntos que 
preenchem o nosso quotidiano.

Quer estejamos online ou não, não 
deixamos de ser o que que somos, com 
a nossa cultura, os nossos sonhos e as 
nossas frustrações.  A informática deve 
ser colocada ao serviço do que queremos 
construir, sem ignorar, como em tudo o 
que fazemos, que não devemos atropelar os 
direitos dos outros para assim atingirmos os 

nossos objectivos, nem devemos esquecer 
em nenhum momento as altas exigências 
do nosso múnus, que não nos dão tréguas, 
mesmo quando decidimos aventurar-nos 
nas apetecíveis, mas, ao mesmo tempo, 
perigosas águas da Internet.

Há alguns meses escrevi no Facebook 
este pequeno texto: 

«Palavras ao Vento
No Facebook atiram-se muitas 

palavras ao vento (e, às vezes, são 
palavras encontradas no fundo de nós 
mesmos e, por isso, preciosas). Mas, o 
Facebook não é mais do que a vida, 
pois, em boa parte dos casos, falamos 
sozinhos, mesmo quando os outros 
parecem ouvir-nos. Na verdade, 
saber ouvir creio que é das maiores 
virtudes do ser humano e escassas 
são as pessoas que a possuem. O que 
há mais são solilóquios, monólogos, 
solidão povoada e pessoas para as 
quais o que os outros dizem é apenas 
um (longo e ruidoso) intervalo entre 
o que elas disseram antes e o que vão 
dizer a seguir. É por isso que prezo 
cada vez mais o silêncio».

Quebrei o silêncio para vos atormentar 
com um universo de palavras, servindo-me, 
sobretudo, de livros que tenho na minha 
biblioteca e que me fazem companhia em 
todos os momentos da minha vida e me 
têm ajudado a traçar rumos e a cimentar 
valores. Não há invenção tecnológica, por 
mais perfeita que seja, que os suplante.

Steve Jobs disse à Newsweek, em 28 de 
Outubro de 2001, estas palavras:

«Trocaria toda a minha tecnologia 
por uma tarde com Sócrates».

Ele sabia bem do que falava. 

Lisboa, 9 de Novembro de 2012
Tibério Nunes da Silva

Textos e Intervenções
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4. Pareceres

Projecto de Lei de Organização do Sistema Judiciário

Foi recebido no Conselho Superior da 
Magistratura um documento denominado 
“Lei de Organização do Sistema Judiciário 
- Projecto de Lei”.

Neste documento são consideradas ma-
térias que são da Reserva Relativa da As-
sembleia da República, matérias que são 
da Reserva Absoluta da Assembleia da Re-
pública e matérias que são da competência 
própria do Governo. 

Sendo certo que o projecto de proposta 
de lei pretende abranger, numa espécie de 
«lei-quadro» do sistema judiciário, todos os 
tribunais, mormente os tribunais judiciais 
e os tribunais administrativos e fiscais, 
a verdade, porém, é que se, para além da 
inclusão de algumas disposições «princi-
pais», substitui o essencial da lei orgânica 
dos tribunais judiciais e passa a incluir a 
matéria da organização e competência dos 
Conselhos (que tem hoje outra localização), 
já o tratamento dos tribunais administra-
tivos e fiscais continuará basicamente em 
diploma separado. Acresce, por outro lado, 
que, se bem se entende, nem sequer toda a 
matéria que agora consta da Lei de Organi-
zação e Funcionamento dos Tribunais Judi-
ciais passa a figurar neste específico novo 
diploma.  

A desproporção de tratamento das ma-
térias – e, assim, a própria dificuldade de 

o diploma lograr cumprir o objectivo de 
regulamentação global, ao menos nas suas 
grandes linhas, que se propõe – é bem reve-
lada, de resto, no facto de o projecto incluir 
em Anexo a divisão territorial do país no 
que toca aos tribunais judiciais, mas não o 
fazer no tocante aos tribunais administra-
tivos e fiscais.

Neste contexto, torna-se porventura 
curial que seja, pelo Conselho Superior da 
Magistratura, colocada à consideração a 
circunstância de, de um lado, poder haver 
alguma suscitação de complexidade nesse 
esquema ou sistema legislativo no seu con-
junto e, de outro, de ser criada uma situa-
ção de menor sistemática jurídica quanto 
ao desiderato de obtenção de uma «lei-
-quadro» global do sistema de organização 
judiciária portuguesa.

Para além disso, poderá, igualmente, 
questionar-se o diploma não deveria (ou 
poderia) tão somente ocupar-se dos tribu-
nais judiciais e administrativos e fiscais, e 
não também do Tribunal Constitucional e 
do Tribunal de Constas. (Note-se que as ra-
zões por que, por outro lado e desde logo, 
os «tribunais arbitrais» deverão ficar fora 
dele, estão adiante elencadas no presente 
parecer). 

E isso porque, sendo certo que tanto o 
Tribunal Constitucional como o Tribunal 
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de Contas são «tribunais», porquanto exer-
cem uma parcela da função judicial (aliás, e 
em rigor, o Tribunal de Contas só em par-
te), e se acham revestidos, bem como os 
respectivos membros, das qualidades estatu-
tárias e das garantias inerentes ao exercício 
dessa função; e, de outra, porque não é me-
nos verdade que não integram a «organiza-
ção» dos tribunais em geral, não integram 
o «sistema judiciário», em sentido organiza-
tório (sendo seguro que é de «organização» 
que agora se trata). 

Quanto ao Tribunal Constitucional, isso 
resulta logo expressamente da Constitui-
ção, que o trata, como se sabe, desde a Revi-
são de 1989, num título próprio (o Título VI 
da Parte III), intencionalmente o separando 
dos tribunais em geral. E assim, sempre se 
poderia obtemperar que considerar o Tri-
bunal Constitucional, em conjunto com os 
demais (ainda que só de modo «remissivo», 
como sucede no Projecto em apreço), numa 
lei geral de tribunais, poderia ser entendido 
como um legislar ao arrepio da Constituição 
e contra o propósito desta, não sendo de 
olvidar que o objectivo do legislador consti-
tucional, em 1989, não foi ditado por quais-
quer razões «formais» ou «sistemáticas», 
e antes pela de promover a «pacificação» e 
«equilíbrio» institucionais entre o Tribunal 
Constitucional e os restantes tribunais, a 
isto acrescendo, por fim, que a matéria do 
Tribunal Constitucional é reserva de «lei 
orgânica». 

Quanto ao Tribunal de Contas, não ocor-
re, aparentemente pelo menos, um argu-
mento constitucional semelhante. Mas é 
perfeitamente claro que ele não integra o 
«sistema» judiciário em sentido «organi-
zatório»; e até, num certo modo, pela pe-
culiaridade da sua acção jurisdicional e do 
conjunto das suas competências, e pelo seu 
perfil interno, se afasta, ainda mais do que 
o Tribunal Constitucional, dos tribunais 
em geral.

Na sequência de reuniões de trabalho do 
GTACE com o senhor Chefe de Gabinete da 
Ministra da Justiça e com o senhor Direc-
tor-geral da Administração Judiciária, bem 
como de reuniões havidas neste Conselho, 
foi produzido o presente parecer.

A.Resenha Histórica.
Na sequência do processo em curso de 

reorganização do ordenamento judiciário, 
foi enviado ao Conselho Superior da Magis-
tratura (CSM), em Janeiro de 2012, um do-
cumento inicial denominado “Ensaio para 
a Reforma da Organização Judiciária”, em 
que se expunham diversas soluções organi-
zativas, sublinhando a importância de, pre-
viamente à adopção de quaisquer medidas 
legislativas, auscultar as estruturas judi-
ciais, designadamente o Conselho Superior 
da Magistratura.

Posteriormente, foi produzido um outro 
texto designado “Linhas Estratégicas para a 
Reforma da Organização Judiciária”, data-
do de 15 de Junho de 2012, da responsabili-
dade do Ministério da Justiça (MJ).

O CSM teve oportunidade de elaborar 
um extenso e detalhado comentário a esse 
Ensaio de Janeiro de 2012 no qual, de modo 
substancial e aprofundado, expressou a sua 
visão sobre a reforma em curso e os proble-
mas por ela gerados. Nessa apreciação foi 
possível expressar, designadamente, a pro-
funda preocupação suscitada pelo subdi-
mensionamento dos quadros de juízes em 
várias áreas – em particular as instâncias 
cíveis centrais e a instância executiva – que 
poderiam pôr em causa no futuro próximo 
o trabalho, muitas vezes, sacrificial de ma-
gistrados e funcionários com o decorrente 
acréscimo de ineficácia e aumento de pen-
dências.

Mais adiante, aquando do novo docu-
mento emanado do Ministério da Justiça, 
em Junho deste ano, o CSM teve oportuni-
dade de expressar, em sede de abordagem 

Pareceres
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inicial, de forma sucinta e concreta, os 
principais bloqueios decorrentes, a nosso 
ver, da proposta governativa de modo a que 
se ponderassem devidamente os efeitos ne-
gativos que a persistência nalgumas solu-
ções alvitradas implicariam.

Paralelamente, em reuniões mantidas 
com as estruturas dirigentes do Ministério 
da Justiça foram reiteradas, de viva voz, es-
sas preocupações e reparos sendo sublinha-
da pela equipa ministerial disponibilidade 
para ir ao encontro das posições manifes-
tadas pelo CSM de modo a procurar encon-
trar a máxima convergência operativa.

Percorrido este excurso histórico, temos 
agora uma nova etapa do processo con-
substanciada, no que ao caso interessa, pela 
elaboração de uma nova proposta já em for-
mato de decreto-lei, com a decorrente es-
quematização normativa, que contempla o 
agora denominado “regime de organização 
e funcionamento dos tribunais judiciais”, 
bem como de outra, denominada “Lei de 
Organização do Sistema Judiciário”, em 
forma de Projecto de Lei.

Como se percepciona, a reforma em cur-
so do judiciário português obedeceu, assim, 
a um “iter” metodológico que decorreu num 
período temporal alargado tendo sido di-
fundidas sucessivas propostas emanadas 
do Ministério da Justiça buscando-se alega-
damente enriquecer esses documentos de 
trabalho através do contributo das entida-
des envolvidas, em particular, naturalmen-
te, o órgão de matriz constitucional a quem 
cabe a gestão da magistratura judicial.

Porém, as revisões sucessivas vieram 
desembocar na última proposta a qual é, 
seguramente, de todas a que mais se afasta 
das sugestões e alternativas apontadas por 
este Conselho.

Cabe aqui questionarmo-nos sobre se 
vale a pena todo este esforço do CSM em 
produzir pareceres que acabam não sendo 
considerados… 

No entanto, e pronunciando-nos sobre o 
projecto de Lei em referência, cabe desde já 
dizer que este Conselho Superior é FRON-
TALMENTE CONTRA a filosofia de prin-
cípio nele contida, ou seja, contra a gestão 
tripartida do tribunal de comarca.

Na verdade, continua a ser firme con-
vicção deste Conselho Superior da Ma-
gistratura que, relativamente ao perfil da 
intervenção do Presidente do Tribunal de 
Comarca há necessidade de lhe assegurar 
uma efectiva liderança do processo gestio-
nário sem prejuízo das competências co-
metidas a outras entidades que não podem, 
porém, tolher a capacidade interventiva de 
quem é responsável primeiro pela gestão 
do tribunal.

O sistema agora proposto é um retroces-
so completo relativamente ao sistema vi-
gente da Lei n.º 52/2008 que tem dado boas 
provas, sendo que, no sistema proposto o 
Administrador Judiciário é um poder prati-
camente paralelo ao do Juiz Presidente que 
tem apenas um poder genérico sobre este…

O sistema de gestão tricéfalo proposto 
deve dar lugar a um sistema centrado no 
Presidente da Comarca, inclusivamente 
por ponderosas razões de independência 
do poder judicial, devendo a função do 
Administrador ser vista, primacialmente, 
como de mera coadjuvação.

Em termos legais, o Administrador Judi-
ciário deve ter na comarca precisamente a 
função de coadjuvação do Juiz presidente.

O CSM já indicou em documento ante-
rior (http://csm.org.pt/ficheiros/mapajudicia-
rio/modelogestaocomarcas_recomendacoes.pdf), 
um conjunto de Recomendações que foram 
praticamente ignoradas no modelo ora em 
análise.

Pelo CSM foi considerado indispensável 
que:

- As competências próprias atribuídas 
aos órgãos de gestão administrativa fossem 
exercidas em coadjuvação do Juiz Presiden-

Projecto de Lei de Organização do Sistema Judiciário
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te e actuando sob a sua direcção, salvo o que 
decorre do estatuto de autonomia do MºPº;

- Os órgãos de gestão administrativa da 
comarca pudessem ser independentes da 
Administração.

Por sua vez, no que concerne à adminis-
tração central do Estado, considerou-se in-
dispensável que se criassem efectivos ins-
trumentos de gestão financeira da comarca 
colocados na disponibilidade dos órgãos de 
gestão da comarca.

Como facilmente se alcança a proposta 
apresentada fica muito aquém dos requi-
sitos tidos pelo CSM como indispensáveis.

Nesta versão, assume-se, finalmente, 
sem mais rodeios, que, afinal, o Presidente 
do Tribunal não lidera, de facto, a estrutura 
de gestão.

Desde logo, a desconformidade maior 
decorre do modo como é encarado o rela-
cionamento com os órgãos de gestão ad-
ministrativa da comarca, em especial o 
administrador judiciário, entendido como 
exercendo funções praticamente paralelas 
ao Juiz Presidente da Comarca.

Como se escreve no preâmbulo deste 
Decreto-Lei “a gestão de cada Tribunal Ju-
dicial de 1.ª Instância é garantida por uma 
estrutura de gestão tripartida, composta 
pelo Juiz Presidente, com papel de maior 
relevo nessa estrutura, pelo magistrado do 
Ministério Público coordenador e pelo Ad-
ministrador Judiciário”. 

Ou seja, a liderança do Juiz Presidente 
é tida como decorrente de uma mera ma-
tização de competências num modelo que 
abandona o da Lei n.º 52/2008. Certo é que 
sempre seria possível entregar a gestão 
das comarcas a outros protagonistas, por 
exemplo gestores profissionais; o que nos 
parece inviável, na perspectiva de uma ges-
tão moderna e de qualidade, é que não se 
estabeleça expressamente uma verdadeira 
liderança, conferindo-lhe meios e instru-
mentos de trabalho. 

Mas ainda nesta senda, assiste-se a um 
evidente recuo no que tange ao relaciona-
mento entre o Juiz Presidente e o Adminis-
trador Judiciário. De tal modo que o artigo 
98º, n.º 2 estipula que o presidente do tribu-
nal apenas detém um poder de “orientação 
genérica” sobre o administrador judiciário 
ao qual se atribuem competências próprias 
ou delegadas.

Aliás, é atribuída ao Juiz Presidente a 
tarefa de acompanhar a realização de ob-
jectivos fixados, e implementar métodos 
de trabalho e objectivos mensuráveis, mas 
são-lhe retirados efectivos poderes para o 
fazer, nomeadamente ao nível da gestão 
das Secções, do respectivo pessoal ou da de-
finição das medidas necessárias para tanto.

A direcção dos serviços de secretaria é 
retirada ao Juiz Presidente na sua totalida-
de, e entregue ao Administrador Judicial, 
esvaziando os poderes de efectiva gestão 
de um dos maiores recursos do Tribunal, 
indispensável para o desenvolvimento da 
função jurisdicional acometida aos Tribu-
nais.

Este é um exemplo sintomático da desle-
gitimação da figura do juiz que colide com 
princípios consagrados na estrutura cons-
titucional portuguesa.

Contraditoriamente, o artigo 98º, n.º 2, 
do projecto de Lei, estatui que o adminis-
trador actua “sob a orientação genérica do 
presidente do tribunal, sem prejuízo do 
exercício de competências próprias ou de-
legadas”.

Acresce que o artigo 99º, epigrafado 
“competências”, vem referir no seu n.º 1 
as competências próprias do administra-
dor relativas aos espaços e equipamentos 
do tribunal e às acessibilidades físicas aos 
serviços, competências em cujo exercício 
apenas ouve o presidente ou o magistrado 
do Ministério Público coordenador. A mes-
ma norma, no seu n.º 3 refere-se ainda às 
competências delegadas ou subdelegadas 
pelos órgãos próprios do Ministério da Jus-

Pareceres
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tiça (Director-Geral da Administração da 
Justiça, presidente do Instituto de Gestão 
Financeira e Infra-Estruturas da Justiça e 
as demais entidades). 

Neste aspecto, veja-se como no art. 99.º 
se atribui ao administrador competências 
para gerir a utilização dos equipamentos e 
dos espaços do tribunal, incluindo os pró-
prios gabinetes dos magistrados e as salas 
de audiência, sob orientação dos serviços 
competentes do Ministério da Justiça.

Note-se que nesta matéria a competên-
cia atribuída atinge até os lugares de es-
tacionamento sempre em detrimento do 
dito Presidente do Tribunal. Por sua vez, a 
gestão financeira da comarca, instrumento 
essencial de intervenção gestionária, é en-
tregue ao Ministério da Justiça que executa, 
através do administrador, o orçamento da 
comarca.

O desenho das competências funcionais 
do Administrador Judiciário, nos termos 
que vêm de referir-se, padece de alguma 
contradição: Na verdade, a par da função 
estruturante da categoria que se afigura 
ser a de coadjuvação do Juiz presidente, 
surgem competências próprias em cujo 
exercício o Juiz presidente apenas seria ou-
vido e competências delegadas por órgãos 
estranhos à comarca que implicariam uma 
intervenção daqueles órgãos em assuntos 
fundamentais da vida da comarca ou da sua 
sustentabilidade, completamente alheia ao 
Juiz presidente.

Estas antinomias que decorrem do texto 
da lei não poderão manter-se, sob pena de, 
a manterem-se, gerarem violação da inde-
pendência da orgânica judiciária.

Basta pensar na hipótese da discordân-
cia da atribuição de um gabinete a um ma-
gistrado que com ela não concorde.

Como é sabido, dos actos do administra-
dor judiciário caberá recurso para os tribu-
nais administrativos.

Fácil será concluir que isso conduzirá a 

que sejam os tribunais administrativos a 
estabelecer as regras de funcionamento dos 
tribunais comuns, o que é absolutamente 
impensável...

O Administrador judiciário deveria estar 
definido apenas com a função de coadjuva-
ção do Juiz Presidente, sem competências 
próprias ou delegadas por outras entida-
des, a par com a consagração legal de uma 
mais ampla previsão de delegação ou sub-
-delegação de competências.

Em consequência, as entidades que ago-
ra delegam competências no Administra-
dor Judiciário autonomamente, deveriam 
poder delegá-las apenas com autorização 
do Juiz presidente.

Pese embora o que fica dito, numa 
perspectiva permanente de colaboração 
institucional, procuraremos, ainda outra 
vez, objectivar as insuficiências que, a nosso 
ver, condicionam a eficácia do projecto em 
debate.

No último parecer, elaborado pelo GTA-
CE definimos cinco situações de bloqueio a 
exigir redobrada atenção e com pedido de 
alterações ao figurino proposto.

Eram as seguintes:
1.Viabilidade de implementação da nova 

estrutura organizativa nos timings e condi-
ções previstas;

2.A gestão das comarcas e a relação entre 
Presidente do Tribunal e a figura do admi-
nistrador judiciário;

3.O subdimensionamento da Instância 
Central CíveL;

4.A creditação pelo CSM dos cursos de 
Formação para Juízes Presidentes;

5.A assessoria jurisdicional.

B . O Projecto de Lei
1. Como acima se disse, das reuniões 

havidas com a equipa dirigente do 
Ministério da Justiça foi possível já chegar a 
um acordo de princípio.

Projecto de Lei de Organização do Sistema Judiciário
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São as seguintes as alteração ao Projecto 
de Lei da Lei de Organização Judiciária que, 
ao que parece, terão já sido aceites pelo 
Ministério da Justiça:

Artigo 73.º
Competência do presidente

1 - (...)
2 - O presidente do tribunal da 

Relação é competente para conhecer 
dos conflitos de competência entre 
tribunais de comarca sediados na área 
do respetivo tribunal, podendo delegar 
essa competência no vice-presidente.

3 - (...)
Artigo 87.º

Juiz Presidente
1 - Em cada tribunal de comarca 

existe um presidente.
2 - O presidente do tribunal é 

nomeado, por escolha, pelo Conselho 
Superior da Magistratura, em comissão 
de serviço, pelo período de três anos, 
e sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo seguinte, de entre juízes que 
cumpram os seguintes requisitos:

a)Exerçam funções efectivas como 
juízes desembargadores e possuam 
classificação de Muito Bom; ou

b)Exerçam funções efectivas como 
juízes de direito, possuam 15 anos de 
serviço nos tribunais e classificação de 
Muito Bom.

3 - A comissão de serviço pode não 
dar lugar à abertura de vaga e pode ser 
cessada a qualquer momento, mediante 
deliberação fundamentada do Conselho 
Superior da Magistratura.

Artigo 88.º
Renovação e avaliação

A comissão de serviço do presidente 
do tribunal pode ser renovada por igual 

período, mediante avaliação favorável 
do Conselho Superior da Magistratura.

Artigo 98.º
- Eliminar a al. d) do n.º 1, acrescentando 

essa competência no art.º 89.º (sem 
o segmento de «sob orientação dos 
serviços competentes do Ministério da 
Justiça»)

ou, alterar a alínea d) para o seguinte 
teor:

d) “Gerir sob orientação do Juiz 
Presidente, a utilização dos equipamentos 
e dos espaços do tribunal, incluindo os 
gabinetes dos magistrados e as salas de 
audiência”.

Artigo 203.º
Juízes em exercício de funções 

nos tribunais da Relação
1 – Os juízes de direito que 

actualmente exercem funções como 
auxiliares nos Tribunais da Relação, 
enquanto mantiverem os requisitos 
exigidos à data da sua nomeação 
como tal, e assim o requeiram em cada 
movimento judicial, manter-se-ão 
nessa situação até serem promovidos a 
juízes desembargadores nos termos do 
Estatuto dos Magistrados Judiciais, ou 
até serem desligados do serviço.

2 – A renúncia ao concurso curricular 
de promoção a juiz desembargador 
implica a renúncia à manutenção do 
lugar de auxiliar previsto no número 
anterior.

Artigo 204.º
Provimento dos lugares de juiz

1 – Os juízes dos Tribunais de 
Execução de Penas, do Tribunal Central 
de Instrução Criminal, do Tribunal 
Marítimo, do Tribunal da Propriedade 
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Industrial e do Tribunal da Regulação e 
Concorrência, que reúnam os requisitos 
legalmente exigidos, têm preferência 
absoluta no primeiro provimento de 
lugares nos correspondentes Tribunais 
de Competência Territorial Alargada.

2 – Os juízes de círculo e os juízes das 
varas mistas que reúnam os requisitos 
legalmente exigidos têm preferência 
absoluta no primeiro provimento de 
lugares nas correspondentes secções 
cíveis e/ou criminais das instâncias 
centrais.

3 – Os juízes das varas criminais, os 
juízes das grandes instâncias criminais 
e os juízes em afectação exclusiva 
ao julgamento por tribunal colectivo 
que reúnam os requisitos legalmente 
exigidos têm preferência absoluta no 
primeiro provimento de lugares nas 
correspondentes secções criminais das 
instâncias centrais.

4 – Os juízes das varas cíveis e os 
juízes das grandes instâncias cíveis 
que reúnam os requisitos legalmente 
exigidos têm preferência absoluta no 
primeiro provimento de lugares nas 
correspondentes secções cíveis das 
instâncias centrais.

5 – Os juízes dos tribunais de 
instrução criminal e dos juízos de 
instrução criminal, os juízes dos 
tribunais de família e menores e dos 
juízos de família e menores, os juízes 
dos tribunais do trabalho e dos juízos 
do trabalho, os juízes do juízo misto 
de trabalho e Menores, os juízes dos 
tribunais de comércio e dos juízos 
de comércio e os juízes dos juízos de 
execução, que reúnam os requisitos 
legalmente exigidos, têm preferência 
absoluta no primeiro provimento de 
lugares nas correspondentes secções 
das instâncias centrais.

6 – Os juízes de comarca têm 
preferência absoluta no primeiro 

provimento de lugares nas 
correspondentes secções das instâncias 
locais.

7 – Os restantes juízes têm preferência 
no primeiro provimento de lugares nas 
correspondentes secções das instâncias 
locais, sem prejuízo da aplicação das 
preferências consignadas nos números 
anteriores, que têm precedência.

8 – Em caso de igualdade na 
preferência, serão respeitados os 
critérios gerais de classificação e 
antiguidade.

9 – As preferências previstas neste 
artigo não se aplicam aos juízes 
auxiliares.

10 - Para os efeitos da presente 
norma, consideram-se secções 
correspondentes as que tenham 
jurisdição sobre o município onde se 
situava a sede do tribunal, vara ou juízo 
extinto.

2. Existem, no entanto outras normas que 
o Conselho Superior da Magistratura entende 
deverem ser alteradas.

A.Questão Prévia
Previamente sempre se dirá que o CSM 

entende que deve ser eliminado o Título 
VIII (artigos 143 e 144) que se refere a 
Tribunais arbitrais e julgados de paz.

Na verdade, não integram o «sistema 
judiciário» por força do seu próprio conceito 
e natureza — os «tribunais arbitrais». 
Tem de haver uma lei (como há) sobre os 
mesmos, sobre, nomeadamente, o âmbito 
e as condições da «arbitrabilidade». Mas 
os tribunais arbitrais estão, por definição, 
fora da «organização» judiciária. Também, 
por isso, não devem ser considerados numa 
lei com esse objecto.

Acresce que no Projecto se dá uma 
definição de tribunais arbitrais que não 
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é correcta (art. 143 n.º 1): desde logo, usar, 
para o efeito, a qualificação de «jurisdição 
voluntária» (n.º 1) é utilizar uma noção que 
tem um outro sentido, muito específico, no 
nosso direito processual; e, depois, dizer 
que a submissão de litígios a um tribunal 
arbitral «depende da vontade expressa e 
inequívoca das partes (n.º 2), é esquecer o 
instituto da «arbitragem necessária» (de 
cuja admissibilidade, no nosso direito, não 
se duvida, e de que, não só há exemplos 
na legislação em vigor, como a mesma 
acaba de ser prevista, de novo, no Projecto 
de Cód. Proc. Civil, e, p. ex., adoptada na 
Proposta de Lei sobre o Tribunal Arbitral 
do Desporto). Não se pensa, por isso, que 
seja antes justamente intenção do Projecto 
pôr termo a esse instituto: aliás, seria 
objectivo vão, porquanto, não o excluindo 
a Constituição (jurisprudência uniforme 
do TC), sempre uma lei especial poderia 
adoptá-lo para cada situação em que ele 
seja desejável.

A eliminação do n.º 2 do artigo 143 
igualmente se afiguraria a melhor solução, 
considerando a moderna tendência da 
doutrina internacional no sentido de se 
discutir a validade de cláusulas arbitrais 
que possam não implicar, necessariamente, 
uma vinculação expressa em convenção 
de arbitragem reduzida a escrito (sendo 
exemplo a reflexão sobre a eventualidade 
da convenção de arbitragem inserta em 
contratos de sociedade, deliberada por 
maioria e vinculativa para todos os sócios 
ou accionistas, bem como para os membros 
dos órgãos sociais).

De modo a manter Portugal como uma 
jurisdição amigável para a arbitragem, 
parece preferível que esta matéria esteja 
prevista na Lei de Arbitragem Voluntária e 
não no diploma sob apreciação.

Independentemente de tudo o que fica 
dito, não tem sentido tratar no mesmo 
Título os «tribunais arbitrais» e os «juízos 
de paz». São, evidentemente, coisas 
diferentes. 

B.Outras Questões 
a) Chama-se a atenção para o que se 

afigura ser uma «repetição», que poderá 
evitar-se, entre as definições genéricas da 
competência dos tribunais judiciais, nos 
artigos 31º e seguintes do diploma, e as que 
aparecem depois, nos sucessivos capítulos 
respeitantes a cada uma das categorias 
deles.

Neste contexto importará, de todo o 
modo, corrigir a desarmonia da redacção 
do nº 1 do artigo 31º com a do artigo 44º, 
nº 1 (bem como o artigo 210º, nº 1, da 
Constituição), dizendo, no primeiro, que 
o STJ é «o órgão superior da hierarquia 
dos tribunais judiciais» (acrescento do 
qualificativo).

b) Outra nota respeita à nova organização 
dos tribunais judiciais de 1ª instância e às 
novas «comarcas». 

Considera-se que, nos casos em que se 
prevê o «desdobramento» (diga-se assim) 
da «instância central», se afigura preferível 
o «desdobramento» da própria comarca». Isso 
tornaria bastante mais fácil e eficaz a gestão 
da comarca, como permitiria contornar 
melhor, nalgum ou nalguns casos, outras 
eventuais dificuldades.  

c) Por último, não pode deixar de se 
apontar a omissão, no artigo 42º do diploma 
(ou em qualquer outro), da referência, hoje 
constante do artigo 29º da Lei nº 52/2008, 
de 28 de Agosto, à possibilidade de serem 
«criados e instalados, por decreto-lei, junto de 
universidades com as condições adequadas 
para o efeito, um ou mais juízos de tribunais 
de comarca» - omissão dessa referência, ou 
de uma referência com o mesmo sentido e 
alcance. 

Não se vê que tal possibilidade – 
qualquer que seja a fisionomia que a sua 
concretização venha a assumir – seja 
incompatível com o novo modelo de 
tribunais de 1ª instância. Ora, havendo 
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então de manter-se, pensa-se que a mesma 
deverá logo constar do diploma básico da 
organização judiciária, como virá a ser este. 

Eliminar uma tal possibilidade – embora 
não se saiba se será mesmo essa a intenção 
– será um recuo, realçando-se que há pelo 
menos um projecto já assumido, e em 
preparação, nessa área.

C. Normas que o Conselho Superior da 
Magistratura entende que devem ser alteradas

São as seguintes, propondo-se a seguinte 
respectiva redacção (que é realçada a 
negrito):

Artigo 27.º
Ano Judicial

No n.º 2 propõe-se que “A abertura do 
ano judicial é assinalada pela realização de 
uma sessão solene no Supremo Tribunal de 
Justiça, …”

Justificação: Entende-se que essa sessão 
solene deve ter sempre lugar no Supremo 
Tribunal de Justiça, que é o órgão superior 
da hierarquia dos Tribunais.

Artigo 33.º
Tribunais judiciais de 1.ª instância

1. O território nacional divide-se no 
número de comarcas previsto no mapa 
I anexo à presente lei, da qual faz parte 
integrante.

2.…
3.…
Justificação: Entende-se que, em vez de 

estar fixado um número de comarcas, deve 
existir uma cláusula de salvaguarda que 
permita o ajustamento das mesmas se tal 
se mostrar necessário.

Artigo 62 
Competência do presidente

1. (…)
2. Das decisões proferidas nos 

termos da alínea f) do número anterior 
cabe recurso directo para a secção do 
Contencioso do STJ, e nos termos da alínea 
g) para o plenário do Conselho Superior da 
Magistratura.

3. (…)
4. (…)
Justificação: Entende-se que da gestão 

ordinária do STJ deve haver recurso para 
a respectiva secção do Contencioso e não 
para o Plenário.

Artigo 83.º
Exercício de funções

1.(…)
2. O exercício de funções a que alude o 

número anterior confere direito a ajudas 
de custo e ao reembolso das despesas de 
transporte nos termos da lei geral.

3.(…)

Quanto ao Capítulo I do TÍTULO IX – 
Conselho Superior da Magistratura

Artigo 158
Competência

(…)
j) Fixar o número máximo de processos 

a distribuir a cada magistrado”
(…)
 Justificação: Entende-se que essa alínea 

do referido artigo deve ter uma redacção 
que seja idêntica à que está prevista na 
alínea l) do artigo 175.º para a competência 
do Conselho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais, até por uma 
questão de unidade do sistema.

Artigo 160.º
Funcionamento

1. O Conselho Superior da Magistratura 
funciona em plenário e em conselho 
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permanente, sendo este composto pelas 
secções Disciplinar e de Assuntos Gerais.

2.(…).
3.Compõem cada uma das secções 

do conselho permanente os seguintes 
membros:

a)O presidente do Conselho Superior da 
Magistratura que preside;

b)O vice-presidente do Conselho 
Superior da Magistratura; 

c)Um juiz da relação; 
d)Dois juízes de direito; 
e) Um dos vogais designados nos termos 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 146.º; 
f) Quatro vogais de entre os designados 

pela Assembleia da República; 
g) O vogal a que se refere o n.º 2 do artigo 

170.º. 
4. A designação dos vogais que compõem 

as secções referidas no número 2 faz-se 
rotativamente a meio dos respectivos 
mandatos. 

5.(…)
Justificação: Entende-se que esta altura é 

a oportuna para proceder à separação das 
matérias do foro disciplinar das restantes, 
criando-se uma secção exclusivamente 
disciplinar e outra em que ficarão os 
assuntos gerais. Crê-se que assim se dará 
uma muito maior agilidade na parte 
disciplinar.

Artigo 162.º
Competência do plenário

São da competência do Plenário do 
Conselho Superior da Magistratura:

a)(…)
b)Apreciar e decidir as reclamações 

contra actos  praticados pelo presidente, 
pelo vice-presidente ou pelos vogais, 
quando respeitem a tribunais superiores 
ou aos seus respectivos juízes; 

c)Deliberar sobre as matérias referidas 
nas alíneas b), c), f), g) e do artigo 158.º; 

d)Deliberar sobre as propostas de 
pena de Aposentação Compulsiva ou 
de Demissão previstas no Estatuto dos 
Magistrados Judiciais.

e)(…)
f)(…)

Artigo 163.º
Competência do conselho permanente

São da competência do conselho 
permanente os actos  não incluídos 
no artigo anterior, bem como decidir, 
consoante as secções, dos recursos 
disciplinares e classificativos das 
deliberações do Conselho dos Oficiais de 
Justiça.

Justificação: Entende-se que a 
competência do conselho permanente e 
suas secções é residual da do plenário.  

Artigo 167.º
Funcionamento do plenário

1.(…)
2.(…)
3.Para a validade das deliberações exige-

se a presença de, pelo menos, 10 membros.
4.(…)
5.O Conselho Superior da Magistratura 

pode convocar para participar nas reuniões, 
com voto consultivo, os presidentes das 
relações que não façam parte do Conselho 
e os presidentes dos tribunais de comarca, 
devendo sempre convocar os primeiros 
quando se trate de graduação para acesso 
ao Supremo Tribunal de Justiça, desde que 
não estejam impedidos. 

Justificação: Entende-se que o Quorum 
do plenário é excessivo, tendo já provocado 
adiamentos, pelo que se afigura ser 
suficiente um total de 10 membros 
presentes para a validade das deliberações. 
Atenta a figura do Presidente das novas 
comarcas e as suas competências na nova 
estrutura entende-se que deverá ficar 
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expressamente prevista a possibilidade de 
serem convocados para participarem nas 
reuniões, com voto consultivo, sempre que 
o Plenário o entender necessário.

Artigo 168.º
Funcionamento do conselho 

permanente 
1.As secções do conselho permanente 

reúnem ordinariamente uma vez por 
mês e extraordinariamente sempre que 
convocadas pelo presidente. 

2.(…)
3. (…)

Artigo 169.º
Delegação de poderes

1.(…)
a)…
b)…
c)…
d)…
e)…
f)…
g)Resolver outros assuntos da sua 

competência.
2.Pode ainda o Conselho Superior da 

Magistratura delegar nos Presidentes do 
Supremo Tribunal de Justiça e das relações, 
bem como nos presidentes dos tribunais 
de comarca a prática de actos  próprios da 
sua competência.

3.As competências referidas nas alíneas 
c) e d) no n.º 1 são exercidas por delegação 
do Conselho Superior da Magistratura, 
no que respeita aos tribunais de comarca, 
pelos respectivos presidentes, sem 
prejuízo do direito ao recurso. 

Artigo 212.º
Provimento dos lugares de tribunais 
de competência territorial alargada

1. Os juízes colocados nos lugares dos 
tribunais de competência territorial 
alargada não poderão exercer funções no 
referido tribunal por mais de seis anos.

2.Findo o período de seis anos referido 
no número anterior, os juízes colocados 
nos lugares de competência territorial 
alargada têm preferência absoluta no 
provimento de lugares na comarca onde 
está instalado o respectivo tribunal e para 
os quais reúnam os requisitos legalmente 
exigidos.

Justificação: Concorda-se com o 
estabelecimento de um período máximo 
de seis anos (o antigo sexénio) para esses 
lugares, que deve ser repescado, mas, 
em consequência, entende-se também 
que devem ser estabelecidos critérios de 
preferência para os juízes que terminem 
esse prazo.

*
Chama-se a atenção para a previsão, no 

projecto de lei, da duração dos mandatos 
dos vogais do Conselho Superior dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais que é 
fixado em 4 anos (art. 173 n.º 3 do projecto 
de Lei) o qual também deveria ser de 
apenas 3 anos por uma questão de unidade 
do sistema.

A manter-se esse prazo, deverá ser 
elevado para 4 anos o mandato dos vogais 
juízes do CSM, pelas mesmas razões de 
unidade do sistema.

Também não se compreende a 
menção no n.º 2 do art. 173 que diz que “É 
reconhecido de interesse para a jurisdição 
administrativa e fiscal o desempenho 
de funções de membro do Conselho”. A 
manter-se essa norma deverá prever-se 
uma idêntica para o exercício de funções 
como membro do Conselho Superior da 
Magistratura. 

C.Notas Finais
1. A gestão das comarcas e a relação 

entre Presidente do Tribunal e a figura do 
administrador judiciário.
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No artigo 99 do Projecto de Lei diz-se:

Artigo 99.º

Competências 

1 - O administrador judiciário tem as 
seguintes competências próprias: 

a)Dirigir os serviços da secretaria; 

b)Autorizar o gozo de férias dos oficiais 
de justiça e dos demais trabalhadores e 
aprovar os respetivos mapas anuais; 

c)Recolocar oficiais de justiça dentro 
da respetiva comarca e nos limites 
legalmente definidos, mediante decisão 
devidamente fundamentada e sempre 
que se mostre inviabilizado o recurso a 
oficiais de justiça que se encontrem no 
regime da disponibilidade;  

d)Gerir, sob orientação do 
Juiz Presidente, a utilização dos 
equipamentos e dos espaços do tribunal, 
incluindo os gabinetes dos magistrados e 
as salas de audiência;

e)Assegurar a existência de condições 
de acessibilidade aos serviços do tribunal 
e a manutenção da qualidade e segurança 
dos espaços existentes; 

f)Regular a utilização de parques ou 
lugares privativos de estacionamento de 
veículos, quando deles disponha; 

g)Providenciar, em colaboração com 
os serviços competentes do Ministério 
da Justiça, pela correta utilização, 
manutenção e conservação dos espaços 
e equipamentos afetos aos serviços do 
tribunal; 

h)Providenciar, em colaboração com 
os serviços competentes do Ministério da 
Justiça, pela conservação das instalações, 
dos bens e equipamentos comuns, bem 
como tomar ou propor medidas para a 
sua racional utilização; 

i)Assegurar a distribuição do 
orçamento, após a respetiva aprovação;

j)Executar, em colaboração com o 
Ministério da Justiça, o orçamento da 
comarca;  

k)Divulgar anualmente os dados 
estatísticos da comarca.

2 - No exercício das competências 
referidas nas alíneas b), c), e i) do número 
anterior, o administrador judiciário ouve 
o presidente do tribunal e o magistrado 
do Ministério Público coordenador. 

3 - O administrador judiciário exerce 
ainda as competências que lhe forem 
delegadas ou subdelegadas pelos órgãos 
próprios do Ministério da Justiça.

4 - Para efeitos do disposto no número 
anterior, os órgãos próprios do Ministério 
da Justiça podem permitir, através de 
um ato de delegação de poderes, que o 
administrador pratique qualquer ato 
de administração ordinária inserido na 
competência daquelas entidades. 

5 - O administrador judiciário pode 
delegar ou subdelegar nos secretários de 
justiça as competências de gestão, sem 
prejuízo de avocação. 

Como já acima se disse, é firme convicção 
deste Conselho Superior da Magistratura 
que, relativamente ao perfil da intervenção 
do Presidente do Tribunal de Comarca há 
necessidade de lhe assegurar uma efectiva 
liderança do processo gestionário sem 
prejuízo das competências cometidas a 
outras entidades que não podem, porém, 
tolher a capacidade interventiva de quem 
é responsável primeiro pela gestão do 
tribunal.

Assim, afigura-se a este Conselho que 
as competências previstas como próprias 
do Administrador previstas no art. 99.º 
deveriam ser competências do Juiz Presidente 
que este poderia delegar no administrador 
Judiciário.

O Conselho Superior da Magistratura 
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não aceita o esvaziamento de competências 
do Juiz Presidente constante do projecto de 
Lei.

No entanto, alternativamente, a manter-
se a redacção proposta pelo MJ para o art. 
99.º, no mínimo deverá acrescentar-se 
um número 6 ao art. 99.º com a seguinte 
redacção:

Artigo 99.º

1.(…)

a)…

b)…

c)…

d)…

e)…

f)…

g)…

h)…

i)…

j)…

k)…

2. (…)

3.(…)

4.(…)

5.(…)

6.Das decisões do administrador 
judiciário cabe reclamação para o juiz 
presidente, e da decisão deste recorre-se 
para o Conselho Superior da Magistratura.

2.A questão da creditação pelo CSM dos 
cursos de Formação para Juízes Presidentes.

No art. 93.º do Projecto de Lei diz-se que 
“o exercício de funções de presidente do 
tribunal implica a aprovação em curso de 
formação específico”. 

Torna-se necessário aqui fazer de novo 
um alerta para que não sejam ignorados os 
reiterados apelos deste Conselho para que 

sejam respeitados compromissos públicos 
protocolados com a Universidade de 
Coimbra.

Na Lei de Organização Judiciária deverá 
ser tido em conta que a creditação dos juízes 
presidentes foi assumida pelo CSM de modo 
a, proactivamente, poder ultrapassar uma 
situação inaceitável que persistia desde 
2008, a qual decorre da ausência de Cursos 
de Formação para Juízes Presidentes, pese 
a obrigatoriedade legal decorrente da Lei 
n.º 52/08 e a existência de três comarcas 
piloto operantes no território nacional.

Após esforços insistentes junto de várias 
instituições incluindo o Centro de Estudos 
Judiciários (CEJ), finalmente logrou, 
em 2011, o CSM celebrar um protocolo 
com o Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra tendo sido criado 
o primeiro curso com essas características, 
providenciando acesso a mestrado 
académico atribuído pela Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra.

A divulgação e selecção dos juízes 
formandos do curso em causa foi feita 
pelo CSM que participou igualmente na 
elaboração dos conteúdos e na apresentação 
pública do curso.

Foi dito, por escrito e verbalmente, 
em várias e repetidas ocasiões, que seria 
inaceitável para o CSM não permitir 
o reconhecimento desse Curso como 
instrumento habilitador na formação de 
juízes presidentes de tribunal tanto mais 
que a carga lectiva e exigência avaliativa 
em causa excede em muito os parâmetros 
definidos pelo CEJ.

Defendeu-se, portanto, uma solução 
que salvaguardasse os compromissos 
formais publicamente assumidos em 
matéria de formação de juízes presidentes 
num contexto em que, indubitavelmente, 
sempre teria de caber ao órgão de gestão 
dos juízes competências efectivas no 
processo de escolha dos candidatos.

Projecto de Lei de Organização do Sistema Judiciário
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Em reuniões de trabalho, foi referido 
que o MJ não poria em causa esse protocolo 
com a Universidade de Coimbra o que 
levaria a concluir que ao CSM sempre 
seria possível garantir a creditação destes 
Cursos que formam os juízes que o próprio 
CSM terá de seleccionar e escolher.

A solução simples e evidente deverá ser a 
de manter o CEJ como entidade formadora 
mas permitindo ao CSM a ductilidade 
bastante para poder creditar os Cursos que 
entender devidamente qualificados.

Deste modo poderão ser respeitados os 
compromissos públicos protocolados entre 
este Conselho e a Universidade de Coimbra.

3. A Questão dos Juízes das secções de 
execução das instâncias centrais

Nos termos do disposto no art. 
78.º do presente projecto de lei, os 
tribunais de comarca desdobram-se 
em instâncias centrais, que integram 
secções de competência especializada, e 
instâncias locais, que integram secções 
de competência genérica e secções de 
proximidade.

Nas instâncias centrais podem 
ser criadas as seguintes secções de 
competência especializada: cível, criminal, 
instrução criminal, família e menores, 
trabalho, comércio e execução.

De harmonia com o disposto nos 
artigos 212.º e 213.º, ainda do mesmo 
projecto, os juízes a colocar nas secções 
das instâncias centrais, com excepção das 
secções de execução, são nomeados de entre 
juízes de direito com mais de 10 anos de 
serviço e classificação não inferior a Bom 
com distinção e auferem pelo índice 220 
da escala indiciária da tabela actualmente 
aplicável à categoria de juízes de círculo ou 
equiparados.

Constata-se, portanto, haver um 
tratamento desigual dos diversos juízes 
das instâncias centrais, sem que as razões 
dessa desigualdade decorram do projecto 
de lei (do articulado proposto ou do 
respectivo preâmbulo) ou sejam facilmente 
vislumbráveis.

Pelo contrário, são claras as razões que 
obstam a tal desigualdade de tratamento. 
Os juízes das secções de execução têm 
competência para decidir acções cíveis de 
valor superior a € 50.000,00, que cabem 
na competência residual das secções cíveis 
das instâncias centrais onde não existam 
secções de execução. Não se compreende, 
deste modo, que não se exija que os juízes 
das secções de execução tenham mais de 10 
anos de serviço e classificação não inferior 
a Bom com distinção, como sucede com 
os juízes das secções cíveis das instâncias 
centrais (tal como não se compreende que 
aqueles aufiram um vencimento inferior 
a estes). Dito de outro modo, não se 
compreende que as mesmas acções tenham 
de ser decididas por juízes mais experientes 
em determinadas comarcas – mais 
próximas dos maiores centros urbanos –, 
mas possam ser decididas por juízes em 
início de carreira noutras comarcas – mais 
longe dos grandes centros urbanos (Tal 
como não se compreende que juízes que 
desempenham exactamente as mesmas 
funções aufiram vencimentos díspares).

Foi, precisamente, por terem 
competência semelhante à dos juízes 
das varas cíveis que os juízes dos juízos 
de execução das comarcas piloto foram 
equiparados a juízes de círculo (situação 
agora acautelada no art. 214.º do projecto 
de lei), ao contrário do que sucede com os 
juízes dos restantes juízos de execução. 
Estes não estão equiparados a juízes de 
círculo, mas não julgam as acções que 
seguem a forma ordinária, remetendo-as às 
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varas ou aos juízes de círculo da respectiva 
circunscrição.

Face ao exposto, cremos que, em termos 
abstractos, existem duas opções possíveis: 
a total equiparação entre os diversos juízes 
das instâncias centrais ou a integração das 
secções de execução nas instâncias locais. 
Mas não podemos deixar de alertar que 
esta última opção esvaziaria de conteúdo 
a especialização pretendida e implicaria 
alterações nos quadros das secções cíveis 
das instâncias centrais, que teriam sempre 
competência para julgar os embargos de 
executado ou de terceiro de valor superior 
a € 50.000,00.

4.O Orçamento das Comarcas

Este Conselho defende que deve também 
participar, juntamente com o Ministério da 
Justiça e com o Ministério das Finanças, 
na elaboração global do orçamento dos 
serviços de Justiça a ser afecto às comarcas.

Para tal torna-se necessário que tal seja 
previsto na lei geral, e que seja alterada a 
sua própria Lei Orgânica, bem como que 
o Conselho Superior da Magistratura seja 
dotado de meios adequados a tal gestão.

Conselho Superior da Magistratura

Lisboa, 13 de Novembro de 2012.
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8
2 Boletim Informativo do  CSM

III Série | N.º 5 | Março de 2013

Proposta de Lei do Novo Código de Processo Civil

1
Parecer apresentado ao Governo,
sobre o Projecto do Novo Código

de Processo Civil submetido a
discussão pública em Outubro 2012

Foi enviada ao Conselho Superior da 
Magistratura (CSM) a Proposta de Lei nº 
113/XII, através da qual se visa a aprovação 
do (novo) Código de Processo Civil.

O Conselho Superior da Magistratura, 
em Março de 2011, emitiu pronúncia sobre 
um projecto de Reforma do Processo Civil, 
que assentava na estrutura e nos artigos do 
Código de Processo Civil vigente.

Depois disso, o CSM haveria de voltar a 
pronunciar-se sobre um novo projecto, que 
se desviava do actual código, quer no que se 
refere à estrutura quer no que toca ao nú-
mero dos artigos, apresentando-se como 
um novo Código de Processo Civil.

Dado que os Juízes de Direito Drs. Paulo 
de Faria e Nuno Lemos Jorge vêm reflectin-
do (e intervindo) sobre a presente reforma, 
com alicerce na sua experiência do dia-a-
-dia dos tribunais, decidiu o CSM solicitar-
-lhes um parecer, ao qual foram feitos, por 
este órgão, aditamentos sobre matérias que 
nele não foram abordadas.

Este parecer, também apresentado ao 
Governo, após aprovação no Plenário do 
Conselho Superior da Magistratura, é do 
seguinte teor:

«PARTE I
Introdução
Foi solicitada ao Conselho Superior da 

Magistratura (CSM), pelo Gabinete de S.ª 

Ex.ª a Senhora Ministra da Justiça, pronún-
cia sobre o projecto do novo Código de Pro-
cesso Civil.

Este Conselho emitiu, oportunamente, 
parecer sobre o projecto de Reforma do 
Processo Civil, inicialmente apresentado, 
mantendo-se aqui as grandes linhas ex-
planadas nesse parecer, maxime no que se 
refere ao caminho para uma nova cultura 
judiciária, envolvendo todos os participan-
tes no processo e propiciada por um novo 
modelo de processo civil, simples e flexível, 
centrado nas questões essenciais ligadas ao 
mérito da causa.

Regista-se, com agrado, que algumas 
das posições assumidas pelo CSM ganha-
ram expressão no projecto que agora nos 
foi apresentado, o qual contém, apesar 
da subsistência de críticas (como se verá), 
medidas que se nos afiguram bastante po-
sitivas tendo em vista a almejada meta de 
uma justiça que, pautada pela celeridade e 
despida de formalismos inúteis ou retóri-
cas ultrapassadas, mas de forma segura e 
consistente, com respeito pelos mais lídi-
mos princípios que informam o processo 
civil, atinja a verdade material, resolvendo 
os problemas que os cidadãos colocam aos 
Tribunais.

O CSM solicitou a dois Juízes de Direito 
– os Srs. Drs. Paulo de Faria e Nuno Lemos 
Jorge – que, para além da sua quotidiana 
experiência nos Tribunais, têm vindo a re-
flectir sobre a reforma processual em cur-
so, que coadjuvassem este órgão, emitindo 
parecer sobre o novo Código de Processo 
Civil.

É, pois, esse parecer que ora se remete, 
com o breve aditamento que se segue.
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 Considerações iniciais
Mantém-se o que foi dito no nosso 

anterior parecer relativamente às sugestões 
ou reparos não acolhidos ou reflectidos 
neste novo projecto, designadamente no que 
concerne à crítica sobre a obrigatoriedade 
da audiência prévia ou à não determinação 
pelo juiz, em caso de litigância de má fé, 
da quota-parte da responsabilidade do 
advogado ou solicitador. 

Importa, além do que já consta desse 
parecer e daquele que se apresenta na parte 
II deste documento, referir o seguinte:

No art. 12º, nº1, g), do projecto, 
estabelece-se como caso de impedimento 
do juiz, em jurisdição contenciosa ou 
voluntária, o de ser parte na causa pessoa que 
contra ele propôs acção civil para indemnização 
de danos, ou que contra ele deduziu acusação 
penal, em consequência de factos praticados no 
exercício das funções ou por causa delas. Ora, 
crê-se que seria de exigir, para a verificação 
do impedimento, não apenas a dedução 
da acusação, mas a prolação de despacho 
de pronúncia ou equivalente, evitando-
se, assim, que, com alguma facilidade, se 
faculte o afastamento do juiz do processo. 

Ainda no capítulo dos impedimentos, 
agora relativamente aos tribunais colectivos 
(art. 14º do projecto), entende-se que seria 
de incluir, por idênticas razões, para além 
dos juízes que sejam cônjuges, parentes ou 
afins em linha recta ou no segundo grau da 
linha colateral (nº1 do dito artigo), também 
aqueles que vivam em união de facto.

Verifica-se que é, de acordo com presente 
projecto, extinta a figura da interrupção 
da instância. Ora, importará ter em conta 
a necessidade de conjugação de uma tal 
medida com dispositivos que pressupõem 
essa interrupção, como, por exemplo, o 
preceituado no art. 332º, nº2 do C. Civil:

«Nos casos previstos na primeira parte 
do artigo anterior, se a instância se tiver 
interrompido, não se conta para efeitos 

de caducidade o prazo decorrido entre a 
proposição da acção e a interrupção da 
instância».

Por outro lado, com o fim da 
interrupção, que era uma espécie de 
antecâmara da deserção, assentando em 
despacho que reconhecia a existência de 
«negligência” das partes (e a discussão 
sobre a verificação ou não negligência 
justificativa da interrupção foi dando, ao 
longo dos tempos, azo a recursos), centra-
se, agora, essa problemática na deserção, 
prevendo-se a ocorrência desta quando, 
independentemente de qualquer decisão judicial, 
por negligência das partes, o processo se encontre 
a aguardar impulso processual há mais de 
seis meses (art. 287º, nº1). Ora, a ideia de 
negligência das partes (tínhamo-lo dito, no 
primeiro parecer, quanto à interrupção) é 
dificilmente conjugável com a ausência de 
uma decisão, já que pressupõe um juízo 
que não deverá caber aos funcionários que 
acompanham o processo.

No art. 504º, nº1, do projecto, prevê-
se a inquirição por teleconferência de 
testemunhas residentes fora da comarca, 
ou da respectiva ilha (no caso das Regiões 
Autónomas). Tendo em consideração a 
reforma da organização judiciária em curso, 
com a criação de comarcas coincidentes 
com os distritos administrativos, ou seja, 
de uma grande dimensão territorial, parece 
que será de estabelecer a possibilidade – a 
aferir, em cada caso, pelo juiz do processo – 
de inquirição por teleconferência dentro da 
mesma comarca.

No que concerne à regra de a execução 
da decisão judicial condenatória correr 
nos próprios autos, há que referir que se 
receia a ocorrência alguns problemas de 
ordem prática, dessa regra decorrentes, 
sobretudo no que respeita à execução para 
pagamento de quantia certa. Antevêem-se, 
na verdade, dificuldades de processamento 
nos próprios autos, não parecendo que, 
nalgumas situações, se possa evitar a 
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organização de apenso, como, por exemplo, 
no caso da atribuição (como é de regra) do 
efeito meramente devolutivo a recurso que 
se haja interposto e se pretenda proceder 
à execução provisória de quantia certa, 
ou quando sejam vários os exequentes no 
mesmo processo.

No que se refere à matéria dos recursos, 
não abordada no parecer dos Srs. Drs. 
Paulo de Faria e Lemos Jorge, resulta da 
exposição de motivos ter-se entendido que 
a recente intervenção legislativa, operada 
pelo Decreto-Lei nº 303/2007, de 24 de 
Agosto, desaconselhava uma remodelação 
do quadro legal instituído, tendo-se, mesmo 
assim, cuidado de reforçar os poderes da 
2.ª instância em sede de reapreciação da 
matéria de facto impugnada. 

Refere-se que, «[p]ara além de manter 
os poderes cassatórios - que lhe permitem 
anular a decisão recorrida, se esta não se 
encontrar devidamente fundamentada 
ou se mostrar que é insuficiente, obscura 
ou contraditória -, são substancialmente 
incrementados os poderes e deveres que 
lhe são conferidos quando procede à 
reapreciação da matéria de facto, com vista 
a permitir-lhe alcançar a verdade material».

Reforçados os poderes/deveres das 
Relações em sede de modificabilidade 
da decisão de facto e sabendo-se, 
independentemente das perspectivas 
que agora se abrem para o futuro, que 
a impugnação da matéria de facto tem 
suscitado, na 2ª instância, trabalhos 
redobrados e demorados, pergunta-se 
se, nas situações em que se verifique essa 
impugnação, não será de alargar o prazo 
para a prolação do acórdão (art. 658º, nº1, 
do projecto) por mais 10 dias, à semelhança 
do que é concedido às partes quanto à 
interposição dos recursos e respostas (art. 
639º, nº 7, do projecto).

Ainda quanto à impugnação da matéria 
de facto, crê-se que seria de consagrar, no 
art. 641º, até face à jurisprudência registada 

nesta matéria, a regra da especificação, 
nas conclusões do recurso (não apenas do 
corpo das alegações), dos concretos pontos 
de facto impugnados.

Prevendo-se, no art. 644º, nº4, que 
a decisão do relator que recaia sobre a 
reclamação do despacho de não admissão 
do recurso é susceptível de reclamação 
para a conferência, nos termos do nº3 do 
art. 653º, e estabelecendo-se no nº5, al. b), 
deste mesmo artigo, que do acórdão da 
conferência se poderá recorrer nos termos 
gerais, coloca-se a dúvida (que conviria que 
a lei, claramente, resolvesse) de saber se, 
no caso de o relator confirmar o despacho 
de indeferimento proferido no tribunal 
recorrido, numa situação que se possa 
rotular de dupla conforme (art. 672º, nº3), 
será admissível o recurso para o Supremo 
Tribunal de Justiça.   

Por outro lado, será de perguntar se não 
seria de adequar a regra (que não é nova) de 
inscrição do processo em tabela (prevista 
no art. 660º, nº1, do projecto), àquilo 
que sempre foi a prática nos tribunais 
superiores, ou seja, que essa inscrição 
acontece quando o relator (que é quem tem 
o processo em mãos) a manda fazer, porque 
tem o acórdão pronto, sendo certo que há 
situações de grande complexidade em que 
é difícil e, por vezes, mesmo impossível que 
tal suceda no prazo estabelecido na lei.

No art. 663º, nº2, al. c) (do projecto), 
dispõe-se que a Relação deve, mesmo 
oficiosamente, anular a decisão recorrida, se 
esta não se encontrar devidamente fundamentada 
ou se mostrar que a fundamentação é insuficiente, 
obscura ou contraditória. 

Crê-se que haverá aqui um lapso, quando 
se fala de fundamentação insuficiente, 
obscura ou contraditória. Por certo, 
pretendia-se, neste ponto, fazer menção à 
decisão da matéria de facto (à semelhança 
do que sucede, actualmente, com o previsto 
no art. 712º, nº4 do CPC). 
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Verifica-se, também, que não se faz 
referência à possibilidade de ampliação do 
julgamento da matéria de facto, ao arrepio 
do que vem estabelecido no preceito 
acabado de citar.

No que tange à fundamentação indevida, 
talvez se justificasse, em vez da anulação 
da decisão recorrida, mandar baixar o 
processo para o tribunal a quo suprir o vício, 
além de se reservar esse procedimento a 
situações graves como as de omissão ou 
ininteligibilidade da fundamentação.

Muito embora se diga, na exposição 
de motivos, acabar-se com o incidente de 
aclaração, vem previsto no art. 614º, nº2 
(do projecto) que é licito ao juiz esclarecer 
dúvidas existentes na sentença e, no art. 667º 
(também do projecto), que a rectificação, 
aclaração ou reforma do acórdão, bem como 
a apreciação de nulidade, são decididas em 
conferência.

Prevendo o art. 618º, nº5, do projecto, a 
baixa do processo à 1ª Instância, quando 
seja omitido o despacho atinente à nulidade 
ou reforma da sentença, crê-se que seria de 
expressamente aplicar, também aqui, de 
modo a afastar dúvidas que sobre a matéria 
possam surgir, a regra da manutenção do 
relator do recurso, estabelecida no art. 220º.

Um dos fundamentos da revista 
excepcional é, nos termos do art. 673º, 
nº1, c), o de o acórdão da Relação estar em 
contradição com outro, já transitado em 
julgado, proferido por qualquer Relação 
ou pelo Supremo Tribunal de Justiça, no 
domínio da mesma legislação e sobre a 
mesma questão fundamental de direito, 
salvo se tiver sido proferido acórdão de 
uniformização de jurisprudência com ele 
conforme. Sucede que esta previsão não 
está totalmente de acordo, sem que se 
veja motivo para tanto, com o disposto, 
paralelamente, no art. 630º, nº2, al. d).

No que tange à chamada dupla conforme 

(art. 672º, nº3 do projecto), mantemos 
a discordância, já expressa no primeiro 
parecer, quanto ao alargamento da 
possibilidade de recurso para o Supremo 
Tribunal de Justiça.

PARTE II 1

Introdução
A presente análise do projecto de altera-

ção do Código de Processo Civil (adiante, 
Projecto) encontra-se dividida em cinco 
secções, abrangendo cada uma destas um 
dos primeiros cinco livros do código, na es-
trutura desenhada pelo Projecto.

Depois de uma introdução, onde se 
abordam as matérias mais transversais ao 
livro respectivo, em cada secção é feita uma 
breve análise de algumas das novidades 
normativas projectadas. 

Um vasto conjunto de normas não é ob-
jecto de análise, por duas ordens de razões. 
Por um lado, diversos artigos introduzem 
alterações de pormenor nos regimes em 
que se inserem, constituindo a sua análise 
uma cedência ao acessório, com prejuízo da 
enfatização do essencial. Por outro lado, há 
diversas soluções projectadas que, embora 
relevantes, correspondem a entendimentos 
estabilizados ou reflectem um avançado es-
tado de maturação do processo de reforma 
do Processo Civil – sendo já fruto do traba-
lho da Comissão da Reforma do Processo 
Civil (adiante, Comissão) –, pelo que, prag-
maticamente, não vemos como provável 
que venham a ser abandonadas ou altera-
das, sendo, como tal, pouco útil prosseguir 
o debate em seu redor. Finalmente, dão-se 
por adquiridas as normas que reflectem 
legítimas opções do legislador que não se 
prestam a dificuldades na sua aplicação.

Entre as normas que não são objecto 
de análise incluem-se as seguintes: 5.º do 
Projecto (264.º e 664.º da lei vigente), 24.º 

1 Parecer da autoria dos Srs. Juizes Nuno de Lemos 
Jorge e Paulo Ramos de Faria 
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(28.º-A, n.os 1 e 3; ressalvada a actualiza-
ção da redacção), 27.º (4.º e 45.º), 51.º (28.º-
A), 57.º (32.º), 64.º (39.º), 68.º (43.º e 44.º n.º 
2), 69.º (44.º n.º 1), 73.º (58.º), 75.º (60.º), 76.º 
(61.º), 80.º (65.º), 84.º (70.º), 110.º (98.º), 111.º 
(99.º), 114.º (102.º), 121.º (110.º), 122.º (111.º), 
147.º (150.º-A), 148.º (novo), 149.º (151.º), 153.º 
(155.º), 195.º (199.º), 200.º (204.º), 214.º (222.º 
e 212.º; ressalvado o que adiante se escreve 
sobre a abolição da notificação judicial avul-
sa), 216.º (224.º), 217.º (225.º), 220.º (novo), 
231.º (236.º), 235.º (240.º), 243.º (248.º), 244.º 
(249.º), 246.º (251.º), 269.º (274.º; sinalizando-
-se a opção legislativa de enquadrar sempre 
a compensação num pedido reconvencio-
nal), 272.º (276.º), 275.º (279.º), 278.º (283.º), 
284.º (291.º), 298.º (novo), 301.º (307.º), 
314.º (320.º), 316.º (322.º), 317.º (323.º), 318.º 
(324.º), 319.º (325.º), 320.º (329.º, n.os 2 e 3), 
321.º (326.º), 322.º (327.º), 323.º (328.º), 325.º 
(331.º), 326.º (332.º), 327.º (333.º), 341.º (347.º), 
342.º (348.º), 343.º (349.º), 344.º (350.º), 345.º 
(351.º), 363.º (380.º), 367.º (383.º), 370.º (386.º; 
eliminando-se o inciso referente à grava-
ção da prova), 372.º (novo), 373.º (387.º-A), 
374.º (novo), 375.º (388.º; ressalvada a rec-
tificação do lapso de redacção manifesto), 
376.º (389.º), 385.º (novo), 387.º (399.º), 399.º 
(411.º), 425.º (523.º), 426.º (novo), 427.º (524.º), 
451.º (549.º), 454.º (552.º), 468.º (novo), 494.º 
(614.º), 496.º (novo), 509.º (628.º; saudando-
-se a solução adoptada), 532.º (447.º-A), 
513.º (632.º), 518.º (638.º), 533.º (447.º-B), 
537.º (449.º), 546.º (458.º), 549.º (462.º), 551.º 
(465.º), 556.º (470.º), 562.º (478.º), 573.º (488.º; 
eliminando-se o inciso referente à grava-
ção da prova), 575.º (490.º), 578.º (494.º), 
579.º (495.º), 589.º (506.º), 590.º (507.º), 
591.º (508.º), 592.º (508.º-A), 593.º (novo), 
596.º (510.º), 599.º (646.º), 602.º (650.º), 
603.º (651.º), 605.º (654.º), 615.º (667.º), 616.º 
(668.º), 617.º (669.º), 618.º (670.º), 619.º 
(novo), 710.º (53.º), 711.º (novo), 712.º (54.º), 
713.º (801.º e 810.º), 715.º (803.º), 716.º (804.º), 
717.º (805.º), 718.º (806.º), 722.º (novo), 723.º 
(novo), 724.º (809.º), 725.º (810.º), 726.º 
(811.º), 728.º (812.º), 729.º (813.º), 730.º (814.º), 

734.º (817.º), 735.º (818.º), 736.º (820.º), 738.º 
(822.º), 739.º (823.º), 742.º (825.º), 743.º 
(825.º), 744.º (825.º), 746.º (827.º), 750.º 
(832.º), 751.º (833.º), 753.º (834.º), 755.º (836.º), 
756.º (837.º), 761.º (842.º), 766.º (848.º), 770.º 
(851.º), 775.º (856.º), 779.º (860.º), 781.º (861.º), 
782.º (861.º), 784.º (862.º), 787.º (863.º), 788.º 
(864.º), 789.º (864.º), 797.º (872.º), 798.º 
(873.º), 799.º (novo), 804.º (878.º), 808.º 
(882.º), 812.º (novo), 816.º (886.º), 822.º 
(893.º), 826.º (897.º), 834.º (904.º), 851.º (919.º), 
852.º (920.º), 854.º (922.º), 855.º (922.º), 
856.º (922.º), 857.º (811.º), 858.º (813.º), 859.º 
(819.º), 872.º (936.º) e 873.º (937.º).

Duas notas finais. Serve a primeira para 
esclarecer que a análise efectuada assenta 
na experiência académica e profissional 
dos seus autores – aqui como juízes de pri-
meira instância –, razão pela qual, por fale-
cer a segunda, não abrangerá a matéria de 
recursos.

Pela segunda, sublinhamos que a análise 
é caracterizada pela séria preocupação de 
oferecer soluções alternativas, sempre que 
as projectadas não sejam consideradas as 
melhores, razão pela qual, em anexo a este 
documento, é proposto um articulado com-
pleto do Código de Processo Civil contendo 
as referidas soluções, devidamente real-
çadas graficamente. Entendemos ser esta 
uma postura mais leal, pois, deste modo, 
comprometemo-nos com soluções que ofe-
recemos à crítica e ao debate.

Pelas razões expostas, a leitura do pare-
cer deve ser acompanhada da consulta do 
articulado alternativo proposto.

Livro I – DA AÇÃO, DAS PARTES E DO 
TRIBUNAL

1. Introdução
1.1. Os motivos da reforma do Processo 

Civil
Pulsa por baixo do direito escrito, ten-

dencialmente estático, uma força fluida 
que aguarda o momento de lhe ocupar o 
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lugar, uma potencialidade, um direito que 
pode vir a ser. Ao contrário do primeiro, este 
não é uniforme. Tem hoje maior consis-
tência aqui, menor ali, mais probabilidade 
de se materializar num ponto, menos em 
outro, amanhã se invertendo estas posi-
ções, numa dinâmica nem sempre linear. 
É assim em qualquer área do direito, é as-
sim – como não poderia deixar de ser – no 
processo civil.

As forças que animam esta interessan-
tíssima massa de potencialidade (políticas, 
profissionais, académicas…) nem sempre 
se fazem sentir com a mesma intensidade, 
mas momentos há em que os movimentos 
tectónicos do processo civil são inegavelmen-
te intensos. Nos registos dessa actividade, 
pontuará certamente o ano 2012, altura de 
imensas oportunidades de observação geo-
gráfica do processo civil nesse domínio do 
direito potencial, enquanto as normas es-
critas permaneciam em sossego.

O início do ano deu a conhecer um pri-
meiro projecto de reforma do CPC, que deu 
vida a muitas discussões e que tivemos já 
oportunidade de comentar. 

O mês de Outubro legou-nos um segun-
do projecto, fortemente renovado na forma 
e algo no espírito, a cujo comentário agora 
nos propomos.

A característica mais impressiva, à pri-
meira vista, deste projecto é uma profunda 
alteração fisionómica: a muito falada renu-
meração do CPC.

Sendo impossível ignorá-la, ela é de 
muito difícil manipulação argumentativa, 
desde logo por ser forte o ruído à sua volta, 
podendo acabar por deixar ocultas as suas 
próprias virtudes e as da reforma, o que se-
ria de lamentar.

Já muito se disse sobre os defeitos da re-
numeração. As críticas, isoladamente con-
sideradas, têm razão de ser: a necessidade 
de actualização de manuais universitários 
e formulários usados nos tribunais é imen-

sa; no período de adaptação, todos seremos 
mais lentos; a pesquisa de jurisprudência 
ficará mais complexa. Tudo isto é verdade. 

Todavia, seria injusto não falar das virtu-
des que sob o mesmo manto se escondem, 
virtudes essas cujas raízes são em parte 
comuns aos seus defeitos: a necessidade 
de actualização obriga a olhar novamente 
para o CPC, revisitar as normas, repensar. 
Mais: porque não se trata apenas de uma 
renumeração mas também de uma nova 
arrumação estrutural do diploma, é o pró-
prio sentido dessa reordenação que convi-
da a olhar as normas a outra luz. Durante 
a elaboração deste comentário, aceitámos 
o pressuposto da reordenação (mais do que 
mera renumeração) e com ele o inerente 
desafio, precisamente para que, na críti-
ca da opção, não se perdesse o seu melhor 
lado. Com isso, tivemos a oportunidade de 
sugerir pequenas alterações que, a nosso 
ver, tornam o CPC mais intrinsecamente 
coerente e as normas mais rigorosas. 

Enfim, os defeitos da reordenação são 
tão verdadeiros como as suas virtudes. Por 
muito que os primeiros desagradem, não é 
razoável deixar que a antipatia afaste as de-
sejáveis consequências das segundas.

Associada à reordenação está uma outra 
questão, de resposta muito mais difusa e 
certamente (ainda) mais discutível: é este 
CPC, nas soluções que oferece, e para além 
da reordenação, um código novo? Para res-
ponder não basta, claro está, falar da arru-
mação formal.

Digamo-lo numa frase: esta alteração 
do CPC não é suficientemente significativa 
para que possamos concluir que dela resul-
ta um código novo.

Todavia, dito isto, importa fazer duas 
ressalvas.

A primeira para deixar claro que, sem 
merecer aquele rótulo, a alteração em cur-
so traz consigo mudanças assinaláveis 
e dignas de nota (embora nem todas de 
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aprovação), das quais daremos conta em 
devido tempo, designadamente no que res-
peita à unificação do processo declarativo, 
aos temas da prova, à supressão do tribu-
nal colectivo, aos conjuntos de alterações 
que trazem consigo verdadeiras reformas 
intercalares em matéria de recursos e exe-
cuções e à eliminação de alguns processos 
especiais. 

A segunda para vincar que, olhada a evo-
lução do processo civil desde a reforma de 
1995/96 (com o que nos legou em termos de 
cooperação, igualdade substancial, contra-
ditório, refundação de princípios em geral, 
para além da extensa alteração do diplo-
ma), se prosseguirmos no tempo conside-
rando todas as alterações que se seguiram 
(em matéria de processo executivo e de 
recursos, por exemplo) e ainda esta que se 
projecta (com o aprofundamento de alguns 
princípios, o desaparecimento do tribunal 
colectivo, a quase supressão das fronteiras 
entre decisão do facto e do direito) e tudo 
olharmos em conjunto, então será razoa-
velmente seguro afirmar que nos encontra-
mos perante um código novo, não de uma 
vez só, mas por arrastamento de há 17 anos 
a esta parte.

Com esta apreciação geral em mente, 
avancemos.

Diz-se, por vezes, coloquialmente: “co-
mecemos pelo princípio”. Por razões que 
se explicam a si mesmas, este comentário, 
mais do que pelo princípio, começa pelos 
princípios.

1.2. A efectividade dos princípios e dos 
deveres estruturantes do Processo Civil

A opção pela relocalização de alguns dos 
princípios estruturantes do Processo Civil 
no início do código é positiva. Compreen-
de-se, pois, que os princípios dispositivo 
(numa acepção mais ampla) e do contra-
ditório, já consagrados no início do códi-
go, sejam agora acompanhados de um seu 

desenvolvimento (art. 5.º) e dos princípios 
da cooperação e da boa fé processual, bem 
como do dever de recíproca correcção. Os 
princípios dispositivo e do contraditório 
informam todas as normas do diploma – 
sendo considerados mesmo quando são ex-
pressamente restringidos pelo legislador –, 
estando a aplicação destas condicionada ao 
respeito pelos restantes princípios e dever 
referidos.

Todavia, precisamente porque a locali-
zação destes princípios reforça a sua efec-
tividade, isto é, a sua vigência, não se vê 
como relevante a constante referência à 
necessidade do seu respeito noutras nor-
mas – como a prevista no art. 8.º, n.º 1, da 
Proposta. A contínua remissão especial 
para estes princípios não realça a sua im-
portância e aplicabilidade directa; antes a 
diminui e degrada – como sugerindo a ne-
cessidade de um reforço normativo expres-
so para que sejam aplicáveis a determinado 
caso concreto.

Assentes neste entendimento, propo-
mos a eliminação de todas as referências 
expressas ao respeito pelos princípios e de-
veres elencados no início do código, disper-
sas pelas suas restantes normas.

1.3. A ideia de “gestão processual”
Gestão processual é a direcção activa 

e dinâmica do processo, tendo em vista, 
quer a rápida e justa resolução do litígio, 
quer a melhor organização do trabalho do 
tribunal. A satisfação do dever de gestão 
processual destina-se a garantir uma mais 
eficiente tramitação da causa, a satisfação 
do fim do processo ou a satisfação do fim 
do acto processual.

Mais do que um princípio, a gestão pro-
cessual é um dever. O juiz está vinculado 
a bem dirigir o processo, estando a gestão 
processual, acima de tudo, integrada num 
seu dever constitucional – o dever de juris-
dição. A gestão processual é um instituto 

Pareceres



8
9Boletim Informativo do  CSM

III Série | N.º 5 | Março de 2013

puramente instrumental, sempre subor-
dinado à satisfação dos princípios estru-
turantes do processo civil, não se devendo 
com estes confundir.

Afigura-se-nos, pois, ser mais correcto 
qualificá-la de dever, e não de princípio. 
Esta qualificação enfatiza quem é o desti-
natário da norma, deixando bem claro que 
não estamos perante um princípio superior 
e genérico do processo, mas sim perante 
um dever “prosaico”, uma ferramenta da 
qual o juiz deve permanentemente lançar 
mão, sempre com respeito pelos princípios 
estruturantes do processo civil

O Projecto prevê a mesma realidade sob 
duas designações diferentes: “gestão pro-
cessual”, no art. 8.º, n.º 1, e “poder de direc-
ção do processo”, no art. 6.º, n.os 1 e 2. Não 
se vê qualquer vantagem nesta cisão, pelo 
que propõe a fusão das duas normas.

Neste pressuposto, revela-se mais con-
sentânea com os propósitos reformistas do 
Projecto a adopção da nova nomenclatura, 
assim se alertando o intérprete para a in-
tenção legislativa de refundar um instituto 
já presente, em boa parte, no código actual 
(art. 265.º), exigindo-se um arrojo interpre-
tativo e uma efectividade prática que terá 
falhado após a reforma processual civil de 
1995/1996. 

Já o referimos: não devem ser adoptadas 
fórmulas que degradem a suficiência e a re-
levância da previsão liminar dos princípios 
estruturantes do Processo Civil. Devemos, 
pois, recusar a inserção do segmento “res-
peitando os princípios da igualdade das 
partes e do contraditório” na previsão legal 
do dever de gestão processual: a imposição 
desse respeito vai, sem discussão, na apli-
cação de todas as normas do código. Do 
mesmo modo, a satisfação do princípio do 
contraditório na gestão processual resulta 
imediatamente do disposto no art. 3.º, n.º 3.

1.4. Relocalização dos princípios instru-
mentais (inquisitório e adequação formal)

Projecta-se a relocalização dos princí-
pios da adequação formal (art. 7.º, n.º 1) e do 
inquisitório (art. 6.º, n.º 3) no início do códi-
go. Não se vê qualquer vantagem nesta pro-
moção. Pelo contrário, tratando-se, como 
se trata, de princípios meramente instru-
mentais, que apenas se articulam (subordi-
nadamente) com outros princípios, ou que 
têm o seu âmbito de aplicação circunscrito 
a determinada a actividade processual, a 
sua inserção sistemática no contexto na-
tural que lhe cabe tornará a previsão legal 
mais objectiva e as normas mais operantes 
e eficazes.

Por outro lado, a redução do número de 
normas inscritas no Título inicial do código 
emprestará um maior destaque às disposi-
ções que aí permanecerem, não sendo, pois, 
positivo que naquele se incluam artigos ex-
tensos, consagrando institutos jurídicos de 
menor importância relativa.

Ainda a propósito do conteúdo e estru-
tura do Livro I, entendemos ser de rever a 
opção pela relocalização da matéria respei-
tante às garantias de imparcialidade.

1.4.1. O princípio do inquisitório
Existe uma excessiva confusão entre o 

princípio do inquisitório e o poder de direc-
ção do processo, sendo que este serve mui-
tos outros princípios e deveres processuais.

O princípio do inquisitório deverá pon-
tuar, como norma geral, no início do novo 
Título dedicado à instrução, em geral – isto 
é, à instrução da causa (de qualquer causa) 
e de todos os seus incidentes.

1.4.2. A adequação formal
O princípio da adequação formal de-

verá estar previsto imediatamente após 
o artigo que prevê as formas processuais, 
como seu contraponto – isto é, após o art. 
548.º do Projecto, inserido no Capítulo I 
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Disposições gerais) do Título VII (Das for-
mas de processo) do Livro II (Do processo 
em geral). A previsão da adequação formal 
dispensa a sua qualificação (na epígrafe do 
artigo) como princípio, nada se ganhando 
com esta.

Pelas razões já apontadas, a adequação 
formal deve sujeitar-se aos princípios estru-
turantes do processo civil, sem necessidade 
de qualquer nova previsão legal expressa. 
É, pois, redundante e, como tal, supérfluo, 
o segmento “ouvidas as partes” constate da 
letra do Projecto (art. 7.º, n.º 1). Quando não 
for “manifestamente desnecessário”, esta 
audição é já imposta pela norma contida no 
art. 3.º, n.º 3. Diga-se, a este propósito, que 
diversos casos de adequação formal sem 
prévia audição das partes podem ser con-
figuráveis, sendo o mais emblemático o de 
prolação de despacho liminar, visando uma 
tramitação mais eficiente – para um convi-
te ao aperfeiçoamento da petição inicial ou 
convocando uma tentativa de conciliação, 
por exemplo.

Todavia, importa ter presente que os 
princípios aos quais a adequação formal 
se deve subordinar têm dignidade cons-
titucional, estando dotados de uma força 
jurídica reforçada, não admitindo restri-
ções que não se atenham ao estritamente 
necessário à salvaguarda de outros direitos 
constitucionalmente protegidos, pelo que, 
evitando-se a redundância da sua previsão 
(já liminarmente inserida no código), deve-
rá ser convocada a garantia de um processo 
equitativo como fim e limite da adequação 
formal.

1.5. Recorribilidade das decisões de ges-
tão processual e de adequação formal

Estabelece-se no Projecto a irrecorribi-
lidade das decisões de gestão processual e 
de adequação formal. Esta solução entra 
em contradição com a natureza rica destes 
institutos e é contraproducente.

A gestão processual é um instituto 
abrangente e complexo, integrado por nor-
mas, estrutural e funcionalmente muito di-
ferentes entre si. Não tem na norma agora 
inscrita no código o seu alfa e o seu ómega. 
A organização de uma base instrutória – ou 
de instrumento equivalente – ou a designa-
ção da data para a realização de uma dili-
gência são actos de gestão processual tipi-
ficados na lei. Ora, se não há norma geral 
que impeça a reapreciação por um tribunal 
superior dos actos de gestão processual ti-
pificados, por que razão os despachos que 
operam a gestão admitida nesta norma 
(qual ferramenta multiusos que dota o pro-
cesso de uma elevada plasticidade, poden-
do afectar a tutela da segurança e da certe-
za jurídica) são irrecorríveis?

Pretendendo-se que estes institutos re-
solvam, efectivamente, alguns dos proble-
mas relevantes que o processo coloca aos 
seus intérpretes, não podem as decisões 
tomadas deixar de ser recorríveis. Se a im-
pugnação for infundada ou irrelevante a 
gestão (ou a adequação), o tribunal supe-
rior o dirá (já depois de findo o processo 
na primeira instância); mas se for fundada, 
não pode uma decisão que afecta a justa 
composição do litígio deixar de ser recorrí-
vel. A não ser que se entenda que esta sorte 
de decisões não afecta (não pode afectar) o 
desenvolvimento da instância, sendo ten-
dencialmente inócuas – assim se despindo 
os institutos em análise de qualquer utili-
dade ou relevância. Assim será, até mesmo 
porque, não faltando quem, sinalizando 
que a irrecorribilidade é normalmente re-
servada para as decisões tendencialmente 
inócuas, conclua que estes institutos ape-
nas são aplicáveis a questões quase irrele-
vantes, deve o legislador evitar o surgimen-
to deste bordão interpretativo, se quer que 
uma nova abordagem do processo vingue e 
encontre facilmente o seu espaço.

Por outro lado, os critérios de conveni-
ência e de oportunidade aqui presentes, 
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quer na gestão processual, quer na adequa-
ção formal, são critérios que, estando sufi-
cientemente densificados pelo legislador 
(v.g., inadequação da forma legal geradora 
da conveniência) ou sendo objectivamente 
densificáveis (v.g., susceptibilidade do acto 
adoptado satisfazer os fins pretendidos), 
envolvem uma ponderação técnica, orien-
tada pelos fins do acto e do processo, in-
formada pelos seus princípios gerais, per-
feitamente sindicável por uma instância 
superior. A actividade de gestão processual 
ou de adequação formal permitida por es-
tas normas não é (não deve ser) exercida ao 
abrigo de um “poder discricionário”. Tam-
bém por aqui se conclui que a inimpugna-
bilidade prevista no Projecto não é aceitá-
vel.

Se, com o estabelecimento da irrecor-
ribilidade, o que se pretende é incentivar 
a actividade do tribunal nestes domínios, 
devemos ter presente que o recurso de uma 
decisão de gestão processual (ou de ade-
quação formal) não emperra o processo, 
considerando que a impugnação destas de-
cisões apenas poderá ser feita com o recur-
so interposto da sentença final. Não se pen-
se, pois, que a irrecorribilidade afasta uma 
putativa resistência à gestão ou à adequa-
ção formal, fundada no receio de com estas 
se complicar a tramitação da causa. Aliás, 
em geral, oferecendo aqui um testemunho 
pessoal, a recorribilidade de uma decisão 
não inibe o juiz de primeira instância de a 
proferir; assim como não o estimula a sua 
irrecorribilidade.

Se o que se pretende é evitar que a se-
gunda instância seja sobrecarregada com 
os recursos destas decisões, devemos es-
tar conscientes de que a irrecorribilidade 
não vai impedir as partes de recorrerem… 
alegando que a norma não cauciona a de-
cisão proferida, e o tribunal superior de 
conhecer o recurso, quando detecte uma 
injustiça grave (ainda que causada por um 
despacho claramente abrangido pela letra 

das normas em análise). Ou seja, ainda 
que, inicialmente, as virtualidades destes 
institutos sejam amplamente aproveitadas 
pelos tribunais de primeira instância, a ir-
recorribilidade das decisões acabará por 
conduzir ao seu esvaziamento: se o juiz de-
cidir mal uma questão relevante ao abrigo 
destas normas gerais, o tribunal superior, 
na tentativa de sanar a injustiça (aceitando 
o recurso), lá dirá que a norma não habilita 
o juiz a decidir como decidiu – reduzindo-
-se paulatinamente o campo de aplicação 
destes institutos.

Em conclusão, a irrecorribilidade previs-
ta no projecto comprometerá o sucesso da 
mais relevante reforma gizada no Projecto: 
por um lado, não se coaduna com a nature-
za rica e relevante destes institutos; por ou-
tro lado, dir-se-á na doutrina que, sendo ir-
recorríveis os despachos que as promovem, 
a gestão e adequação formal não podem ter 
o âmbito e as potencialidades que a letra da 
lei parecem permitir; por último, já do lado 
da jurisprudência, se a decisão claramente 
proferida ao abrigo destes institutos afec-
tar gravemente a justa composição do lití-
gio, o tribunal superior tenderá a conhecer 
do recurso, nem que para isso tenha de os 
reduzir a uma insignificância (um âmbito) 
não desejada pelo legislador. 

 
2. Análise do articulado

Projecto, art.º 3.º (Necessidade do pe-
dido e da contradição), n.º 3:  “O juiz 
deve observar e fazer cumprir, ao 
longo de todo o processo, o princípio 
do contraditório, não lhe sendo líci-
to decidir questões de direito ou de 
facto, mesmo que de conhecimento 
oficioso, sem que as partes tenham 
tido a possibilidade de sobre elas se 
pronunciarem.”

Lei actual, art.º 3.º, n.º 3: - “(...)não 
lhe sendo lícito, salvo caso de mani-
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festa desnecessidade, decidir questões 
de direito ou de facto (…)”.

É suprimida a expressão “salvo caso de 
manifesta desnecessidade”. A alteração é, 
a todos os títulos, incompreensível. Se a lei 
vigente não fizesse esta ressalva, sempre a 
sua melhor interpretação seria no sentido 
de a norma a admitir. A supressão agora 
proposta tem, no entanto, o inequívoco 
sentido de afirmar que, mesmo nos casos 
de manifesta simplicidade, haverá sempre 
que oferecer o contraditório prévio.

Ora, das duas uma: ou nunca há casos de 
manifesta simplicidade – e a referência é 
supérflua, mas também é inútil a sua elimi-
nação –; ou há casos de manifesta simplici-
dade, não se alcançando, então, a razão de 
ser do contraditório prévio.

A maior parte dos despachos proferidos 
pelo juiz são, na verdade, para estes efeitos, 
de manifesta simplicidade. Tomem-se os 
seguintes exemplos:

a) Ao proferir o despacho de admissão 
do recurso, o juiz repara que a assinatura 
digital da sentença falhou no sistema Ci-
tius. Decide assinar a sentença (art. 616.º, 
n.os 1, al. a), e 2, do Projecto). Esta decisão 
deve ser precedida de contraditório?

b) É aberta conclusão ao juiz num apen-
so (habilitação de herdeiros, por exemplo), 
constatando ele que o incidente em causa 
deve ser tramitado nos autos principais 
(art. 356.º, n.º 1, do Projecto). Decide man-
dar incorporar este expediente nos autos 
principais. Esta decisão deve ser precedida 
de contraditório?

c) Designada uma data para “ajuramen-
tação” dos peritos, um deles vem requerer 
que o seu compromisso seja prestado por 
escrito (art. 481.º, n.º 3, do Projecto). O juiz 
decide autorizar. Esta decisão deve ser pre-
cedida de contraditório?

d) Recebido o relatório pericial, o juiz en-
tende que é útil a sua apresentação em su-
porte digital – para poder aproveitar alguns 

excertos para a fundamentação de facto da 
causa. Ordena aos peritos que o façam. Esta 
decisão é ilegal, por não ter sido precedida 
de contraditório?

e) A secção sinaliza ao juiz que uma das 
duas cópias do registo da prova ficou irre-
mediavelmente estragada. O Juiz manda 
fazer uma nova cópia, a partir daquela que 
não está corrompida. Esta decisão é ilegal, 
por não ter sido precedida de contraditó-
rio?

f) Depois de concluída a diligência, o pe-
rito pede que lhe seja arbitrada a remunera-
ção prevista na tabela própria. O juiz defere 
o requerimento. Esta decisão é ilegal, por 
não ter sido precedida de contraditório?

g) Não tendo o réu contestado, o juiz 
constata que a citação não foi regularmente 
feita (art. 567.º do Projecto). Manda repetir 
o acto. Deveria ter oferecido o contraditó-
rio prévio?

h) Finda audiência de julgamento, o pro-
cesso é feito concluso ao juiz. Este entende 
que é chegada a hora de proferir sentença. 
Decide fazê-lo (art. 607.º, n.º 1, do Projecto). 
Deve consultar previamente os advogados, 
para ver se concordam com a decisão de 
proferir sentença? E, ad absurdum, deve 
antes consultá-los sobre a decisão de dever 
consultá-los?

Um juiz profere por dia dezenas de de-
cisões manifestamente simples (para estes 
efeitos). Por ano, talvez milhares. Multi-
plicando estes números pelo universo de 
juízes, rapidamente concluiremos que a 
alteração legislativa agora proposta é in-
sustentável, pela inútil demora processual 
que gerará.

 
Projecto - Art.º 6 Poder de direção do pro-

cesso e princípio do inquisitório; 

Actual - Art.º 265.º Poder de direcção do 
processo e princípio do inquisitório

Corresponde, no essencial, ao actual. 
Conforme decorre da exposição introdu-

Pareceres



9
3Boletim Informativo do  CSM

III Série | N.º 5 | Março de 2013

tória à análise do Livro I, não se justifica a 
cisão entre o poder de direcção do processo 
e o dever de gestão processual.

Diferentemente, justifica-se a autono-
mização sistemática do princípio do inqui-
sitório. Existe uma excessiva confusão en-
tre o princípio do inquisitório e o poder de 
direcção do processo, sendo que este serve 
muitos outros princípios e deveres proces-
suais.

Por último, deve ser revista a arrumação 
sistemática destas matérias, nos termos re-
feridos na introdução.

 
Projecto: Art. 7.º Princípio da ade-

quação formal, n.º 1 - Quando a trami-
tação processual prevista na lei não se 
adequar às especificidades da causa ou 
não for a mais eficiente, deve o juiz, 
oficiosamente, ouvidas as partes, de-
terminar a prática dos actos  que me-
lhor se ajustem ao fim do processo, 
bem como as necessárias adaptações.

Actual: Princípio da adequação formal 
(265.º-A), n.º 1 - Quando a tramita-
ção processual prevista na lei não se 
adequar às especificidades da causa, 
deve o juiz oficiosamente, ouvidas as 
partes, determinar a prática dos actos 
que melhor se ajustem ao fim do pro-
cesso, bem como as necessárias adap-
tações.

Admite-se, na norma contida no n.º 1, 
uma segunda hipótese de adequação for-
mal: “Quando a tramitação processual pre-
vista na lei (…) não for a mais eficiente”.

Impõe-se agora ao juiz que assuma um 
outro desempenho processual. Deverá ele 
ponderar as diversas respostas para o repto 
processual e escolher, de entre as eficazes, 
a mais eficiente. Deverá procurar a solução 
que, proporcionando o efeito pretendido 
(eficácia), permite um menor dispêndio de 
meios ou de tempo (eficiência). Só assim 
revelará o juiz uma visão crítica das regras, 

assumindo a efectiva gestão do processo. 
Trabalhando apenas com os conceitos de 
eficácia, de adequação e de utilidade, dir-
-se-á que não basta que o acto praticado 
seja eficaz, útil e adequado: tem de ser o 
mais eficaz, o mais útil e o mais adequado.

A legalidade das formas processuais, já 
enquanto regra – e não enquanto princípio 
intangível, ferindo de nulidade qualquer 
desvio ao guião legal –, a admitir desvios, 
não é abandonada. Há uma (prévia) forma 
legal processual a seguir, por regra, sem 
prejuízo do cumprimento do dever de ges-
tão processual, aqui na iniciativa da ade-
quação formal, nos moldes referidos.

Assegurando-se no Projecto a pré-exis-
tência de uma forma processual comple-
ta (o processo comum único) – e, com ela, 
às partes, de um elevado grau de certeza e 
de previsibilidade do rito processual, bem 
como, ao juiz, de um conjunto claro de 
normas orientadoras da sua gestão –, ad-
mitem-se agora, com a mera introdução do 
segmento “ou não for a mais eficiente”, des-
vios à forma legal (mesmo não totalmente 
desadequada), devidamente justificados.

A alteração é positiva, embora, como se 
referiu na exposição introdutória à análise 
do Livro I, se proponha uma diferente con-
figuração da norma e da sua localização. 

 
Projecto: Art. 7.º Princípio da ade-

quação formal, n.º 2 - Em qualquer es-
tado da causa, quando entendam que 
a tramitação processual não se adequa 
às especificidades da causa ou não é 
a mais eficiente, as partes podem re-
querer a prática dos actos  que melhor 
se ajustem ao fim do processo, bem 
como as necessárias adaptações. 
Dever de gestão processual 

Actual art. 2.º, al. a), do RPCE – O 
juiz dirige o processo, devendo no-
meadamente: a) Adoptar a tramita-
ção processual adequada às especifi-
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cidades da causa e adaptar o conteúdo 
e a forma dos actos processuais ao fim 
que visam atingir.

Estabelece-se que a adequação formal 
prevista no n.º 1 pode partir da iniciativa 
das partes. Ainda que a norma não o pre-
visse, sempre estaria ao alcance das par-
tes requerer a adequação prevista no n.º 
1. Todavia, pela sua abrangência, pode ter 
a utilidade de enfatizar que o princípio da 
adequação formal não é mais, doravante, 
uma ferramenta destinada a corrigir as 
insuficiências do processo comum para 
determinadas causas, resultantes do desa-
parecimento de um ou outro processo es-
pecial – função que vinha sendo atribuída 
a esta norma, após a reforma de 1995/1996.

 
Projecto: Princípio da adequação for-

mal, art.º 7.º, n.º 3 (novo) - Não é 
admissível recurso das decisões pro-
feridas no âmbito do disposto nos 
números anteriores.

Sobre a inconveniência desta norma, ve-
ja-se o que se deixou escrito na introdução. 
Reitera-se que a sua consagração compro-
meterá toda a reforma gizada no Projecto, 
em matéria de consagração de um efectivo 
dever de gestão processual e de robusteci-
mento do princípio da adequação formal.

 
Projecto: Princípio da gestão processu-

al, artigo 8.º n.º 1 - O juiz dirige ati-
vamente o processo, determinando, 
após audição das partes, a adoção dos 
mecanismos de simplificação e agili-
zação processual que, respeitando os 
princípios da igualdade das partes e 
do contraditório, garantam a com-
posição do litígio em prazo razoá-
vel. 

Actual - Dever de gestão processual 
(2.º RPCE) - O juiz dirige o proces-
so, devendo nomeadamente: (…) b) 
Garantir que não são praticados actos 

inúteis, recusando o que for imper-
tinente ou meramente dilatório; c) 
Adoptar os mecanismos de agilização 
processual previstos na lei.

A gestão processual deve ser consagra-
da como um dever, e não um princípio, de 
forma a deixar bem claro ao juiz que se lhe 
exige uma atitude activa na condução do 
processo, não se tratando de um princípio 
meramente orientador ou programático.

A introdução da ideia de gestão proces-
sual é positiva, embora, como se referiu na 
exposição introdutória à análise do Livro I, 
seja adiante proposta uma diferente confi-
guração da norma.

 
Projecto, art.º 8.º, n.º 2 (novo) -Não 

é admissível recurso das decisões pro-
feridas com base no disposto no nú-
mero anterior.

Sobre a inconveniência desta norma, ve-
ja-se o que se deixou escrito na introdução. 
Reitera-se que a sua consagração compro-
meterá toda a reforma gizada no Projecto, 
em matéria de consagração de um efectivo 
dever de gestão processual e de robusteci-
mento do princípio da adequação formal.

 
Art. 14.º Causas de impedimento nos 

tribunais coletivos (actual 124.º) º - n.º 
2 Tratando-se de tribunal coletivo 
de comarca, dos juízes ligados por 
casamento, parentesco ou afinidade a 
que se refere o número anterior, in-
tervirá unicamente o presidente; se o 
impedimento disser respeito somente 
aos adjuntos, intervirá o mais antigo, 
salvo se algum deles for o juiz da cau-
sa, pois então é este que intervém; n.º 
3 Nos tribunais superiores só intervi-
rá o juiz que deva votar em primeiro 
lugar.

Justifica-se a alteração dos n. 2 e 3, pois 
deixa de existir tribunal colectivo de co-
marca. Não faz sentido manter uma norma 
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deste tipo, instrumentalizando o Código de 
Processo Civil, apenas porque ele é aplicado 
subsidiariamente a outros ramos de direito 
processual. Este diploma quer-se escorrei-
to, simples e ao serviço do seu objecto pri-
vativo.

Estas duas normas poderão ser conden-
sadas numa: “dos juízes ligados por casa-
mento, parentesco ou afinidade a que se re-
fere o número anterior, não intervirá o juiz 
com menor antiguidade de serviço, salvo se 
lhe competir a elaboração do acórdão, caso 
em que não intervirá aquele que o antecede 
em antiguidade”.

 
Art. 81.º Competência exclusiva dos 

tribunais portugueses

al. e)  Em matéria de insolvência relati-
va a pessoas domiciliadas em Portugal 
ou a pessoas coletivas ou sociedades 
cuja sede esteja situada em território 
português 

Actual art.º 65.º-A, al. d) Os proces-
sos especiais de recuperação de empresa e de 
falência, relativos a pessoas domiciliadas 
em Portugal ou a pessoas colectivas 
ou sociedades cuja sede esteja situada 
em território português.

A alteração projectada não se harmoniza 
com a actual previsão, no Código da Insol-
vência e da Recuperação de Empresas, de 
uma instância processual autónoma, com 
a designação de “procedimento especial de 
revitalização” (arts. 1.º, n.º 2, e 17.º-A a 17.º-I 
do CIRE). Procedimentos com esta finali-
dade (como o “Concordato preventivo” ou 
a “Concordat préventif”) estão abrangidos 
pelo Regulamento (CE) n.º 1346/2000 do 
Conselho, justificando-se que o artigo em 
análise preveja a nova realidade processual 
prevista no CIRE.

Sugere-se, em conformidade, que a nor-
ma reze: “Em matéria de insolvência ou de 
revitalização do devedor (…)”.

Art. 102.º Competência para a execu-
ção fundada em sentença

n.º 1 - Para a execução que se fun-
de em decisão proferida por tribunais 
portugueses, é competente o tribunal 
em que a causa tenha sido julgada 
em 1ª instância; Actual art.º 90.º, n.º 
1 - Para a execução que se funde em 
decisão proferida por tribunais por-
tugueses, é competente o tribunal 
do lugar em que a causa tenha sido 
julgada.

n.º 2  -corresponde ao actual

Actual art.º 90.º n.º 3 (sem correspon-
dência no projecto) -  A execução corre 
por apenso, excepto quando, em co-
marca com competência executiva 
específica, a sentença haja sido pro-
ferida por juízo de competência es-
pecializada cível ou de competência 
genérica e quando o processo tenha 
entretanto subido em recurso, casos 
em que corre no traslado, sem pre-
juízo da possibilidade de o juiz da 
execução poder, se entender conve-
niente, apensar à execução o processo 
já findo. 

Decorre da alteração proposta e das al-
terações previstas para o art. 627.º que o 
tribunal competente para a execução é o 
tribunal que proferiu a decisão, ainda que 
nessa circunscrição estejam instalados juí-
zos de competência especializada cível.

A razão de ser desta opção não é suficien-
temente explicada na exposição de motivos 
preambular. Aí se refere que a alteração 
visa aumentar a celeridade da execução, 
mas não se explica por que razão é que se 
considera que a execução é mais célere nos 
juízos cíveis do que nos juízos de execução.

Estamos perante uma opção incon-
gruente, em clara contracorrente com a re-
forma do mapa judiciário e com a crescente 
especialização dos tribunais – promotora, 
essa sim, de uma maior eficiência e celeri-
dade.

Proposta de Lei do Novo Código de Processo Civil



9
6 Boletim Informativo do  CSM

III Série | N.º 5 | Março de 2013

Dir-se-á que os juízos especializados, os 
juízos de execução, têm excesso de serviço. 
Aceita-se que assim seja. Todavia, uma re-
distribuição contranatura de tarefas não 
pode ser a solução. As causas devem ser 
tramitadas pelos tribunais materialmente 
especializados no seu tratamento, devendo 
estes, se houver carência, ser devidamente 
reforçados com os meios necessários. Não 
tem qualquer sentido atribuir a um tribu-
nal competência para uma determinada 
questão, apenas porque não se dotou o tri-
bunal naturalmente mais vocacionado para 
a causa de recursos suficientes.

Recorde-se, por último, que foi recen-
temente operada um reorganização do 
mapa judiciário nas duas maiores cidades 
do país, designadamente, ajustando-se os 
quadros dos tribunais cíveis ao volume dos 
processos entrados, resultante do âmbito 
de competências actualmente existente – 
cfr. o Decreto-Lei n.º 113-A/2011, de 29 de 
Novembro.

Ora, com a alteração agora proposta, 
aumenta a competência material dos ju-
ízos cíveis das duas maiores cidades do 
país – cujos quadros, repete-se, não foram 
ajustados para esta nova realidade –, au-
mentando, consequentemente, o volume 
de trabalho. A esta circunstância deve ser 
somada a projectada restrição do número 
de títulos executivos (art. 704.º do Projecto), 
que obriga o recurso pelo credor à acção de-
clarativa para formação do título.

Graças a soluções de improviso como 
aquela que agora se analisa, a breve prazo, 
os tribunais cíveis das duas maiores cida-
des do país poderão estar completamente 
paralisados.

 
Art. 113.º Casos de incompetência ab-

soluta 

al. a)  A infração das regras de 
competência em razão da matéria e 
da hierarquia e das regras de compe-
tência internacional.

Actual art.º 101.º, a) - A infracção 
das regras de competência em razão 
da matéria e da hierarquia e das re-
gras de competência internacional, 
salvo quando haja mera violação de um 
pacto privativo de jurisdição, determina a 
incompetência absoluta do tribunal.

A violação de pacto privativo de jurisdi-
ção deixa de estar excluída do elenco dos 
casos de incompetência absoluta. É esta a 
conclusão a retirar da alteração do texto 
legal analisado, bem como da alteração da 
norma agora inserida no art. 114.º, n.º 1.

Todavia, resulta do disposto no art. 119.º 
do Projecto que a infracção das regras de 
competência decorrentes do estipulado nas 
convenções previstas no art. 111.º (pactos 
privativo e atributivo de jurisdição) tam-
bém determina a incompetência relativa 
do tribunal.

A incoerência deve ser rectificada.
 

Art. 116.º  Efeito da incompetência ab-
soluta; n.º 2 - Se a incompetência for 
decretada depois de findos os articula-
dos, podem estes aproveitar-se desde 
que o autor requeira, no prazo de dez 
dias a contar do trânsito em julgado da 
decisão, a remessa do processo ao tri-
bunal em que a acção deveria ter sido 
proposta. 

Actual 105.º - Se a incompetência 
só for decretada depois de findos os 
articulados, podem estes aproveitar-se 
desde que, estando as partes de acor-
do sobre o aproveitamento, o autor 
requeira a remessa do processo ao tri-
bunal em que a acção deveria ter sido 
proposta.

A posição do Conselho Superior da Ma-
gistratura sobre o efeito da incompetência 
absoluta já se encontra expressa no parecer 
anteriormente emitido. Com a nova redac-
ção do art. 113.º (Casos de incompetência 
absoluta), a violação do pacto privativo 
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de jurisdição passa a constituir um caso 
de incompetência absoluta. Quando era 
considerado um caso de incompetência 
relativa, estava previsto no art. 111.º, n.º 3, 
agora também alterado (art. 122.º, n.º 3, do 
Projecto), que a procedência da excepção, 
ao contrário do que é regra na incompe-
tência relativa, não determinava a remessa 
para o tribunal competente, havendo, sim, 
lugar à absolvição da instância. Esta solu-
ção é a única aceitável – “por ser impensá-
vel a remissão para o tribunal estrangeiro 
competente” –, não se compreendendo por 
que razão não transitou, como deveria ter 
transitado, para o artigo em análise. O que 
acaba de se desenvolver vale para a preteri-
ção do tribunal arbitral, tanto mais que este 
tribunal pode não estar sequer constituído.

Deve, pois, ser aditado um n.º 3 ao art. 
105.º, no qual conste que cessa o disposto 
no número anterior nos casos de violação 
de pacto privativo de jurisdição e de prete-
rição do tribunal arbitral.

 
Art. 128.º Pedido de resolução do con-

flito (corresponde ao actual art.º 117.º)

Não se tratando de um conflito positivo, 
nada obsta a que o processo de resolução 
corra nos próprios autos, o que se propõe.

 
Livro II – DO PROCESSO EM GERAL
1. Introdução
As alterações introduzidas nas normas 

do Livro II são caracterizadas pelo reforço 
de uma ideia de accountability imposta ao 
tribunal e pelo incremento da celeridade 
processual. Estamos perante inovações que 
se inserem nos compromissos assumidos 
no Memorando de Entendimento sobre as 
Condicionalidades de Política Económica, 
estabelecido entre o Governo português, a 
Comissão Europeia, o Banco Central Eu-
ropeu e o Fundo Monetário Internacional, 
em 17 de Maio de 2011. Neste pode ler-se: 
“7.13. O Governo irá rever o Código de Pro-

cesso Civil e preparará uma proposta até ao 
final de 2011, identificando as áreas-chave 
para aperfeiçoamento, nomeadamente 
(i) consolidando legislação para todos os 
processos de execução presentes a tribu-
nal; (ii) conferindo aos juízes poderes para 
despachar processos de forma mais célere; 
(iii) reduzindo a carga administrativa dos 
juízes e; (iv) impondo o cumprimento de 
prazos legais para os processos judiciais e 
em particular, para os procedimentos de 
injunção e para processos executivos e de 
insolvência”.

A primeira das preocupações acima re-
feridas está presente no dever da secreta-
ria justificar os seus atrasos perante o juiz 
(art. 164.º, n.º 4, do Projecto), do tribunal 
deprecado justificar violação do prazo de 
cumprimento da carta perante o tribunal 
deprecante (art. 178.º, n.º 4, do Projecto) e 
de o juiz explicar às partes as razões dos 
atrasos mais intoleráveis (art. 158.º, n.º 3, 
do Projecto). Os propósitos são louváveis, 
embora a sua satisfação possa não ser ob-
tida através das soluções propostas, como 
adiante se desenvolve em comentário às 
concretas normas projectadas.

A segunda marca caracterizadora da 
reforma deste livro está presente, sobre-
tudo, na certíssima eliminação da figura 
da interrupção da instância. Não se com-
preende que, nos dias de hoje, se tenha de 
aguentar largos meses de negligência do 
autor para que o processo se extinga. Este 
retardamento tem custos elevados – não só 
na imagem da justiça (puxando a estatísti-
ca da duração dos processos para números 
muito elevados), como de organização das 
secções (espaço, gestão de alarmes e con-
trolo dos movimentos). Se o cidadão tem o 
direito de recorrer a tribunal, também tem 
o dever (não apenas o ónus) de o fazer de 
um modo responsável, o que implica que 
seja diligente. Justifica-se que o “abandono” 
negligente determine a deserção da instân-
cia ao fim de meio ano.
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A unificação do processo comum decla-
rativo será comentada na introdução à aná-
lise do Livro III, embora esteja prevista no 
fim do Livro II. 

2. Análise do articulado do Projecto

Projecto, art.º 146.º - Apresentação a 
juízo dos actos  processuais: corresponde ao 
actual art.º 150.º

O sistema Citius, como é sabido, pode 
não facilitar a vida do autor do acto pro-
cessual. A sua grande vantagem está em 
permitir sempre aos destinatários do acto 
um mais fácil acesso ao seu conteúdo – quer 
porque permite o acesso online ao proces-
so electrónico, quer porque permite a esses 
destinatários copiar o conteúdo do acto 
alheio, utilizando-o nas suas peças (o juiz 
que copia os articulados para a base ins-
trutória ou a parte que cita a sentença nas 
alegações de recurso, por exemplo). Não 
estando um sujeito processual obrigado 
praticar o acto via Citius, não o fará, sem-
pre que entenda que existe outra via mais 
simples para a prática do seu acto. 

Na comarca do Porto, a obrigatorieda-
de da prática dos actos da parte através do 
sistema Citius já vigora há mais de um ano 
(para toda a comarca), sem engulhos – isto 
por força do alargamento da vigência do 
RPCE a toda a comarca. Nalguns tribunais, 
esta obrigatoriedade já existe há mais de 
6 anos, sempre sem que ela tenha causado 
qualquer perturbação processual.

Nos tribunais em que o uso do sistema 
Citius não é obrigatório, a esmagadora 
maioria dos advogados usa-o. É raríssimo o 
processo em que tal não acontece.

Sendo consequente com a sua opção ini-
cial (de desmaterialização do processo cí-
vel), chegou a hora de o legislador colocar a 
pedra de fecho da abóbada, impondo a sua 
obrigatoriedade a todos os profissionais 
forenses. De fora ficam apenas as partes 

que litigam sem patrono (quando o possam 
fazer), já que a portaria que concretiza este 
regime não regulamenta esse caso.

Será apresentada uma proposta de re-
dacção alternativa deste artigo, bem como, 
por consequência, do art. 150.º (Exigência 
de duplicados).

 
Projecto, art. 156.º  Dever de funda-

mentar a decisão, n.º 2: A justificação 
não pode consistir na simples adesão 
aos fundamentos alegados no requeri-
mento ou na oposição, salvo em casos 
de manifesta simplicidade. 

Actual  art.º 158.º, n.º 2: A justifi-
cação não pode consistir na simples 
adesão aos fundamentos alegados no 
requerimento ou na oposição.

Alteração positiva. Todavia, poder-se-ia 
ter ido um pouco mais longe, admitindo 
que a justificação pode consistir na simples 
adesão também nos casos de não oposição 
da contraparte. Ainda que o caso não seja 
manifestamente simples, quando a não 
impugnação dos factos que sustentam o 
pedido não pode significar a ausência de 
controvérsia – isto é, quando não há efei-
to cominatório para a revelia ou quando a 
questão a tratar é predominantemente de 
direito –, deve também ser permitido ao 
juiz fundamentar a decisão por mera ade-
são. Pense-se no caso de uma simples acção 
para cumprimento de uma obrigação pe-
cuniária, onde o réu haja sido citado edi-
talmente, ou num pedido incidental para 
alterar uma medida adoptada pelo tribunal.

Esta ampliação da fundamentação per 
relationem foi testada com sucesso no RPCE 
(art. 15.º, n.º 4, do DL n.º 108/2006), sendo 
por nós proposta.

 
Art. 157.º - Gravação da audiência fi-

nal e documentação dos demais actos  presi-
didos pelo juiz; n.º 1 - A audiência final 
de ações, incidentes e procedimentos 
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cautelares é sempre gravada, devendo 
apenas ser assinalados na ata o início 
e o termo de cada depoimento, in-
formação, esclarecimento, requeri-
mento e respetiva resposta, despacho, 
decisão e alegações orais. 

Actual art.º 159.º - Documentação dos 
actos presididos pelo juiz; 522.º-B Registo 
dos depoimentos prestados em audiência fi-
nal e 522.º-C Forma de gravação

 As audiências finais e os depoi-
mentos, informações e esclarecimen-
tos nelas prestados são gravados sem-
pre que alguma das partes o requeira, 
por não prescindir da documentação 
da prova nelas produzida, quando o 
tribunal oficiosamente determinar a 
gravação e nos casos especialmente 
previstos na lei. (art. 522.º-B)

Quando haja lugar a registo áudio 
ou vídeo, devem ser assinalados na 
acta o início e o termo da gravação 
de cada depoimento, informação ou 
esclarecimento, de forma a ser possí-
vel uma identificação precisa e sepa-
rada dos mesmos. (art. 522.º-C, n.º 
2). 

Estabelece-se a obrigatoriedade da gra-
vação da audiência final. Como regra é de 
aplaudir (conjugando-se com o fim do co-
lectivo), mas tem de abrir excepções. Tem 
de ser possível dispensar a gravação, ao 
menos como acto de boa gestão processu-
al, nos casos de manifesta simplicidade ou 
quando os meios de gravação não estiverem 
disponíveis, sempre com o acordo das par-
tes. O recurso sobre a matéria de facto é um 
direito do qual as partes podem prescindir. 
Neste caso, se o tribunal não carecer da gra-
vação, deverá ser possível dispensá-la.

Estabelece-se, ainda, que toda a audiên-
cia é gravada, não estando apenas em causa 
a documentação da prova nela produzida. 
A solução peca por excesso, sendo contrá-
ria aos propósitos da reforma de dotarem o 

processo de maior agilidade e simplicidade. 
Se o que se pretende é agilizar a audiência, 
nos casos em que são ditados para a acta ex-
tensos requerimentos e respectivas respos-
tas, ou “compensar” o fim das alegações de 
direito por escrito, dever-se-ia ter confia-
do num instituto muito mais vocacionado 
para fazer face a este tipo de problemas – a 
gestão processual, promovendo uma ade-
quação formal –, no lugar de se solenizar 
rigidificar o rito processual.

Ao contrário de agilizar o processo, a 
alteração proposta tenderá a complicar 
inutilmente as causas mais simples – que 
não admitem recurso e onde não são feitos 
muitos requerimentos durante a audiência 
–, sendo que estas constituem a maioria 
dos processos declarativos instaurados em 
Portugal. A indisponibilidade de meios de 
gravação, a irregularidade do registo e a 
arguição desta e a necessidade de imediata 
prolação de despachos exaustivos, formal-
mente acabados (e não apenas do seu teor 
essencial, devidamente explicado, deixan-
do para o momento da composição da acta 
os acertos formais necessários), por exem-
plo, conduzirão a uma maior complexidade 
e a uma maior demora na decisão da causa.

Propõe-se, em conformidade, uma res-
trição do conteúdo normal da gravação 
– à prova produzida –, sem prejuízo de se 
admitir a gravação das alegações, a reque-
rimento do mandatário. Nada se deverá 
prever especialmente, e com detalhe, sobre 
a gravação de requerimentos, respostas ou 
despachos, quando ela contribua para ali-
geirar a audiência, deixando aqui funcio-
nar os institutos da adequação formal e da 
gestão processual.

Em coerência com o proposto, recupera-
-se a localização das normas respeitantes 
ao registo dos depoimentos (inserindo-se 
no Título respeitante à instrução), não se 
confundindo com as que versam sobre a 
elaboração da acta.
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Projecto, art. 158.º Prazo para os actos  
dos magistrados;: n.º 1 - Na falta de dis-
posição especial, os despachos e deci-
sões judiciais são proferidos no prazo 
de 10 dias. 

Actual art.º 160.º - Prazo para os actos 
dos magistrados: Na falta de disposição 
especial, os despachos judiciais e as 
promoções do Ministério Público 
são proferidos no prazo de 10 dias.

Projecto, n.º 2 (corresponde ao actual)- 
Os despachos ou promoções de mero 
expediente, bem como os conside-
rados urgentes, devem ser proferidos 
no prazo máximo de dois dias.

Projecto, n.º 3 (novo) - Decorridos 
três meses sobre o termo do prazo 
fixado para a prática de ato próprio 
do juiz, sem que o mesmo tenha 
sido praticado, deve o juiz consignar 
a concreta razão da inobservância do 
prazo.

Projecto, n.º 4 - Na falta de disposi-
ção especial, as promoções do Minis-
tério Público são deduzidas no prazo 
de 10 dias (actualmente, compreendido no 
n.º 1).

As expressões “despachos” e “decisões 
judiciais” (n.º 1) são algo redundantes, se 
tivermos presente que se prevê um prazo 
especial para a prolação da sentença e a 
dicotomia presente no art. 154.º, n.º 1, do 
projecto.

A ordem das normas contidas nos n.os 2 
e 4 é incorrecta: deve partir-se do geral (n.º 
4) para o especial (n.º 2).

A norma contida no n.º 3 é aceitável, 
compreendendo-se que o juiz preste contas 
do seu atraso perante as partes.

Todavia, dever-se-á ter presente que esta 
“consignação” será feita na conclusão que 
se encontre aberta (há três meses) para de-
cisão. Notificada às partes, será aberta nova 
conclusão, para que a decisão seja oportu-

namente proferida. Este desenvolvimento 
processual dificultará a actividade inspec-
tiva do Conselho Superior da Magistratura.

Por um lado, este órgão recolhe perio-
dicamente informação junto dos tribunais 
sobre a existência de processos com con-
clusão aberta há mais de três meses. Se for 
lavrada a consignação prevista neste artigo, 
será aberta uma nova conclusão, pelo que, 
quando for recebido o pedido de infor-
mação do Conselho, a conclusão antiga já 
não estará aberta, estando sim aberta uma 
conclusão mais recente, surgida depois da 
notificação das partes, com menos de três 
meses. Esta consignação limpa, por assim 
dizer, as conclusões abertas há mais de três 
meses. Deverá, pois, o Conselho Superior 
da Magistratura solicitar aos tribunais da-
dos que revelem estas ocorrências.

Por outro lado, os serviços de inspecção 
servem-se dos livros de registo de senten-
ças para detectarem os atrasos mais rele-
vantes na prolação das decisões finais, con-
frontando as conclusões que as precedem 
com as datas de assinatura. Ora, a consig-
nação em análise limpará a “antiga” con-
clusão para sentença, substituindo-a por 
uma nova conclusão, sendo sobre esta que 
o juiz proferirá a decisão final. No respecti-
vo livro de registo, os serviços de inspecção 
encontrarão uma sentença proferida sobre 
uma conclusão aberta há poucos dias. (O 
projectado novo regime da continuidade 
da audiência final não afasta esta ordem 
de considerações, desde logo porque pode 
haver lugar à prolação da sentença sem que 
tenha havido audiência final).

 
Projecto, art. 159.º - Função e deve-

res das secretarias judiciais, corresponde ao 
actual art.º 161.º - Função e deveres das 
secretarias judiciais

Uma profícua gestão processual só pode 
ser realizada pelo juiz que não se limita a 
despachar os processos que diariamente 
lhe são colocados sobre a secretária, mas 
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antes que orienta a secção de processos, 
proferindo as ordens de serviço apropria-
das. Esta realidade deve estar prevista no 
artigo em análise, o que se propõe, median-
te a previsão, no seu n.º 2, das “orientações 
de serviço emitidas pelo juiz”.

Indo mais além, e prevendo que as res-
pectivas leis estatutárias e orgânicas o ve-
nham a consagrar, dever-se-á estabelecer 
que as secretarias judiciais praticam os ac-
tos que lhe sejam delegados pelo juiz, nos 
termos da lei. Esta previsão não constitui, 
em si mesma, uma norma habilitadora da 
delegação de competências – sobre maté-
rias que não constituam reserva de juris-
dição, isto é, reserva de juiz, respeitando 
ainda aos tribunais, enquanto órgão de 
soberania (v.g., apor de vistos em correi-
ção, presidir a licitações, proceder à mera 
abertura de propostas ou recolher de au-
tógrafos, sem prejuízo de o juiz intervir, se 
alguma questão for suscitada) –, apenas se 
prevenindo a sua existência.

 
Projecto, art. 164.º - Prazos para o 

expediente da secretaria; actual art.º 166.º 
- Prazos para o expediente da secretaria.

n.º 4 (novo) - Decorridos 10 dias 
sobre o termo do prazo fixado para 
a prática de ato próprio da secretaria, 
sem que o mesmo tenha sido pratica-
do, deve ser aberta conclusão com a 
indicação da concreta razão da inob-
servância do prazo.

Não se vê qual é a utilidade da norma em 
análise. Pelo contrário, são várias as contra-
-indicações.

Se o juiz não está funcionalmente subor-
dinado a outra entidade, pelo que se com-
preende que preste contas às partes nos 
próprios autos (art. 158.º, n.º 3, do Projecto), 
o mesmo já não se poderá dizer da secre-
taria judicial. É desprovido de sentido pre-
tender-se que a entidade funcionalmente 
subordinada ao juiz se sirva dos autos para 

prestar contas do seu desempenho. Não 
é para isso que o processo serve. Esta sua 
instrumentalização – com propósitos disci-
plinares? – contraria os fins de agilização e 
de simplificação processuais presentes na 
projectada reforma do Processo Civil.

A abertura desta conclusão (acompanha-
da da informação) representa uma activi-
dade acrescida, isto é, de uma actividade 
processualmente inconsequente que ocu-
pará a secretaria – que deveria estar ocu-
pada a recuperar o atraso – e o titular do 
processo.

O juiz deve gerir a secção de processos, 
com proximidade, e, detectando algum 
atraso anómalo (oficiosamente ou por indi-
cação de parte), providenciar pela sua supe-
ração. Configurando o atraso injustificado 
um ilícito disciplinar, participará o facto 
ao Conselho dos Oficiais de Justiça. É este 
o mecanismo apropriado para combater os 
atrasos da secretaria judicial.

O legislador tem que decidir se quer um 
processo mais agilizado e simples, ou quer 
colocá-lo ao serviço de uma “caça às bru-
xas”.

Propõe-se uma redacção alternativa. 
Aproveitando a oportunidade, agora já no 
que diz respeito a um lugar próximo, de 
modo a conferir-lhe um maior âmbito de 
aplicação, evitando interpretações restriti-
vas, muito assentes na sua história, propõe-
-se a eliminação do inciso final do art. 132.º 
(137.º actual).

 
Projecto, art. 174.º (Poder do tribunal 

deprecado ou rogado), corresponde ao actual 
art.º 184.º (Poder do tribunal deprecado 
ou rogado)

Visando libertar o juiz de tarefas bu-
rocráticas (e inúteis), propõe-se que a sua 
intervenção no cumprimento de cartas 
precatórias seja reduzida. Já existindo uma 
ordem do tribunal deprecante para o cum-
primento de um acto que não cabe ao juiz 
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do tribunal deprecado, não se vê como ne-
cessária a intervenção deste, apenas para a 
reiterar. Tomem-se como exemplo as cartas 
precatórias para penhora e notificação (res-
peitantes a execuções anteriores à reforma 
de 2003), onde é solicitada a intervenção do 
juiz apenas para despachar “cumpra-se” e 
“devolva”.

 
Projecto, art.º 178.º  (Prazo para cum-

primento das cartas) corresponde ao actual 
art.º 181.º (Prazo para cumprimento das 
cartas).

n.º 3 - O juiz deprecante pode-
rá, sempre que se mostre justificado, 
estabelecer prazo mais curto ou mais 
longo para o cumprimento das cartas 
ou, ouvidas as partes, prorrogar pelo 
tempo necessário o decorrente do 
número anterior, para o que colherá, 
mesmo oficiosamente, informação 
sobre os motivos da demora. 

n.º 4 (novo) - Decorridos 15 dias 
sobre o termo do prazo fixado para 
o cumprimento da carta, sem que 
tal se tenha verificado, deve ser co-
municada ao tribunal deprecante a 
concreta razão da inobservância do 
prazo. 

Só o tribunal deprecante pode ajuizar 
sobre necessidade de ser prestada a infor-
mação referida no n.º 4. Pode suceder que o 
processo aguarde a prática de outros actos. 
Se o juiz entender que a informação é útil, 
poderá solicitá-la, como já decorre do n.º 1.

A iniciativa do tribunal deprecado agora 
prevista insere-se no contexto legiferante 
que está na origem dos já analisados arts. 
158.º, n.º 3, e 164.º, n.º 4, do Projecto (mas 
também dos arts. 606.º, n.º 4, 613.º, n.º 1, e 
619.º).

À semelhança do que ocorre com a 
norma prevista no art. 164.º, n.º 4, do Pro-
jecto – cuja análise se dá por reproduzida 
–, estamos perante uma inconsequente 

instrumentalização do processo, visando 
compelir os autores dos actos em falta a 
praticá-los – a obrigatoriedade da revelação 
do atraso pode compelir o agente a evitá-
-lo, podendo –, obrigando à prática de mais 
actos processualmente inúteis no tribunal 
deprecante e no tribunal deprecado – o juiz 
do tribunal deprecado ordena a abertura de 
conclusão, com informação sobre as causa 
do atraso; a conclusão é aberta; o juiz orde-
na a participação ao tribunal deprecante; a 
secretaria elabora e remete o ofício; a secre-
taria do deprecante recebe o ofício; junta 
o ofício; abre conclusão; o juiz despacha 
(“Visto”, porventura) –, não servindo os fins 
do processo judicial concreto.

 
Projecto, art. 229.º (Casos em que é 

admissível indeferimento liminar) corres-
ponde ao actual art.º 234.º-A)

Desde a sua abolição pela reforma do 
Processo Civil de 1995/1996, tem-se discuti-
do se a lei deve consagrar a regra da prola-
ção do despacho liminar ou, pelo contrário, 
a da sua inexistência. Ambas as abordagens 
nos parecem erradas. A lei não deve deter-
minar a prolação ou a não prolação deste 
despacho. Deve, sim, criar mecanismos 
(como a gestão processual, promovendo a 
adequação formal) que permitam ao juiz, 
apenas quando entenda adequado, proferir 
tal despacho, no respeito pelos princípios 
liminarmente elencados no código. 

A apresentação dos autos ao juiz para 
que tome conhecimento liminar da acção 
deve ser por este determinada, em orienta-
ção de serviço genérica por si proferida, di-
rigida à secção de processos Esta determi-
nação de fonte jurisdicional, a coberto do 
dever de gestão processual (realizando uma 
adequação formal), tem inegáveis vanta-
gens sobre a expressa consagração legal de 
um despacho liminar necessário. Com efei-
to, em determinados contextos, pode ser de 
todo inconveniente a abertura sistemática 
de conclusões para que o juiz profira des-
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pacho liminar. Tomem-se como exemplo 
as comarcas não providas de juiz durante 
largos meses ou onde o volume processual 
determina um atraso na prolação de cada 
despacho de várias semanas. Também nos 
casos nos quais o juiz revela, objectivamen-
te, ser mais eficiente (globalmente mais cé-
lere) quando não tem contacto liminar com 
os processos deve ser evitada a intervenção 
inicial. Nos restantes casos, a gestão limi-
nar do processo deverá ser realizada pelo 
juiz.

A oficiosidade da citação não se confun-
de com a desnecessidade da prolação do 
despacho liminar. A existência do despacho 
liminar não briga com aquela oficiosidade. 
Coexistindo estas duas realidades, se o juiz, 
visto o processado, entender que apenas há 
lugar à citação, bem pode despachar ape-
nas “Visto”, pois o processo seguirá oficio-
samente os seus tramites iniciais, com a 
(oficiosa) citação. Todavia, ocorrendo ex-
cepções dilatórias insupríveis ou aperfeiço-
amentos que seja necessário realizar – inde-
pendentemente, neste caso, da oficiosidade 
da citação –, deverá ser sempre efectuado o 
saneamento liminar do processo.

Propõe-se a revogação da norma em 
análise e a alteração dos actuais arts. 486.º 
(Prazo para a contestação), 508.º (Supri-
mento de excepções dilatórias e convite 
ao aperfeiçoamento dos articulados), 678.º 
(Decisões que admitem recurso) e 685.º-
C (Despacho sobre o requerimento), bem 
como da designação do Capítulo II (Da au-
diência preliminar) – que correspondem, 
no Projecto, aos arts. 570.º, 591.º, 630.º e 
642.º, respectivamente, e ao Título II (Da 
audiência prévia).

 
Projecto, art. 245.º (Contagem do 

prazo para a defesa); n.º 1 - A citação 
considera-se feita no dia da publica-
ção do anúncio.A citação considera-
-se feita no dia em que se publique 
o último anúncio ou, não havendo 

anúncios, no dia em que sejam afixa-
dos os editais, corresponde ao art.º 250.º 
(Contagem do prazo para a defesa), com 
alterações de redacção, fruto da alteração do 
art. 243.º (Projecto). 

Considerando que se vai tocar no artigo, 
a circunstância de não se alterar o facto que 
marca a efectivação da citação reforça a in-
terpretação literal da norma: a citação con-
sidera-se sempre feita no dia da publicação 
do anúncio. Todavia, dever-se-ia estipular 
que a citação se considera feita no dia em 
que se pratique a última formalidade pres-
crita por lei.

 
Projecto, art. 247.º Junção, ao processo, 

do edital e anúncio: Ao processo é junta 
uma cópia do edital e do anúncio; 

Actual art.º 252.º: Juntar-se-á ao 
processo uma cópia do edital, na qual 
o oficial declarará os dias e os lugares 
em que fez a afixação; e colar-se-ão 
numa folha, que também se junta, os 
anúncios respectivos, extraídos dos 
jornais, indicando-se na folha o título 
destes e as datas da publicação.

Alterações de redacção, fruto da altera-
ção dos arts. 248.º a 250.º e 251.º.

Se se consagrar que a citação se conside-
ra feita no dia em que se pratique a última 
formalidade prescrita por lei (que pode ser 
o édito), então dever-se-á manter a decla-
ração do oficial de justiça, esclarecendo em 
que dia o afixou.

 
Art. 249.ºCitação de pessoas coletivas, 

n.º 1 (novo)- À citação de pessoas co-
letivas aplica-se, com as necessárias 
adaptações, o disposto na subsecção 
anterior, com as exceções previstas 
nos números seguintes.

Cfr. actual Citação por via postal 
(236.º) e Impossibilidade de citação pelo 
correio da pessoa colectiva ou sociedade 
(237.º)
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O número em análise está imperfeita-
mente redigido. Inicia-se a subsecção dedi-
cada ao regime regra da citação das pesso-
as colectivas declarando que este regime é 
constituído por excepções (sic).

Propõe-se uma redacção alternativa.
Aparentemente, foi esquecida a actuali-

zação do art. 225.º (Projecto).

Projecto, n.º 2 (novo) - Exceto nos 
casos em que o autor declara, na pe-
tição inicial, pretender que a citação 
seja efetuada por agente de execução 
ou por funcionário judicial, nos ter-
mos do n.ºs 8 e 9 do artigo 234.º, ou 
por mandatário judicial, nos termos 
do artigo 240.º, a citação de pessoa 
coletiva é efetuada para a morada que 
conste como sede da pessoa coletiva 
no ficheiro central de pessoas coleti-
vas do Registo Nacional de Pessoas 
Coletivas, aplicando-se, com as ne-
cessárias adaptações, o regime previs-
to no artigo 231.º e nos números 3 a 
5 do artigo 232.º.

Neste número, a questão do lugar onde 
deve ser efectuada a citação – a sede da pes-
soa colectiva – está algo misturada com a 
da modalidade empregue para o efeito – via 
postal.

A remissão feita para os n.os 3 a 5 do ar-
tigo 232.º também não é totalmente clara, 
pois não se determina a aplicação de uma 
solução (v.g., considerar-se efectuada a ci-
tação) para uma questão que se descreve 
(citação via postal, ainda que sem conven-
ção de domicílio), mas sim a aplicação de 
todo um regime (que inclui os seus pressu-
postos mais apertados: existência de con-
venção de domicílio). 

Finalmente, a excepção inicialmente re-
ferida neste número não tem que ser ressal-
vada, pois já é assim no regime da citação 
de pessoas singulares: só há lugar à citação 
via postal quando aquelas outras modalida-

des não sejam requeridas. Ora, se o regime 
da citação de pessoas singulares é sempre 
aplicável, quando não seja especialmente 
afastado, a ressalva inicial deste número é 
desprovida de interesse, pois na parte res-
tante da norma não se impõe que a citação 
se faça sempre na modalidade postal – mas 
apenas que se faça no lugar sede.

 
Projecto, n.º 3 (novo) - O disposto 

na presente subsecção não se apli-
ca às pessoas coletivas cuja inscrição 
no ficheiro central de pessoas coleti-
vas do Registo Nacional de Pessoas 
Coletivas não seja obrigatória, sendo 
nestes casos apenas aplicado, com as 
necessárias adaptações, o disposto na 
subsecção anterior. 

Não se estabelece qualquer especialida-
de para a eventualidade de frustração da ci-
tação das pessoas colectivas aí ressalvadas, 
em termos próximos, por exemplo, aos ac-
tualmente previstos no art. 237.º. Aceita-se 
que assim seja, pois o regime previsto neste 
último artigo sempre será seguido, sem ne-
cessidade de habilitação legal expressa, até 
por força do disposto no art. 225.º (Projec-
to).

 
Art. 259.º - Como se realizam [noti-

ficação avulsa], corresponde ao actual art.º 
261.º

Em coerência com os propósitos da re-
forma enunciados na exposição de moti-
vos, devem os tribunais ser libertos de toda 
a actividade não jurisdicional, que não lhes 
seja constitucionalmente confiada. Neste 
sentido, propõe-se que a notificação avul-
sa passe a ser um acto da competência do 
notário.

A abolição da notificação judicial avulsa 
impõe a revogação ou a alteração dos arts. 
96.º, 214.º, 259.º a 261.º e 541.º. O Código do 
Notariado deverá ser alterado, sendo intro-
duzido no Título II (Dos actos notariais) 
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um Capítulo IX (Notificação notarial avul-
sa). Este capítulo deverá ter um conteúdo 
que, para além do mais apropriado, com-
preenda este:

CAPÍTULO IX
Notificações notariais avulsas
Artigo 184.º-A
Como se realizam

1 - As notificações avulsas são 
feitas por notário, por estagiário, 
por ajudante ou por agente de exe-
cução, designado para o efeito pelo 
requerente, na própria pessoa do no-
tificando, à vista do requerimento, 
entregando-se ao notificado o dupli-
cado e cópia dos documentos que o 
acompanhem. 

2 - Do ato é lavrada certidão, que 
é assinada pelo notificado.

3 - O requerimento e a certidão 
são entregues a quem tiver requerido 
a diligência.

4 - Os requerimentos e documen-
tos para as notificações avulsas são 
apresentados em duplicado; e, tendo 
de ser notificada mais de uma pessoa, 
apresentar-se-ão tantos duplicados 
quantas forem as que vivam em eco-
nomia separada.

5 - Quando os requerimentos e 
documentos sejam apresentados por 
transmissão eletrónica de dados, o re-
querente está dispensado de entregar 
os duplicados referidos no número 
anterior.

Artigo 184.º-B

Notificação para revogação de 
mandato ou procuração

1 – Se a notificação tiver por fim 
a revogação de mandato ou procu-
ração, será feita ao mandatário ou 
procurador, e também à pessoa com 
quem ele devia contratar, caso o 

mandato tenha sido conferido para 
tratar com certa pessoa.

2 – Não se tratando de mandato 
ou procuração para negociar com 
certa pessoa, a revogação deve ser 
anunciada num jornal da localidade 
onde reside o mandatário ou o pro-
curador; se aí não houver jornal, o 
anúncio será publicado num dos jor-
nais mais lidos nessa localidade.

Também o art. 20.º do Regulamento 
Emolumentar dos Registos e Notariado de-
verá ser actualizado.

Por último, deverão ser acauteladas 
numa norma transitória as referências 
existentes na lei processual avulsa e na lei 
substantiva à notificação judicial avulsa – 
“as remissões legais para notificação judi-
cial avulsa consideram-se feitas para a no-
tificação notarial avulsa”.

 
Projecto, art. 270.º Apensação de 

ações, n.º 1 - Se estiverem penden-
tes, ainda que em tribunais distintos, 
ações que, por se verificarem os pres-
supostos de admissibilidade do litis-
consórcio, da coligação, da oposição 
ou da reconvenção, possam ser reuni-
das num único processo, deve ser or-
denada a junção delas, quer oficiosa-
mente e depois de ouvidas as partes, 
quer a requerimento de qualquer das 
partes, a não ser que o estado do pro-
cesso ou outra razão atendível torne 
inconveniente a apensação.

Actual art.º 275.º, n.º 1 - Se fo-
rem propostas separadamente acções 
que, por se verificarem os pressupos-
tos de admissibilidade do litisconsór-
cio, da coligação, da oposição ou da 
reconvenção, pudessem ser reunidas 
num único processo, será ordenada a 
junção delas, a requerimento de qual-
quer das partes com interesse atendí-
vel na junção, ainda que pendam em 
tribunais diferentes, a não ser que o 
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estado do processo ou outra razão es-
pecial torne inconveniente a apensa-
ção.

Introduzida a oficiosidade na iniciati-
va da apensação quando as acções estão 
pendentes em tribunais diferentes. Actual-
mente, esta iniciativa oficiosa apenas pode 
existir quando os processos que pendam 
perante o mesmo juiz.

É preciso ter noção de que há aqui um 
“desaforamento” que não procede da ini-
ciativa de qualquer das partes. Há um juiz 
que não é titular de um processo e que, sem 
que ninguém lho peça, retira esse processo 
ao tribunal que o tramitava (e que é com-
petente), para o apensar a um processo que 
perante si corre.

 
Projecto, n.º 2 - Os processos são 

apensados ao que tiver sido instaura-
do em primeiro lugar, salvo se os pe-
didos forem dependentes uns dos ou-
tros, caso em que a apensação é feita 
na ordem da dependência 

Actual n.º 2 - Os processos são 
apensados ao que tiver sido instau-
rado em primeiro lugar, salvo se os 
pedidos forem dependentes uns dos 
outros, caso em que a apensação é 
feita na ordem da dependência, ou se 
alguma das causas pender em tribu-
nal de círculo, a ela se apensando as 
que corram em tribunal singular.

Alteração de redacção imposta pelo fim 
do tribunal colectivo.

Dever-se-á ter em atenção que na refor-
ma da organização judiciária em curso se 
prevê a criação de uma instância central, 
onde, tendencialmente, serão tramitados 
os processos mais relevantes. Por esta ra-
zão, os lugares destas instâncias serão pro-
vidos com juízes de maior antiguidade e 
com nota de mérito. Ora, se se entende que 
os juízes necessitam de uma experiência 
superior e de uma competência profissio-
nal qualificada para tramitarem estas ac-

ções, não deverão elas ser apensadas às ac-
ções que pendam perante instâncias locais, 
cujos lugares serão providos por juízes que 
não têm que reunir estas qualidades.

Justifica-se, pois, a manutenção de uma 
regra paralela à que actualmente vigora.

 
Projecto, n.º 4 - Nos processos que 

pendam perante juízes diferentes, a 
apensação deve ser requerida ao pre-
sidente do tribunal, de cuja decisão 
não cabe recurso. 

Actual: Quando se trate de pro-
cessos que pendam perante o mesmo 
juiz, pode este determinar, mesmo 
oficiosamente, ouvidas as partes, a 
apensação. 

Numa interpretação da norma propos-
ta assente exclusivamente na sua letra, a 
competência para decidir a apensação de 
acções que, por terem sido instauradas em 
tribunais diferentes (comarcas/distrito, em 
conformidade com a reforma do mapa ju-
diciário), pendam perante juízes diferentes 
caberá ao juiz presidente – do tribunal onde 
penda a o processo principal, seguramente. 
Não cabe, todavia, aparentemente, tal in-
terpretação no espírito da lei projectada, o 
que determina que a sua redacção deva ser 
aperfeiçoada.

Com efeito, o juiz presidente intervém 
aqui nessa qualidade, isto é, enquanto ti-
tular da presidência de um tribunal, tendo, 
portanto, o seu âmbito de atribuições cir-
cunscrito à actividade desenvolvida nessa 
“unidade orgânica” – de onde se extrai que, 
no exercício da sua presidência, apenas so-
bre os processos pendentes no tribunal a 
que preside tem esta forma de jurisdição. 
Trata-se de um problema já detectado a 
propósito da agregação no RPCE, pelo que 
não se compreende que esteja aqui replica-
do.

A bondade da solução preconizada é 
muito duvidosa. De acordo com a reforma 
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da organização judiciária em curso, o juiz 
presidente da comarca terá jurisdição so-
bre todas as instâncias (secções) do tribu-
nal, com uma circunscrição corresponden-
te à área do distrito. Como é evidente, este 
juiz presidente não domina os processos a 
apensar, pelo que necessitará de mais tem-
po para os estudar (necessitando da remes-
sa do processo, para o consultar), para além 
de dever auscultar o titular do processo 
principal, pois só assim saberá com segu-
rança se existe razão atendível torne incon-
veniente a apensação – sobretudo, numa 
perspectiva de court management, que não 
transpareça claramente do processado.

Do confronto entre o n.º 4 – onde se dis-
põe que da “decisão não cabe recurso” – e o 
n.º 1 – onde nada se prevê quanto à recor-
ribilidade da decisão – parece resultar que 
a decisão sobre a apensação proferida ofi-
ciosamente admite recurso, assim como o 
admite a decisão proferida a requerimento 
de uma das partes, quando os processos em 
causa pendam perante o mesmo juiz. Ou 
seja, daqui parece resultar que só o despa-
cho proferido pelo presidente do tribunal é 
proferido no uso legal de um poder discri-
cionário, sendo insindicável. Esta solução 
não tem sentido, por várias razões, sendo a 
primeira destas a circunstância de os refle-
xos (eventualmente lesivos) da prolação do 
despacho sobre os direitos das partes não 
variarem em função da sua autoria.

Propõe-se a alteração da redacção.
 

Projecto, art. 297.º - Limite do número 
de testemunhas e registo dos depoimentos;

Actual art.º 304.º - Limite do número 
de testemunhas - Registo dos depoimentos

Projecto, n.º 2 - Os depoimentos 
prestados antecipadamente ou por 
carta são gravados nos termos do arti-
go 424.º. (Actual: corresponde ao Projec-
to, no essencial).

Esta norma só tem razão de existir quan-
do as disposições respeitantes à instrução, 
onde está prevista a gravação da prova, es-
tão sistematicamente inseridas fora da par-
te geral. No Projecto, a instrução (e as re-
gras da gravação da prova) vem prevista no 
Título V (Da instrução do processo) do Li-
vro II (Do processo em geral), sendo, como 
tal, aplicáveis a todas as acções, incidentes 
e procedimentos cautelares. Deve, pois, ser 
eliminada.

 
Projecto, art. 313.º - Consequências 

da decisão do incidente do valor; n.º 1 - 
Quando se apure, pela decisão de-
finitiva do incidente de verificação 
do valor da causa, que o tribunal é 
incompetente, são os autos oficiosa-
mente remetidos ao tribunal compe-
tente.  

Actual art.º 319.º - Consequências 
da decisão do incidente do valor, n.º 1: 
Quando se apure, pela decisão defi-
nitiva do incidente de verificação do 
valor da causa, que o tribunal sin-
gular é incompetente, são os autos 
oficiosamente remetidos ao tribunal 
competente.

Alteração de redacção imposta pelo fim 
do tribunal colectivo.

Da redacção proposta resulta, aparente-
mente, uma alteração da opção legislativa, 
quanto aos efeitos da decisão. De acordo 
com a nova redacção, se o tribunal, mesmo 
oficiosamente, fixar à causa valor abaixo do 
limite inferior da sua jurisdição (em razão 
do valor), deverá remeter os autos ao tribu-
nal competente – v.g., remete da média ins-
tância cível para a pequena instância cível. 
A solução actual é mais equilibrada e evita 
que o juiz atribua um valor à causa artifi-
cialmente baixo, apenas para se libertar de 
um processo – atitude censurável que leva a 
atrasos e a uma desnecessária perturbação 
da tramitação.
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O circunstancialismo relevante para o 
apuramento da competência do tribunal 
fixa-se no momento em que a acção é pro-
posta, em face dos elementos objectivos 
e subjectivos aduzidos pelo autor, estabi-
lizando-se definitivamente com a citação 
(sem prejuízo da consideração das alega-
ções do contestante). Por esta razão, uma 
ampliação ou uma redução do pedido, por 
exemplo, não importam uma alteração da 
competência do tribunal. Só excepcional-
mente (por norma que não admite apli-
cação analógica) a lei prevê alterações de 
competência em resultado de ulteriores de-
senvolvimentos da instância (processuais 
ou extraprocessuais). É o que se dispõe no 
art. 319.º, n.º 1, do CPC (o n.º 2 deste artigo 
não dispõe sobre a alteração da competên-
cia).

Todavia, a excepção ao princípio da es-
tabilidade da instância, permitindo-se que 
o seu vértice tribunal seja alterado, só deve 
ser autorizada para dar satisfação a um ou-
tro princípio: o acesso (pela contraparte) 
ao direito (contido no art. 20.º da CRP) ao 
julgamento mais garantístico realizado por 
uma grande instância cível (na terminolo-
gia adoptada na reforma da organização 
judiciária em curso). Se não estiver em cau-
sa uma preterição do direito ao julgamento 
por uma instância de categoria superior, o 
princípio da estabilidade da instância não 
pode ser violado (a satisfação de qualquer 
outro princípio não o justifica ou cauciona), 
não determinando a alteração do valor da 
causa a alteração do tribunal competente. 

Justifica-se, pois, a manutenção do ac-
tual regime, com a introdução de um n.º 3 
que estabeleça que o tribunal mantém a sua 
competência quando seja oficiosamente fi-
xado à causa um valor inferior ao dado pelo 
autor. Na parte final do n.º 1, para que não 
surjam equívocos, poderá ser inserida a 
oração “sem prejuízo do disposto no n.º 3”. 
Assim se evitarão inúmeros conflitos entre 
as varas e os juízos cíveis (grande e média 

instância cível), nas comarcas onde estes 
dois tribunais se encontram instalados, re-
sultantes da alteração oficiosa (artificiosa, 
por vezes) do valor da causa.

 
Projecto, art. 550.º - Disposições regu-

ladoras do processo especial, n.º 2 - Quan-
do haja lugar a venda de bens, esta é 
feita pelas formas estabelecidas para o 
processo de execução e precedida das 
citações ordenadas no artigo 788.º, 
observando-se quanto à reclamação e 
verificação dos créditos as disposições 
dos artigos 790.º e seguintes, com as 
necessárias adaptações.

Actual 463.º, Disposições regulado-
ras do processo especial e sumário, n.º 2: 
Quando haja lugar a venda de bens, 
esta é feita pelas formas estabeleci-
das para o processo de execução e 
precedida das citações ordenadas no 
artigo 864.º, observando-se quanto 
à reclamação e verificação dos crédi-
tos as disposições dos artigos 865.º e 
seguintes, com as necessárias adapta-
ções. (n.º 3)

Escrito numa altura em que muitos anos 
faltavam para se ouvir falar de solicitado-
res de execução, este preceito tem vindo 
a suscitar dúvidas nos tribunais quanto à 
competência para os actos de venda (por 
exemplo, em acções de divisão de coisa co-
mum ou processos de inventário, nos quais 
há frequentemente necessidade de vender 
bens): pelo solicitador de execução ou pelo 
oficial de justiça. O problema não vem re-
solvido pela letra do artigo, que não remete 
para as normas de repartição de competên-
cia da execução, sendo igualmente verdade 
que não era questão para resolver ao tempo 
da sua introdução.

Seria oportuno que o legislador esclare-
cesse esta dúvida, estabelecendo um regi-
me imperativo ou opcional de competência 
para os actos da venda fora do processo 
executivo.
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Projecto, art. 552.º - Disposições re-
guladoras (referente ao actual art.º 466.º), 
n.º 5 (novo):  O processo de execução 
corre em tribunal quando seja reque-
rida ou decorra da lei a prática de ato 
da competência da secretaria ou do 
juiz e até à prática do mesmo.

Do teor literal deste n.º 5 decorre, a con-
trario, que o processo de execução deixa de 
correr em tribunal assim que seja efectiva-
mente praticado cada acto da secretaria ou 
do juiz para cuja eclosão o processo até ali 
se encaminhou.

Deparamo-nos com alguma dificuldade 
em apreender a utilidade da norma.

Ela contribui para vincar que o centro 
gravitacional do processo de execução está 
fora do tribunal e este orbita na sua esfera, 
sendo pontual a intervenção do juiz e da 
secretaria, o que, todavia, já decorre do dis-
posto no artigo 720.º do CPC. Sendo este re-
trato verdadeiro, é-o particularmente para 
o processo principal, muito pouco para os 
apensos de natureza declarativa.

Ademais, entre um e outro acto da com-
petência do juiz ou da secretaria, o proces-
so não “corre”, é certo, mas não desaparece 
(pese embora a letra do preceito contenha 
uma sugestão de evaporação). Se a um ou 
outro houver que regressar, correrá de 
novo, não deixando de ser o mesmo proces-
so.

Em suma, a utilidade da norma carece 
de alguma explicação.

 Livro III – DO PROCESSO DE DECLA-
RAÇÃO

1. Introdução
1.1. A unificação do processo comum de-

clarativo
O Livro III contém um conjunto de alte-

rações emblemáticas, verdadeiramente ca-
racterizadora desta reforma – sem embargo 
de, como já foi enfatizado, encontrarmos 

no robustecimento da gestão processual e 
adequação formal a alteração ao paradigma 
processual vigente mais marcante. Deixa-
remos de lado algumas destas novidades, 
como o fim do tribunal colectivo, por serem 
matérias já amplamente discutidas, gozan-
do as soluções já propostas pela Comissão 
de um elevado grau de consenso na sua 
aceitação. Sobre estas questões, o essencial 
já ficou escrito nos pareceres que as entida-
des representativas da judicatura emitiram 
oportunamente.

A unificação das formas do processo co-
mum surge no Projecto pela primeira vez. A 
solução já foi experimentada com o RPCE, 
não tendo surgido quaisquer problemas. 
Os relatórios de monitorização da DGPJ 
revelam que, no tribunal “experimentador” 
onde esta unificação poderia ser mais pro-
blemática, os Juízos de Pequena Instância 
Cível do Porto – que, assim, deixaram de 
tramitar a acção especial prevista no D-L 
n.º 269/98, de 1 de Setembro –, a alteração 
do prazo de contestação para 30 dias (pra-
zo único previsto no RPCE), por exemplo, 
não teve qualquer repercussão na duração 
média das acções. Uma forma processu-
al simples, temperada por uma cuidadosa 
adequação formal, adequa-se a qualquer 
causa comum.

Embora a unificação do processo co-
mum declarativo seja positiva, nada impe-
de que sejam nele introduzidas especialida-
des – antes tudo o aconselha –, em função 
do valor da causa, pelo que respeita ao limi-
te do número de testemunhas – que pode 
ser inferior nas causas que não excedam 
a alçada da 1.ª instância (art. 513.º do Pro-
jecto) –, às vicissitudes e desenvolvimentos 
incidentais do processo – podendo, nas 
causas de menor valor, ser mais limitados 
os desvios ao princípio da estabilidade da 
instância (art. 263.º e segs. do Projecto) –, 
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ao número de articulados admissíveis – li-
mitando-se os casos de admissibilidade da 
réplica às acções de maior valor (art. 585.º e 
segs. do Projecto, sem prejuízo do disposto 
no art. 3.º, n.º 4) – e, last but not least, à previ-
são de uma maior plasticidade do processo 
na fase do saneamento (art. 591.º e segs. do 
Projecto).

1.2. O fim da cisão na oportunidade da 
decisão de facto e de direito

Acaba a cisão entre a decisão de facto, 
por despacho ou acórdão, e a decisão de di-
reito, na sentença, algum tempo depois – o 
que é possível em resultado do fim da tam-
bém vigente cisão entre os debates orais 
sobre os factos e as alegações escritas, no 
processo ordinário. Trata-se de uma opção 
coerente e consequente com o fim do tribu-
nal colectivo, já que deixa de haver qualquer 
diferença (formal ou não) entre o tribunal 
de julgamento e o juiz que profere a sen-
tença. A decisão de facto (se incorporada 
na sentença) deve, assim, conter também a 
pronúncia sobre os factos que só podem ser 
provados por documento (sendo ainda ope-
radas as presunções legais de facto), fican-
do toda a questão de facto coerentemente 
resolvida.

A solução encontrada é globalmente po-
sitiva e equilibrada, com uma ressalva (em 
matéria de despacho autónomo e excepcio-
nal de decisão de facto), adiante desenvol-
vida. Questões menores, como a possibili-
dade ou não de prolação da sentença para 
a acta ou da conveniência, em certos casos, 
da junção de alegações escritas (no fim da 
audiência ou ulteriormente), devem ser re-
solvidas com recurso a uma casuística ade-
quação processual.

Detecta-se uma maior exigência feita ao 
juiz e às partes, procurando-se a obtenção 
de maior celeridade e economia processu-
ais.

2. Análise do articulado do Projecto

Projecto, art.º 553.º (Requisitos da 
petição inicial), n.º 2 - No final da pe-
tição, o autor deve apresentar o rol de 
testemunhas e requerer outros meios 
de prova, bem como, quando seja 
admissível recurso ordinário da deci-
são final, requerer a gravação da au-
diência; caso o réu conteste, o autor 
é admitido a alterar o requerimento 
probatório inicialmente apresentado, 
podendo fazê-lo na réplica, caso haja 
lugar a esta, ou no prazo de 10 dias a 
contar da notificação da contestação.

Actual 567.º, Requisitos da petição 
inicial, n.º 2-  No final da petição, o 
autor pode, desde logo, apresentar o 
rol de testemunhas e requerer outras 
provas.

A alteração proposta pela Comissão (fi-
xação na petição inicial do momento pró-
prio para a apresentação do requerimento 
probatório) é positiva, o que já foi reconhe-
cido anteriormente.

A alteração ulteriormente introduzida 
na proposta da Comissão – requerimento 
para a gravação da audiência – é desprovida 
de sentido, devendo ter-se presente que se 
propõe que todas as audiências sejam obri-
gatoriamente gravadas, sem dependência 
de requerimento (cfr. o art. 157.º do Projec-
to). Deve, pois, ser suprimida a expressão 
agora aditada: “bem como, quando seja 
admissível recurso ordinário da decisão 
final, requerer a gravação da audiência”. O 
mesmo se propõe relativamente às restan-
tes normas que revelam o mesmo equívo-
co (cfr. os arts. 370.º, n.º 3, e 573.º, al. d), do 
Projecto). 

 
Projecto art. 588.º, Posição da par-

te quanto aos factos articulados pela parte 
contrária, n.º 1 - A falta de algum dos 
articulados de que trata o presente 
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capítulo ou a falta de impugnação, 
em qualquer deles, dos novos factos 
essenciais alegados pela parte contrá-
ria no articulado anterior tem o efeito 
previsto no artigo 575.º.

Actual 505.º - Posição da parte quanto 
aos factos articulados pela parte contrária, 
n.º 1 - A falta de algum dos articula-
dos de que trata a presente secção ou 
a falta de impugnação, em qualquer 
deles, dos novos factos alegados pela 
parte contrária no articulado anterior 
tem o efeito previsto no artigo 490.º

 
O ónus de impugnação previsto para a 

contestação abrange todos os factos, essen-
ciais e instrumentais (art. 575.º, n.º 2). Se 
o contestante não impugnar os factos ins-
trumentais, estes consideram-se admitidos 
por acordo, se esta admissão não for afasta-
da por prova posterior.

O ónus de impugnação previsto para os 
articulados subsequentes abrange apenas 
os factos essenciais, conforme resulta da 
norma analisada.

Aparentemente, estamos perante um 
lapso. Numa das versões de trabalho da re-
visão do código, o art. 490.º, n.º 2, passaria 
a ter a seguinte redacção: “Consideram-se 
admitidos por acordo os factos que consti-
tuem a causa de pedir que não forem im-
pugnados (…)”. A nova redacção do art. 505.º 
visaria, assim, adaptar a norma à projecta-
da nova configuração do ónus de impug-
nação, entretanto abandonada – apenas se 
fazendo referência aos factos essenciais.

A solução agora proposta para a norma 
contida no art. 575.º, n.º 2 , retira sentido à 
redacção proposta para o n.º 1 do art. 588.º, 
pois passam a existir ónus de impugnação 
diferentes para a contestação e para os de-
mais articulados (incluindo a resposta à 
reconvenção). Justifica-se, pois, que o n.º 1 
em análise reproduza a redacção do actual 
art. 505.º.

Projecto, art. 597.º - Identificação do 
objeto do litígio e enunciação dos temas 
da prova, n.º 1 - Proferido despacho 
saneador, quando a acção houver de 
prosseguir, o juiz profere despacho 
destinado a identificar o objeto do li-
tígio e a enunciar os temas da prova. 

Actual art.º 511.º - Selecção da matéria 
de facto: O juiz, ao fixar a base instru-
tória, selecciona a matéria de facto 
relevante para a decisão da causa, se-
gundo as várias soluções plausíveis da 
questão de direito, que deva conside-
rar-se controvertida.

Substitui-se a base instrutória, singula-
ridade do sistema processual-civil portu-
guês, pelos temas da prova. Surpreende-se 
nesta opção não apenas o propósito de sim-
plificar o guião da produção de prova, mas, 
acima de tudo, de torná-lo mais plástico – 
devendo enquadrar-se este acto de gestão 
do processo nos institutos da gestão pro-
cessual e da adequação formal. Saúda-se o 
passo dado, desassombrado – muitos de-
clararam desejá-lo, mas só agora foi dado… 
–, que vem emprestar uma maior coerência 
ao regime processual saído da reforma de 
1995/1996.

Importante é, no modelo agora adopta-
do, que o tribunal enuncie com clareza qual 
é o tema geral da instrução – e já não deli-
mitar preclusivamente o objecto da decisão 
de facto –, recorrendo para o efeito a qual-
quer estratégia de comunicação, a qualquer 
formulação escrita apropriada. O tema da 
instrução pode aqui ser identificado por 
referência a conceitos de direito ou conclu-
sivos – v.g., “a instrução da causa terá por 
objecto a residência permanente do loca-
tário”, “terá por objecto o pagamento das 
quantias facturadas” ou “os danos não pa-
trimoniais invocados”. Apenas se exige que 
todos os sujeitos compreendam o que está 
em discussão.

Se os grandes temas da prova consti-
tuem o conteúdo mínimo deste guião, nada 
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impede os sujeitos processuais de o densifi-
carem, quando essa adequação se justificar 
– sem que a elaboração de uma peça proces-
sual mais pormenorizada (não imposta por 
lei) possa servir de pretexto para a ocorrên-
cia de atrasos processuais (ou para que se 
imponha uma delimitação preclusiva dos 
objectos da instrução e da decisão de facto). 
Com efeito, a existência de um conteúdo 
mínimo legal, os temas da prova, não im-
pede o juiz e os mandatários de irem mais 
além, quando o caso o justifique, elaboran-
do uma ferramenta mais pormenorizada. 
Pode este guião sobre o objecto da instru-
ção conter a descrição (ou enumeração, por 
remissão para os articulados) dos factos re-
levantes, principais ou principais e instru-
mentais, alegados pelas partes, assim como 
pode, se adequado fosse, assumir a forma 
de um verdadeiro questionário (factos sob 
interrogação), tal como previa a lei proces-
sual civil antes da reforma de 1995/1996 (art. 
511). Deixa-se nas mãos dos juízes e dos 
advogados a elaboração da ferramenta ade-
quada ao caso concreto.

 
Projecto, art 604.º (Tentativa de conci-

liação e demais actos  a praticar na audiên-
cia final); n.º 3 - Em seguida, realizar-
-se-ão os seguintes actos , se a eles 
houver lugar: (…) e) Alegações orais, 
nas quais os advogados exponham as 
conclusões, de facto e de direito, que 
hajam extraído da prova produzida, 
podendo cada advogado replicar uma 
vez. Em seguida, realizar-se-
-ão os seguintes actos, se a eles hou-
ver lugar: 

Actual art.º 652.º,  n.º 3 (…) al. e) 
Debates sobre a matéria de facto, nos 
quais cada advogado pode replicar 
uma vez.

Prevê-se que os debates orais versem so-
bre a matéria de facto e sobre a matéria de 
direito. Simplifica-se e agiliza-se o proces-
so. A solução é positiva, devendo ser articu-

lada com os institutos da gestão processual 
e da adequação formal. Ao abrigo destes, 
nada impede – isto é, não perturba o nor-
mal andamento do processo – os mandatá-
rios de apresentarem as suas alegações de 
direito por escrito – e mesmo as de facto, 
sobre a prova produzida antes dessa sessão 
da audiência final. Pode mesmo o juiz, pe-
rante a complexidade das questões de facto 
e de direito a decidir, convidar os manda-
tários a apresentar alegações por escrito, 
no prazo curto (para preservação da prova) 
que fixar.

 
Projecto, art. 606.º - Publicidade e 

continuidade da audiência, n.º 2 - A 
audiência é contínua, só podendo ser 
interrompida por motivos de força 
maior ou absoluta necessidade ou nos 
casos previstos no n.º 1 do artigo an-
terior. 

Actual art.º 656.º, n.º 2 - A audiên-
cia é contínua, só podendo ser inter-
rompida por motivos de força maior, 
por absoluta necessidade ou nos casos 
previstos no n.º 4 do artigo 650.º, no 
n.º 3 do artigo 651.º e no n.º 2 do ar-
tigo 654.º. (n.º 2, primeira parte)

Projecto n.º 3 - Se não for possível 
concluir a audiência num dia, esta 
é suspensa e o juiz marcará a con-
tinuação para a data mais próxima, 
aplicando-se o disposto no artigo 
153.º. 

Actual - Se não for possível con-
cluí-la num dia, o presidente marcará 
a continuação para o dia imediato, 
se não for domingo ou feriado, mas 
ainda que compreendido em férias, e 
assim sucessivamente. (n.º 2, segunda 
parte).

Regista-se a introdução de um novo con-
ceito neste instituto, o de “suspensão” (n.os 
3 e 4), que se vem juntar ao de “interrupção” 
(n.º 2 e n.º 2 do art. 656.º actual), o que no 
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domínio da ciência jurídica é portador de 
significado. Admite-se mesmo que serão 
ensaiadas interrupções da audiência por 
mais de 30 dias, ao abrigo no n.º 2, por “ab-
soluta necessidade” (para obtenção de um 
meio de prova dito absolutamente essencial 
para a descoberta da verdade material, por 
exemplo), afastando-se o regime da sus-
pensão previsto no n.º 3.

Projecto, n.º 4 (novo) - A suspensão 
não pode exceder 30 dias; se não for 
possível retomar a audiência neste 
prazo, perde eficácia a produção de 
prova já realizada.

Duas ordens de razões explicam a novi-
dade contida no n.º 4. Por um lado, tenta-se 
combater a morosidade que caracteriza al-
guma da justiça cível portuguesa. Por outro 
lado, pretende-se preservar a prova (a ime-
diação na sua aquisição), garantindo que o 
juiz faz o seu julgamento quando ainda tem 
bem presente o que presenciou na audiên-
cia final. A primeira razão apontada é a pre-
ponderante, pois, se estivesse em causa a 
garantia intransigente de que a “prova” não 
é apreciada em primeira instância mais de 
30 dias após a sua produção, não seriam ad-
mitidas as normas previstas no n.º 5 deste 
artigo (suspensão do prazo durante as fé-
rias judiciais) e no n.º 1 do art. 613.º (da qual 
resulta que a sentença poder ser proferida 
mais de 30 dias depois de encerrada a audi-
ência, para tanto bastando que a conclusão 
só seja aberta passados alguns dias). O fac-
to de o efeito se produzir mesmo quando a 
prova é gravada (o que será regra) também 
inculca a ideia de que o problema (relevan-
te) enfrentado é o da morosidade processu-
al, e não tanto o da qualidade do julgamen-
to de facto.

A perda automática de eficácia da prova 
produzida não é um exotismo no Direito 
português. Note-se, todavia, que no Proces-
so Penal este efeito tenderá a beneficiar o 
arguido, o que, não sendo o resultado pre-
tendido, é um efeito aceitável.

No Processo Civil, a perda automática de 
eficácia da prova tenderá a prejudicar o de-
mandante, em geral, ou, no caso concreto, 
a parte que tiver sido mais bem sucedida 
na sua produção. Perante esta consequên-
cia gravosa para uma parte ou para ambas, 
temos de nos perguntar se é aceitável que 
uma demora que não lhes é imputável as 
possa prejudicar. A este respeito, há ainda 
que ter presente que o prazo de 30 dias po-
derá ser ultrapassado para satisfazer o inte-
resse na descoberta da verdade material, de 
forma a permitir realização de diligências 
probatórias que, no decurso da audiência 
de julgamento, se vieram a revelar úteis – 
até a requerimento das partes. A farisaica 
marcação de sessões da audiência de 30 em 
30 dias, onde nenhuma prova se produz, 
apenas para garantir o cumprimento for-
mal do prazo, como absurdamente ocorre 
no processo penal, não pode ser a resposta 
do legislador a estas interrogações. Neste 
cenário, adivinham-se algumas acções con-
tra o Estado se a prova não puder ser nova-
mente produzida.

Uma abordagem do problema mais se-
gura (com resultados mais previsíveis e po-
tencialmente menos nocivos) poderia pas-
sar por confiar às partes a tutela dos seus 
interesses, seja na qualidade do julgamento 
de facto, seja na celeridade processual, su-
jeitando-se a produção de prova ao regime 
geral das irregularidades (e das nulidades 
dependentes de arguição), ou seja, não se 
fixando o efeito automático de perda de 
eficácia. Esta solução preservaria a prova: 
quando o juiz entenda que ainda está em 
condições de decidir, por a prova ter sido 
gravada, não influenciando a irregularida-
de cometida o exame ou a decisão da causa 
(art. 197.º, n.º 1, do Projecto), não existindo 
nulidade; quando, existindo nulidade, não 
for tempestivamente reclamada; quando a 
data da continuação for obtida por acordo 
(falecendo às partes legitimidade para ar-
guir uma nulidade a que também deram 
causa: art. 199.º, n.º 2); quando a parte re-
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clamante for a responsável directa ou indi-
recta pelo período de interrupção (por ser 
consequência de um requerimento seu, por 
exemplo), falecendo a sua legitimidade na 
arguição (art. 199.º, n.º 2).

A ponderação do problema (presente 
quando a audiência é suspensa por mais de 
30 dias) leva-nos a concluir que, sem afastar 
o regime da irregularidade/invalidade do 
acto processual, o vício que enferma o acto 
não deve ser enfatizado. O reforço da efec-
tividade da norma deverá, antes, ser feito 
com o estabelecimento da obrigatoriedade 
de identificação dos processos prioritários 
que impedem a satisfação do prazo de 30 
dias, sabendo-se que a transparência tem 
um poderoso efeito dissuasor de comporta-
mentos relapsos.

Uma proposta de redacção alternativa 
será apresentada.

 
Projecto, n.º 5 (novo) -Para efeitos 

do disposto no número anterior, não 
é considerado o período das férias ju-
diciais.

O disposto neste artigo é algo redundan-
te, pois acaba por ser uma norma especial 
que reproduz o regime geral: “o prazo pro-
cessual (…) é contínuo, suspendendo-se, no 
entanto, durante as férias judiciais” – arts. 
139.º, n.º 1, e 140.º, n.º 1, do Projecto. Tem, 
todavia, o préstimo de evitar interpretações 
da norma equivocadas.

 
Projecto, art 607.º - Sentença, n.º 1 

- Encerrada a audiência final, o pro-
cesso é concluso ao juiz para proferir 
sentença; Actual art.º 653.º - Julga-
mento da matéria de facto: Encerrada 
a discussão, o tribunal recolhe à sala 
das conferências para decidir; se não 
se julgar suficientemente esclarecido, 
pode voltar à sala da audiência, ou-
vir as pessoas que entender e ordenar 
mesmo as diligências necessárias.

Aparentemente, é eliminada possibili-
dade de o juiz, “se não se julgar suficien-
temente esclarecido”, “voltar à sala da au-
diência, ouvir as pessoas que entender e 
ordenar mesmo as diligências necessárias” 
(art. 653.º, n.º 1, do código vigente). Fre-
quentemente, é apenas durante a fase de 
ponderação combinada da prova produzi-
da que o julgador se apercebe da relevância 
de um facto instrumental referido por uma 
testemunha, cuja veracidade convém con-
firmar com o recurso ao interrogatório das 
demais, ou da existência de contradições 
entre os depoimentos.

Entendemos que esta possibilidade, não 
estando expressamente vedada pela lei, 
continua a estar ao dispor do juiz, ao me-
nos ao abrigo do dever de gestão processual 
(e poder de direcção do processo, na for-
mulação ainda presente no Projecto) e do 
princípio da adequação formal. Todavia, de 
forma a evitar equívocos, a norma anotada 
deve contemplar expressamente esta possi-
bilidade, o que se propõe.

 
Projecto n.º 6 (novo) - Da sentença 

deve constar expressamente a auto-
rização ao agente de execução para a 
prática de todos os actos  necessários 
ao seu cumprimento coercivo.

Não é fácil alcançar o sentido da norma. 
Se estamos perante um efeito necessário 
da sentença, não se vê por que razão nela 
deve constar esta autorização. Bem poderia 
o legislador decretar que o agente de execu-
ção a tanto está autorizado. Se não estamos 
perante um conteúdo forçoso, ficam por 
esclarecer quais são os seus pressupostos. 
Por outro lado, também não é evidente a 
utilidade deste dispositivo na instância de-
clarativa.

Em qualquer caso, afigura-se que esta-
mos perante um incompreensível “cheque 
em branco” passado a um (ainda indeter-
minado) agente de execução. Não é razo-
ável que se autorize o agente de execução 
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a praticar todos os actos necessários ao 
cumprimento coercivo da sentença. Se for 
necessário praticar um acto (até não pro-
cessual) como modo de compelir o devedor 
a cumprir (por exemplo, publicar anúncios 
nos jornais noticiando a condenação, até 
que o devedor pague), deverá estar o agen-
te genericamente autorizado a praticá-lo? 
Manifestamente, não.

Sobre a norma contida no n.º 7, nada 
há a acrescentar ao parecer anteriormente 
emitido.

 
Projecto, art. 613.º - Prazo da sen-

tença, n.º 1: A sentença deve ser pro-
ferida no prazo de 30 dias a contar da 
conclusão do processo prevista n.º 1 
do artigo 607.º, sob pena de a produ-
ção de prova realizada perder eficácia.

Actual art.º 658.º, n.º 1 - Concluí-
da a discussão do aspecto jurídico da 
causa, é o processo concluso ao juiz, 
que proferirá sentença dentro de 30 
dias.

Valem aqui as considerações expendidas 
a propósito do art. 606.º do Projecto. Em-
bora a perda de eficácia da prova seja uma 
ideia interessante e arrojada, as dificulda-
des de configurar a sua implementação 
sem causar prejuízo às partes levam-nos a 
sugerir soluções alternativas. Por esta ra-
zão, embora seja um passo mais modesto, 
mas mais seguro, será de optar pela trans-
parência como via para compelir o juiz ao 
cumprimento do prazo, estabelecendo-se 
que deve consignar a concreta razão da sua 
inobservância.

Afigura-se-nos que nada impede que a 
sentença seja proferida em férias judiciais – 
a não confundir com as férias pessoais dos 
juízes. Se, durante as férias judiciais, os juí-
zes não estão ausentes do seu serviço, nada 
obsta a que pratiquem actos processuais 
(que não envolvam a presença das partes ou 
de outros intervenientes processuais).

Uma proposta de redacção alternativa 
será apresentada.

 
Projecto, n.º 2 (novo) - Quando a 

complexidade das questões de di-
reito a resolver na sentença impeça 
a observância do prazo previsto no 
número anterior, o juiz profere a de-
cisão sobre a matéria de facto prevista 
na primeira parte do n.º 4 do artigo 
607.º.

Projecto, n.º 3 (novo) - A decisão 
referida no número anterior deve ser 
proferida no prazo previsto no n.º 1, 
sob pena de a produção de prova rea-
lizada perder eficácia.

Sobre a norma prevista no n.º 2, deverá 
a hipótese legal ser mais aberta, de modo a 
poder abranger outras causas de impossi-
bilidade de satisfação do prazo previsto no 
n.º 1 – v.g., férias pessoais do juiz, agenda-
mento de uma intervenção cirúrgica ou o 
início de uma licença de paternidade.

O julgamento feito neste despacho au-
tónomo continua a incidir apenas sobre as 
provas sujeitas a livre apreciação. Todavia, 
não há razão para excluir qualquer objecto 
do julgamento da matéria de facto. Não ha-
vendo diferença entre o tribunal de julga-
mento e o juiz que profere a sentença, bem 
se poderia admitir que o despacho sobre os 
factos carecidos de prova contivesse tam-
bém pronúncia sobre aqueles que só podem 
ser provados por documento (sendo ainda 
operadas as presunções legais de facto), 
ficando toda a questão de facto imediata e 
coerentemente resolvida.

Diga-se, a este propósito, que a concen-
tração da decisão de facto num único mo-
mento é muito mais coerente com o actual 
figurino do despacho previsto no art. 597.º 
(onde apenas se impõe a enunciação dos 
temas da prova), e não apenas os factos 
relevantes aos quais o “colectivo” deve dar 
resposta).
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Projecto, n.º 4 (novo) - No caso pre-
visto no n.º 2, a sentença é proferida 
no prazo de 30 dias a contar da pro-
lação da decisão aí referida, a qual é 
incorporada na sentença.

A referência à integração da decisão de 
facto na sentença (n.º 4) é de dispensar, pois 
tal decorre da natureza da sentença (peça 
auto-suficiente) e das normas que dispõem 
sobre o seu conteúdo, onde se exige que 
contenha toda a fundamentação que sus-
tenta a decisão – ou seja, ainda que o juiz 
não decida de facto nesta sentença serôdia, 
continua a estar obrigado a nela inscrever 
estes fundamentos, por força do disposto 
no art. 607.º do Projecto.

 
Projecto, art. 627.º - Execução da 

decisão judicial condenatória, n.º 1 - A 
execução da decisão judicial conde-
natória corre nos próprios autos e 
inicia-se mediante simples requeri-
mento, ao qual se aplica, com as ne-
cessárias adaptações, o disposto no 
artigo 725.º, salvo nos casos de de-
cisão judicial condenatória proferida 
no âmbito do procedimento especial 
de despejo.

Actual art.º 657.º-A, Execução ime-
diata da sentença, n.º 1 - O autor pode 
manifestar por meios electrónicos, 
nos termos definidos na portaria 
prevista no n.º 1 do artigo 138.º-A, 
na petição inicial ou em qualquer 
momento do processo, a vontade de 
executar judicialmente a sentença 
que venha a condenar o réu ao paga-
mento de uma quantia certa, indicar 
o agente de execução e indicar bens à 
penhora, nos termos dos n.os 5 a 7 do 
artigo 810.º

Estamos perante uma solução inaceitá-
vel, resultante de um lamentável equívoco 

ou desconhecimento do que seja a efectiva 
gestão de um processo judicial. 

Não há qualquer vantagem em con-
fundir o processado das duas diferentes 
instâncias (declarativa e executiva). Pelo 
contrário, há toda a vantagem em separar 
processados, evitando-se a massificação 
dos autos e a confusão de actos processuais 
pertencentes a diferentes acções.

Ainda que, simplisticamente, se redu-
za a questão à execução da sentença final, 
não deve ser esquecido que, após a sen-
tença, diversos actos devem ser praticados 
(apresentação de notas, remessa à conta e 
elaboração do seu balanço, notificações, 
pagamentos, recursos, etc.), sendo de todo 
inconveniente que estes actos se entrecru-
zem, no mesmo suporte, com o início de 
uma instância executiva.

Mas a instância cível é bastante mais 
complexa do que isto, podendo ser profe-
ridas inúmeras decisões intercalares com 
força executiva (e susceptíveis de recurso 
autónomo), cuja execução nos próprios 
autos, depois de transitadas em julgado, 
perturbará insustentavelmente a normal 
tramitação da causa declarativa ainda pen-
dente. 

Pense-se, ainda, na hipótese de termos 
diferentes partes vencedoras, todas elas a 
instaurem as suas execuções no mesmo su-
porte, e teremos uma pequena imagem do 
caos processual que poderá ser criado.

Justifica-se, a todos os títulos, que se “se-
parem as águas”, sendo a execução ou exe-
cuções tramitadas por apenso.

Sobre o tema, veja-se o comentário ao 
art. 102.º do Projecto, bem como o texto 
proposto para este artigo (visando acaute-
lar os interesses em jogo).
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 Livro IV – DO PROCESSO DE EXECU-
ÇÃO

1. Introdução
O processo executivo, no projecto em 

discussão, terá como alteração estrutural 
mais significativa o regresso da dualidade 
de formas de processo comum quando te-
nha por fim o pagamento de quantia certa, 
o qual passa a conhecer as formas ordinária 
e sumária (artigo 551.º), a acrescer aos pro-
cessos que seguem uma forma de processo 
especial e aos que se destinam à entrega de 
coisa certa e à prestação de facto.

Sem entrar, por ora, em detalhe pelas di-
ferenças entre a forma ordinária e a forma 
sumária do processo executivo para paga-
mento de quantia certa, basta ter presente 
que o controlo jurisdicional é mais intenso 
e tendencialmente antecipado na forma or-
dinária, sendo menos intenso e tendencial-
mente mais tardio, na forma sumária. 

A opção de diferenciá-los parece assen-
tar em boas razões. 

O desenho do processo executivo nunca 
esqueceu que há títulos que oferecem mais 
segurança do que outros, sendo maior a 
necessidade de intervenção do juiz aqui e 
menor ali. Daí que a opção de ligar a forma 
sumária de execução à sentença e à decisão 
arbitral seja de louvar. A grande segurança 
do título justifica a opção legislativa. Tam-
bém quando se tratar de um título extra-
judicial de obrigação pecuniária vencida, 
garantida por hipoteca ou penhor, a esco-
lha é razoável. A própria constituição da 
garantia envolve um compromisso estreito 
do devedor (e do garante, quando não seja o 
devedor) para com a obrigação, oferecendo 
um grau apreciável de segurança quanto à 
existência desta.

No que toca à atribuição da forma sumá-
ria quando em causa esteja um título extra-
judicial de obrigação pecuniária vencida 
cujo valor não exceda o dobro da alçada 

do tribunal de 1.ª instância, compreende-
-se que a menor segurança do título resulta 
compensada pelo menor valor da execução. 
Será, dir-se-ia, uma execução menos im-
portante devido ao seu valor. Neste pon-
to, todavia, suscitam-se duas dúvidas. A 
primeira prende-se com a circunstância 
de a execução de menor importância po-
der atingir um valor superior ao montante 
anual da remuneração de grande parte da 
população( ). A segunda passa pela consta-
tação de que, por força das regras do pro-
cesso sumário, escaparão ao controlo limi-
nar títulos que quase sempre dão origem 
a execuções de valor inferior a 10.000,00 
euros e carecem, frequentemente, de forte 
fiscalização pelo juiz, como é o caso das ac-
tas de assembleia de condóminos.

Relativamente à injunção, pese embora 
nem sempre se trate de um título de grande 
segurança, esta será a suficiente para que 
ao processo corresponda a forma sumária, 
sem prejuízo do que adiante se dirá a res-
peito dos meios de oposição. 

Em todo o caso, a opção de adoptar duas 
formas processuais claramente separadas, 
em vez de tentar agrupá-las sob a mesma 
forma comum, como acontece actualmen-
te, é de saudar. O regime de hoje acaba ig-
norando que, sob a pretensamente unitária 
forma comum, se escondem pelo menos 
duas formas muito diferentes, e viu-se 
obrigado a um esforço de articulação de 
regimes, na fase introdutória da execução, 
cujo resultado nada tem de logicamente 
unitário.

Algumas inovações não serão objecto 
de comentário porque se apresentam “a si 
mesmas”, como é o caso da alteração da de-
signação da oposição à execução para opo-
sição mediante embargos (artigo 729.º) ou 
das diversas normas que regulam peque-
nos aspectos da penhora.

Outras não serão comentadas por se 
tratar de opções legislativas claramente as-
sentes desde o primeiro projecto e que, por 
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assim dizer, se apresentam a si mesmas. É 
o que acontece com o desempenho das fun-
ções de agente de execução por oficial de 
justiça em certas situações (artigo 723.º) e 
com a definição do âmbito do caso julgado 
na oposição por embargos (artigo 734.º, n.º 
4).

Relativamente à situação processual do 
cônjuge do executado (artigos 742.º a 744.º), 
cumpre realçar apenas que é muito positi-
va a arrumação separada das três grandes 
vias através das quais pode ser suscitada a 
questão da comunicabilidade, bem como a 
delimitação clara de momentos incidentais 
para apreciar as respectivas questões.

2. Análise do articulado

Projecto, art.º 704.º - Espécies de tí-
tulos executivos (sem correspondência com 
o actual art.º 46.º) - Os documentos 
particulares, assinados pelo devedor, 
que importem constituição ou reco-
nhecimento de obrigações pecuniá-
rias, cujo montante seja determinado 
ou determinável por simples cálculo 
aritmético de acordo com as cláusulas 
dele constantes, ou de obrigação de 
entrega de coisa ou de prestação de 
facto (n.º 1, al. c))

Suprimem-se os documentos particula-
res assinados pelo devedor do elenco dos 
títulos executivos. A razão de ser de seme-
lhante supressão parece-nos evidente: são 
os títulos mais frágeis, que oferecem me-
nos segurança e, por essa razão, mais se 
sujeitam à dedução de oposição à execução 
com os mais variados fundamentos, desde 
a impugnação da letra e assinatura (que po-
derá implicar prova demorada), à interpre-
tação das declarações, que não raramente 
surgem deficientemente redigidas.

Sendo compreensível a cautela, não 
deixamos de assinalar que a solução pre-
conizada sobrecarregará necessariamente 

a acção declarativa, não sendo evidente o 
benefício a colher.

Nesta matéria, talvez não fosse pior so-
lução adoptar a norma próxima da propos-
ta pela Comissão, na qual os documentos 
particulares continuavam a surgir como 
títulos executivos, dependendo todavia de 
exigências mais apertadas, deixando-se 
bem claro que o nascimento da obrigação 
não pode estar dependente de outro acto, 
como seja a declaração de resolução.

Recorde-se, a este propósito, que o artigo 
704.º não abandonou (e bem) os títulos de 
crédito enquanto títulos executivos, nem 
sequer como meros quirógrafos (desde que 
invocada a relação subjacente), apresen-
tando-se estes, com frequência, abertos a 
discussões de validade tão intensas como 
as que rodeiam os documentos particulares 
assinados pelo devedor.

 
Projecto, art. 705.º - Requisitos da 

exequibilidade da sentença (cfr. actual 
art.º 47.º), n.º 4 (novo) - Enquanto a 
sentença estiver pendente de recur-
so, se o bem penhorado for a casa de 
habitação efetiva do executado, o juiz 
pode, a requerimento daquele, deter-
minar que a venda aguarde a decisão 
definitiva, quando aquela seja suscetí-
vel de causar prejuízo grave e dificil-
mente reparável.

No n.º 4 do artigo 705.º, à semelhança 
do n.º 5 do artigo 735.º (quanto ao efeito 
do recebimento da oposição à execução 
por embargos do executado) e do n.º 4 do 
artigo 787.º (quanto ao efeito da dedução 
de oposição à penhora), cria-se uma linha 
de protecção da habitação efectiva do exe-
cutado, inequivocamente de saudar, pela 
compatibilização feliz entre os interesses 
no prosseguimento da execução e na salva-
guarda do direito fundamental à habitação, 
deixando ao prudente arbítrio do juiz a sua 
modelação em função das circunstâncias 
concretas do caso.

Pareceres



1
1

9Boletim Informativo do  CSM
III Série | N.º 5 | Março de 2013

Art. 720.º  - Repartição de compe-
tências (cfr. parcialmente, art.º 808.º), 
n.º 2 (novo) - Mesmo após a extinção 
da instância, o agente de execução 
deve assegurar a realização dos actos  
emergentes do processo que careçam 
da sua intervenção, nomeadamente 
cancelamento dos registos de penho-
ra.

A norma em causa permite solucionar 
um impasse de que, por vezes, há notícia 
nas execuções: por lapso ou outro motivo, o 
solicitador de execução não promove o can-
celamento do registo da penhora uma vez 
extinta a execução. Também o não promo-
ve o exequente, que nisso não tem interes-
se, nem o tribunal, porque não lhe compete. 
O executado, por vezes muito tempo depois 
da extinção da execução (designadamente 
quando pretende dispor da coisa que havia 
sido penhorada), depara-se com o registo 
da penhora e, nessa altura, poderá ver-se a 
braços com o tribunal negando ter compe-
tência para ordenar o levantamento da pe-
nhora, por ser tarefa do solicitador de exe-
cução, e este a recusando fazer o que quer 
que seja, porque apresentou as suas contas 
há muito tempo e não está provisionado 
para a despesa do levantamento da penho-
ra, não sendo de esperar que o exequente 
– que já foi pago ou, por exemplo, viu deci-
dido em oposição à execução que não devia 
ser pago – se apreste a cobrir novos gastos. 
Em suma, o processo, cujo combustível 
eram a vontade e os meios do exequente, 
parou às portas do seu destino. 

Resolve-se o problema neste n.º 2 do arti-
go 720.º do CPC tornando claro que o levan-
tamento da penhora é um dever do solicita-
dor de execução, que por isso deverá desde 
logo provisionar-se para o efeito.

 
Projecto, art. 721.º, Agente de exe-

cução, n.º 4 - O agente de execução 
pode ser substituído pelo exequen-
te, devendo este expor o motivo da 

substituição, ou, com fundamento 
em atuação processual dolosa ou em 
violação reiterada dos deveres que lhe 
sejam impostos pelo respetivo estatu-
to, destituído pelo órgão com com-
petência disciplinar sobre os agentes 
de execução; a substituição ou des-
tituição produzem efeitos na data da 
comunicação ao agente de execução, 
efetuada nos termos definidos por 
portaria do membro do Governo res-
ponsável pela área da justiça. 

Actual art.º 808.º, n.º 6 - O agen-
te de execução pode ser livremente 
substituído pelo exequente ou, com 
fundamento em actuação processual 
dolosa ou negligente ou em violação 
grave de dever que lhe seja imposto 
pelo respectivo estatuto, destituído 
pelo órgão com competência disci-
plinar sobre os agentes de execução.

Com algum afastamento face ao primei-
ro projecto (artigo 808.º-A, n.º 4: “O agente 
de execução pode ser destituído por de-
cisão do juiz, oficiosamente ou a requeri-
mento do exequente, com fundamento em 
actuação processual dolosa ou em violação 
reiterada dos deveres que lhe sejam impos-
tos pelo respectivo estatuto; a destituição 
judicial implica a instauração de processo 
disciplinar e vincula o destituído ao dever 
de imediata restituição ao exequente de to-
das as quantias que dele recebeu”), estabe-
lece-se que o agente de execução pode ser 
substituído pelo exequente, devendo este 
expor o motivo da substituição, ou, com 
fundamento em atuação processual dolosa 
ou em violação reiterada dos deveres que 
lhe sejam impostos pelo respetivo estatu-
to, destituído pelo órgão com competência 
disciplinar sobre os agentes de execução.

Entendemos que a destituição do agen-
te de execução no processo pode ser uma 
questão destacável da acção disciplinar, 
expurgando-se deste código os fundamen-
tos da destituição resultante de ilícito dis-
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ciplinar. Perdeu utilidade a norma previs-
ta no artigo 855.º, n.º 2, al. e), que regula o 
recurso de tal decisão. Estas das alterações 
constarão da proposta de articulado que se 
apresenta.

Projecto, art. 727.º - Despacho liminar 
e citação do executado, n.º 1 - O proces-
so é concluso ao juiz para despacho 
liminar. 

Actual: Despacho liminar e citação pré-
via (812.º – revogado), sem correspondên-
cia actual.

Regista-se com muito agrado o abando-
no de um regime, instituído pela reforma 
de 2009, que primava pelo caos normativo 
na fase inicial da execução. O Decreto-Lei 
n.º 226/2008, de 20 de Novembro, com um 
carácter marcadamente regulamentar, do 
qual se pode dizer, com MARIANA FRANÇA 
GOUVEIA( ), que não tem inscritos princí-
pios gerais e dele os mesmos não parecem 
poder extrair-se, legou aos estudiosos do 
direito processual civil um labirinto norma-
tivo muito complexo, no que respeita à ar-
ticulação entre o despacho liminar e a cita-
ção. Uma inusitada sucessão de excepções a 
uma norma geral que o legislador se esque-
ceu de prever expressamente geraram mui-
tas dúvidas de interpretação. É, por isso, 
muito positivo o regresso a normas claras 
e de fácil compreensão: o despacho liminar 
existe e a citação precede a penhora; se o 
exequente pretender que a penhora prece-
da a citação, requerê-lo-á fundamentada-
mente e o juiz decidirá, à luz de um critério 
conhecido que o legislador expressamente 
enunciou (artigo 728.º).

Ao contrário do que referimos a propó-
sito do processo declarativo, defendendo 
uma solução flexível no que respeita ao 
despacho liminar, a mesma questão mere-
ce aqui uma resposta diferente. Pelo menos 
na sua forma ordinária, o processo execu-
tivo, quer pelo seu carácter agressivo, quer 
pela sua maior rigidez, reclama um contro-

lo liminar.
Cumpre, assim, deixar uma nota posi-

tiva quanto ao regresso do despacho limi-
nar como regra, designadamente quando 
estejam em causa títulos executivos me-
nos seguros. O que a experiência vem de-
monstrando é que a sua ausência resulta 
não poucas vezes em decisões que teriam 
o seu momento mais ajustado no início do 
processo (apreciando pressupostos proces-
suais gerais, suficiência do título, etc.) e 
acabam por ser proferidas a posteriori, em 
momento incerto, quando o processo por 
alguma razão vai a despacho, com prejuízo 
para o executado, para quem o processo já 
terá trazido consequências, e para o exe-
quente, que no limite pode ver a execução 
naufragar em fase adiantada.

Se algo há a lamentar é que ele não se 
estenda a alguns casos que, com o regime 
da reforma, escaparão pela forma sumária, 
atendendo ao seu valor, fugindo ao con-
trolo liminar. Referimo-nos, não só mas 
principalmente, às execuções cujo título 
seja uma acta da assembleia de condómi-
nos. Será este, assim cremos, na prática 
judiciária, o título que mais vezes conduz 
a indeferimentos liminares totais ou par-
ciais. Compreende-se porquê. Ele não se 
forma nas condições mais seguras. Resulta 
da vontade da maioria reunida em assem-
bleia, que não tem necessariamente conhe-
cimentos suficientes para dar satisfação 
aos requisitos de exequibilidade previstos 
no Decreto-Lei n.º 268/94, de 25 de Outu-
bro, ou sobrepõe aos conhecimentos uma 
vontade vagamente punitiva de moralizar 
os incumpridores através da imposição de 
obrigações civis. Os condóminos cumpri-
dores (os que habitualmente comparecem 
à assembleia), pouco tolerantes com os 
devedores relapsos (por regra, ausentes), 
não costumam hesitar em carregar estes 
últimos de dívidas, nem sempre toleradas 
pelo título ou nele adequadamente verti-
das. Ao tribunal chegam, assim, com fre-
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quência assinalável, requerimentos execu-
tivos que contam histórias diferentes das 
que se lêem nas actas que os acompanham, 
encontrando-se com facilidade muitas di-
vergências entre ambos ou insuficiências 
de cada um (por exemplo, liquidações de 
multas e penalizações que o título não con-
sente, execuções movidas contra quem não 
era proprietário à data da constituição da 
obrigação, pedidos de honorários do man-
datário do condomínio não justificados, em 
que esta obrigação não se venceu ou não foi 
adequadamente liquidada). Actualmente, 
as execuções fundadas em actas de assem-
bleia de condóminos estão sempre sujeitas 
a despacho liminar (artigo 812.º-D, al. c) do 
CPC em vigor) e, em nosso entender, assim 
deveriam continuar, não vendo como de-
sajustada a penhora prévia à citação (regra 
agora consagrada no processo sumário), 
mas entendendo que deveria ficar sujeita 
a despacho liminar (eventualmente, com o 
aditamento de um n.º 6 ao artigo 857.º).

Nos restantes casos a que se aplicará o 
processo sumário, embora mal não hou-
vesse em manter o despacho liminar (com 
excepção da decisão judicial ou arbitral), 
admite-se a razoabilidade da opção legisla-
tiva em agilizar a execução.

 
Projecto, art. 732.º - Fundamentos de 

oposição à execução baseada em requeri-
mento de injunção - Se a execução se 
fundar em requerimento de injunção 
ao qual tenha sido aposta fórmula 
executória, podem ser alegados todos 
os fundamentos de oposição previstos 
no artigo seguinte.

Actual art.º 814.º, n. 2 e 3 - Funda-
mentos de oposição à execução baseada em 
sentença ou injunção, n.º 2 - O disposto 
no número anterior aplica-se, com as 
necessárias adaptações, à oposição à 
execução fundada em requerimento 
de injunção ao qual tenha sido aposta 
fórmula executória, desde que o pro-

cedimento de formação desse título 
admita oposição pelo requerido. 

A escolha de uma forma mais simplifi-
cada e ágil de execução em circunstâncias 
determinadas pelo título ou pelo valor da 
execução é, como tivemos já oportunidade 
de referir, muito positiva.

No “primeiro projecto” do CPC, subsis-
tia, quanto a nós, um problema de alguma 
importância, que a reforma tentava contor-
nar mas não resolvia inteiramente.

Na verdade, a reforma de 2009 limitou 
drasticamente as possibilidades de dedu-
ção da oposição à execução quando o títu-
lo executivo fosse uma injunção e parecia 
pretender aplicá-la a quaisquer execuções 
iniciadas ao abrigo da lei nova, ainda que 
o procedimento de injunção fosse anterior. 
A própria norma era surpreendente, por-
que equiparava à sentença um documento 
muito diferente da decisão judicial, resul-
tante de um procedimento em que não fo-
ram concretamente apreciadas quaisquer 
questões de facto ou de direito, o que gerou 
muitas dúvidas nos estudiosos do direi-
to processual civil. Entretanto, o Tribunal 
Constitucional, confirmou, em recurso, 
o despacho do Tribunal da Comarca de 
Mértola “que recusou a aplicação da nor-
ma constante do artigo 814.º do Código de 
Processo Civil, por violação das disposições 
conjugadas dos artigos 2.º e 20.º da Consti-
tuição da República Portuguesa, na medida 
em que a interpretação e aplicação literal e 
imediata do aludido inciso legal, sem um 
regime transitório ou de salvaguarda apli-
cável às injunções a que foi conferida força 
executiva anteriormente à data da entra-
da em vigor do Decreto-Lei n.º 226/2008, 
permite obstar e fazer precludir o exercí-
cio do direito de defesa que até então era, 
maioritariamente, admitido” (acórdão n.º 
283/2011). Já no acórdão n.º 658/2006 se 
havia julgado inconstitucional, “por vio-
lação do princípio da proibição da inde-
fesa ínsito no direito de acesso ao direito 
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e aos tribunais, consagrado no artigo 20.º 
da Constituição, a norma do artigo 14.º do 
Regime anexo ao Decreto-Lei n.º 269/98, de 
1 de Setembro, na interpretação segundo 
a qual, na execução baseada em título que 
resulta da aposição da fórmula executória a 
um requerimento de injunção, o executado 
apenas pode fundar a sua oposição na ale-
gação e prova, que lhe incumbe, de factos 
impeditivos, modificativos ou extintivos do 
direito invocado pelo exequente, o qual se 
tem por demonstrado”.

Sem explorar em detalhe os fundamen-
tos destes acórdãos do Tribunal Constitu-
cional, deles decorre, em suma, que não é 
admissível a súbita eliminação dos direitos 
de defesa do executado, que não podia con-
tar, no regime anterior, com a limitação 
inovatória da reforma de 2009, vendo afec-
tados os seus direitos de defesa de forma 
desproporcionada e violadora da confian-
ça que depositou no regime anterior e nas 
possibilidades que este lhe deixava abertas.

No artigo 926.º do 1.º projecto de revisão 
do CPC, dizia-se que o opoente só poderia 
invocar factos extintivos ou modificativos 
da obrigação, anteriores à sua notificação 
para oposição à injunção, se, no procedi-
mento respectivo, tivesse sido impedido 
de deduzir oposição por motivo de força 
maior ou devido a circunstâncias excepcio-
nais, sem que tal facto lhe seja imputável. 
Sucede que, para além do carácter difuso 
da expressão “circunstâncias excepcio-
nais”, parecia-nos que a norma continuava 
a ser demasiado limitadora, face à mencio-
nada jurisprudência do Tribunal Constitu-
cional, já que, anteriormente, os requeridos 
continuavam a contar com a invocação dos 
factos modificativos e extintivos, incluin-
do os mais frequentemente invocados, de-
signadamente o pagamento. Acresce que, 
nas normas transitórias constantes do 
primeiro projecto de reforma, não havia 
qualquer salvaguarda dos títulos formados 
anteriormente (pelo menos daqueles que 

se formaram antes da vigência do Decreto-
-Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro), 
pelo que poderia continuar a levantar-se 
o problema da inconstitucionalidade em 
termos análogos, já que o executado conti-
nua a ver excluídos direitos de defesa com 
os quais podia legitimamente contar. Na 
discussão do referido projecto, sustentou-
-se que o legislador pode ser mais leal e 
respeitador da confiança gerada nos cida-
dãos, não “aproveitando” sequer os títulos 
formados durante a vigência do Decreto-
-Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro. Isto 
porque, caso se pretendesse instituir um 
regime como aquele que previa no projec-
tado artigo 926.º, talvez devesse considerar: 
(i) excluir todos os títulos formados antes 
da vigência do Decreto-Lei n.º 226/2008, de 
20 de Novembro; (ii) excluir também os tí-
tulos formados na vigência do Decreto-Lei 
n.º 226/2008, de 20 de Novembro, uma vez 
que a reforma de 2009 não adaptou as co-
minações da injunção, deixando intocado o 
artigo 13.º, n.º 1, al. c) do regime anexo ao 
Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de Setembro. 
Por essa razão, os requeridos na injunção 
continuaram a não ser advertidos de que, 
para além de verem aposta a fórmula exe-
cutória no requerimento, ficaria precludido 
o seu direito a invocar como fundamentos 
de futura oposição à execução, os factos 
modificativos e extintivos da obrigação. E 
esta falta mostra-se ainda mais preocupan-
te quando não existe uma posição segura, 
na doutrina, quanto ao sentido em que deve 
ser interpretado o actual artigo 814.º, n.º 2 
do CPC; (iii) alterar o artigo 13.º, n.º 1, al. c) 
do regime anexo ao Decreto-Lei n.º 269/98, 
de 1 de Setembro, fazendo com que passe 
a constar da notificação ao requerido em 
processo de injunção a advertência da pre-
clusão dos direitos de invocação de factos 
extintivos ou modificativos da obrigação, 
caso não deduza oposição; aplicar qualquer 
regime mais restritivo apenas às injunções 
em que o requerido tenha sido notificado 
nos termos constantes da alínea anterior.
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O projecto actual liberta-se com enorme 
desembaraço de todos estes constrangi-
mentos, fazendo o regime recuar à posição 
em que se encontrava antes da reforma de 
2009, seguramente mais garantístico para 
o executado e livre de dúvidas de inconsti-
tucionalidade, pese embora menos ágil.

Trata-se de uma opção legislativa fun-
dada em boas razões, devido às circunstân-
cias que se descreveram.

Por nós, todavia, crê-se que seria pos-
sível tornar a execução do título executivo 
injunção mais ágil, sem sacrificar desrazo-
avelmente os direitos do executado.

No entanto, uma tal solução terá de ba-
lizar-se devidamente no tempo, sendo de 
aplicar apenas aos embargos deduzidos em 
execuções cujo título seja um requerimen-
to de injunção apresentado já no domínio 
da lei nova (isto é, a que agora se prepara). 
As dúvidas suscitadas pelo regime de 2009 
aconselham tal prudência, repondo-se um 
sistema de amplas possibilidades de defesa 
para todas as injunções “antigas”, para que 
se possa reforçar e tornar mais coerente o 
regime da lei nova de modo a prepará-lo 
para requisitos de oposição mais apertados.

Existe, aliás, interesse em aproximar o 
regime da injunção nacional do regime da 
injunção de pagamento europeia (Regula-
mento (CE) n.º 1896/2006 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro 
de 2006), mas também não nos parece vi-
ável fazê-lo sem um corte temporal claro e 
absoluto, para que um novo regime, intrin-
secamente mais coerente, designadamente 
quanto às advertências a dirigir ao reque-
rido, possa conter em si meios de oposição 
mais apertados sem se desarticular com os 
actos anteriores. A aproximação (que nos 
parece interessante, mas não imperativa, 
porquanto falamos de realidades que o le-
gislador não uniu devidamente até agora, 
ou seja, realidades diferentes porque o le-
gislador as quis ou deixou que permane-
cessem diferentes até este momento), não 
deverá fazer-se à custa de supressão de fa-

culdades com as quais se poderia legitima-
mente contar.

Seria desejável que se fosse um pouco 
mais longe até, alterando as formas de no-
tificação da injunção de modo a proteger 
melhor o requerido, o que – uma vez mais 
– daria maior conforto a uma restrição dos 
meios de oposição. Recorde-se, a este pro-
pósito, que o Regulamento n.º 1896/2006 
opera uma distinção claríssima entre as 
formas de notificação/citação com com-
provação efectiva da recepção pelo desti-
natário das outras em que estabelece uma 
presunção de notificação, recusando estas 
se o endereço do requerido não for conhe-
cido “com certeza” (artigo 14.º, n.º 2), pre-
vendo para aquelas e estas meios de reac-
ção de diferente intensidade (artigo 20.º). O 
nosso regime actual, ao prever a notificação 
por via postal simples com inconsequente 
ligeireza, não oferece grande segurança (é 
impressivo, a este respeito, o n.º 5 do arti-
go 12.º do regime da injunção nacional – 
Decreto-Lei 269/98, de 1 de Setembro: “se a 
residência, local de trabalho, sede ou local 
onde funciona normalmente a administra-
ção do notificando, para o qual se endere-
çou a notificação, não coincidir com o local 
obtido nas bases de dados de todos os servi-
ços enumerados no n.º 3, ou se nestas cons-
tarem várias residências, locais de trabalho 
ou sedes, procede-se à notificação por via 
postal simples para cada um desses locais”). 
Vale tudo por dizer, em suma: se queremos 
um sistema mais exigente a jusante, refor-
cemo-lo também a montante.

Propomos, assim, que a todas as injun-
ções apresentadas no domínio da “lei ve-
lha” (sendo a “lei nova” a da reforma), sem 
excepção, se aplique simplesmente o que 
consta do artigo 733.º do projecto em dis-
cussão. 

Já a lei nova – aplicável às injunções 
apresentadas no domínio da sua vigência 
– implicaria uma alteração transversal que 
se destinaria a, por um lado, torná-la mais 
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próxima da injunção europeia não apenas 
na fase de oposição em execução, mas tam-
bém a tornar o regime intrinsecamente 
mais coerente.

O artigo 732.º do segundo projecto pas-
saria, assim, a ter a seguinte redacção:

Artigo 732.º

Fundamentos de oposição à exe-
cução baseada em requerimento de 
injunção

1 – Se a execução se fundar em 
requerimento de injunção ao qual 
tenha sido aposta fórmula executória, 
apenas podem ser alegados os funda-
mentos de embargos previstos no ar-
tigo 730.º [sentença], com as devidas 
adaptações, sem prejuízo do disposto 
nos números seguintes.

2 – Verificando-se justo impedi-
mento à dedução de oposição ao re-
querimento de injunção, tempestiva-
mente declarado perante a secretaria 
de injunção, nos termos previstos no 
artigo 142.º [justo impedimento], po-
dem ainda ser alegados os fundamen-
tos previstos no artigo 733.º [outros 
títulos]. O juiz receberá os embargos, 
se, produzidas as provas necessárias, 
julgar verificado o impedimento e 
tempestiva a sua declaração.

3 – Independentemente de justo 
impedimento, é ainda admissível a 
invocação da manifesta improcedên-
cia, total ou parcial, do requerimento 
de injunção ou a ocorrência, de for-
ma evidente, de excepções dilatórias 
que impedissem o tribunal, chamado 
a pronunciar-se sobre o requerimen-
to injuntivo, de lhe conferir força 
executiva.

A escolha da norma de base contida no 
n.º 1 é portadora de significado, partindo da 
equiparação à sentença e abrindo o leque 
de reacções possíveis, em vez de partir da 
equiparação a outros títulos para depois as 

restringir. Esta equiparação de base permi-
te uma aproximação à injunção europeia, 
com fundamentos equiparáveis, próximos 
do caso julgado anterior (artigo 22.º, n.º 1 
do citado Regulamento) ou do pagamento 
ulterior (artigo 22.º, n.º 2, idem).

O n.º 2 visa dar à injunção a “válvula de 
escape” que qualquer processo declarativo 
tem (mas não mais). Exige-se a ocorrência 
de justo impedimento e a sua declaração/
participação imediata (e não apenas meses 
depois, já no processo executivo). Criando 
a obrigação de declarar/participar o justo 
impedimento assim que ele cessar, evitará 
que os devedores só se lembrem do regime 
como meio de obstar à execução. Estabele-
ce-se, assim, também aqui, uma aproxima-
ção ao regime da injunção europeia (artigo 
20.º do Regulamento mencionado).

Esta reapreciação, em caso de justo im-
pedimento, constitui uma aproximação 
às garantias do processo declarativo, o 
que obstará a que surjam dúvidas quanto 
à constitucionalidade da equiparação de 
base feita no n.º 1. 

O n.º 3 fecha a equiparação da injunção 
a uma decisão judicial, pois permite uma 
apreciação jurisdicional (apenas com base 
na análise do requerimento injuntivo) nos 
exactos termos do artigo 3.º do regime 
anexo ao Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de Se-
tembro (que por sua vez conduz à criação 
de um título com valor de sentença). A re-
ferência à improcedência “total ou parcial” 
abre a possibilidade de consideração de 
normas imperativas de conhecimento ofi-
cioso que o juiz pudesse aplicar nos termos 
daquela norma.

Quer no n.º 2, quer no n.º 3, a aprecia-
ção do tribunal é abreviada. No primeiro 
caso, os embargos só são recebidos depois 
de julgado procedente o incidente de justo 
impedimento. No segundo caso, a nature-
za da cognição (apenas com base no título) 
leva a que os embargos sejam totalmente 
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julgados sem a produção de qualquer prova 
(para além do próprio título).

A coerência interna do regime leva a que 
estas normas tenham de ser combinadas 
com a alteração, no diploma respectivo, do 
conteúdo da notificação para oposição ao 
requerimento de injunção e com a previsão 
da declaração de justo impedimento.

Artigo 13.º

Conteúdo da notificação

1 – A notificação deve conter:

a) […];

b) […];

c) […];

d) […];

e) […];

f) A indicação de que, com a apo-
sição da fórmula executória, se con-
sidera reconhecido o crédito descrito 
no requerimento, não podendo o re-
querido, na acção executiva instau-
rada para a sua cobrança, contestar 
a existência do crédito ou a sua ex-
tinção em data anterior ao termo do 
prazo para a oposição ao requerimen-
to de injunção;

g) A indicação de que, em caso de 
justo impedimento, deve o mesmo 
ser declarado na secretaria de injun-
ção, assim que cessar, sob pena de não 
poder ser invocado ulteriormente.

2 – […].

[…]

Artigo 22.º

Declaração de justo impedimento

1 – Tendo ocorrido justo impe-
dimento à dedução de oposição, nos 
termos previstos no artigo 142.º do 
Código de Processo Civil, deverá o 
requerido declará-lo na secretaria de 
injunção, logo que cessar o impedi-
mento, para efeitos de ulterior oposi-
ção à execução.

2 – Se, na data da entrega da de-
claração referida no número anterior, 
o expediente respeitante à injunção já 
tiver sido enviado ao tribunal com-
petente para a execução, a este será 
oficiosamente remetida a declaração.

Impõe-se uma revisão que restrinja for-
temente a notificação do requerimento de 
injunção por meios que não ofereçam ga-
rantias razoavelmente seguras de conheci-
mento da notificação.

Uma palavra final para a localização sis-
temática desta norma. Se a execução ba-
seada em requerimento de injunção segue 
sempre a forma sumária, o artigo em causa 
encontrará melhor arrumação entre os ar-
tigos logo após o artigo 858.º, recuperando-
-se, assim, a localização proposta pela Co-
missão.

 

Projecto, art. 740.º - Bens parcialmen-
te penhoráveis, n.º 3 - A impenhorabi-
lidade prescrita no n.º 1 tem como 
limite máximo o montante equiva-
lente a três salários mínimos nacio-
nais à data de cada apreensão e como 
limite mínimo, quando o executado 
não tenha outro rendimento e o cré-
dito exequendo não seja de alimen-
tos, o montante equivalente a um 
salário mínimo nacional. 

Actual art.º 824.º, Bens parcialmente 
penhoráveis, n.º 2 - A impenhorabili-
dade prescrita no número anterior 
tem como limite máximo o montan-
te equivalente a três salários mínimos 
nacionais à data de cada apreensão e 
como limite mínimo, quando o exe-
cutado não tenha outro rendimento 
e o crédito exequendo não seja de 
alimentos, o montante equivalente a 
um salário mínimo nacional.

Projecto, n.º 4 (novo)- Sendo o cré-
dito exequendo de alimentos, apenas 
é impenhorável a quantia equivalente 
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à totalidade da pensão social do regi-
me não contributivo. 

Na redacção que constava do primeiro 
projecto de revisão do CPC, o (então e ac-
tual) artigo 824.º do CPC conhecia uma al-
teração que tornava claro que, sendo o cré-
dito de alimentos, não só cedia a regra do 
mínimo de impenhorabilidade equivalente 
ao salário mínimo, mas também a regra da 
salvaguarda dos dois terços do rendimento, 
constante do n.º 1. É a única solução coe-
rente, não só porque, afastada a regra mais 
intensamente protectora (a da salvaguarda 
do salário mínimo), não faz sentido manter 
a outra, mas também porque a retirar pri-
meira seria quase sempre inútil se a segun-
da não for retirada também (só com rendi-
mentos muito baixos se poderia atingir a 
quantia equivalente à totalidade da pensão 
social do regime não contributivo sem afec-
tar mais do que um terço do rendimento).

A clarificação impõe-se, não obstante o 
disposto no n.º 4 do artigo 740.º, porque do 
n.º 3 pode parecer, à primeira leitura, que 
só um daqueles limites resulta afastado (o 
da salvaguarda do salário mínimo). Pode 
consistir na mera supressão do segmento 
“e o crédito exequendo não seja de alimen-
tos” do n.º 3 e um ligeiro ajustamento do n.º 
4.

 
Projecto, art. 752.º - Diligências 

subsequentes, n.º 1 - Se não forem 
encontrados bens penhoráveis no 
prazo de três meses a contar da no-
tificação prevista no n.º 1 do artigo 
750.º, o agente de execução notifica 
o exequente para especificar quais os 
bens que pretende ver penhorados na 
execução; simultaneamente, é noti-
ficado o executado para indicar bens 
à penhora, com a cominação de que 
a omissão ou falsa declaração impor-
ta a sua sujeição a sanção pecuniária 
compulsória, no montante de 5% da 
dívida ao mês, com o limite mínimo 

global de € 1000,00, se ocorrer ulte-
rior renovação da instância executiva 
e aí se apurar a existência de bens pe-
nhoráveis.  sem correspondência ac-
tual .

Actual art.º 833.º - Diligências subse-
quentes (833.º – revogado)

Projecto, n.º 2 (sem correspondência 
actual) - Se nem o exequente nem o 
executado indicarem bens penhorá-
veis no prazo de dez dias, extingue-se 
sem mais a execução. 

Prevê-se neste artigo a extinção da exe-
cução por falta de descoberta de bens pe-
nhoráveis.

O sentido das alterações é muito positi-
vo. A execução é um processo, destinando-
-se, como qualquer outro, a satisfazer uma 
pretensão. Ainda não foi descoberta uma 
forma de a pretensão executiva tendo em 
vista o pagamento ser satisfeita a não ser 
através da penhora e da venda. Sem bens, 
não há penhora e a pretensão fica por sa-
tisfazer. O processo executivo não pode, 
assim, ser útil à pretensão deduzida. As al-
terações introduzidas pela reforma têm o 
mérito de (pelo menos, tentar) antecipar o 
momento em que a inutilidade do processo 
se constata e declara, traçando-lhe o corres-
pondente destino de extinção.

Não obstante a nota positiva, cremos 
que podem introduzir-se melhoramentos 
no artigo em causa. Este poderá encontrar 
algumas dificuldades na sua aplicação. Para 
compreender porquê, impõe-se deter o 
olhar no regime de extinção das execuções 
ora vigente, que provém do Decreto-Lei n.º 
226/2008, de 20 de Novembro, aplicável às 
execuções intentadas ao abrigo do regime 
instituído pela reforma de 2003 (artigo 20.º, 
n.º 5 do Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de 
Novembro). No artigo 833.º-B, n.º 3 e n.º 4 
do CPC, estabelece-se que, não tendo sido 
encontrados bens penhoráveis, o exequen-
te deve indicar bens à penhora no prazo de 
10 dias, sendo penhorados os bens que ele 
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indique. Porém, se o exequente não indi-
car bens penhoráveis, o executado é citado 
para, ainda que se oponha à execução, pa-
gar ou indicar bens para penhora, no prazo 
de 10 dias, com a indicação de que pode, no 
mesmo prazo, opor-se à execução. Trata-se 
de um regime não muito diferente daquele 
que a reforma pretende estabelecer. Suce-
de, porém, muitas vezes, na prática quoti-
diana dos tribunais, que (sendo caso de dis-
pensa de citação prévia), o processo acaba 
por deter-se nas diligências de citação. Ora, 
o procedimento tendente à extinção passa 
necessariamente pela citação. Quando a 
citação pessoal não se consegue realizar, 
chega-se ao ponto de avançar para a citação 
edital só para poder extinguir a execução, 
com os custos inerentes, que levam a que o 
exequente prefira muitas vezes desistir da 
execução, perdendo “apenas” a taxa de jus-
tiça e os custos suportados até então com o 
agente de execução.

Pensamos que a reforma, pese embo-
ra procure evitar o problema, ainda não o 
resolve. Prevê o artigo 732.º, n.º 1: “se não 
forem encontrados bens penhoráveis no 
prazo de três meses a contar da notificação 
prevista no n.º 1 do artigo 750.º, o agente 
de execução notifica o exequente para es-
pecificar quais os bens que pretende ver 
penhorados na execução; simultaneamen-
te, é notificado o executado para indicar 
bens à penhora, com a cominação de que a 
omissão ou falsa declaração importa a sua 
sujeição a sanção pecuniária compulsó-
ria, no montante de 5% da dívida ao mês, 
com o limite mínimo global de € 1000,00, 
se ocorrer ulterior renovação da instância 
executiva e aí se apurar a existência de bens 
penhoráveis”.

O conjunto de actos aqui previsto desen-
cadeia-se decorridos três meses a contar 
da notificação do agente de execução para 
iniciar as diligências de penhora (artigos 
833.º-B, n.º 2 e 750.º, n.º 1). Porém, essa no-
tificação pode ter lugar sem que tenha havi-

do citação do executado (artigo 750.º, n.º 1, 
al. a)). Em tal caso, não pode dizer-se que o 
executado é simplesmente notificado, por-
que a mera notificação pressupõe a prévia 
citação. Para ser notificado, terá de ser ci-
tado, e assim o problema actual continuará 
a existir no regime decorrente da reforma.

 
Projecto, art. 796.º - Pluralidade de 

execuções sobre os mesmos bens, n.º 4 - 
A sustação integral determina a ex-
tinção da execução, sem prejuízo do 
disposto no n.º 5 do artigo 852.º.

Sem correspondência actual. Cfr. ac-
tual art.º 871.º, Pluralidade de execuções 
sobre os mesmos bens.

Se a sustação integral determina a extin-
ção da execução (sem prejuízo da sua reno-
vação), com tal extinção devem ser cancela-
das as penhoras que conduziram à referida 
sustação. Não pode assim, quanto a nós, ser 
tal efeito extintivo imediato, devendo, pelo 
menos, aguardar-se que o crédito reclama-
do na execução da qual proveio a primeira 
penhora seja julgado verificado.

 
Projecto, art. 853.º - Anulação da exe-

cução, por falta ou nulidade de citação do 
executado, n.º 1 -  Se a execução cor-
rer à revelia do executado e este não 
tiver sido citado, quando o deva ser, 
ou houver fundamento para declarar 
nula a citação, pode o executado re-
querer a todo o tempo, na execução, 
que esta seja anulada; n.º 2 - Sustados 
todos os termos da execução, conhe-
ce-se logo da reclamação e, caso seja 
julgada procedente, anula-se tudo o 
que na execução se tenha praticado. 

Corresponde ao actual art.º 921.º - 
Anulação da execução, por falta ou nuli-
dade de citação do executado.

A redacção do art. 921.º n.º 1, do CPC é a 
emergente do D-L n.º 47690, de 11 de Maio 
de 1967, e faz sentido à luz do regime então 
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instituído, onde se previa sempre citação 
do executado logo em seguida à apresen-
tação do requerimento executivo, ou seja, 
previamente a qualquer acto de penhora.

Na decorrência de várias alterações le-
gislativas, passaram a estar previstas na 
lei situações em que a penhora antecede a 
citação. Nestes casos, ainda que seja nula 
a citação (ou o processado subsequente ao 
momento em que, devendo ter sido efec-
tuada, não o foi), os actos praticados ante-
riormente são regulares, designadamente a 
penhora, porque sempre teria lugar sem a 
citação do executado – conforme se dispõe 
nas regras gerais sobre a nulidade dos ac-
tos (art. 197.º, n.º 2, do Projecto). Ora, não é 
isto que na norma comentada se estabelece, 
fulminando-se toda a execução com a sua 
nulidade.

Chegou a hora de acabar este equívo-
co legislativo, o que se propõe, nos termos 
constantes do articulado junto, nada se 
acrescentando ao que já resulta das referi-
das regras gerais sobre a nulidade dos ac-
tos.

 Livro V – DOS PROCESSOS ESPECIAIS

1. Introdução

1.1. A redução do número de processos 
especiais

Uma das principais “ideias feitas” sobre 
o Código de Processo Civil vigente é a de 
que contém demasiados processos espe-
ciais. Esta afirmação deve ser rebatida ou, 
ao menos, relativizada.

Não é verdade que os bloqueios do pro-
cesso declarativo se encontrem nas normas 
dos processos especiais – que introduzem 
pertinentes desvios ao processo comum. 
Os processos especiais (normalmente mais 
simples e céleres do que o processo comum) 
não constituem um problema – são “ata-
lhos” bem concebidos. Considerá-los como 

tal e fazer uma reforma do processo civil 
assentar na sua diminuição é um equívoco 
que pode trazer graves consequências, pois 
desvia as atenções do essencial – que é a 
gestão dinâmica do processo comum.

A eliminação de processos especiais deve 
obedecer a critério qualitativo, e não, como 
aparenta resultar da proposta, a um crité-
rio meramente quantitativo: sendo alega-
damente muitos os processos especiais, 
haverá que sacrificar uma mão cheia deles. 

Como critérios para a eliminação das 
formas especiais propomos dois, devendo 
cada um dos processos existentes passar 
pelo seu crivo. Poderão ser eliminadas as 
formas especiais que, ao contrário de intro-
duzirem ajustamentos e simplificações ao 
processo comum, introduzem uma ritolo-
gia acrescida e redundante. Poderão, ain-
da, ser eliminados os processos especiais 
que a experiência tem revelado não terem 
relevante utilidade prática.

Por último, constata-se que no Projecto 
não foi ensaiada uma reforma global dos 
processos especiais, apenas se avançan-
do com a extinção de alguns deles – com 
a ressalva das alterações de fundo ao pro-
cesso especial de tutela da personalidade. 
Todavia, tal como no processo declarativo 
comum e no processo executivo, muitos 
destes processos são merecedores de uma 
atenção reformista.

Não cabe no âmbito deste comentá-
rio elencar todas as alterações adequadas, 
apenas se alertando para as propostas já 
feitas em pareceres emitidos por entida-
des ligadas à judicatura sobre o projecto de 
alteração do processo especial de tutela da 
personalidade, formulando-se, ainda, uma 
proposta respeitante ao processo especial 
de interdição e de inabilitação.

1.2. Os processos especiais abolidos pela 
proposta

Analisando os processos cuja abolição é 
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proposta à luz destes critérios, constatamos 
que dois deles não passam no crivo acima 
descrito. Com efeito, os processos especiais 
de divisão de coisa comum e de prestação 
de contas, para além de serem dos que sur-
gem com mais frequência nos nossos tribu-
nais, contêm especialidades que permitem 
solucionar questões processuais e subs-
tantivas dificilmente resolúveis através do 
processo comum – tome-se como exemplo 
o efeito previsto no actual art. 1015.º para os 
casos em que o réu não preste contas, ou as 
consequências da falta de um interessado 
sobre a vinculação do acordo previsto no 
art. 1056.º. Recorde-se que – como tivemos 
oportunidade de realçar – o processo co-
mum não deixa de ser um guia para a ges-
tão do processo pelo juiz. De que lhe serve 
semelhante esboço quando, numa presta-
ção de contas, tem de separar a obrigação 
de prestar as contas do juízo sobre aquelas 
que vierem a ser prestadas ou quando tem 
de resolver primeiro a questão da indivisi-
bilidade e eventualmente prosseguir depois 
para uma fase de venda?

Propõe-se, em conformidade, a manu-
tenção destes dois processos especiais.

Embora a questão só deva ser considera-
da numa reforma abrangente dos proces-
sos especiais, afigura-se-nos que poderia 
ser equacionado o fim do processo especial 
de divórcio e separação sem consentimento 
do outro cônjuge.

1.3. O reordenamento das formas de 
processo especial

A ordenação dos processos especiais 
existente no Projecto não parece obedecer a 
qualquer critério. Um processo com a rele-
vância que tem a “Tutela da personalidade”, 
único processo cuja existência é exigida 
pela Constituição da República Portuguesa 
(art. 20.º, n.º 5), é qualificado de jurisdição 
voluntária, sendo um dos últimos proces-
sos especiais previstos no código.

Como critério, propomos que os pro-
cessos especiais de jurisdição contenciosa 
estejam ordenados em função da ordem 
em que se encontram previstos nos diplo-
mas substantivos. Assim, devemos começar 
pelos processos que visam a efectivação de 
direitos previstos no Código Civil e, dentro 
deste, pela ordem em que se encontram 
previstos.

Propomos a seguinte reordenação dos 
processos especiais de jurisdição conten-
ciosa:

Título I Tutela da personalidade
Título II Da justificação da ausência
Título III Das interdições e inabilitações
Título IV Da prestação de caução
Título V Da consignação em depósito
Título VI Da divisão de coisa comum
Título VII Do divórcio e separação sem 

consentimento do outro cônjuge
Título VIII Da execução especial por ali-

mentos
Título IX Da liquidação da herança vaga 

em benefício do Estado
Título X Da prestação de contas
Título XI Regulação e repartição de ava-

rias marítimas
Título XII Reforma de autos
Título XIII Da acção de indemnização 

contra magistrados
Título XIV Da revisão de sentenças es-

trangeiras

2. Análise do articulado

Projecto, art. 884.º - Prova preliminar, 
n.º 1 (corresponde ao actual art.º 949.º) 
- Quando se trate de acção de inter-
dição, ou de inabilitação não fundada 
em mera prodigalidade, haja ou não 
contestação, proceder-se-á, findos os 
articulados, ao interrogatório do re-
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querido e à realização do exame pe-
ricial. 

Como exemplo de aperfeiçoamento das 
disposições reguladoras dos processos 
especiais, e muitos outros poderiam ser 
oferecidos, propõe-se a alteração do regi-
me do processo especial de interdição e de 
inabilitação, no que toca à realização de 
interrogatório ao requerido. Consideran-
do a natureza dos factos em discussão e a 
circunstância de a perícia ser hoje realizada 
por especialistas em psiquiatria forense do 
Instituto de Medicina Legal, o interrogató-
rio judicial é dispensável, quando a acção 
não tenha sido contestada.

Os arts. 884.º, 886.º e 887.º do Projecto 
poderão, pois, ser alterados nos termos que 
se propõem no articulado anexo.

 Rectificações formais
Durante a análise do Projecto, foram 

detectados os seguintes lapsos (mais rele-
vantes):

202.º, n.º 2 “a que se referem os arti-
gos 188.º e o n.º 1 do artigo 195.º são” há aqui 
um problema de concordância - a redacção 
correcta é “a que se referem o artigo 193.º e 
o n.º 1 do artigo 199.º são”. A questão tam-
bém se coloca na redacção do art. 200.º, n.º 
1, onde, todavia, está bem resolvida

302.º, n.º 2 “nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 540.º” - o art. 540.º não tem 
n.º 3; a remissão deverá ser feita para o art. 
532.º, n.º 3

375.º, n.º 4 “caso a que se refere a alínea b) 
do n.º 2” / o n.º 2 não tem al. b) (cfr. a redac-
ção proposta para este artigo)

376.º, n.º 1 , “disposto no artigo 373.º” - a 
remissão deve ser feita para o art. 372.º

385.º, n.º 1 “o n.º 1 do artigo 375.º” - a re-
missão deve ser feita para o n.º 1 do art. 374.º

482.º, n.º 2 “previstos no artigo 66.º” - a 
remissão deve ser feita para o art. 67.º

510.º, n.º 2 “n.º 1 do artigo 544.º” - a remis-
são deve ser feita para o art. 514.º

553.º, n.º 5 - “nos termos do artigo 470.º” 
- a remissão deve ser feita para o art. 562.º

615.º, n.º 1 “no n.º 4 do artigo 607.º” - “no 
n.º 7 do artigo 607.º”

627.º, n.º 4 - “a notificação prevista no n.º 
2 do artigo 869.º” o art. 869.º, n.º 2, não pre-
vê uma notificação, mas sim uma citação

685.º, n.º 1 - “nulidades previstas nas alí-
neas (…) e na segunda parte da alínea d) do 
artigo 616.º” - o art. 616.º tem vários núme-
ros, pelo que deve ser acrescentado “do n.º 
1”

779.º, n.º 4 -“no caso do n.º 4 do artigo 
842.º” - o art. 842.º não tem n.º 4; a remissão 
deve ser feita para o art. 775.º, n.º 4

901.º, n.º 3 - “nos artigos 987.º e 988.º” - a 
remissão deve ser feita para os arts. 896.º e 
897.º

1052.º Ineficácia da oposição do sócio 
excluído à venda da quota - a epígrafe cor-
recta é: Aplicação aos demais casos de ava-
liação».

2
Parecer sobre a Proposta de Lei n.º 113/

XII, incluindo, sobretudo, na apreciação 
das novidades nela surgidas, face ao pro-

jecto que fora submetido, pelo Governo, 
a discussão pública

2.1.
Análise da autoria dos Juízes de Direito 

Ana Luísa Gomes Loureiro, Nuno Lemos 
Jorge e Paulo Ramos de Faria

Os Exmºs Srs. Juízes de Direito referidos 
– Drs. Paulo de Faria e Nuno Lemos Jorge –, 
agora em co-autoria com a Exmª Srª Juíza 
de Direito Drª Ana Luísa Gomes Loureiro, 
elaboraram parecer sobre a Proposta de Lei 
nº 113/XII, tomando em consideração as 
novidades nela introduzidas, face ao pro-
jecto que havia sido submetido a discussão 
pública em Outubro de 2012 e sobre o qual 
recaiu o parecer que se acabou de citar. 
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Este novo parecer, que se sabe ser já do 
conhecimento da  Comissão de Assuntos 
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Ga-
rantias, foi igualmente facultado ao CSM, 
constituindo a continuação do anterior e 
merecendo também a concordância deste 
Órgão.

O parecer é do seguinte teor:

«Introdução
O Governo apresentou à Assembleia da 

República, em 30 de Novembro de 2012, 
uma proposta de lei que visa aprovar o novo 
Código de Processo Civil, tendo esta sido 
admitida e anunciada em sessão plenária 
de 5 de Dezembro de 2012, e discutida na 
generalidade no dia 17 de Janeiro de 2013.

Já nos pronunciámos em devido tempo 
sobre o projecto de alteração deste código 
submetido a discussão pública em Outu-
bro de 2012  . Considerando que entre o 
referido projecto e a actual proposta de lei 
existem diferenças relevantes, entendemos 
ser oportuno escrever algumas linhas sobre 
estas novidades, aproveitando, ainda, para 
recuperar e sublinhar as críticas essenciais 
já apresentadas.

 
Análise do articulado

Proposta de Lei (PL), art.º 3.º , Ne-
cessidade do pedido e da contradição, 
n.º 3 - O juiz deve observar e fazer 
cumprir, ao longo de todo o proces-
so, o princípio do contraditório, não 
lhe sendo lícito, salvo caso de mani-
festa desnecessidade, devidamente 
fundamentada, decidir questões de 
direito ou de facto, mesmo que de 
conhecimento oficioso, sem que as 
partes tenham tido a possibilidade de 
sobre elas se pronunciarem.

Actual art.º 3.º, n.º 3 - (…) não lhe 
sendo lícito, salvo caso de manifesta 
desnecessidade, decidir questões de 
direito ou de facto (…).

Na versão da agora Proposta de Lei de 
novo Código de Processo Civil (PNCPC) 
apresentada para discussão pública em 
Outubro passado, o artigo ora comenta-
do dispunha: “O juiz deve observar e fazer 
cumprir, ao longo de todo o processo, o 
princípio do contraditório, não lhe sendo lí-
cito decidir questões de direito ou de facto, 
mesmo que de conhecimento oficioso, sem 
que as partes tenham tido a possibilidade 
de sobre elas se pronunciarem”. Projectava-
-se a supressão da expressão “salvo caso de 
manifesta desnecessidade” constante da lei 
actual.

A alteração então projectada era, a todos 
os títulos, incompreensível. Com efeito, das 
duas uma: ou nunca há casos de manifesta 
simplicidade e desnecessidade – e a refe-
rência é supérflua, mas também é inútil a 
sua eliminação –; ou há casos de manifesta 
simplicidade e desnecessidade do ofereci-
mento do contraditório, não se alcançando, 
então, a razão de ser da obrigatoriedade en-
tão projectada.

A maior parte das decisões do juiz ― isto 
é, dos despachos por si proferidos ― são, na 
verdade, para estes efeitos, de manifesta 
simplicidade (sendo manifestamente des-
necessário o oferecimento do contraditó-
rio). Tomem-se os seguintes exemplos:

a) Ao proferir o despacho de admissão 
do recurso, o juiz repara que a assinatura 
digital da sentença falhou no sistema Ci-
tius. Decide assinar a peça processual (art. 
615.º, n.os 1, al. a), e 2, da Proposta). Esta de-
cisão deve ser precedida de contraditório?

b) É aberta conclusão ao juiz num apen-
so (habilitação de herdeiros, por exemplo), 
constatando ele que o incidente em causa 
deve ser tramitado nos autos principais 
(art. 353.º, n.º 1, da Proposta). Decide man-
dar incorporar este expediente nos autos 
principais. Esta decisão deve ser precedida 
de contraditório?

c) Designada uma data para “ajuramen-
tação” dos peritos, um deles requer que o 
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seu compromisso seja prestado por escrito 
(art. 479.º, n.º 3, da Proposta). O juiz decide 
autorizar. Esta decisão deve ser precedida 
de contraditório?

d) Recebido o relatório pericial, o juiz en-
tende que é útil a sua apresentação em su-
porte digital – para poder aproveitar alguns 
excertos para a fundamentação de facto da 
causa. Ordena aos peritos que o façam. Esta 
decisão é ilegal, por não ter sido precedida 
de contraditório?

e) A secção sinaliza ao juiz que uma das 
duas cópias do registo da prova ficou irre-
mediavelmente estragada. O Juiz manda 
fazer uma nova cópia, a partir daquela que 
não está corrompida. Esta decisão é ilegal, 
por não ter sido precedida de contraditó-
rio?

f) Depois de concluída a diligência, o pe-
rito pede que lhe seja arbitrada a remunera-
ção prevista na tabela própria. O juiz defere 
o requerimento. Esta decisão é ilegal, por 
não ter sido precedida de contraditório?

g) Não tendo o réu contestado, o juiz 
constata que a citação não foi regularmente 
feita (art. 566.º da Proposta). Decide man-
dar repetir o acto. Deveria ter oferecido o 
contraditório prévio?

h) Finda audiência de julgamento, o pro-
cesso é feito concluso ao juiz. Este entende 
que é chegada a hora de proferir sentença. 
Decide fazê-lo (art. 607.º, n.º 1, da Propos-
ta). Deve consultar previamente os advoga-
dos, para ver se concordam com a decisão 
de proferir sentença? E, ad absurdum, deve 
antes consultá-los sobre a decisão de dever 
consultá-los?

Um juiz toma por dia dezenas de deci-
sões manifestamente simples (para estes 
efeitos). Por ano, talvez milhares. Multi-
plicando estes números pelo universo de 
juízes, rapidamente concluiremos que a al-
teração legislativa então projectada era in-
sustentável, pela inútil demora processual 
que geraria.

Extrai-se do texto da PNCPC que a solu-
ção criticada foi abandonada. No seu lugar, 
propõem-se agora que o tribunal possa dis-
pensar o contraditório, devendo, no entan-
to, fundamentar devidamente esta decisão 
de dispensa – o que não se confunde com 
a fundamentação da decisão proferida sem 
contraditório prévio. No essencial, o pro-
blema desta proposta é o mesmo do pro-
jecto abandonado. É incoerente nos seus 
termos e causará o bloqueio dos processos 
cíveis – e dos demais que adoptem, directa-
mente ou por remissão, as regras do CPC.

É incoerente nos seus termos, pois ad-
mite a existência de casos em que é mani-
festamente desnecessário oferecer o con-
traditório, havendo que aligeirar a gestão 
do processo, para logo depois exigir do 
julgador que malbarate um bem escasso - 
o tempo disponível - em fundamentações 
inúteis: se é “manifesta” a desnecessidade, 
isto é, ostensiva, incontestável e evidente 
para qualquer destinatário minimamente 
informado, não se alcança porque se exige 
que seja declarada, isto é, afirmada no des-
pacho, e, muito menos, que esta declaração 
seja “devidamente fundamentada”. O resul-
tado da projectada exigência (agora aban-
donada) de contraditório prévio, a todos os 
títulos caricato, que se ilustrou nos exem-
plos supra não conheceria melhorias signi-
ficativas com a agora proposta exigência de 
devida fundamentação de uma desnecessi-
dade de contraditório que é manifesta. O 
juiz, em qualquer daqueles despachos, em 
vez de simplesmente decidir numa singela 
linha de texto – sem qualquer prejuízo das 
partes – ver-se-ia obrigado, antes de mais, a 
invocar a razão pela qual não ouviu as par-
tes. Todavia, essa justificação é evidente a 
partir da própria decisão. O diploma que se 
pretendeu expurgado de inutilidades acaba 
por enredar o processo num número incon-
tável delas.

Causará o bloqueio do sistema, não só 
porque, como referido, obriga o juiz a des-
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pender o seu tempo em fundamentações 
inúteis e morosas – na proposta emprega-
-se mesmo o advérbio “devidamente” para 
qualificar a fundamentação –, como tam-
bém porque, sendo mais fácil ao gestor do 
processo, apesar de tudo, ordenar a notifi-
cação das partes – no lugar de estar a funda-
mentar toda a preterição do contraditório 
–, estar-se-á a consagrar, de facto, o regime 
já recusado previsto no projecto anterior – 
multiplicação de notificações e de prazos 
desnecessários.

Tomando por referência as restantes 
profissões jurídicas, pense-se num advoga-
do que, para poder decidir as questões mais 
triviais – para comprar um toner, para en-
viar cartões de Natal ou para marcar uma 
reunião com um cliente –, tem de consultar 
previamente os seus colegas de escritório 
(aguardando por certo prazo que se pro-
nunciem); pense-se num professor univer-
sitário que, para decidir que matéria vai 
leccionar numa aula, para decidir o número 
de perguntas de um exame ou para decidir 
o número de caracteres que aceita num pa-
per, tem de consultar previamente os alu-
nos, concedendo-lhes prazo para resposta. 
Tomem-se estes exemplos, ensaiando-se a 
sua transposição para a gestão corrente de 
um processo, e talvez se comece a ter uma 
ideia da dimensão do problema que esta al-
teração vai criar.

Os responsáveis pela reforma do proces-
so civil de 1995/96 seguiram um caminho 
caracterizado por normas como as contidas 
nos arts. 279.º, n.º 4 (suspensão da instância 
por 6 meses, por mero acordo das partes), 
837.º-A (requerimento para obter o auxílio 
do tribunal na identificação dos bens a pe-
nhorar) ou 882.º (suspensão da execução 
pelo prazo previsto em acordo de pagamen-
to).

Sendo legítima a opção, já não se admi-
te que estes mesmos responsáveis se mos-
tram chocados, quando, anos depois, veri-
ficamos que os números das pendências e 

da duração média dos processos subiram. 
Temos hoje nos nossos tribunais execuções 
que estarão pendentes por mais de 40 anos, 
ao abrigo do disposto no art. 882.º do actual 
CPC, ou onde os exequentes fazem prolon-
gar a instância artificialmente por mais de 
uma década (evitando a salubre deserção 
da instância), mediante a apresentação de 
um único requerimento por ano, ao abrigo 
do art. 837.º-A.

Do mesmo modo, a aprovar-se a solu-
ção agora criticada, não se aceitará que os 
responsáveis pela sua consagração revelem 
qualquer surpresa quando, dentro de um 
par de anos, se verificar que a duração mé-
dia das acções cíveis aumentou.

Na exposição de motivos da proposta de 
lei não se indicam as razões desta alteração, 
designadamente, as putativas necessidades 
actualmente sentidas que a imponham. 
Cremos, pois, que o Governo, responsável 
pela proposta de lei, não terá identificado 
qualquer bloqueio ou problema no sistema 
de justiça causado pela norma contida no 
art. 3.º, n.º 3, na sua actual redacção. Mas se 
não há aqui um problema, com a alteração 
proposta, criar-se-á um.

Defendemos, pois, a manutenção da ac-
tual redacção do art. 3.º, n.º 3.

 
PL, art. 6.º- Dever de gestão processu-

al, n.º 1 - Cumpre ao juiz, sem preju-
ízo do ónus de impulso especialmen-
te imposto pela lei às partes, dirigir 
ativamente o processo e providenciar 
pelo seu andamento célere, promo-
vendo oficiosamente as diligências 
necessárias ao normal prosseguimen-
to da ação, recusando o que for im-
pertinente ou meramente dilatório 
e, ouvidas as partes, adotando meca-
nismos de simplificação e agilização 
processual que garantam a justa com-
posição do litígio em prazo razoável.

Actual Dever de gestão processual (2.º 
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RPCE); Poder de direcção do processo 
(…) (265.º, n.º 1) - O juiz dirige o 
processo, devendo nomeadamente: 
(…) b) Garantir que não são prati-
cados actos inúteis, recusando o que 
for impertinente ou meramente dila-
tório; c) Adoptar os mecanismos de 
agilização processual previstos na lei. 
(art. 2.º RPCE); Iniciada a instância, 
cumpre ao juiz, sem prejuízo do ónus 
de impulso especialmente imposto 
pela lei às partes, providenciar pelo 
andamento regular e célere do pro-
cesso, promovendo oficiosamente 
as diligências necessárias ao normal 
prosseguimento da acção e recusando 
o que for impertinente ou meramen-
te dilatório. (265.º, n.º 1)

Os princípios dispositivo e do contradi-
tório informam todas as normas do diploma 
– sendo considerados mesmo quando são 
expressamente restringidos pelo legislador 
–, estando a aplicação destas condicionada 
ao respeito pelos restantes princípios e de-
ver referidos. Todavia, precisamente por-
que a localização destes princípios reforça a 
sua efectividade, isto é, a sua vigência, não 
se vê como relevante a constante referência 
à necessidade do seu respeito noutras nor-
mas – como a prevista no art. 6.º, n.º 1, da 
PNCPC. A contínua remissão especial para 
estes princípios não realça a sua importân-
cia e aplicabilidade directa; antes a diminui 
e degrada – como sugerindo a necessidade 
de um reforço normativo expresso para que 
sejam aplicáveis a determinado caso con-
creto. Por estas razões, já propusemos a eli-
minação de todas as referências expressas 
ao respeito pelos princípios e deveres elen-
cados no início do código, dispersas pelas 
suas restantes normas.

Assentes neste entendimento, propõe-se 
agora a eliminação da referência à audição 
das partes, sendo a satisfação do princípio 
do contraditório na gestão processual ime-
diatamente imposta pelo disposto no art. 
3.º, n.º 3 – o que significa que, nos casos 

triviais de manifesta simplicidade, o con-
traditório poderá ser, excepcionalmente, 
dispensado (alguns dos actos descritos no 
comentário ao art. 3.º são de gestão proces-
sual, ilustrando a referidas simplicidade e 
desnecessidade de contraditório prévio). 
Entende-se, a este propósito, que a elimi-
nação da referência à audição das partes é 
a melhor solução legislativa. A sua inclusão 
fica sujeita à crítica que lhe acabámos de di-
rigir e até mesmo uma ressalva do disposto 
no artigo 3.º, n.º 3 poderá abrir-se a uma 
interpretação (errada) de que se pretendeu 
chamar à aplicação dos poderes de gestão 
processual um contraditório inevitável.

Recordamos, por último, que, no Memo-
rando de Entendimento sobre as Condicio-
nalidades de Política Económica, estabele-
cido entre Portugal e a Comissão Europeia, 
o Banco Central Europeu e o Fundo Mo-
netário Internacional, o Governo compro-
meteu-se rever o Código de Processo Civil, 
“conferindo aos juízes poderes para des-
pachar processos de forma mais célere”. A 
exigir-se que qualquer acto trivial de gestão 
processual seja precedido de contraditório, 
estar-se-á a tornar contraproducente e a 
desincentivar a efectiva gestão do processo, 
em desrespeito para com os compromissos 
internacionalmente assumidos.

PL, art. 630.º - Despachos que não 
admitem recurso (corresponde ao actual) - 
Não admitem recurso os despachos 
de mero expediente nem os proferi-
dos no uso legal de um poder discri-
cionário.

Resulta da PNCPC a recorribilidade das 
decisões de gestão processual e de adequa-
ção formal. Esta solução é acertada, coadu-
nando-se com a natureza rica e relevante 
destes institutos, conforme já defendemos 
em parecer anteriormente emitido.

Poder-se-á, todavia, ir mais longe, clari-
ficando-se o âmbito do recurso admissível, 
de modo a evitar que este meio processu-
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Art. 630.º

Despachos que não admitem re-
curso

1 – Não admitem recurso os des-
pachos de mero expediente nem os 
proferidos no uso legal de um poder 
discricionário.

2 – Não é admissível recurso das 
decisões proferidas sobre as nulidades 
previstas no n.º 1 do artigo 195.º, das 
decisões de adequação formal, profe-
ridas nos termos previstos no artigo 
547.º, e das decisões de simplificação 
ou de agilização processual, proferi-
das nos termos previstos no n.º 1 do 
artigo 6.º, salvo se contenderem com 
os princípios da igualdade ou do con-
traditório, com a aquisição processual 
de factos ou com a admissibilidade de 
meios probatórios.

Consequentemente, deverá ser elimina-
do o n.º 4 do art. 195.º da PNCPC.

 
PL, art. 157.º - Função e deveres das 

secretarias judiciais, n.º 2 - Incumbe à 
secretaria a execução dos despachos 
judiciais e o cumprimento das orien-
tações de serviço emitidas pelo juiz, 
bem como a prática dos actos que lhe 
sejam por este delegados, no âmbito 
dos processos de que é titular e nos 
termos da lei, cumprindo-lhe realizar 
oficiosamente as diligências necessá-
rias para que o fim daqueles possa ser 
prontamente alcançado.

Actual art.º 161.º, n.º 2 - Incumbe 
à secretaria a execução dos despachos 
judiciais, cumprindo-lhe realizar ofi-
ciosamente as diligências necessárias 
para que o fim daqueles possa ser 
prontamente alcançado.

A PNCPC prevê nesta norma a existên-
cia de dois instrumentos imprescindíveis a 
uma efectiva gestão processual por parte do 
juiz. Esta previsão não constitui, em si mes-

al de impugnação acabe por paralisar os 
processos, num efeito oposto à agilização 
pretendida pelo legislador, e por desincen-
tivar uma gestão activa do processo – para 
além de sobrecarregar desnecessariamente 
o tribunal superior com os recursos destas 
decisões.

Esta preocupação pode ser encontrada, 
por exemplo, no Direito norte-americano, 
onde a gestão processual está amplamente 
consagrada, ali se sublinhando a necessida-
de de concertação entre o magistrate judge, 
normalmente responsável pela gestão da 
discovery, e o district judge, a quem cabe 
decidir as reclamações dos actos daquele 
apresentadas pelas partes, devendo este 
respeitar o mais possível a gestão do pri-
meiro, de modo a desincentivar-se a recla-
mação.

Sem uma clarificação deste âmbito, a 
sorte da reforma ficará confiada aos tri-
bunais da Relação. Poderão estes adoptar 
uma jurisprudência menos próxima do es-
pírito da actual reforma do processo civil, 
“anulando” a gestão feita e substituindo-se 
ao tribunal de comarca na direcção do pro-
cesso em primeira instância – cfr. o recente 
Ac. do TRP de 4 de Outubro de 2012 (Maria 
Amália Santos), proc. 157279/11.7YIPRT.P1-
-Apelação 2.ª –; assim como poderão adop-
tar o caminho oposto, apenas revogando 
as decisões quando se mostrem violadores 
dos princípios que devem informar todo o 
processo civil, respeitando, tanto quanto 
possível, as opções de gestão do juiz titular 
do processo.

Se o legislador deseja manter o controlo 
do caminho e da sorte da reforma, justifica-
-se que deixe bem expresso qual é este ca-
minho, através, por exemplo, da extensão à 
gestão processual e à adequação formal do 
regime do recurso das decisões sobre as re-
clamações de nulidade previsto no art.195.º, 
n.º 4, do PNCP. 

Sugere-se a consagração da seguinte 
norma:

Proposta de Lei do Novo Código de Processo Civil
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ma, uma norma habilitadora da delegação 
de competências – sobre matérias que não 
constituam reserva de jurisdição, isto é, re-
serva de juiz, respeitando ainda aos tribu-
nais, enquanto órgão de soberania –, ape-
nas se prevenindo a sua existência.

Indo um pouco mais além, entendemos 
que se deveria prever, desde já um conjun-
to taxativo (e modesto) de actos delegáveis 
pelo juiz. Recordamos que, no Memorando 
de Entendimento sobre as Condicionalida-
des de Política Económica, estabelecido en-
tre Portugal e a Comissão Europeia, o Ban-
co Central Europeu e o Fundo Monetário 
Internacional, o Governo comprometeu-se 
rever o Código de Processo Civil, “reduzin-
do a carga administrativa dos juízes”.

Alteração do art. 157.º proposta:
Artigo 157.º

Função e deveres das secretarias 
judiciais

(…)

7 – Para os efeitos previstos no n.º 
2, o juiz pode delegar no escrivão da 
secção de processos, ou no funcio-
nário judicial que exerça as funções 
deste, mediante decisão expressa pro-
ferida nos autos, os seguintes actos :

a) marcação das diligências deter-
minadas pelo juiz, com respeito pelo 
disposto no art. 151.º;

b) realização de tentativa de con-
ciliação ou de outro ato de mediação 
do litígio determinado pelo juiz;

8 – A decisão do juiz referida no 
número anterior poderá remeter para 
o conteúdo de orientação de serviço 
escrita anteriormente proferida, que 
a integrará e da qual será dado conhe-
cimento às partes.

9 – Para os efeitos previstos no n.º 
2, o juiz pode delegar em escrivão de 
direito ou em secretário de justiça, 
mediante decisão escrita, os seguin-
tes actos :

a) decisão de realização das dili-
gências previstas no n.º 1 do artigo 
236.º,;

b) assinatura de editais, de ofícios e 
de outro expediente do tribunal que 
se limitem a dar execução a decisões 
anteriormente proferidas;

c) tomada de compromisso de 
honra ou ajuramentação de partes ou 
intervenientes acidentais;

d) recolha de autógrafos ou de ou-
tros dizeres manuscritos determinada 
pelo juiz;

e) direção de conferências de inte-
ressados, sorteios e licitações;

f) aposição de vistos em correição;

g) regular o cumprimento de car-
tas precatórias que tenham por objeto 
os actos  referidos nas alíneas c) e d);

h) regular o cumprimento de car-
tas rogatórias, quando não seja solici-
tada a intervenção do juiz.

Sobre esta nossa proposta, há a notar:
1 – A delegação prevista no n.º 7 deve ser 

casuística, proferida no processo, embora 
o juiz possa convocar o conteúdo de uma 
orientação de serviço (cfr. o n.º 8).

a) A maioria dos profissionais respon-
sáveis por uma pequena organização não 
gere directamente a sua agenda; limita-se 
a dar instruções para que um funcionário o 
faça. É o caso dos médicos ou dos gestores, 
por exemplo. O juiz só adoptará este méto-
do, previsto na al. a), se o desejar. Por exem-
plo, pode delegar com instruções sobre os 
dias da semana e os horários que pretende 
afectar a determinados actos. Depois, se 
o acto tem características normais, pode 
despachar no processo, por exemplo, “Au-
diência prévia, com os fins contidos no art. 
000.º. DN previstas no provimento 1/2014”; 
se o acto for anómalo, pode logo designar a 
data da diligência. Se o juiz pode “encarre-
gar a secretaria de realizar, por forma expe-
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dita, os contactos prévios necessários” (art. 
151.º, n.º 1, parte final) não se compreende 
que fique dependente de si, inevitavelmen-
te, o resultado da conjugação das disponi-
bilidades.

b) No caso previsto na al. b), está em 
causa apenas, obviamente, a mediação das 
partes, e já não a homologação de qualquer 
acordo que estas venham a celebrar. O juiz 
poderá delegar este acto num funcionário 
que já tenha revelado especiais aptidões 
para pôr os advogados a conversar, assim 
como o poderá fazer num funcionário que 
tenha frequentado uma acção de formação 
sobre mediação. Também aqui, tratando-se 
de uma faculdade e não de um imperativo 
dirigido ao juiz, poderá optar por não o fa-
zer, em alguns ou todos os casos, se enten-
der, por exemplo, que não tem condições 
(designadamente, recursos humanos sufi-
cientemente habilitados) para tanto. Mas 
não parece avisado eliminar tal possibili-
dade quando essas condições existirem e 
encontrarem eco na vontade do juiz.

2 – Prevê-se no n.º 8 a possibilidade de 
fundamentação per relationem, como for-
ma de agilizar a actividade do juiz.

3 – A delegação prevista no n.º 9 pode ser 
pontual, proferida no processo, ou genéri-
ca, através de orientação de serviço. Sobre 
os casos descritos nas diferentes alíneas do 
número, há a dizer:

a) prevê-se a delegação da própria deci-
são de consulta das bases de dados (que já 
estão directamente acessíveis aos funcio-
nários judiciais, diga-se);

b) alarga-se a possibilidade de delegação 
de actos de mero expediente corrente, ac-
tualmente limitado ao tratamento da cor-
respondência com outras entidades (nos 
termos previstos no mapa 1 do EFJ, respei-
tando ao secretário de justiça);

c) alguns destes actos já são feitos sem 
a presença do juiz (v.g., o compromisso de 
peritos prestado por escrito), generalizan-
do-se agora a solução;

d) nada impede que estes actos, por vezes 
praticados perante a entidade encarregada 
de realizar a perícia, sejam, nos restantes 
casos, delegados num oficial de justiça;

e) são diligências exigidas por alguns 
processos especiais, como o de divisão de 
coisa comum, delegáveis por alguns dos 
motivos já referidos.

f) trata-se de uma actividade burocráti-
ca, arquivística e administrativa, que não 
produz qualquer tipo de caso julgado (mais 
uma vez se lembra que o juiz só delegará o 
acto se confiar na competência do funcio-
nário judicial);

g) no lugar próprio, já se prevê na pro-
posta que nos actos deprecados que não 
importem a intervenção do juiz sejam pra-
ticados pela secção;

h) estamos perante uma norma que, na 
prática, estende às cartas rogatórias a alte-
ração de funções (agora por delegação) que 
a proposta já prevê para as cartas precató-
rias.

PL, art.º 270.º - Apensação de ações, 
n.º 2 - Os processos são apensados ao 
que tiver sido instaurado em primei-
ro lugar, salvo se os pedidos forem 
dependentes uns dos outros, caso em 
que a apensação é feita na ordem da 
dependência;

Actual art.º 275.º, n.º 2 - Os pro-
cessos são apensados ao que tiver sido 
instaurado em primeiro lugar, salvo 
se os pedidos forem dependentes uns 
dos outros, caso em que a apensação 
é feita na ordem da dependência, ou 
se alguma das causas pender em tri-
bunal de círculo, a ela se apensando 
as que corram em tribunal singular.

Alteração de redacção imposta pelo fim 
do tribunal colectivo.

Dever-se-á ter em atenção que na refor-
ma da organização judiciária em curso se 
prevê a criação de uma instância central, 
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onde, tendencialmente, serão tramitados 
os processos mais relevantes. Por esta ra-
zão, os lugares destas instâncias serão pro-
vidos com juízes de maior antiguidade e 
com nota de mérito. Ora, se se entende que 
os juízes necessitam de uma experiência 
superior e de uma competência profissio-
nal qualificada para tramitarem estas ac-
ções, não deverão elas ser apensadas às ac-
ções que pendam perante instâncias locais, 
cujos lugares serão providos por juízes que 
não têm que reunir estas qualidades.

Justifica-se, pois, a manutenção de uma 
regra paralela à que actualmente vigora.

PL, art. 272.º - Suspensão por deter-
minação do juiz ou por acordo das partes, 
n.º 4 - As partes podem acordar na 
suspensão da instância por períodos 
que, na sua totalidade, não exce-
dam três meses, desde que dela não 
resulte o adiamento da audiência fi-
nal. 

Actual art.º 279.º, n.º 4 - As partes 
podem acordar na suspensão da ins-
tância por prazo não superior a seis 
meses.

 
1. – O estado do problema
Conforme já referimos no comentário ao 

art. 3.º, n.º 3, os responsáveis pela reforma 
do processo civil de 1995/96 seguiram um 
caminho caracterizado por normas como a 
contida no arts. 279.º, n.º 4 – suspensão da 
instância por 6 meses , por mero acordo das 
partes, sendo o requerimento imotivado. 
Uma desproporcionada concepção do pro-
cesso civil como um processo de partes le-
vou à consagração de inúmeras normas que 
o vieram a tornar num processo das partes, 
sacrificando excessivamente os interesses 
públicos nele presentes, bem claros na re-
serva prevista no art. 1.º do CPC (proibição 
de autodefesa). Com efeito, nessa reforma, 
o legislador não se limitou a manter o pro-

cesso de partes – reservando-lhes a dispo-
nibilidade do objecto da instância (ou da 
sua dimensão subjectiva) –, tendo dado aos 
litigantes e seus mandatários o controlo do 
ritmo do processo civil público, predisposto 
pelo Estado.

O processo judicial não deve ser confun-
dido ou transformado num meio alternati-
vo de resolução de litígios – ou num proces-
so arbitral, com um rito na disponibilidade 
das partes. Há muitos interesses envolvi-
dos, para além dos transportados pelos li-
tigantes, não sendo o mais pequeno deles a 
eficiente gestão dos recursos do sistema de 
justiça estadual. Não pode o processo judi-
cial ser livremente manuseado pelas partes, 
com custos incomportáveis para o sistema, 
quer financeiros – que prejudicam a reali-
zação da justiça nos demais casos –, quer 
de imagem – a morosidade estatística das 
acções e os adiamentos de diligências, tam-
bém provocados pelas sucessivas suspen-
sões, causam elevadíssimos danos à ima-
gem da justiça. No contexto que nos ocupa, 
esquecer a vertente pública do processo ju-
dicial é, claramente, cuidar da árvore sem 
atentar nas necessidades da floresta.

As partes devem ter presente que o re-
curso à dispendiosa e pesada via judicial é 
a última alternativa. Mas, uma vez trilhado 
este caminho, ele será desejavelmente cé-
lere (sem suspensões) e normalmente liti-
gioso. As demoradas tentativas de acordo 
devem ser feitas a montante. E se não o fo-
rem, a normal duração do processo oferece 
já largos meses aos litigantes para, sem ne-
cessidade de o suspenderem, conversarem 
e chegarem a acordo – como é prática trivial 
nos sistemas da common law.

A opção do legislador de 1995/1996 teve 
pesados custos para o sistema de justiça, 
em especial no processo declarativo co-
mum. A duração média das acções de pro-
cesso comum declarativo mais do que du-
plicou, como se pode ver na tabela seguinte.
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Dir-se-á que este é um pro-
blema transversal ao sistema 
de justiça, não dizendo apenas 
respeito ao processo civil, não 
decorrendo das referidas op-
ções legislativas. Não é assim. 
O gráfico seguinte revela que o 
problema do aumento da mo-
rosidade das acções diz apenas 
respeito ao processo civil, ten-
do surgido, com a sua actual 
dimensão, após a reforma de 
1995/1996 :

Tabela 1 – Duração média das acções cíveis

Fonte: DGPJ/MJ (siej.dgpj.mj.pt)

Na tabela seguinte, pode verificar-se que as três acções mais frequentes no processo co-
mum declarativo (não sujeitas a quaisquer regras processuais especiais) reflectiram esta 
opção do legislador de dar às partes o poder de parar o processo.

Tabela 2 – Duração média das acções cíveis, por objecto mais frequente:

Fontes/Entidades: DGPJ/MJ, PORDATA
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2. – Soluções alternativas
A solução legal existente não é uma ine-

vitabilidade. No recente estudo A Justiça 
Económica em Portugal , é defendido com 
notável desassombro que o caminho a se-
guir para dotar o processo civil de maior 
celeridade e eficiência (sem deixar de pro-
mover a realização da justiça material) pas-
sa também por “impossibilitar a suspensão 
da instância ou o adiamento do julgamen-
to por mera iniciativa da partes, exigindo 
sempre intervenção do juiz” .

No mesmo sentido, as mais recentes 
reformas de fôlego da lei processual civil 
nos países da Europa ocidental, colocan-
do uma ênfase invulgar na necessidade de 
confiar ao juiz a gestão do processo, depo-
sitam nas suas mãos, de acordo com um 
juízo de conveniência e de oportunidade, 
a decisão de suspensão da instância – não 
tendo as partes a faculdade de travarem a 
marcha do processo –, sendo esta obriga-
tória apenas em casos excepcionais – como 
o falecimento de uma parte. Esta opção 
pode ser encontrada no art. 126.º, n.º 1 do 
novo Code de procédure civile (CPC) suí-
ço (com início de vigência em 01.01.2011) 
ou no § 251 da Zivilprozessordnung (ZPO) 
alemã, amplamente reformada em meados 
da década passada – aqui se exigindo que, 
para que seja ordenada, se considere que 
a suspensão facilitará uma transacção ou 
que existem outras razões ponderosas que 
a justifiquem. Na Noruega, a recente Lov 
om mekling og rettergang i sivile tvister 
(tvisteloven – tvl, com início de vigência em 
01.01.2008), para além de prever a gestão 
efectiva da causa pelo juiz (Kapittel 9, § 9-4), 
admite a suspensão do processo por inicia-
tiva das partes, para que procurem outros 
meios de resolução do litígio, mas por uma 
única vez (Kapittel 16, § 16-17).

3. – A proposta de lei
A letra do actual art. 279.º, n.º 4, não ofe-

rece grande margem para exegeses. Uma 

interpretação mais restritiva é, no entanto, 
ensaiada pelos tribunais de primeira ins-
tância. Presumindo que o legislador consa-
grou as soluções mais acertadas, diversos 
tribunais têm entendido que os litigantes 
apenas gozam desta prorrogativa “potesta-
tiva” por uma única vez, estando os novos 
requerimentos de suspensão da instância 
por acordo das partes sujeitos à apreciação 
do juiz, nos quadros do n.º 1 do mesmo ar-
tigo – onde se exige um “motivo justificado” 
(que até pode ser uma nova tentativa séria 
de composição extrajudicial do litígio).

Pondo fim a estas veleidades interpreta-
tivas jurisprudenciais, a PNCPC vem deixar 
bem claro que as partes podem provocar 
potestativa e imotivadamente a suspensão 
do processo dezenas de vezes, desde que o 
somatório dos períodos de suspensão re-
queridos não exceda os 90 dias. Na prática 
podem, pois, requerer a suspensão da ins-
tância por um dia… noventa vezes .

O legislador prepara-se para seguir “em 
contramão” com o sentido adoptado pelas 
mais recentes reformar do processo civil 
além-fronteiras, prosseguindo por um ca-
minho que teve os resultados estatísticos já 
mencionados. Este tipo de soluções legais 
– que convertem o processo judicial num 
processo privado (não apenas de partes), 
no lugar de o tornarem célere e de último 
recurso – tornam desinteressante o recurso 
aos mecanismos alternativos de resolução 
de litígios – já que o oneroso processo ju-
dicial é convertido num –, o que representa 
um aumento dos custos de funcionamento 
do sistema. 

4. – A nossa proposta
Do raciocínio expendido resulta que o 

caminho a adoptar deve ser o oposto. Deve 
ser consagrada uma solução no sentido 
proposto no estudo A Justiça Económica 
em Portugal. A entender-se que ela não é 
viável, de imediato, por falta do necessá-
rio consenso entre os responsáveis pela 
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reforma, dever-se-á clarificar a norma no 
sentido de só ser permitido às partes obter 
potestativamente a suspensão da instância 
por uma vez, ficando os restantes requeri-
mentos sujeitos à disciplina prevista  no n.º 
1 do artigo em análise.

Com isto não ficam as partes despropo-
sitadamente sacrificadas. Imagine-se que, 
tendo requerido a suspensão por uma úni-
ca vez, as partes se encontram com pers-
pectivas sérias de acordo em brevíssimo 
prazo. Podem, nesse caso, requerer a sus-
pensão, ficando esta ao critério do juiz nos 
termos da parte final do n.º 1 do artigo 272.º. 
Por sua vez, o juiz, em respeito ao sentido 
das normas em causa – e da que consagra o 
dever de boa gestão processual (art. 6.º, n.º 
1) –, não deverá deferir tal pretensão se não 
ficar convencido com suficiente segurança 
de que se trata de uma situação excepcio-
nal, em que os inconvenientes do imediato 
prosseguimento do processo ultrapassam 
claramente as suas vantagens (tidas pelo 
legislador por tendencialmente prevale-
centes). Nessa apreciação, deve ser particu-
larmente exigente, sob pena de devolver às 
partes precisamente os poderes que se lhes 
pretende limitar.

Sugere-se a seguinte redacção para o n.º 
4 do novo art. 272.º:

Artigo 272.º
Suspensão por determinação do juiz ou 

por acordo das partes
(…)
4. As partes podem acordar na suspen-

são da instância uma vez, por prazo não 
superior a três meses, desde que dela não 
resulte o adiamento da audiência final.

PL, art. 597.º  ~ Termos posteriores 
aos articulados nas ações de valor não supe-
rior a metade da alçada da Relação:

Findos os articulados, sem prejuí-
zo do disposto no artigo 590.º, o juiz, 
consoante os casos: 

a) Assegura o exercício do contra-
ditório quanto a exceções não deba-
tidas nos articulados;

b) Convoca audiência prévia;

c) Profere despacho saneador, nos 
termos do no n.º 1 do artigo 595.º;

d) Determina, após audição das 
partes, a adequação formal, a sim-
plificação ou a agilização processual, 
nos termos previstos no n.º 1 do arti-
go 6.º e no artigo 547.º;

e) Profere o despacho previsto no 
n.º 1 do artigo 596.º;

f) Profere despacho destinado a 
programar os actos a realizar na au-
diência final, a estabelecer o número 
de sessões e a sua provável duração e a 
designar as respectivas datas;

g) Designa logo dia para a audiên-
cia final, observando o disposto no 
artigo 151.º

Actual 10.º, n.os 1 e 2, do RPCE:

n.º  1 – Recebidos os autos, o juiz 
profere despacho saneador onde co-
nhece imediatamente:

a) De todas as excepções dilatórias 
e nulidades processuais suscitadas pe-
las partes ou que deva apreciar oficio-
samente;

b) Do mérito da causa, se o estado 
do processo o permitir.

2 – Quando não possa julgar de 
imediato a causa, o juiz ordena a prá-
tica das diligências ou dos actos ne-
cessários e adequados ao fim do pro-
cesso em curso, designadamente:

a) Convoca audiência preliminar, 
para selecção da matéria de facto ou 
exercício do contraditório;

b) Designa dia para a audiência fi-
nal.

Estamos perante uma novidade, relati-
vamente ao projecto submetido a discussão 
pública em Outubro de 2012. Não oferece 
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qualquer dificuldade alcançar o propósito 
da norma: dotar o processo de uma maior 
plasticidade na sua fase intermédia (sane-
amento), quando o valor da causa sugere a 
sua maior simplicidade.

Esta flexibilização do rito processual é 
desejável, tendo sido por nós sugerida em 
anterior parecer. Todavia, contemporânea 
desta, há outra novidade que vem retirar 
boa parte de interesse prático à norma em 
análise. Referimo-nos à ampla possibilida-
de de adequação formal (art. 547.º da PN-
CPC), a qual já habilita o tribunal e as par-
tes a adaptarem o guião processual ao caso 
concreto – tanto nos casos aqui referidos, 
como em quaisquer outros.

Regista-se, ainda, que, na concessão 
aqui feita à gestão processual, é oferecido 
um leque de opções taxativo, ficando, pois, 
aquém daquilo que a disposição geral sobre 
a adequação formal já possibilita.

Aceitando-se que a previsão deste regi-
me simplificado possa manter, ainda assim, 
algum interesse – tornando mais evidente a 
importância da simplificação do rito pro-
cessual nestas acções –, entendemos que a 
norma carece de alguns aperfeiçoamentos.

Começamos por sublinhar que ela não 
contém, quer uma hipótese legal (facti-spe-
cies), quer um critério de aplicação.

Com efeito, a PNCPC lança a hipótese 
legal para a epígrafe do artigo, deixando 
o seu corpo e alíneas, onde está prevista a 
norma, órfã de facti-species. Um enuncia-
do legal completo deve incluir a hipótese 
em questão, isto é, deve ter uma formula-
ção próxima desta: “Nas ações de valor não 
superior a metade da alçada da Relação, 
findos os articulados, sem prejuízo do dis-
posto no artigo 590.º, o juiz, consoante os 
casos: (…)”.

Pelo que respeita ao critério justificati-
vo da aplicação concreta desta disposição, 
afigura-se-nos não estar ele suficientemen-
te densificado. A norma é, na sua letra, algo 

redundante. Também nas acções de valor 
superior ao referido, fora do âmbito de apli-
cação da norma, portanto, o juiz, consoante 
os casos, pratica estes actos, directamente 
por força do disposto nos artigos anterio-
res… Importaria clarificar do que falamos 
quando falamos de “consoante os casos”. 
Considerando os propósitos da reforma do 
Processo Civil, esta clarificação poderá ser 
feita neste sentido: “Nas ações de valor não 
superior a metade da alçada da Relação (…), 
o juiz, consoante a necessidade e a adequa-
ção do ato ao fim do processo em curso: (…)”

Resulta das considerações expendidas, e 
a manter-se a opção pela sua consagração, 
ser conveniente aperfeiçoar a redacção da 
norma nos seguintes termos: 

Artigo 597.º
Regime simplificado
Nas ações de valor não superior a meta-

de da alçada da Relação, findos os articu-
lados, e sem prejuízo do disposto no artigo 
590.º [gestão inicial] e no n.º 1 do artigo 
595.º [despacho saneador], o juiz, após 
apreciação dos requerimentos probatórios, 
limitar-se-á a designar a data para a rea-
lização da audiência final, tendo em conta 
a duração provável das diligências proba-
tórias a realizar antes do julgamento, com 
respeito pelo disposto no artigo 151.º.

Desta norma não se poderá retirar que, 
nos casos nela não previstos, o juiz e as 
partes não podem simplificar a forma pro-
cessual, na fase intermédia do processo, 
estando vinculadas, sob pena de nulidade, 
a observar o estrito rito previsto nos arts. 
590.º e segs.. Como é evidente, podem.

Pretende-se, apenas, com a previsão 
deste procedimento simplificado, consa-
grar um regime onde a gestão processual e 
a adequação formal funcionarão num sen-
tido inverso. Se, nas acções de maior valor, 
o tribunal deve adoptar, por regra, o regime 
mais solene, sem prejuízo de o poder sim-
plificar, quando se justifique, amparando-
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-se na adequação formal, já nas acções aqui 
previstas o tribunal deve adoptar, por re-
gra, o regime simplificado, sem prejuízo de 
o poder densificar – convocando uma ten-
tativa de conciliação, por exemplo –, quan-
do essa opção se mostre adequada.

PL, art. 807.º - Garantia do crédito 
exequendo, n.º 1 - Na falta de conven-
ção em contrário, a penhora já feita 
na execução converte-se automatica-
mente em hipoteca ou penhor, que 
se manterão até integral pagamento, 
sem prejuízo do disposto no artigo 
809.º 

Actual 883.º, n.º 1 - Na falta de 
convenção em contrário, vale como 
garantia do crédito exequendo a pe-
nhora já feita na execução, que se 
manterá até integral pagamento, sem 
prejuízo do disposto no artigo 885.º. 

A crítica mais importante a dirigir a esta 
novidade legislativa é a de que a solução 
consagrada não foi suficientemente debati-
da, não tendo sido abordada pela Comissão 
da Reforma do Processo Civil ou sujeita a 
discussão pública. 

O mecanismo de preservação da garan-
tia do crédito aqui previsto surge como res-
posta ao efeito agora fixado para o acordo 
de pagamento: a extinção da execução – cfr. 
o art. 806.º, n.º 2, da PNCPC. Este efeito não 
é o mais natural, defendendo-se a manu-
tenção do actualmente existente (suspen-
são da execução). Insistindo-se na extinção 
da execução, por efeito da apresentação do 
acordo de pagamento, valem as considera-
ções que se seguem.

Quer pela sua absoluta novidade, quer 
pela complexidade da solução proposta 
– o que comporta um elevado grau de im-
previsibilidade das suas repercussões prá-
ticas –, entendemos que o seu sucesso só 
poderá ser garantido se o regime previsto 
for simples e absolutamente coerente (e 

consequente). O legislador, no desenvol-
vimento dos efeitos da conversão prevista 
neste artigo, deve assumir que passamos a 
estar perante garantia reais substantivas, 
aplicando-se os regimes destas em todas as 
situações que venham a ocorrer (renovação 
da execução, nova execução, distrate, efei-
tos da declaração de insolvência, etc.), sem 
quaisquer excepções ou especialidades.

Dever-se-ão, pois, evitar ao máximo 
quaisquer referências aos regimes da hipo-
teca e do penhor assim constituídos, deven-
do valer para estes o regime que vigoraria se 
tivessem sido constituídos por outro meio.

Por esta razão, defendemos que deve ser 
eliminada parte do segmento final do n.º 1 
do art. 807.º da PNCPC – “que se manterão 
até integral pagamento” –, valendo sobre 
esta questão os regimes normais de extin-
ção destas garantias substantivas.

Pela mesma razão, entendemos que o re-
gime supletivo, o regime que vigorará “por 
defeito” deverá ser o que dá uma resposta 
mais simples ao problema: nada dizendo as 
partes, extinguindo-se a execução, extin-
guem-se as penhoras existentes.

Em sentido oposto, e porque defende-
mos a eliminação dos n.os 1 e 2, deve ser 
previsto o aproveitamento da prioridade da 
garantia extinta (a penhora) para as novas 
garantias.

Redacção proposta:
Artigo 807.º
Garantia do crédito exequendo
1. Se o exequente declarar que não pres-

cinde da penhora já feita na execução, esta 
converte-se automaticamente em hipoteca 
ou penhor, aproveitando estas garantias 
da prioridade que aquela tenha, sem pre-
juízo do disposto no artigo 809.º.

(…)
 

PL, 2.º (novo) -  Se o bem vier a ser 
vendido ou adjudicado, livre do ónus 
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da hipoteca ou do penhor, o exe-
quente será pago do saldo do seu cré-
dito pelo produto da venda ou adju-
dicação, com a prioridade da penhora 
por cuja conversão se constituíram.

3.º (novo) - As garantias são le-
vantadas, procedendo-se ao cance-
lamento das respectivas inscrições, 
mediante documento comprovativo 
do integral cumprimento do plano 
de pagamento.

Pelas razões acima expostas – necessida-
de de simplificação e de coerência com todo 
o restante regime processual e substantivo 
–, entendemos que os n.os 2 e 3 deste artigo 
devem ser eliminados, por serem desneces-
sários – ressalvada a referência à prioridade 
da penhora, que pode ser integrada no n.º 1. 
Não devem ser introduzidos desvios desne-
cessários ao regime regra destas garantias 
substantivas, assim como não se devem 
prever efeitos redundantes em relação a 
esse regime geral.

O que se prevê nestes números já resul-
ta, no essencial, dos regimes normais da 
hipoteca e do penhor e do disposto no nú-
mero anterior – por exemplo, a extinção da 
garantia ocorrerá, por regra, por acordo ou 
nos termos previstos nos arts. 677.º e 730.º 
do Código Civil (em especial da al. a) deste 
último artigo, se se admitir a existência de 
penhor sem desapossamento).

 
PL 4.º-  O disposto no n.º 1 não 

obsta a que as partes convencionem 
outras garantias adicionais ou subs-
tituam a resultante da conversão da 
penhora.

Actual - O disposto no núme-
ro anterior não obsta a que as partes 
convencionem outras garantias adi-
cionais, ou substituam a resultante da 
penhora.

Nada há a referir. 
À máxima simplificação do instituto por 

nós proposta apenas deve abrir uma excep-
ção. De modo a facilitar o acordo de paga-
mento, nos casos em que a penhora incide 
sobre coisa móvel não sujeita a registo que 
tenha o executado por fiel depositário, deve 
admitir-se um penhor sem desapossamen-
to – como excepção ao disposto no art. 669.º 
do Código Civil.

Todavia, convencionando as partes que 
a coisa empenhada se manterá na dispo-
nibilidade material do executado, deverá 
a constituição do penhor e a descrição da 
coisa empenhada constar do registo infor-
mático de execuções – assim se suprindo a 
função do desapossamento. 

Em coerência com esta solução, deve ser 
alterado o art. 786.º da PNCPC (art. 864.º do 
CPC).

O artigo comentado e os demais afecta-
dos, em conformidade com o ora proposto, 
devem ficar com a seguinte redacção:

Artigo 807.º
Garantia do crédito exequendo
1. Se o exequente declarar que não pres-

cinde da penhora já feita na execução, esta 
converte-se automaticamente em hipoteca 
ou penhor, aproveitando estas garantias 
da prioridade que aquela tenha, sem pre-
juízo do disposto no artigo 809.º.

2. O disposto número anterior não obs-
ta a que as partes convencionem outras 
garantias adicionais ou substituam a re-
sultante da conversão da penhora.

3. As partes podem convencionar que a 
coisa empenhada fique na disponibilidade 
material do executado.

4. O agente de execução comunica à 
Conservatória do Registo Predial ou à 
Conservatória do Registo Automóvel, con-
soante o caso, a conversão da penhora em 
hipoteca e, após o cumprimento do acordo, 
a extinção desta.
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Artigo 717.º
Registo informático de execuções
(…)
2. Do mesmo registo consta também 

o rol das execuções findas ou suspensas, 
mencionando-se, além dos elementos refe-
ridos no número anterior:

a) a d) (…)
e) A extinção da execução por acordo de 

pagamento em prestações ou por acordo 
global;

f) A conversão da penhora em penhor, 
nos casos previstos no n.º 3 do artigo 807.º;

g) O cumprimento do acordo de paga-
mento em prestações ou do acordo global, 
previstos nos artigos 806.º e 810.º.

(…)

Artigo 786
Citações
1. Concluída a fase da penhora e apu-

rada, pelo agente de execução, a situação 
registral dos bens, são citados para a exe-
cução, no prazo de 5 dias:

a) (…);
b) Os credores que sejam titulares de 

direito real de garantia sobre os bens pe-
nhorados, registado ou conhecido, incluin-
do de penhor cuja constituição conste do 
registo informático de execuções, para re-
clamarem o pagamento dos seus créditos.

(…)
As alterações aos artigos 807.º e 808.º 

da PNCPC obrigam a um pequeno ajusta-
mento na redacção do art. 810.º, n.º 3, da 
PNCPC.

PL, art. 808.º - Consequência da 
falta de pagamento, 1.º - A falta de pa-
gamento de qualquer das prestações, 
nos termos acordados, importa o 
vencimento imediato das seguintes, 
podendo o exequente requerer a re-

novação da execução para satisfação 
do remanescente do seu crédito, apli-
cando-se o disposto n.º 4 do artigo 
850.º. 

Actual art.º 884.º, 1.º - A falta de 
pagamento de qualquer das presta-
ções, nos termos acordados, importa 
o vencimento imediato das seguin-
tes, podendo o exequente requerer 
o prosseguimento da execução para 
satisfação do remanescente do seu 
crédito.

Nada há a referir (embora se pudesse eli-
minar o segmento “importa o vencimento 
imediato das seguintes”, por ser redundan-
te: cfr. o art. 781.º do Código Civil).

 
PL, 2.º (novo) - Na execução reno-

vada a penhora inicia-se pelos bens 
sobre os quais tenha sido constitu-
ída hipoteca ou penhor nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 807.º, 
reportando-se aquela à data da primi-
tiva penhora, e só pode recair noutros 
quando se reconheça a insuficiência 
deles para conseguir o fim da execu-
ção.

A primeira parte da norma é útil. Dela 
resulta que a hipoteca e o penhor constitu-
ídos nos termos previstos no número ante-
rior se regem pelas regras próprias destas 
garantias substantivas, pelo que, renovada 
a execução, valem como tal – exigindo-se 
nova penhora do bem e não uma mera re-
conversão da garantia.

Sobre o segmento intermédio da norma 
– “reportando-se aquela à data da primitiva 
penhora” –, convém distinguir:

a) o aproveitamento da data da penho-
ra (ou seu registo) para as novas garantias 
substantivas;

b) o aproveitamento da data das garan-
tias (que é a da primitiva penhora) para a 
nova penhora (em caso de renovação da 
instância).
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O primeiro efeito deve estar previsto, 
embora já decorra do sentido da norma: 
trata-se de uma conversão, pelo que, à se-
melhança do que ocorre com a conversão 
do arresto em penhora, o acto convertido 
tem (continua a ter) por data de “consti-
tuição” aquela em que foi originariamen-
te praticado (ou registado). Este primeiro 
efeito estava referido no n.º 2 do artigo an-
terior da PNCPC, estando previsto no n.º 1 
desse artigo, de acordo com a redacção por 
nós proposta.

Sendo claro que a hipoteca e o penhor 
têm a data do acto convertido (a primitiva 
penhora), quer se diga isto claramente na 
lei, quer não, torna-se inútil “perturbar” a 
data em que se considera praticada a nova 
penhora (em caso de renovação da instân-
cia). Esta tem a (nova) data em que efectiva-
mente foi praticada, mas o exequente não 
deixa de ter a garantia substantiva que ad-
quiriu no acordo de pagamento, resultante 
da conversão da primitiva penhora (e com 
a data desta), pelo que, no concurso, inde-
pendentemente da data da nova penhora, 
pode fazer valer estas garantias substanti-
vas (anteriores).

A PNCPC prevê, no n.º 2 do artigo se-
guinte, o segundo efeito. Fá-lo inutilmen-
te, como se demonstrou: a prioridade da 
garantia substantiva constituída anterior-
mente sobre uma eventual nova penhora já 
constitui o regime regra. Apenas é necessá-
rio, como referido, fixar a data em que se 
considera constituída (ope legis) a garantia 
substantiva, e não a data em que se consi-
dera efectuada a nova penhora.

Ainda a propósito desta inútil consagra-
ção daquele segundo efeito, fazer retrotrair 
a data da nova penhora à data da primitiva 
(esquecendo que o exequente já está pro-
tegido com as garantias substantivas, que, 
obviamente, não se extinguem com a reno-
vação da instância) trará algumas compli-
cações processuais.

Admitamos que, durante o período de 
extinção, um outro credor instaura uma 
execução contra o mesmo executado. Con-
siderando que não há penhora anterior ou 
execução pendente, a nova execução não é 
suspensa (arts. 871.º do CPC e 794.º da PN-
CPC), seguindo para a convocação de cre-
dores e para a venda. O primitivo exequen-
te é convocado para reclamar o seu crédito, 
já que detém uma garantia real (arts. 864.º 
do CPC e 786.º da PNCPC).

Entretanto, o acordo de pagamentos não 
é cumprido e este primitivo credor renova a 
sua execução. Nesta, é realizada a penhora 
dos bens garantidos. De acordo com a PN-
CPC, esta penhora terá a “prioridade” da 
primitiva. Daqui decorre que, na segunda 
execução vai surgir notícia uma penhora 
mais “antiga” (embora ulterior), sendo ne-
cessário suspender este segundo processo 
serodiamente (arts. 871.º do CPC e 794.º da 
PNCPC), quando já foi cumprida a convo-
cação de credores e, quem sabe, a venda vai 
avançada.

Todas estas perturbações processuais 
podem ser evitadas se, simplesmente, não 
se retrotrair a data da penhora na execução 
renovada, deixando-se apenas funcionar a 
garantia real substantiva do primitivo exe-
quente (que já beneficia da prioridade da 
primitiva penhora).

Redacção proposta:
Artigo 808.º
Consequência da falta de pagamento
1. (…).
2. Na execução renovada, a penhora 

inicia-se pelos bens sobre os quais tenha 
sido constituída hipoteca ou penhor, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 807.º, 
só podendo recair noutros quando se reco-
nheça a insuficiência deles para conseguir 
o fim da execução.

3. (…).
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PL, 3.º (novo) - Se os bens referi-
dos no número anterior tiverem sido 
entretanto transmitidos, a execução 
renovada seguirá directamente contra 
o adquirente, se o exequente preten-
der fazer valer a garantia.

Nada há a referir.

PL, art. 857.º - Fundamentos de 
oposição à execução baseada em requeri-
mento de injunção (cfr. actual art.º 814.º, 
n.ºs 2 e 3), 3.º (novo) -  Independen-
temente de justo impedimento, o 
executado é ainda admitido a deduzir 
oposição à execução com fundamen-
to:

a) Na manifesta improcedência, 
total ou parcial, do requerimento de 
injunção;

b) Na ocorrência, de forma evi-
dente, de exceções dilatórias que, 
caso tivessem sido suscitadas no pro-
cedimento de injunção, obstariam à 
aposição da fórmula executória.

Em parecer anterior, sugerimos a se-
guinte redacção para a norma em apreço:

3 – Independentemente de justo impe-
dimento, é ainda admissível a invocação 
da manifesta improcedência, total ou 
parcial, do requerimento de injunção ou 
a ocorrência, de forma evidente, de excep-
ções dilatórias que impedissem o tribunal, 
chamado a pronunciar-se sobre o requeri-
mento injuntivo, de lhe conferir força exe-
cutiva.

A redacção por nós sugerida descreve 
uma realidade hipotética e alternativa efec-
tivamente prevista na lei: a intervenção 
do juiz no processo judicial, quando, após 
a remessa dos autos do procedimento de 
injunção à distribuição – por frustração da 
tentativa de notificação do requerido –, é 
(oficiosamente) convocado pela lei para se 
pronunciar sobre o requerimento de injun-
ção, entretanto transmutado em petição 

inicial, se o réu, depois de finalmente citado 
já no processo judicial, não tiver oferecido 
contestação e a sua revelia for operante – 
cfr. os arts. 2.º e 17.º, n.º 2, do regime anexo 
ao Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de Setembro.

Pretende-se, assim, que a um executado 
embargante, relevantemente revel no pro-
cedimento de injunção, seja assegurada a 
mesma posição jurídica de que gozaria na 
hipótese mais simples de formação de um 
título com a natureza de sentença. Este re-
forço da sua posição permite evitar que a 
equiparação prevista no n.º 1 do artigo co-
mentado não passe no crivo da apreciação 
da sua conformidade à Constituição: se a 
lei fundamental consente que a decisão de 
conferir força executiva à petição, profe-
rida ao abrigo do art. 2.º do regime anexo 
ao Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de Setem-
bro – assente apenas no requerimento de 
injunção (transmutado em petição inicial) 
e na constatação da revelia do réu –, tenha 
a força executiva de uma sentença – por 
não ocorrerem excepções dilatórias –, en-
tão também deverá permitir que o requeri-
mento de injunção sobre o qual o juiz não 
se pronunciou antes da formação do título 
– por não ter sido remetido à distribuição 
e por não haver revelia na fase declarativa 
–, mas sobre o qual agora se pode pronun-
ciar nos mesmos exactos termos, tenha tal 
força.

As diferenças da redacção sugerida, re-
lativamente à dada à norma que consta da 
PNCPC são, em grande medida, formais, 
mas não só formais. Com a redacção da 
PNCPC, a norma ganha em clareza com a 
distribuição das hipóteses por alíneas, mas 
a redacção da alínea b) não é a mais feliz.

A nova redacção também descreve uma 
realidade hipotética e alternativa. Con-
figura-se a hipótese de “exceções dilató-
rias que, caso tivessem sido suscitadas no 
procedimento de injunção, obstariam à 
aposição da fórmula executória”. Todavia, 
mostra-se pouco rigoroso apresentar como 
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hipótese o caso em que o suscitar de uma 
excepção dilatória ainda “no procedimento 
de injunção” – ou seja, o caso de dedução 
de oposição com esse fundamento – obsta 
à aposição da fórmula executória, como se 
casos houvesse nos quais essa dedução não 
obstasse.

Basta que, em oposição deduzida ao pro-
cedimento de injunção, seja deduzida uma 
excepção dilatória – ou apresentada uma 
qualquer outra defesa – para que não haja 
lugar à aposição da fórmula executória – 
sendo o processo enviado para o tribunal 
competente. Ou seja, a inadmissibilidade 
da aposição daquela fórmula decorre, não 
da ocorrência da excepção, afirmada esta 
com base num juízo sobre o mérito da in-
vocação, mas apenas (automaticamente) da 
mera invocação.

Como referimos, a realidade alternativa 
a considerar deve ser a que, pela via mais 
simples, permite a formação de um título 
com a natureza de sentença, com maior pa-
ralelismo com a situação que se apresenta 
no processo de execução – que é, recorde-
-se, a de um executado embargante que 
não deduziu oposição ao requerimento de 
injunção. Ora, esta realidade hipotética não 
é aquela em que são “suscitadas no procedi-
mento de injunção” (sic) excepções dilató-
rias, mas sim aquela em que apreciação da 
regularidade da instância é oficiosamente 
apreciada pelo juiz – ao abrigo do mencio-
nado art. 2.º, depois de frustrada a citação 
do requerido, distribuídos os autos de in-
junção citado o agora réu, que permanece 
revel (relevantemente).

Neste contexto, não tem mais cabimen-
to falar-se de “aposição da fórmula execu-
tória” (sic). A “aposição da fórmula executó-
ria” é um acto da competência do secretário 
de justiça, nos termos previstos no art. 14.º, 
n.º 1 do regime anexo ao Decreto-Lei n.º 
269/98, de 1 de Setembro, e pressupõe, pre-
cisamente, que não seja deduzida oposição. 
Um título que simplesmente dote a injun-

ção de força executiva – e que passe no crivo 
de um juízo sobre a inexistência de excep-
ções dilatórias – apenas pode surgir no con-
texto da intervenção oficiosa do juiz, isto 
é, nos casos de inexistência de oposição e 
de contestação. Todavia, desta intervenção 
pode resultar uma decisão de “conferir for-
ça executiva à petição”, mas não de “aposi-
ção da fórmula executória”.

O plano em que a hipótese da alínea b) 
se movimenta e se deve movimentar é pre-
cisamente o da intervenção do juiz. É nesse 
plano que se deve colocar a questão de sa-
ber se uma determinada excepção dilatória 
ocorre ou não “de forma evidente”, porque 
o que está em causa é retomar o mesmo cri-
tério que se apresentaria ao juiz nos termos 
do art. 2.º do regime anexo ao Decreto-Lei 
n.º 269/98, de 1 de Setembro. 

Pois bem, o primeiro passo para que 
não subsistam quaisquer dúvidas de que 
a alínea b) do n.º 3.º do art. 857.º é um eco 
perfeito daquele art. 2.º é manter a mesma 
terminologia.

Considerando que na redacção da alínea 
a) se prescinde da invocação da realidade 
alternativa – fala-se de improcedência do 
requerimento de injunção, quando, em al-
ternativa, o que estaria em causa seria a im-
procedência do pedido (depois de tomado 
o requerimento de injunção como petição), 
e nada se refere sobre a impossibilidade de 
aposição de fórmula executória ou de ou-
tra forma de atribuição de força executiva, 
como é feito na al. b) –, propõe-se a seguinte 
redacção para a norma:

3. Independentemente de justo impe-
dimento, o executado é ainda admitido a 
deduzir oposição à execução com funda-
mento:

a) Na manifesta improcedência, total 
ou parcial, do requerimento de injunção;

b) Na ocorrência, de forma evidente, no 
procedimento de injunção de exceções dila-
tórias de conhecimento oficioso.
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Rectificações formais
Durante a análise da proposta de lei, fo-

ram detectados os seguintes lapsos:
572.º, n.º 1 - O artigo tem n.º 1, mas não 

n.º 2; eliminar a numeração
Resta acrescentar que, na exposição de 

motivos, pela sua extensão e relevância, de-
vem ser introduzidos números de parágra-
fo ou de secção, facilitando as citações que 
dela se fizerem futuramente».

2. Outros Considerandos

O Conselho Superior da Magistratura, 
tal como foi dito logo no primeiro parecer 
(em Março de 2012), concorda ser necessá-
rio e urgente que se intervenha no sentido 
de simplificar e agilizar um Processo Civil 
que, se bem que com inegável saber, foi 
construído para um tempo que já passou e 
que vai mostrando não servir para as exi-
gências de resposta rápida que a vida do 
dia-a-dia da nossa sociedade impõe. 

Uma complicada engrenagem – a per-
mitir mil e um esconderijos, alçapões, re-
querimentos, incidentes, avanços e recuos, 
recursos de tudo e de nada, com prolon-
gamento, ad infinitum, de casos em que o 
problema deixa de residir na falta de deci-
sões, mas nas formas de, artificialmente, 
manter vivo o processo – não faculta a exi-
gível prontidão.

A reforma em curso parte desses pres-
supostos (o que se saúda), pois, para além 
de limitar as possibilidades impugnató-
rias, afirma o reforço do poder de direcção 
(equidistante) do processo pelo juiz (cujo 
interesse, face ao objecto da causa, é tão-só 
o da administração da Justiça), transpondo 
para aqui o princípio da gestão processual 
consagrado no processo civil experimental, 

que – recorde-se – se traduzia no dever de 
(nomeadamente):

«a) Adoptar a tramitação processual ade-
quada às especificidades da causa e adaptar 
o conteúdo e a forma dos actos processuais 
ao fim que visam atingir; 

b) Garantir que não são praticados actos 
inúteis, recusando o que for impertinente 
ou meramente dilatório; 

c) Adoptar os mecanismos de agilização 
processual previstos na lei».

Não há dúvida de que é necessário que se 
caminhe para uma nova cultura judiciária, 
cabendo a todos desenvolver um esforço 
nesse sentido, de modo que, paulatinamen-
te, se vá pondo de lado um processo eiva-
do de excessivos formalismos, nulidades e 
retóricas desfasadas e se procure atingir a 
verdade material, com a prevalência do mé-
rito sobre a forma. 

Essa cultura passa, obviamente, por 
uma formação que eleja a verdade material 
como o valor prioritário, devendo o proces-
so conformar-se a esse desiderato. 

Claro que uma justiça rápida não pode 
ser sinónimo de justiça precipitada, como 
já dizia José Alberto dos Reis, pois não se 
quer uma justiça veloz mas injusta, haven-
do que estabelecer um necessário equilíbrio 
entre a celeridade/produtividade e a quali-
dade das decisões. Mas, isso ainda mais 
agudiza a premência de desenvolver uma 
nova cultura judiciária, que envolva e con-
jugue todos os valores em jogo.

*

O Conselho Superior da Magistratura foi 
chamando a atenção para alguns aspectos 
que considerava deverem ser objecto de 
correcção ou melhoramento.

Verifica-se, por exemplo, com agrado, 
que se adoptou uma única forma de pro-
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cesso, conforme fora por este Órgão defen-
dido no parecer sobre o primeiro projecto 
de alteração (ainda assente na estrutura do 
Código de Processo Civil em vigor).

Apesar das alterações (tendo por refe-
rência o projecto submetido, pelo Gover-
no, a discussão pública) introduzidas na 
Proposta de Lei, persistem vários pontos 
(muitos deles já realçados nos pareceres an-
teriores, para os quais se remete) que, salvo 
melhor opinião, deverão ser alterados.

Vejamos alguns:

• Arts. 3º (Necessidade de pedido e de con-
tradição); 6º (Dever de gestão processual); 267º 
[por lapso, fez-se constar “270º] (Apensação de 
acções); 272º (Suspensão por determinação do 
juiz ou por acordo das partes); 597º (Termos pos-
teriores aos articulados nas acções de valor não 
superior a metade da alçada da Relação) e 807º 
(Garantia do crédito exequendo):

Sublinha-se aqui o que foi escrito e pro-
posto, sobre essas matérias, pelos Exmºs 
Juízes de Direito Drs. Ana Luísa Loureiro, 
Nuno Lemos Jorge e Paulo Ramos de Faria 
no parecer que antecede.

• Na Proposta de Lei, agora apresentada, sur-
giu uma novidade relativamente ao prazo para 
os actos dos magistrados (art. 156º). Na verda-
de, no aditado nº 5 desse artigo, prevê-se o 
seguinte:

«A secretaria remete, mensalmente, ao 
presidente do tribunal informação discri-
minada dos casos em que os prazos se mos-
tram excedidos, devendo este, no prazo de 
10 dias contado da data de recepção, reme-
ter o expediente à entidade com competên-
cia disciplinar, ainda que o ato entretanto 
praticado».

Discorda-se da introdução de uma nor-

ma deste teor no Código de Processo Civil.

Antes de mais, não se compreende que 
seja a secretaria a remeter listas relativas 
ao cumprimento dos prazos pelos magis-
trados judiciais, perpassando aqui quase 
que uma inversão hierárquica, que não se 
conjuga com as regras que devem presidir 
ao funcionamento quotidiano dos tribu-
nais e que é susceptível de criar tensões e 
problemas que nada acrescentarão ao bom 
andamento dos processos, para além de se 
potenciar um afluxo, mensal, de elemen-
tos ao Conselho Superior da Magistratura, 
obrigando a um excessivo e, nalguns casos, 
inútil (porque repetitivo, face aos canais 
de informação de que o CSM dispõe) tra-
tamento de dados, ou seja, originando um 
acréscimo de burocracia, quando o CSM já 
tem dificuldade em dar vazão ao elevado 
volume de serviço com que, diariamente, 
tem de lidar.     

O Conselho Superior da Magistratura, 
órgão de gestão e disciplina da magistratu-
ra judicial, possui um quadro de inspecto-
res, os quais, de acordo com o Regulamento 
das Inspecções Judiciais, fazem o acompa-
nhamento da evolução das pendências e do 
cumprimento dos prazos nos Tribunais, 
através de frequentes relatórios, na se-
quência, designadamente, de solicitações 
dos vogais que, no CSM, desempenham 
funções a tempo inteiro, ou comunican-
do, aquando da realização das inspecções, 
tudo o que se lhes figure de anómalo, para 
que o Conselho possa tomar as necessárias 
medidas, não só de desanuviamento dos 
tribunais que se apresentem com sobrecar-
ga de serviço, nomeando auxiliares ou des-
tacando juízes do Quadro Complementar 
(“Bolsa”), sem prejuízo de agir a nível disci-
plinar. E têm sido vários os processos disci-
plinares instaurados devido à ocorrência de 
atrasos na prolação das decisões. 
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Por outro lado, o CSM poderá socorrer-
-se do “Citius”, a que passou a ter acesso, 
estando assim munido de um instrumen-
to de monitorização eficaz e podendo, de 
imediato, controlar a actividade deste ou 
daquele magistrado judicial. 

Ademais, espera-se, com a reorganiza-
ção judiciária em vias de implantação, uma 
gestão de proximidade por parte do presi-
dente da comarca, que poderá reportar ao 
CSM as anomalias que se verifiquem, tendo 
em atenção as competências deste Órgão 
no sentido da normalização do serviço, em 
respeito pelo mandamento contido no art. 
20º, nº4, da Constituição da República Por-
tuguesa, para além do exercício da acção 
disciplinar, como, aliás – insiste-se –, tem 
acontecido sempre que estejam reunidos 
os pressupostos para tanto.    

Crê-se, pois, que não é através de lista-
gens mensais (que, sem prejuízo do que 
se deixou dito quanto à inadequação des-
se procedimento, constituiriam mais uma 
tarefa para secretarias, já assoberbadas de 
serviço e, em muitos casos, com atrasos 
propiciados por quadros não inteiramente 
preenchidos), mas através do uso de meca-
nismos definidos pelo órgão – o Conselho 
Superior da Magistratura – ao qual a Cons-
tituição da República Portuguesa e o Esta-
tuto dos Magistrados Judiciais conferem 
poderes/deveres para tanto.

O CSM não rejeita, de modo algum, que 
deva haver da parte dos Juízes a “prestação 
de contas”, inclusive como factor de legiti-
mação dos Tribunais, o que nem constitui 
novidade, pois, para além do exercício da 
acção disciplinar, a actividade inspectiva 
(tantas vezes desconhecida ou adulterada, 
aos olhos da opinião pública, nos seus prin-
cípios e funcionamento,) tem registado um 
substancial volume e eficácia, bastando 
examinar as actas do Conselho Permanente 

e do Plenário do Conselho Superior da Ma-
gistratura, ou mesmo os acórdãos da Sec-
ção do Contencioso do Supremo Tribunal 
de Justiça, para se chegar a essa conclusão.

 

•  Art. 281º (Deserção da instância e dos re-
cursos)

Verifica-se que é, de acordo com a Pro-
posta de Lei, extinta a figura da interrupção 
da instância. Ora, importará ter em conta a 
necessidade de conjugação de uma tal me-
dida com dispositivos que pressupõem essa 
interrupção, como, por exemplo, o precei-
tuado no art. 332º, nº2 do C. Civil:

«Nos casos previstos na primeira parte 
do artigo anterior, se a instância se tiver 
interrompido, não se conta para efeitos de 
caducidade o prazo decorrido entre a pro-
posição da acção e a interrupção da instân-
cia.».

Por outro lado, com o fim da interrup-
ção, que era uma espécie de antecâmara da 
deserção, assentando em despacho que re-
conhecia a existência de «negligência” das 
partes (e a discussão sobre a verificação ou 
não negligência justificativa da interrupção 
foi dando, ao longo dos tempos, azo a recur-
sos), centra-se, agora, essa problemática na 
deserção, prevendo-se a ocorrência desta 
quando, independentemente de qualquer 
decisão judicial, por negligência das partes, 
o processo se encontre a aguardar impul-
so processual há mais de seis meses (art. 
287º, nº1). Ora, a ideia de negligência das 
partes (tínhamo-lo dito, no primeiro pare-
cer, quanto à interrupção) é dificilmente 
conjugável com a ausência de uma decisão, 
já que pressupõe um juízo que não deverá 
caber aos funcionários que acompanham o 
processo.
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• Art. 369º (Inversão do contencioso)

No que respeita ao regime proposto para 
os procedimentos cautelares, surge a novi-
dade da inversão do contencioso.

Logo na exposição de motivos, afirma-se 
ser intenção do diploma a quebra do princí-
pio consagrado actualmente no Código de 
Processo Civil, segundo a qual os procedi-
mentos cautelares são sempre dependência 
de uma causa principal, a propor pelo re-
querente para evitar a caducidade da provi-
dência cautelar decretada em seu benefício.

Com o objectivo de evitar “… que tenha 
de se repetir inteiramente, no âmbito da 
acção principal, a mesma controvérsia que 
acabou de ser apreciada e decidida no âm-
bito do procedimento cautelar – obstando 
aos custos e demoras decorrentes desta du-
plicação de procedimentos, nos casos em 
que, apesar das menores garantias formais, 
a decisão cautelar haja, na prática, solucio-
nado o litígio que efetivamente opunha as 
partes”, propõe-se na Proposta de Lei con-
sagrar um “regime de inversão do conten-
cioso, conduzindo a que, em determinadas 
situações, a decisão cautelar se possa con-
solidar como definitiva na composição do 
litígio, se o requerido não demonstrar, em 
acção por ele proposta e impulsionada, que 
a decisão cautelar não devia ter, afinal, essa 
vocação de definitividade.”

Para tal, estabelece-se no Artigo 369.º, 
com a epígrafe “Inversão do contencioso”, 
que:

«1 - Mediante requerimento, o juiz, 
na decisão que decrete a providência, 
pode dispensar o requerente do ónus 
de propositura da acção principal se a 
matéria adquirida no procedimento 
lhe permitir formar convicção segura 
acerca da existência do direito acau-
telado e se a natureza da providência 

decretada for adequada a realizar a 
composição definitiva do litígio.

2 - A dispensa prevista no núme-
ro anterior pode ser requerida até 
ao encerramento da audiência final; 
tratando-se de procedimento sem 
contraditório prévio, pode o requeri-
do opor-se à inversão do contencioso 
conjuntamente com a impugnação da 
providência decretada.

3 - Se o direito acautelado estiver 
sujeito a caducidade, esta interrom-
pe-se com o pedido de inversão do 
contencioso, reiniciando-se a conta-
gem do prazo a partir do trânsito em 
julgado da decisão proferida sobre a 
questão».

E, no n.º 1 do Artigo 371.º, sob a epígrafe 
“Propositura da acção principal pelo reque-
rido”, preceitua-se:

«1 - Logo que transite em julgado 
a decisão que haja decretado a provi-
dência cautelar e invertido o conten-
cioso, é o requerido notificado, com 
a advertência de que, querendo, deve 
intentar a acção destinada a impug-
nar a existência do direito acautelado 
nos 30 dias subsequentes à notifica-
ção, sob pena de a providência decre-
tada se consolidar como composição 
definitiva do litígio.

2 - O efeito previsto na parte final 
do número anterior verifica-se igual-
mente quando, proposta a ação, o 
processo estiver parado mais de 30 
dias por negligência do requerente 
ou o réu for absolvido da instância e 
o autor não propuser nova acção em 
tempo de aproveitar os efeitos da pro-
positura da anterior.

3 - A procedência, por decisão tran-
sitada em julgado, da acção proposta 
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pelo requerido determina a caducida-
de da providência decretada».

Como se viu, na exposição de motivos 
afirma-se que se procura consolidar a de-
cisão do procedimento como definitiva na 
composição do litígio, se o requerido não 
demonstrar, em acção por ele proposta e 
impulsionada, que a decisão cautelar não 
devia ter, afinal, essa vocação de definitivi-
dade.

Esta ideia de o requerido ter de demons-
trar em acção por ele proposta que a deci-
são cautelar não devia ter essa vocação de 
definitividade pode dar azo a equívocos 
sobre a sensível matéria do ónus da prova. 
Com efeito, a referida formulação levanta 
dúvidas sobre a influência da figura da in-
versão do contencioso nas regras da repar-
tição do ónus da prova, podendo conduzir 
à conclusão de que, nestes casos, haveria 
lugar a uma inversão do ónus da prova. 

O juiz de direito Paulo de Faria, em co-
mentário facultado a este Conselho, levan-
tou várias reservas a este propósito, que nos 
parece justificarem reflexão cuidada. Entre 
outras, aponta as seguintes:

«A solução oposta, no sentido 
sugerido na exposição de motivos, 
teria efeitos desastrosos sobre a ins-
tância cautelar. Da parte do autor, 
seria grande a tentação de recorrer 
a um procedimento cautelar, ainda 
que sem grande justificação para tal, 
instrumentalizando-o: por um lado, 
nesta instância, poderá conseguir 
fazer a prova do seu direito por um 
modo menos exigente (no lugar da 
certeza, o julgador bastar-se-á com 
a probabilidade séria da sua existên-
cia), pelo que tem a sua vida facilita-
da; por outro lado, consegue, assim, 
obter uma vantagem que não tem se 

recorrer imediatamente à instância 
plena (pois obtém a seu favor uma in-
versão do ónus da prova, suportando 
o requerido o ónus terrível da prova 
da inexistência do seu direito).

Da parte do réu, perante o efei-
to extremamente gravoso que tem a 
procedência da providência, haverá 
a tentação de trazer para o proce-
dimento toda a defesa (alegações e 
meios de prova) que, de outro modo, 
apenas levaria para a acção, pois não 
pode correr o risco de, ulteriormen-
te, ter de suportar o ónus da prova do 
facto negativo. Ou seja, perante este 
eventual efeito de direito probatório 
material, que recusamos resultar da 
lei, o procedimento seria transforma-
do numa verdadeira acção, resultado 
este que se atribui à solução prevista 
no art. 16.º do RPCE, solução esta que, 
anacronicamente, se afasta para dar 
lugar à solução da inversão do con-
tencioso (mas que acaba por ser mais 
coerente, pois decide definitivamente 
o litígio cautelar, transformado ou 
não numa verdadeira acção).».

Os Juízes da Comarca da Grande Lisboa 
Noroeste, num “Contributo para a Reforma 
do Código do Processo Civil”, alinharam por 
idêntico diapasão. Sem deixarem de referir 
que se lhes afigura positivo esse mecanismo 
«na perspectiva de uma justiça mais célere 
e em nome também de razões economicis-
tas, a possibilidade de quebra do princípio 
segundo o qual os procedimentos cautela-
res são sempre dependência de uma acção 
principal, permitindo-se, nesse lógica, não 
só o aproveitamento da prova produzida 
em sede cautelar, mas mesmo da decisão 
de direito que sobre tal factualidade apu-
rada recaiu para uma decisão definitiva do 
litígio», logo acrescentam que «a nova figu-
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ra criada suscita dúvidas relevantes na sua 
conciliação com as regras relativas ao ónus 
de prova (e, por correspondência, previa-
mente, ónus de alegação), fazendo com que 
uma acção se possa estruturar ao contrário. 
Ou, dito de outra forma, que uma acção 
principal tenha origem na alegação da ma-
téria de excepção que obsta à procedência 
do direito já reconhecido ao requerente da 
providência…».

E avançam com sugestões:

«Nessa perspectiva, obviando a dúvidas 
justas na aplicação destes normativos e até 
práticas jurisprudenciais divergentes com 
os inerentes prejuízos para a celeridade da 
justiça e pacificação social, afigura-se-nos 
que talvez fosse mais ajustado aproveitar 
a experiência bastante positiva que advém 
do regime da entrega judicial no âmbito do 
regime de locação financeira, mais preci-
samente do nº 7 do art. 21º do DL 149/95 de 
24 de Junho, admitindo, por um equilíbrio 
de posições entre as partes, que o próprio 
requerido na providência requeresse que 
o Juiz, ponderando nos elementos proba-
tórios reunidos no processo e exercido que 
fosse a tal propósito o princípio do contra-
ditório, viesse a declarar como definitiva a 
decisão proferida.

Se pensarmos na situação em que o Re-
querente da providência se arroga certo di-
reito, que o Requerido contesta e que, uma 
vez produzida a prova, é proferida decisão 
cautelar que não reconhece a existência de 
tal direito, é evidente o interesse relevante 
que o próprio Requerido poderá ter que tal 
decisão seja declarada como definitiva, in-
viabilizando por parte do Requerente a pro-
positura de acção principal em que peticio-
ne o reconhecimento desse mesmo direito, 
com os inerentes encargos e prejuízos para 
o Requerido.».

Fazem, ainda, outro reparo:

«[…] cremos ser uma duplicação desne-
cessária e perigosa de intervenção do Juiz, 
a que resulta prevista para os casos em 
que o procedimento não tem contraditório 
prévio. Não vemos, na verdade, qualquer 
bondade ou interesse, que o Juiz desde 
logo decida, sem contraditório prévio, pela 
inversão do contencioso e depois, na deci-
são que aprecie a oposição subsequente do 
requerido venha a decidir novamente da 
manutenção ou revogação da inversão do 
contencioso inicialmente decretada. Afigu-
ra-se que a adoptar-se esta nova figura da 
inversão do contencioso, a decisão sobre tal 
temática deverá ser relegada para um único 
momento, uma vez que seja exercido o con-
traditório quanto à providência requerida e 
sobre o próprio requerimento de inversão 
do contencioso».

• Art. 502º (Inquirição por teleconferência)

No art. 502º, nº1, da Proposta, prevê-se 
a inquirição por teleconferência de teste-
munhas residentes fora da comarca, ou da 
respectiva ilha (no caso das Regiões Autó-
nomas). Tendo em consideração a reforma 
da organização judiciária em curso, com a 
criação de comarcas coincidentes com os 
distritos administrativos, ou seja, de uma 
grande dimensão territorial, parece que 
será de estabelecer a possibilidade – a afe-
rir, em cada caso, pelo juiz do processo – de 
inquirição por teleconferência dentro da 
mesma comarca.

• Art. 545º (Responsabilidade do mandatário)

Vem previsto, neste artigo (atinente à li-
tigância de má fé), o seguinte:

«Quando se reconheça que o mandatário 
da parte teve responsabilidade pessoal e di-
reta nos actos  pelos quais se revelou a má fé 
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na causa, dar-se-á conhecimento do facto à 
Ordem dos Advogados ou à Câmara dos So-
licitadores, para que estas possam aplicar 
as sanções respetivas e condenar o man-
datário na quota-parte das custas, multa e 
indemnização que lhes parecer justa.

Independentemente da comunicação à 
Ordem dos Advogados e à Câmara dos Soli-
citadores, para aplicação das sanções esta-
tutárias tidas por convenientes, considera-
-se que a “quota-parte”, a que se faz alusão 
no preceito, deve ser estabelecida pelo juiz, 
perante o qual se desenvolveu a actividade 
merecedora de reprovação, estando-se, a 
nosso ver, perante matéria nitidamente ju-
risdicional. De outro modo, correr-se-á até 
o risco de a decisão que concluiu pela má fé 
ser “revogada” ou esvaziada do seu conteú-
do, se se entender reduzir a nada, ou próxi-
mo disso, a dita “quota-parte”.

• Art. 591º (Audiência prévia)

A audiência prévia é, por princípio, obri-
gatória.

O Conselho Superior da Magistratura 
defende, maioritariamente (o CSM é um 
órgão compósito e plural, não havendo, na-
turalmente, unanimidade sobre todas as a 
matérias), que a audiência prévia não deve 
ser obrigatória, pois isso poderá constituir 
mais um factor de delonga processual em 
casos que não o mereçam. Deve ela ser ad-
mitida apenas em relação a questões mais 
complexas e visando a disciplina da futu-
ra audiência. Seria, por isso, de inverter a 
regra, tornando-a facultativa e deixando a 
sua realização ao critério (gestionário) do 
juiz, conforme os casos.

Naturalmente que isso não inviabilizará 
que, ouvidas as partes, se programe a audi-
ência e se assegurem as restantes tarefas 
que devam ter lugar no fim dos articulados.

Embora haja, nesta reforma, um grande 
“investimento” na audiência prévia, não se 
olvidará que a audiência final é o momen-
to em que se agudiza a análise das ques-
tões em jogo, trazendo-se, muitas vezes, à 
luz, com a produção da prova, aspectos ou 
colorações que os articulados nem sem-
pre reflectem e que a audiência prévia não 
logrará antecipar. Até porque as estraté-
gias processuais (com a apresentação dos 
trunfos in fine, antes de fechar o pano) não 
passarão, certamente, com facilidade, a ser 
algo de rara verificação. Não se pense, pois, 
que audiência prévia poderá, alguma vez, 
ser uma espécie de ensaio geral da audiên-
cia final.

Introduz-se, no nº 4 do art. 591º, uma 
novidade, ao estabelecer-se que a audiên-
cia prévia é, sempre que possível, gravada, 
aplicando-se, com as necessárias adapta-
ções, o disposto no artigo 155.º.

No nº1, al. f), do mesmo artigo 591º, 
preceitua-se que é proferido, após debate, 
o despacho previsto no nº1 do art. 596º e 
decididas as reclamações deduzidas pelas 
partes (sobre a identificação do objecto do 
litígio e a enunciação dos temas de prova). 

Nos nºs 3 e 4 do art. 596º vem previsto o 
seguinte:

«3 - O despacho proferido sobre as re-
clamações apenas pode ser impugnado no 
recurso interposto da decisão final.

4 - Quando ocorram na audiência pré-
via e esta seja gravada, os despachos e as 
reclamações previstas nos números ante-
riores podem ter lugar oralmente».

Este nº 4 constitui uma novidade, face 
ao último projecto submetido a discussão 
pública.

Da conjugação destes preceitos se retira 
que, se não houver transcrição da audiência 
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prévia (nos termos do art. 155º, no qual vem 
estabelecido que a secretaria procede à 
transcrição de requerimentos e respectivas 
respostas, despachos e decisões que o 
juiz, oficiosamente ou a requerimento, 
determine, por despacho irrecorrível), 
no que a esta matéria das reclamações 
concerne, havendo impugnação, no 
recurso da decisão final, do despacho que 
decidiu as reclamações, terá de subir à 
Relação o suporte contendo a gravação a 
essa questão atinente, a juntar à relativa à 
eventual impugnação da matéria de facto. 
Ora, crê-se que seria conveniente que se 
estabelecesse que ficassem exarados em 
acta o despacho que enuncia os temas da 
prova, as reclamações e o despacho que as 
decide, ou, em alternativa, se determinasse 
a transcrição obrigatória desses actos, para 
que, no tribunal superior (ademais, com o 
reforço de poderes em sede de reapreciação 
da matéria de facto e as delongas daí 
advindas), não haja que acrescentar à 
audição da prova gravada também a de 
actos da audiência prévia. Ademais, mesmo 
na 1ª instância, pode dar-se o caso de o juiz 
que presidir à audiência prévia não ser 
o mesmo da audiência final, parecendo 
que se imporá materializar, reduzindo a 
escrito, o que, em matéria tão fulcral para 
a “economia” do julgamento, se decidiu 
naquela fase intermédia do processo.

• Muito embora se diga, na exposição de 
motivos, acabar-se com o incidente de aclara-
ção, vem previsto no art. 613º, nº2 (da Pro-
posta) que é lícito ao juiz esclarecer dúvidas 
existentes na sentença. Ora, se a obscurida-
de ou ambiguidade da sentença que tornem 
a decisão ininteligível, devem ser resolvidas 
através da arguição de nulidade (art. 615º, 
nº1, c)), parece que não será de manter tal 
referência ao esclarecimento de dúvidas.

 • No que se refere à matéria dos recursos, re-
sulta da exposição de motivos ter-se enten-
dido que a recente intervenção legislativa, 
operada pelo Decreto-Lei nº 303/2007, de 
24 de Agosto, desaconselhava uma remode-
lação do quadro legal instituído, tendo-se, 
mesmo assim, cuidado de reforçar os pode-
res da 2.ª instância em sede de reapreciação 
da matéria de facto impugnada. 

Refere-se que, «[p]ara além de manter 
os poderes cassatórios - que lhe permitem 
anular a decisão recorrida, se esta não se 
encontrar devidamente fundamentada ou 
se mostrar que é insuficiente, obscura ou 
contraditória -, são substancialmente in-
crementados os poderes e deveres que lhe 
são conferidos quando procede à reaprecia-
ção da matéria de facto, com vista a permi-
tir-lhe alcançar a verdade material».

Reforçados os poderes/deveres das 
Relações em sede de modificabilidade 
da decisão de facto e sabendo-se, 
independentemente das perspectivas 
que agora se abrem para o futuro, que 
a impugnação da matéria de facto tem 
suscitado, na 2ª instância, trabalhos 
redobrados e demorados, pergunta-se 
se, nas situações em que se verifique essa 
impugnação, não será de alargar o prazo 
para a prolação do acórdão (art. 657º, nº1, da 
Proposta) por mais 10 dias, à semelhança 
do que é concedido às partes quanto à 
interposição dos recursos e respostas (art. 
638º, nº 7, da Proposta).

Ainda quanto à impugnação da matéria 
de facto, crê-se que seria de consagrar, no 
art. 639º, até face à jurisprudência registada 
nesta matéria, a regra da especificação, nas 
conclusões do recurso (não apenas do cor-
po das alegações), dos concretos pontos de 
facto impugnados.
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Por outro lado, será de perguntar se não 
seria de adequar a regra (que não é nova) de 
inscrição do processo em tabela (prevista 
no art. 659º, nº1, da Proposta), àquilo 
que sempre foi a prática nos tribunais 
superiores, ou seja, que essa inscrição 
acontece quando o relator (que é quem tem 
o processo em mãos) a manda fazer, porque 
tem o acórdão pronto, sendo certo que há 
situações de grande complexidade em que 
é difícil e, por vezes, mesmo impossível que 
tal suceda no prazo estabelecido na lei.

No art. 662º, nº2, al. c) (da Proposta), 
dispõe-se que a Relação deve, mesmo 
oficiosamente, anular a decisão recorrida, 
se se mostrar que a fundamentação é 
insuficiente, obscura ou contraditória. 

Crê-se que haverá aqui um lapso, quando 
se fala de fundamentação insuficiente, 
obscura ou contraditória. Por certo, 
pretendia-se, neste ponto, fazer menção à 
decisão da matéria de facto (à semelhança 
do que sucede, actualmente, com o previsto 
no art. 712º, nº4 do CPC).

Salvo melhor opinião, haverá aqui 
uma confusão de conceitos, importando 
distinguir a decisão sobre os concretos 
pontos de facto (a impugnação recai sobre 
eles – cf. art. 640º, nº1, a) da Proposta) da 
motivação. Esta, no quadro actual, não dá 
origem a nulidade, mas tão-só à descida dos 
autos para a 1ª instância suprir a deficiência 
detectada (nº5 do art. 712º do CPC), crendo-
se ser de manter tal regime.

Verifica-se, também, que não se faz 
referência à possibilidade de ampliação do 
julgamento da matéria de facto, ao arrepio 
do que, actualmente, vem estabelecido no 
nº4 do art. 712º.

No art. 721º, nº3, do actual Código de 
Processo Civil, dispõe-se o seguinte: «Não 

é admitida revista do acórdão da Relação 
que confirme, sem voto de vencido e ainda 
que por diferente fundamento, a decisão 
proferida na 1.ª instância, salvo nos casos 
previstos no artigo seguinte».

Estamos perante a chamada dupla 
conforme.

Na Proposta, a redacção do preceito 
equivalente (art. 671º, nº3), passa a ser a 
seguinte:

«Sem prejuízo dos casos em que 
o recurso é sempre admissível, não é 
admitida revista do acórdão da Relação 
que confirme, sem voto de vencido e sem 
fundamentação essencialmente diferente, 
a decisão proferida na 1.ª instância, salvo 
nos casos previstos no artigo seguinte».

Há aqui um nítido alargamento da 
possibilidade de recurso para o Supremo 
Tribunal de Justiça, o que não se saúda, pois 
quer-se que o mais alto Tribunal seja, cada 
vez mais, de estabilização ou uniformização 
da Jurisprudência.

Um dos fundamentos da revista 
excepcional é, nos termos do art. 672º, 
nº1, c), o de o acórdão da Relação estar em 
contradição com outro, já transitado em 
julgado, proferido por qualquer Relação 
ou pelo Supremo Tribunal de Justiça, no 
domínio da mesma legislação e sobre a 
mesma questão fundamental de direito, 
salvo se tiver sido proferido acórdão de 
uniformização de jurisprudência com ele 
conforme. Sucede que esta previsão não 
está totalmente de acordo, sem que se 
veja motivo para tanto, com o disposto, 
paralelamente, no art. 629º, nº2, al. d).
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I – Introdução da Questão
O Plenário, na sua sessão de 15 de Janeiro 

de 2013, incumbiu o signatário e o Dr. José 
Manuel Tomé de Carvalho de elaborarem 
um parecer sobre «toda esta matéria».

A matéria em causa é a de saber se o tem-
po de duração do curso de formação teóri-
co-prática dos auditores de justiça a que se 
reporta o artigo 35° da Lei n.º 2/2008, de 14 
de Janeiro, deve ser tido em consideração, 
uma vez ingressados na magistratura Judi-
cial, para efeitos da progressão remunera-
tória a que se reporta o Mapa I anexo ao Es-
tatuto dos Magistrados Judiciais, constante 
da Lei n.º 21/85, de 30 de Julho.

Essa preocupação surge na sequência do 
Parecer n.º 16/2012 do Conselho Consultivo 
da Procuradoria-Geral da República que foi 
publicado no Diário da República, 2ª série, 
nº 227, em 23 de Novembro de 2012 no qual, 
no âmbito da consulta que foi feita àquele 
conselho consultivo pela Senhora Ministra 
da Justiça foi lavrada a seguinte conclusão: 
«O tempo de duração do curso de formação 
teórico-prática dos auditores de justiça a 
que se reporta o artigo 35º da Lei nº2/2008, 
de 14 de Janeiro, não conta, uma vez in-
gressados na magistratura respectiva, para 
efeitos de progressão remuneratória a que 
se reporta o Mapa I anexo ao Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, constante da Lei 
nº21/85, de 5 de Maio, e (...)».

Em momento anterior ao da publicação 
do referido parecer, o Plenário do Conselho 
Superior havia mandatado os Excelentís-
simos Senhores Presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça e do Conselho Superior 
da Magistratura, e Vice-Presidente deste 
órgão para diligenciarem junto da Exce-
lentíssima Senhora Ministra da Justiça no 
sentido de poder ser resolvida a questão 
relativa à remuneração dos Senhores Juízes 
de Direito abrangidos pelo mesmo.

Como resultado dessa magistratura de 
influência, a Senhora Ministra da Justiça 
foi sensível à situação denunciada e profe-
riu despacho homologatório com o seguin-
te conteúdo: «Este parecer foi homologado, 
por despachos de 6 de Setembro e 17 de 
Outubro de 2012, de Sua Excelência a Mi-
nistra da Justiça, sem efeitos retroactivos e 
aplicando-se apenas às remunerações que 
forem processadas a partir de 1 de Novem-
bro de 2012». 

Em função dessa decisão, os Juízes de 
Direito oriundos dos XXVII e XXVIII Cur-
sos de Formação de Magistrados Judiciais 
do Centro de Estudos Judiciários continu-
am a auferir a remuneração sobre o índice 
135 da escala indiciária anexa ao Estatuto 
dos Magistrados Judiciais, como até à pre-
sente data sempre sucedeu.

Porém, o entendimento expresso no 
despacho homologatório não soluciona 
o problema remuneratório dos Juízes de 
Direito em regime de estágio e, numa das 
interpretações plausíveis, isso poderá con-
duzir a um tratamento remuneratório di-
ferenciado entre juízes formados ao abrigo 
da Lei 2/2008, de 14 de Janeiro e que de-
sempenharão funções iguais às exercidas 
pelos Juízes dos XXVII e XXVIII Cursos de 

Consideração do tempo de duração da formação teórico-prática 
dos auditores de justiça para efeitos de progressão remuneratória
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Formação de Magistrados Judiciais, findo o 
período de estágio. 

Além disso, o problema surgirá a cur-
to prazo, no próximo mês de Março, dado 
que os juízes estagiários oriundos da via 
profissional do XXIX Curso de Formação 
terminam o período de estágio e iniciam 
funções, de pleno direito, como magistra-
dos judiciais.

Torna-se assim imperioso assegurar 
um tratamento remuneratório uniforme e 
compatível entre todos aqueles que já ha-
viam ingressado na judicatura, ainda que 
em regime de estágio, ao momento da ho-
mologação do referido parecer da Procu-
radoria-Geral da República, sob pena de, 
assim não sendo, essa situação de iniquida-
de ser susceptível de assumir repercussões 
com relevância constitucional ao nível dos 
princípios da confiança e da igualdade e, 
noutro enfoque, da própria Independência 
da Magistratura face ao Poder Executivo e 
Legislativo.

No Plenário de 15/01/2013 o Plenário de-
liberou já que “a competência para a aprecia-
ção relativa ao índice remuneratório dos Magis-
trados Judiciais é da exclusiva responsabilidade 
do Conselho Superior da Magistratura”.

Na verdade, diga-se que não é compe-
tência do Ministério da Justiça interpretar 
e aplicar as regras sobre escalas indiciárias 
de magistraturas no que concerne à in-
tegração dos magistrados nos diferentes 
escalões remuneratórios previstos para as 
categorias de juiz de direito e procurador-
-adjunto, pois que o Conselho Superior 
da Magistratura, o Conselho Superior dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais ou a 
Procuradoria-Geral da República, são os 
únicos órgãos com competência para se 
pronunciarem sobre a «nomeação» e a 
«promoção» de magistrados, conforme re-
sulta dos artigos 217.º, n.ºs 1 e 2, e 219.º, n.º 5, 
da Constituição da República Portuguesa. 

Efectivamente, a progressão na cate-
goria é assumida pela lei ordinária como 

matéria estatutária das magistraturas e in-
tegra, por isso, os respectivos estatutos le-
gais, onde se estabelece que a «estrutura da 
remuneração base a abonar mensalmente 
aos magistrados é a que se desenvolve nas 
escalas indiciárias constantes dos mapas 
anexos” a esses diplomas (cf. artigo 23.º, n.º 
1, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, e 
artigo 96.º, n.º 1, do Estatuto do Ministério 
Público). 

Como refere Paulo Dá Mesquita no voto 
de vencido exarado relativamente àquele 
Parecer do Conselho Consultivo da PGR 
“tratando-se de uma competência própria de ór-
gãos constitucionalmente autónomos e havendo 
dúvidas de organismos dependentes do Governo 
na prática de actos  condicionados pela integra-
ção dos magistrados nas escalas indiciárias das 
respetivas carreiras as mesmas deviam ser resol-
vidas através de pedido de informação ao órgão 
competente quanto à específica magistratura 
(tal como se houvesse dúvidas sobre a categoria 
na carreira de um concreto magistrado)”..

II – A questão:
Como já acima se disse, a questão da 

progressão na categoria é assumida pela 
lei ordinária como matéria estatutária das 
magistraturas, daí que integre os estatutos 
legais onde se determina que a «estrutura 
da remuneração base a abonar mensalmen-
te aos magistrados» é a que se desenvolve 
nas escalas indiciárias constantes dos ma-
pas anexos a esses diplomas.

Quanto ao cerne da questão, isto é, sa-
ber se o tempo de duração do curso de 
formação teórico-prática dos auditores de 
justiça a que se reporta o artigo 35° da Lei 
n.º 2/2008, de 14 de Janeiro deve ser tido 
em consideração, uma vez ingressados na 
magistratura Judicial, para efeitos da pro-
gressão remuneratória a que se reporta o 
Mapa I anexo ao Estatuto dos Magistrados 
Judiciais, cumpre dizer o seguinte:

Consideração do tempo de formação teórico-prática
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Como é sabido, as componentes do sis-
tema retributivo dos magistrados do Judi-
ciais vêm reguladas nos artigos 22.º e 23.º 
do EMJ, cuja redacção é a seguinte:

Artigo 22.º
Componentes do sistema retributivo
1 - O sistema retributivo dos magis-

trados judiciais é composto por:
a) Remuneração base;
b) Suplementos.
2 - Não é permitida a atribuição de 

qualquer tipo de abono que não se en-
quadre nas componentes remunerató-
rias referidas no número anterior, sem 
prejuízo do disposto no artigo 25.º.

Artigo 23.º
Remuneração base e suplementos

1 - A estrutura da remuneração base 
a abonar mensalmente aos magistrados 
judiciais é a que se desenvolve na esca-
la indiciária constante do mapa anexo a 
este Estatuto, de que faz parte integran-
te.

2 - A remuneração base é anualmente 
revista, mediante actualização do valor 
correspondente ao índice 100.

3 - A partir de 1 de Janeiro de 1991 a 
actualização a que se refere o número 
anterior é automática, nos termos do 
disposto no artigo 2.º da Lei n.º 26/84, de 
31 de Julho, com a redacção que lhe foi 
dada pelo artigo 1.º da Lei n.º 102/88, de 
25 de Agosto.

4 - A título de suplementos, mantêm-
-se as compensações a que se referem os 
artigos 24.º a 27.º e 29.º do presente Es-
tatuto.

Por outro lado, a escala indiciária anexa 
ao Estatuto (Mapa I) tem a seguinte estru-
tura:

Mapa anexo à Lei n.º 21/85, de 30 de Julho

Categoria/Escalão - Escala Indiciária
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça: 260
Conselheiro …………………………………................. 260
Desembargador com 5 anos de serviço……… 250
Desembargador ………………………………............ 240
Juiz de tribunal de círculo ou equiparado…. 220
Juiz de direito:
Com 18 anos de serviço…………………….........… 200
Com 15 anos de serviço…………………….....…..... 190
Com 11 anos de serviço……………………….......... 175
Com 7 anos de serviço ……………………….......... 155
Com 3 anos de serviço ……………………….......... 135
Ingresso ………………………………………................ 100

No que diz respeito à antiguidade dos 
magistrados Judiciais no quadro e na car-
reira, as normas são as dos artigos 72.º a 75.º 
do EMJ. Recordemo-las:

Artigo 72.º
Antiguidade na categoria

1 - A antiguidade dos magistrados na 
categoria conta-se desde a data da publi-
cação do provimento no Diário da Repú-
blica.

2 - A publicação dos provimentos deve 
respeitar, na sua ordem, a graduação fei-
ta pelo Conselho Superior da Magistra-
tura.

Artigo 73.º
Tempo de serviço para a antiguidade 

e aposentação
1 - Para efeitos de antiguidade não é 

descontado:
a) O tempo de exercício de funções 

como Presidente da República e mem-
bro do Governo;

b) O tempo de suspensão preventiva 
ordenada em processo disciplinar ou de-
terminada por despacho de pronúncia 
ou por despacho que designar dia para 
julgamento por crime doloso quando os 
processos terminarem por arquivamen-
to ou absolvição;
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c) O tempo de suspensão de exercício 
ordenada nos termos do n.º 3 do artigo 
65.º;

d) O tempo de suspensão de funções 
nos termos da alínea d) do artigo 71.º, se 
a deliberação não vier a ser confirmada;

e) O tempo de prisão preventiva so-
frida em processo de natureza criminal 
que termine por arquivamento ou absol-
vição;

f) O tempo correspondente à presta-
ção de serviço militar obrigatório;

g) As faltas por motivo de doença que 
não excedam 180 dias em cada ano;

h) As ausências a que se refere o ar-
tigo 9.º.

2 - Para efeitos de aposentação, o tem-
po de serviço prestado nas Regiões Autó-
nomas é bonificado de um quarto.

Artigo 74.º
Tempo de serviço que não conta 

para a antiguidade
Não conta para efeitos de antiguidade:
a) O tempo decorrido na situação 

de inactividade ou de licença de longa 
duração;

b) O tempo que, de acordo com 
as disposições sobre procedimento 
disciplinar, for considerado perdido;

c) O tempo de ausência ilegítima do 
serviço.

Artigo 75.º
Contagem de antiguidade

Quando vários magistrados forem 
nomeados ou promovidos por despacho 
publicado na mesma data, observa-se o 
seguinte:

a) Nas nomeações precedidas de 
cursos ou estágios de formação findos 
os quais tenha sido elaborada lista de 
graduação, a antiguidade é determinada 
pela ordem aí estabelecida;

b) Nas promoções e nomeações por 
concurso, a antiguidade é determinada 
pela ordem de acesso;

c) Em qualquer outro caso, a 
antiguidade é determinada pela 
antiguidade relativa ao lugar anterior.

Artigo 76.º
Lista de antiguidade

1 - A lista de antiguidade dos 
magistrados judiciais é publicada 
anualmente pelo Ministério da Justiça, 
no respectivo Boletim ou em separata 
deste.

2 - Os magistrados são graduados em 
cada categoria de acordo com o tempo de 
serviço, mencionando-se, a respeito de 
cada um, a data de nascimento, o cargo 
ou função que desempenha, a data da 
colocação e a comarca da naturalidade.

3 - A data da distribuição do Boletim 
ou da separata referidos no n.º 1 é 
anunciada no Diário da República.

Importa ainda considerar o disposto no 
art. 180.º do EMJ:

Artigo 180.º
Antiguidade

1 - A antiguidade dos magistrados 
judiciais, nomeadamente para o efeito 
do disposto no n.º 2 do artigo 22.º, com-
preende o tempo de serviço prestado na 
magistratura do Ministério Público, ou 
de funções públicas que dessem acesso à 
magistratura judicial mediante concur-
so, incluindo o prestado como subdele-
gado do procurador da República licen-
ciado em Direito.

2 - São ressalvadas as posições relati-
vas constantes da última lista definitiva 
de antiguidade anterior à data da entra-
da em vigor do presente diploma.

Como resulta destas disposições, os 
juízes de direito, ingressando na carreira 
no índice remuneratório 100, têm uma 
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progressão horizontal dependente do 
respectivo tempo de serviço, passando, 
no que aqui interessa, para o índice 135 
com 3 anos de serviço.

Por outro lado, foi sendo sempre 
sufragado o entendimento - quer por 
parte dos órgãos de gestão e disciplina 
das magistraturas (Conselho Superior 
da Magistratura (Ver a deliberação do 
Plenário do CSM de 6/12/2005), Conselho 
Superior dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais e Conselho Superior do 
Ministério Público), quer por parte do 
próprio Conselho Consultivo da PGR 
(Ver Pareceres do Conselho Consultivo 
n.°s 8/1995 e 86/2005) - de que o período 
de 3 anos de serviço pressuposto do 
vencimento pelo índice 135 iniciava o seu 
cômputo com o ingresso no Centro de 
Estudos Judiciários.  

Efectivamente, na deliberação do CSM 
acima referida, remetia-se para o parecer 
subjacente à mesma no qual se dizia 
que “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”.

Por outro lado ainda, o parecer n.º 
8/1995 do Conselho Consultivo da PGR 
(Publicado in “Pareceres da Procuradoria-
Geral da República”, Vol. V, Lisboa, 1998, 
pp. 205-274), em que se empreendeu uma 
análise estatutária compreensiva sobre o 
período de formação das magistraturas 
(enfatizando a distinção relativamente 
aos regimes gerais dos funcionários 
públicos), dizia: «Tem sido entendido, com 
base no disposto nos artigos 180.º, n.º 1 do 
Estatuto dos Magistrados Judiciais e 195.º, 

n.º 1, da Lei Orgânica do MP e nas regras 
gerais de ingresso na função pública que a 
antiguidade dos magistrados judiciais e do 
Ministério Público é contada desde o ingresso 
no Centro de Estudos Judiciários».  

Nesse parecer evidenciam-se os 
caracteres da fase de formação teórica 
inicial e das actividades teórico-práticas 
junto dos Tribunais, em que o auditor 
de justiça, independentemente da 
designação técnica e da fórmula de 
cálculo da remuneração percebida, 
encarna um feixe de direitos e deveres 
funcionais que permitem configurar 
tal fase formativa numa óptica de 
continuidade com a nomeação em 
regime de estágio e, posteriormente, em 
efectividade de funções.

Como se refere em declaração de 
voto lavrada pelo Conselheiro Paulo 
Dá Mesquita no parecer do Conselho 
Consultivo da PGR de 28/06/2012 já 
acima referido, «… enquadramento da 
posse como auditor de justiça enquanto 
ingresso na magistratura que se combina, 
em termos estruturais, com o entendimento 
que tem sido perfilhado ao longo de mais de 
30 anos sobre o conceito de antiguidade para 
efeitos dos índices da categoria de base nas 
magistraturas.  Matéria que, sublinhe-se, se 
apresenta analiticamente distinta da questão 
de «serviço efectivo» como juiz ou procurador 
estagiário, para efeitos de colocação nos 
movimentos de magistrados (em que já se 
afigura relevante uma dimensão específica de 
exercício profissional)».

E, conforme é referido nesse voto 
de vencido, pese embora as sucessivas 
leis do CEJ que foram publicadas e as 
múltiplas alterações legislativas dos 
estatutos de magistrados judiciais, 
dos tribunais administrativos e fiscais 
e do Ministério Público, o certo é que 
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nos últimos 30 anos nenhuma alteração 
legislativa relevante para este efeito ocorreu, 
pelo que não se vislumbra fundamento 
legal para a alteração do entendimento 
que tem vindo a ser seguido quanto a 
esta questão, qual seja o de considerar 
como termo inicial do período de 3 anos 
em funções pressuposto do vencimento 
pelo índice 135 o ingresso no CEJ como 
auditor de justiça. 

Não obsta a tal entendimento o 
disposto no artigo 31.º, n.º 4 da Lei n.º 
2/2008, de 14 de Janeiro – de acordo 
com o qual é expressamente afastada 
a qualidade de funcionário do agente – 
pois a “bolsa de formação” prevista no 
n.º 5 desse mesmo artigo, para além de 
ser calculada com referência directa à escala 
indiciária para as magistraturas, sofre 
tributação em sede de IRS e Segurança 
Social e é paga em 14 mensalidades, sendo 
também alvo da suspensão temporária 
de subsídios de férias e de Natal que 
tem vindo a incidir sobre os salários da 
função pública.

III. Subsídios para a solução:
De uma outra perspectiva, não deixa 

de ser elucidativo que a Lei n.º 9/2011, 
de 12 de Abril, tenha introduzido um 
aditamento ao artigo 188.º do E.M.J, 
o artigo 188.º-A do EMJ, ressalvando 
da proibição das valorizações 
remuneratórias introduzidas pela Lei 
do Orçamento de Estado para 2011 
“a primeira nomeação após estágio”, 
assim reconhecendo – e mantendo - o 
legislador ordinário a indelével conexão 
entre o cômputo do período de 3 anos em 
funções e a nomeação como magistrado 
em regime de efectividade de funções.

Importa frisar aqui que a passagem 
da fase de estágio para a nomeação 
na categoria a título definitivo não 
deixa de ter subjacente uma avaliação 
de mérito e determina um acréscimo 
de responsabilidades e uma evidente 
diferença qualitativa e quantitativa de 
funções (passagem de juiz de direito em 
regime de estágio a juiz de direito). 

Foi nesse mesmo sentido o despacho 
de 3 de Maio de 2005 do então Senhor 
Ministro da Justiça Dr. Alberto Costa, 
mediante o qual foi determinada a 
correcção para o índice 135, com efeitos 
a 1/01/2004, do processamento dos 
vencimentos de 83 juízes dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais que vinham 
sendo abonados pelo índice 100 mesmo 
após a nomeação em efectividade 
de funções (sobre este assunto ver 
“Boletim Informação e Debate”, edição 
da Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses, n.º 2 – V Série, Novembro 
de 2006, pág. 245).

De referir ainda aqui a acção intentada 
pela A.S.J.P. no Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Lisboa, no dia 31/07/2006, no 
que diz respeito aos associados oriundos 
do XXI Curso Normal de Formação do 
CEJ, contra os Ministérios da Justiça 
e das Finanças, para pagamento pelo 
índice 135 aos Magistrados do XXI 
Curso Normal de Formação do CEJ 
(ver Boletim Informação e Debate, 
edição da Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses, n.ºos 2 e 3 – V Série, 
Novembro de 2006 e Abril de 2007, pág. 
221 a 244 e pág. 219 a 221, respectivamente) 
em que o problema era exactamente o 
mesmo no que diz respeito ao pagamento 
dos juízes de direito logo que tomaram 
posse em regime de efectividade, situação 
resolvida pelo art.º 3.º da Lei n.º 53-C/2006 
de 29 de Dezembro – D.R. I Série n.º 249).  
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IV. Solução adoptada:
Deste modo, e por estas razões, se 

entende que o parecer deverá ser no 
sentido de que o tempo de duração do 
curso de formação teórico-prática dos 
auditores de justiça a que se reporta 
o artigo 35° da Lei n.º 2/2008, de 14 de 
Janeiro, deverá continuar a ser tido em 
consideração, uma vez ingressados na 
magistratura Judicial, para efeitos da 
progressão remuneratória a que se 
reporta o Mapa I anexo ao Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, constante da Lei 
n.º 21/85.

Recorde-se que, recentemente, no 
Plenário de 17/12/2012 (Ver Boletim 
Informativo de Dezembro de 2012 – 
disponível no site do CSMP), o CSMP 
deliberou que: 

1) Qualquer decisão relativa ao índice 
remuneratório dos magistrados do Ministério 
Público é da competência exclusiva do 
Conselho Superior do Ministério Público; 

2) O tempo de duração do curso de formação 
teórico-prática dos auditores de justiça a que 
se reporta o artigo 35° da Lei n.º 2/2008, de 
14 de Janeiro, deverá continuar a ser tido 
em consideração, uma vez ingressados na 
magistratura do Ministério Público, para 
efeitos da progressão remuneratória a que 
se reporta o Mapa I anexo ao Estatuto do 
Ministério Público, constante da Lei n.º 47/86, 
de 15 de Outubro, republicada pela Lei n.º 
60/98, de 27 de Agosto”;

Este é também o nosso entendimento, 
que se espera, tenha acolhimento neste 
Conselho Superior da Magistratura.

V. Proposta: 
Reafirmando, assim, a competência 

constitucional e estatutária deste 
Conselho Superior da Magistratura, 
propõe-se que, no Plenário do Conselho 
Superior da Magistratura, seja proferida 
deliberação mediante a qual :

1)Se reafirme que qualquer decisão 
relativa ao índice remuneratório dos 
magistrados Judiciais é da competência 
exclusiva do Conselho Superior da 
Magistratura;

2)Se considere que o tempo de duração 
do curso de formação teórico-prática 
dos auditores de justiça a que se reporta 
o artigo 35° da Lei n.º 2/2008, de 14 de 
Janeiro, deverá continuar a ser tido em 
consideração, uma vez ingressados 
na magistratura judicial, para efeitos 
da progressão remuneratória a que se 
reporta o Mapa I anexo ao Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, constante da Lei 
n.º 21/85, de 30 de Julho;

3)Se solicite à Excelentíssima 
Senhora Ministra da Justiça que, nos 
mesmos termos, profira decisão que 
garanta um tratamento equivalente 
aos Juízes de Direito em regime de 
estágio provenientes do XXIX Curso de 
Formação de Magistrados Judiciais no 
domínio do cômputo da antiguidade 
e nas implicações remuneratórias dali 
decorrentes;

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2013
Os Vogais
José António Machado Estelita de Mendonça
José Manuel Costa Galo Tomé de Carvalho
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Ref.ª: Proc. 2010 - 194/D 

1. Objecto 
Pelo Exmo. Sr. Chefe de Gabinete de 

Sua Excelência a Sra. Ministra da Justiça 
foi remetida uma proposta visando 
proceder a várias alterações ao Código 
do Processo Penal, tendo sido solicitado 
ao Conselho Superior da Magistratura a 
elaboração de comentários e sugestões 
tidos por convenientes sobre esta iniciativa 
legislativa a serem emitidos no prazo de 
dez dias. 

Na sequência de despacho proferido 
pelo Exmo. Senhor Vice-Presidente do 
Conselho Superior da Magistratura, veio 
a ser determinada a emissão de parecer 
sobre estas matérias por comunicação por 
mim recepcionada, via correio electrónico, 
no passado dia 7 de Maio estando 
praticamente esgotado o prazo concedido 
relativo ao período de audições.

2. Enquadramento 
No pretérito mês de Dezembro de 2011 

o Conselho Superior da Magistratura teve 
oportunidade de emitir parecer sobre 
uma anterior Proposta de lei de alteração 
do Código do Processo Penal (CPP) o qual 
incluía duas propostas agora retomadas; 
nessa parte será retomado, no essencial, o 
que então havia sido por nós expendido. 

Na proposta anterior, as modificações 
incidiam, de um modo concentrado, 
sobre o âmbito do poder jurisdicional na 
aplicação de medidas de coacção e sobre a 

possibilidade de, salvaguardados os direitos 
de defesa do arguido, designadamente 
o direito ao silêncio, as declarações por 
este prestadas na fase de inquérito ou de 
instrução serem susceptíveis de utilização 
na fase de julgamento.

Agora vai-se mais longe nas medidas 
legislativas propugnadas embora com 
alterações de pormenor, por vezes de 
discutível oportunidade, em muitos casos. 

As medidas agora propostas recaem, 
assim, num total de cerca de três dezenas 
de artigos do CPP, a saber: art. 61º 
(Direitos e deveres processuais), art. 
64º (Obrigatoriedade de assistência de 
defensor), art. 101º (Documentação dos 
actos processuais), art.113º (Regras gerais 
sobre notificações), art.141º (Primeiro 
interrogatório judicial de arguido detido), 
art. 144º (Outros interrogatórios), Regime 
do processo sumário com incidência nos 
arts. 14º, 16º, 381º, 382ª, 383º, 384º, 385º, 
387º, 389º e 390º, Perícias relativamente 
aos arts. 154º e 156º, art.194º (Audição do 
arguido e despacho de aplicação de medida 
de coação), art. 281º (Suspensão provisória 
do processo), art.340º (Princípios gerais 
da produção da prova), art. 397º (Processo 
sumaríssimo). 

Retoma-se a revisão dos artigos relativos 
às declarações prestadas em fase do 
processo anterior à audiência, a saber arts. 
356º, 357º e 364º. 

Existem ainda alterações pontuais ao 
regime de recursos plasmadas nos artigos 
400º, 411º, 412º, 413º e 414º.

Alteração do Código de Processo Penal
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3. Apreciação
3.1. As alterações propostas implicam 

com razões de política legislativa, nelas 
não se detectando influência decisiva que 
ponha em crise o regular funcionamento 
das instâncias judiciais, nos termos 
constitucionalmente previstos. 

Porém, a sua manifesta relevância em 
termos do exercício do poder jurisdicional 
e no que concerne à própria “ossatura” do 
processo penal justificam uma tomada 
de posição pelo Conselho Superior da 
Magistratura (CSM) assumida de forma 
clara e procurando proceder a uma 
substantiva apreciação da proposta e da 
conceptualização normativa subjacente. 

Naturalmente que não iremos dissentir 
do que antes propugnamos em parecer 
anterior circunscrito então a duas únicas 
alterações então, no essencial, propostas.

Sublinhe-se, em termos gerais de 
enquadramento, que partilhamos da 
preocupação referida pela generalidade 
da comunidade judiciária sobre os perigos 
e transtornos causados pelas sucessivas 
reformas legislativas quase sempre com 
um carácter parcelar e casuístico revelando 
ausência de sentido estratégico e uma 
reiterada incapacidade para erigir um 
sistema normativo que seja harmónico e 
coerente. 

No processo penal, como aliás acontece 
incisivamente no processo civil, exige-
se uma reforma global e estruturada que 
aborde as questões fulcrais da gestão 
processual e dos poderes do juiz e das 
partes processuais, da simplificação do 
julgamento e da sentença, e ainda, no caso 
do processo penal, das incontornáveis 
medidas atinentes com a justiça negociada 
ou da determinação de penas por consenso, 
optimizando recursos e providenciando 
soluções expeditas em particular no 
domínio das denominadas “bagatelas” 
penais.

Porém, estas questões fundantes não 
surgem tratadas e, sobretudo, não se detecta 
esse sentido estratégico indispensável às 
reformas a empreender, isto sem prejuízo 
da bondade substancial de muitas das 
alterações propostas. 

Agrava-se esta percepção se atendermos 
aos prejuízos que decorrem da instabilidade 
legislativa com vários regimes processuais 
a coexistirem nos tribunais (variando, por 
vezes, de processo para processo) o que 
mais recomenda prudência na alteração 
das normas adjectivas; em rigor, dir-
se-ia que as mesmas apenas devem ser 
implementadas se o seu benefício resultar 
indiscutível e claramente superior ao custo 
inevitável ínsito às flutuações e mudanças 
legislativas.

Isto dito, e procurando proceder a uma 
apreciação em sede parcelar, far-se-á uma 
análise das várias propostas concretas com 
uma valoração casuística sempre que os 
novos preceituados legais, a nosso ver, o 
justifiquem.

Assim, temos que quanto ao art.61º 
surge uma nova redacção da al. b) que 
acrescenta às situações actualmente 
previstas de obrigatoriedade de assistência 
do defensor do arguido os interrogatórios 
feitos por autoridade judiciária. Conforme 
decorria da exposição de motivos da 
anterior proposta de lei, a razão de ser da 
nova alínea b) está na susceptibilidade 
de as declarações do arguido serem 
utilizadas quando prestadas, antes da 
fase de julgamento, perante autoridade 
judiciária, isto é, perante juiz de instrução 
ou magistrado do Ministério Público. 

Já expusemos em parecer anterior 
datado de Dezembro de 2011 “ser esta uma 
medida muito positiva que merece absoluta 
concordância.” 

Na verdade, o sistema actual, além 
do mais, apenas resguarda da auto-
incriminação cometida nas fases 
anteriores ao julgamento, de modo parcial 
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e discriminatório, aquele arguido que 
se remeta ao silêncio ou que se encontre 
ausente aquando do julgamento e já 
não protege, por exemplo, aquele outro 
arguido que entendeu, frontalmente, 
prestar declarações em julgamento, 
nomeadamente para procurar desmentir 
ou esclarecer o que dissera em inquérito ou 
instrução.

Daí que o público em geral não entenda 
o porquê de o arguido que confessa o crime 
perante um juiz de instrução (ou uma 
autoridade judiciaria, no caso sempre um 
magistrado) seja absolvido, apenas porque, 
na falta de demais prova relevante, se 
remete ao silêncio em audiência ou nem 
sequer a ela acorre. 

A tudo isto acresce que cumpre ao juiz, 
no dia-a-dia dos tribunais, assumir perante 
os cidadãos, incluindo os lesados, o ónus 
de ser o porta-voz público desta imposição 
legal, aplicando uma solução normativa 
em si mesma geradora de indignação e de 
descredibilização do sistema de justiça. 
Finalmente, entendemos como aceitável 
que se estenda a valoração das declarações 
quando prestadas perante magistrado do 
Ministério Público sobretudo face ao modo 
como se encontram delimitados os poderes 
do juiz de instrução em Portugal.

Relativamente ao art.141º (Primeiro 
interrogatório judicial de arguido detido) 
e ao novo nº3, tendemos a concordar 
com a posição expendida no Parecer, 
detalhado e bem fundamentado, da 
Associação Sindical dos Juízes Portugueses 
o qual questiona a descriminalização das 
declarações do arguido relativas aos seus 
antecedentes criminais, quando prestadas 
em 1º interrogatório, na medida em que 
se limitam os poderes de cognição do juiz 
de instrução para o habilitar a proferir um 
juízo mais informado sobre as condições 
pessoais do arguido, que pode condicionar 
a adequação da medida de coação a 
decretar. Sabendo todos os que trabalham 

nos tribunais sobre a dificuldade concreta 
em aceder a actualizados e rigorosos 
boletins do registo criminal em tempo útil, 
é manifesto que as declarações do arguido 
sobre os seus antecedentes criminais 
resultam importantes para habilitar a 
decisão do juiz sobre a aplicação de medidas 
de coação, pois são essenciais para avaliar 
os perigos previstos no art. 204º. 

Melhor seria, portanto, manter o 
regime actual sendo certo que os lapsos de 
memória do arguido ou o seu silêncio são 
sempre aceites e possíveis.

O nº 4 b) do mesmo artigo preceitua 
agora “de que não exercendo o direito ao 
silêncio as declarações que prestar poderão 
ser utilizadas no processo, mesmo que 
seja julgado na ausência, ou não prestar 
declarações em audiência de julgamento, 
sendo livremente valoradas como prova”.

 Esta advertência é justificadamente bem 
mais precisa que a existente na anterior 
Proposta de Lei acolhendo-se a sugestão 
por nós efectuada no Parecer de Dezembro 
de 2011. À data, tivemos oportunidade de 
defender que se justificaria uma redacção 
mais assertiva relativamente ao fim visado 
pela norma. E foi proposto justamente 
a advertência ao arguido de que essas 
declarações poderiam ser livremente 
valoradas como prova. 

Saúda-se, pois, a revisão efectuada 
a este preceito demonstradora de uma 
atitude construtiva no âmbito do processo 
legislativo por parte do poder executivo.

No que concerne às alterações muito 
significativas e profundas quanto às 
situações de aplicação do processo sumário, 
importaria, a nosso ver, maturar com maior 
profundidade as profundas implicações 
da mesma as quais desvirtuam o modelo 
estatuído aquando da aprovação do nosso 
actual Código do Processo Penal. 

Isto sucede, em particular e no que ao que 
mais directamente concerne a um órgão de 
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gestão dos juízes como o Conselho Superior 
da Magistratura (CSM), na ponderação da 
competência dos tribunais em razão da sua 
respectiva estrutura, em especial no que 
respeita ao tribunal colectivo e ao tribunal 
singular, mas também ao tribunal do júri. 

E decorre assim porque o processo 
sumário, com intervenção do tribunal 
singular, passa a ser aplicável – em regra 
– ao julgamento de qualquer crime, 
independentemente da pena aplicável 
com excepções, em concreto não muito 
significativas, relativas aos crimes contra 
a segurança do Estado e os previstos na 
Lei Penal Relativa às Violações do Direito 
Internacional Humanitário, incluindo 
os que constituem o título do Código 
Penal dedicado aos crimes contra a paz, 
identidade cultural e integridade pessoal 
e a “criminalidade altamente organizada” 
definida na al. m) do art. 1º. 

 Tudo o resto incluindo crimes de que 
resulte a morte de uma pessoa ou crimes 
que sejam puníveis com pena superior a 5 
anos de prisão (mesmo que o MP não use da 
faculdade prevista no art. 16º nº3), podem 
ser julgados por um único juiz; no caso um 
juiz de comarca, na distinção tradicional, 
sem a experiência exigida a um juiz de 
círculo ou equiparado o qual deve ter, pelo 
menos, 10 anos de serviço e classificação 
inspectiva de mérito. 

Sabe-se que a sistemática penal polari-
za-se em muito na distinção entre pequena 
e média criminalidade por um lado e cri-
minalidade grave por outro. Na primeira, 
impõe-se a delimitação de mecanismos 
expeditos de simplificação ou de consenso, 
agilizando procedimentos; sendo que esta-
mos perante uma criminalidade que convi-
da ao uso de processos simples e informais 
como o processo sumário. 

O flagrante delito deve ser entendido 
obviamente como um factor que delimita 
a área de intervenção do processo sumário; 
contudo não será o único. 

A intervenção penal relativa a bens jurí-
dicos fundacionais do nosso ideário civili-
zacional, em particular os que concernem 
aos direitos de natureza pessoal como o 
direito à vida ou à liberdade pessoal ou se-
xual, exigem um ritualismo próprio e uma 
carga simbólica que se compadece mal com 
um julgamento feito na hora independen-
temente de o agente ter sido detido em 
flagrante delito ou não. O distanciamento 
exigido por esses casos, em particular o 
temporal, atenua uma reacção social que 
possa revelar-se emocionalmente desajus-
tada ou excessiva e meramente vindicativa.

Ponto é que através dos mecanismos 
decorrentes da imposição de medidas de 
coacção, incluindo a prisão preventiva, a 
comunidade social percepcione a imediata 
reacção dos poderes públicos relativamente 
aos crimes de maior gravidade, causadores 
de alarme social. Obtido este pressuposto 
não se descortina a utilidade de um julga-
mento poucas horas ou dias após o evento 
de natureza muito grave que corporiza o 
crime detectado em flagrante. Adende-se 
ainda que os crimes graves cometidos em 
flagrante delito, normalmente crimes con-
tra as pessoas ou o património (furtos e 
roubos) vêm sendo julgados em prazos ra-
zoáveis não estando em causa, neste caso, 
uma necessidade de intervenção legislativa 
por força de uma detectada situação de ex-
cessiva morosidade ou atraso.

Também aqui partilhamos das preocu-
pações manifestadas que vêm desaconse-
lhando o julgamento de grande número de 
crimes puníveis com penas superiores a 8, 
12 ou mais anos, em 48 horas ou em alguns 
dias. 

Esta ressalva prende-se, também, natu-
ralmente com os direitos de defesa que, em 
situações de flagrante delito, menos opor-
tunidade terão de preparar uma correcta 
intervenção particularmente ao nível da 
determinação da motivação dos factos cri-
minosos pelo agente, factor relevante numa 
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eventual atenuação da pena. A questão dos 
direitos de defesa é central no processo pe-
nal, exigindo aprofundada valoração, colo-
cando-se, no caso, também a discrepância 
desses direitos em relação aos arguidos não 
detidos em flagrante delito e que manterão 
o leque alargado de mecanismos processu-
ais hoje existente podendo usá-los num ou-
tro contexto temporal.

A composição do tribunal constitui, 
como é consabido, um poderoso instru-
mento de gestão dos tribunais sendo mui-
tas vezes utilizado para propiciar uma 
contenção no uso de recursos humanos em 
particular quando se generaliza a opção 
de abdicar da intervenção do tribunal co-
lectivo. Só que esta opção implica riscos e 
traduz-se, necessariamente, na redução da 
qualidade da decisão antes potenciada pela 
colegialidade deste tipo de tribunais. Agra-
va esta perda qualitativa o facto de o juiz 
singular que intervirá, em processo sumá-
rio nestes crimes graves, por força do modo 
como se organiza a carreira do magistrado 
judicial, não ser, como quiçá deveria exigir-
-se, um juiz de círculo ou equiparado.

Finalmente, veda-se ainda, nestes casos, 
de modo definitivo, a intervenção do tribu-
nal de júri, pois o art. 13.º, n.º 2 expressa-
mente excepciona os crimes que devam ser 
julgados pelo tribunal singular, como será 
o caso em processo sumário, com os coro-
lários daí decorrentes em termos de perda 
no envolvimento dos cidadãos na adminis-
tração da justiça. Note-se que a impossi-
bilidade de recurso ao tribunal de júri não 
deveria, na lógica do nosso sistema penal, 
decorrer do tipo de processo imposto legal-
mente mas antes da vontade das partes e da 
natureza dos crimes indiciados.

Estes considerandos devem ser ponde-
rados numa perspectiva de manutenção do 
regime actual que, neste domínio, julgamos 
não suscitar graves constrangimentos em-
bora se compreenda a opção intermédia de 
recurso, não ao processo sumário, mas, de 
modo prudente, ao processo abreviado.

Assim, alerta-se, com ênfase, para os de-
sequilíbrios estruturais que poderão advir 
relativamente a um sistema que assenta 
os seus alicerces quer ao nível operacio-
nal quer ao nível dos recursos humanos 
na distinção entre a pequena e média cri-
minalidade e a grande criminalidade em 
particular no que concerne aos juízes en-
carregues de julgar estes diferentes tipos 
de crime. No limite, esta generalização do 
processo sumário irá, a prazo, pôr em crise 
inclusivamente o modo como a carreira dos 
juízes se encontra delimitada quer ao nível 
das promoções quer ao nível do estatuto 
remuneratório na medida em que o siste-
ma assenta, em muito, na possibilidade de 
presidir a julgamentos com intervenção do 
tribunal colectivo no pressuposto prévio de 
que a grande criminalidade sempre será 
canalizada para este tipo de composição 
do tribunal, vedando essa função aos juízes 
mais jovens ou menos qualificados por ra-
zões que sempre se afiguraram como pon-
derosas.

Em qualquer circunstância, as altera-
ções relevantes assim induzidas quanto ao 
tipo de tribunal, singular ou colectivo, terão 
implicações relevantes na estrutura judici-
ária e na própria lei orgânica dos tribunais, 
factores igualmente a merecer reflexão.

Uma outra proposta legislativa agora em 
equação entronca no exercício do poder ju-
risdicional por parte dos juízes em sede de 
decretamento de medidas de coacção.

Tal como fundamentadamente defende-
mos no parecer emitido sobre a proposta 
anterior que esta mantém agora nos mes-
mo termos merece-nos inteira concordân-
cia, nesta parte, a iniciativa legislativa na 
estrita medida em que devolve ao juiz a sua 
posição no processo penal de garante dos 
direitos, liberdades e garantias dos cida-
dãos não apenas os indiciados mas também 
aqueles que são lesados ou vítimas de actos 
criminosos. A argumentação aduzida em 
Dezembro de 2011 permanece actual sendo 
redundante repeti-la.
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As restantes alterações referem-se a as-
pectos mais pontuais ou de detalhe. Não 
pretendendo repetir o que consta já de ou-
tros contributos, designadamente alguns 
aspectos referidos no parecer da Associa-
ção Sindical dos Juízes Portugueses, ape-
nas reforçaremos aqui as situações que nos 
parecem merecer uma eventual reflexão 
por se revelarem menos adequadas. Assim, 
elencando, temos, desde logo, não nos pa-
recer necessário impedir de forma termi-
nante que o arguido beneficie de suspensão 
do processo nos casos de prática do crime 
de condução em estado de embriaguez ale-
gadamente porque tal permite que não lhe 
seja aplicada a pena acessória de proibição 
de conduzir. 

Para eventualmente acudir a situações 
concretas menos conseguidas neste domí-
nio prejudica-se a possibilidade de aplica-
ção de um instituto processual que se vem 
revelando eficaz no combate à morosidade 
em particular em crimes como este que re-
presentam uma elevada percentagem dos 
ilícitos presentes a tribunal; melhor seria, 
como é aventado no contributo aduzido por 
um Exmo. Vogal do CSM, garantir a nível 
do procedimento administrativo a genera-
lização da aplicação da medida de inibição 
de conduzir sem coarctar a possibilidade de 
suspensão do processo. 

Diríamos mesmo que este tipo de pro-
cedimentos como a suspensão do processo 
e outros mecanismos de diversão revelam 
virtualidades tais que bem justificariam o 
seu reforço e acarinhamento legal em parti-
cular em crimes como o de condução de es-
tado de embriaguez ou outros que afectam 
cidadãos, em especial jovens, que poderão 
ver afectado o seu futuro por força de um 
julgamento crime com provável condena-
ção sujeita a registo.

No mesmo sentido, vemos com alguma 
preocupação o retorno a situações anterio-
res relativas à detenção dos arguidos para 
processo sumário num período que pode 

ir até a um máximo de 48 horas em lugar 
da actual situação de libertação com pos-
terior apresentação ao juiz. Também aqui 
interrogamo-nos sobre a vantagem de al-
terar o sistema actual com as inevitáveis 
consequências ao nível das esquadras e 
postos policiais confrontados com a deten-
ção de pessoas, podendo ser várias dezenas 
ao mesmo tempo no caso das operações 
concertadas de fiscalização de trânsito, 
colocando-se questões relativas à eventual 
desnecessária restrição da liberdade das 
pessoas. 

O sistema actual que permite a manu-
tenção em liberdade dos detidos para pro-
cesso sumário, salvo alguns excessos nos 
casos de adiamento de julgamento, esses 
sim a combater por via legislativa, afigura-
-se-nos, portanto, não dever ser abandona-
do. Este será um exemplo em que a mudan-
ça não trará vantagens que precludam os 
riscos gerados por esta instabilidade nor-
mativa.  

Saúda-se como muito positiva a intenção 
manifestada no nº 10 da exposição de moti-
vos quando se proclama que “a transcrição 
da sentença produzida oralmente, só é fei-
ta quando o seu registo for feito por meios 
técnicos diferentes do registo áudio ou áu-
dio visual. O tempo e o custo que acarreta a 
sua transcrição sob a forma escrita não se 
justificam quando o registo é feito através 
de meios áudio ou áudio visuais que, pelas 
suas características, são fidedignamente 
acessíveis ao tribunal superior através de 
visionamento, ou audição”.

Sufragamos, em termos pessoais, este 
entendimento muito embora partilhemos 
as dúvidas sobre se o mesmo terá sido de-
vidamente vertido no novo texto legal (vide 
art. 412º, nºs 3 e 7). 

Melhor seria que o texto apresentado na 
exposição de motivos, claro e inequívoco, 
fosse, de algum modo, transcrito no precei-
tuado legal, resolvendo dúvidas recorren-
tes.
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Alerte-se ainda para as questões da subs-
tituição de juiz agora criadas com a intro-
dução do art. 387º, nº5 relativamente ao 
processo sumário. Esta intervenção inopi-
nada trará consequências no agendamen-
to do juiz que irá substituir o ausente ou 
impedido as quais poderão ser ainda mais 
gravosas quando o juiz tenha que se deslo-
car provindo de uma outra comarca. 

Também aqui se questiona a nova tra-
mitação do processo sumário e a sua con-
catenação com o modo como se encontram 
organizados os recursos disponíveis na ma-
gistratura judicial.

Em síntese, foram referidos vários 
pontos da reforma que mereceriam, a 
nosso ver, uma reflexão mais aprofunda-
da desembocando eventualmente numa 
reformulação de algumas propostas sem 
prejuízo do carácter positivo de várias das 
medidas anunciadas. 

Evidencia-se nesta nova proposta a cir-
cunstância de a mesma abordar uma multi-
plicidade de situações parcelares ao contrá-
rio da anterior que, mais cirúrgica, incidia 
apenas sobre questões de fundo a exigir re-
formulação; por outro lado, algumas dessas 
alterações que potenciam necessariamente 
a instabilidade legislativa não parecem acu-
dir a falhas relevantes efectivamente detec-
tadas no regime actual; disto constituem 
exemplos algumas alterações no regime de 
recursos (ao nível da tramitação da sua ad-
missão em primeira instância), a já referen-
ciada quanto às limitações impostas à sus-
pensão do processo do art.281º ou ainda a 
imposição de uma nova proibição de prova 
de discutível relevância e enquadramento 
sistemático no art.154º, nº6.

Em relação ao aspecto mais questioná-
vel da presente proposta e num esforço de 
síntese, diríamos que o alargamento das 
situações susceptíveis de julgamento em 
processo sumário, permitindo a detenção 
durante um período máximo de 48 horas, 
com um único juiz de julgamento para os 

crimes punidos com prisão superior a oito 
anos, parece-nos ser a medida mais con-
flituante com o desenho actual do proces-
so penal, colocando igualmente questões 
pertinentes relativas aos direitos de defesa 
dos arguidos bem como quanto à possível 
situação de discriminação que ocorrerá, 
relativamente à criminalidade mais severa, 
naqueles processos em que, não existindo 
flagrante delito, os arguidos poderão me-
lhor preparar a sua defesa por força de um 
alargado período temporal. 

O processo sumário tem virtualidades 
que se concentram, essencialmente, em 
determinadas áreas menos graves da cri-
minalidade sendo que o seu alargamento 
aos crimes graves deve merecer cuidada 
reflexão.

Outras opções legislativas mais próxi-
mas do modelo actual (com manutenção da 
situação de liberdade dos detidos) de que 
são exemplo quer o já citado uso do proces-
so abreviado ou outros como a restrição do 
processo sumário apenas a crimes puníveis 
com prisão inferior a cinco anos a que se 
adicionariam aqueles em que ocorra o pré-
vio espoletamento pelo Ministério Público 
do mecanismo previsto no art.16º, nº3 ou 
ainda, em alternativa, o balizamento deste 
tipo de julgamento em processo sumário 
apenas aos crimes puníveis com penas que 
não excedam, ainda que em abstracto, os 8 
anos de prisão (resguardando a impossibi-
lidade de recurso para o Supremo Tribunal 
de Justiça relativamente a condenações 
ocorridas no âmbito de um processo como 
o sumário) devem ser maturadas no âmbito 
deste aspecto parcelar da reforma que não 
parece, salvo melhor opinião, ser indispen-
sável à luz da realidade actual e suscitará, 
ao invés, fundados receios.

Aos 10 de Maio de 2012.
José Manuel Igreja Martins Matos
Juiz de Direito  e Adjunto do Gabinete de Apoio do 

Conselho Superior da Magistratura (em acumulação 
de funções).
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Ref.ª: Processo nº99-43/D- Comissão de Assuntos 
Constitucionais, Liberdades e Garantias: “Projectos de 
Lei nºs 131/XII/1ª (PS),  137/XII/1ª(PS)”, 122/XII/1ª (BE), 
127/XII/1ª (BE) e Projecto de Lei nº 138/XII apresenta-
do pelo PSD

1. Objecto
Por Sua Excelência, o Presidente da Co-

missão de Assuntos Constitucionais, Direi-
tos, Liberdades e Garantias da Assembleia 
da República, foi determinada a remessa 
ao Conselho Superior da Magistratura do 
texto dos cinco Projectos de Lei acima men-
cionados, em três ofícios aglutinando um 
deles as propostas emanadas do Partido 
Socialista, outro as do Bloco de Esquerda 
e um terceiro a proposta apresentada pelo 
Partido Social Democrata, solicitando que 
sobre os mesmos fosse emitido parecer 
com a brevidade possível, normalmente o 
prazo de dez dias.

Por Sua Excelência o Sr. Vice-Presiden-
te do Conselho Superior da Magistratu-
ra e pelo Exmo. Sr. Chefe de Gabinete do 
Vice-Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura, foi determinado, com co-
nhecimento nos passados dias 18, 19 e 25 
de Janeiro, que sobre estas matérias fosse 
emitido parecer pelo Gabinete de Apoio ao 
Vice-Presidente e aos Membros do Conse-
lho Superior da Magistratura.

2. Âmbito 
Estando em causa cinco propostas dis-

tintas, sucede que as mesmas dizem respei-

to a uma única área específica global relati-
va à procriação médica assistida. 

As propostas são apresentadas por vários 
partidos políticos e respeitam exactamente 
às mesmas matérias que se prendem, no es-
sencial, com a permissão legal da materni-
dade de substituição e com o alargamento 
das condições de acesso pelas mulheres à 
procriação médica assistida (PMA).

O projecto de maior relevo social e im-
pacto na comunidade será, seguramente, 
o relativo ao fim da proibição do recurso à 
maternidade de substituição.

Em termos sistemáticos, afigura-se-nos 
dever, num primeiro momento expositi-
vo, detalhar o conteúdo de cada umas das 
propostas, definindo o respectivo âmbito, 
e depois, na fase de apreciação, procurar 
recorrer a um enquadramento harmónico 
das questões em apreço, explicitando o en-
tendimento a veicular pelo CSM.

Assim, comecemos por analisar e des-
crever cada um dos projectos, todos cen-
trados no mesmo tema, alguns próximos 
nas respectivas redacções e por vezes com 
diferenças de mero pormenor.

2.1. Projecto de Lei nºs 131/XII/1ª (PS)
O projecto de lei em apreço propõe uma 

segunda alteração à Lei nº32/2006, de 26 
de Julho, alterada pela Lei 59/2007, de 4 de 
Setembro, consagrando excepções à proi-
bição de recurso à maternidade de substi-
tuição. Está em causa, pois, por esta via, o 

Maternidade de substituição
e procriação medicamente assistida
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acesso à maternidade de substituição ainda 
que em condições estritamente excepcio-
nais face ao interesse tido como primordial 
de tratar da doença da infertilidade, procu-
rando assim combater a prática clandesti-
na em relação às chamadas incorrectamen-
te  “barrigas de aluguer”.

Nos termos da exposição de motivos, 
sublinha-se que, no passado mês de Feve-
reiro, o Conselho Nacional de Procriação 
Medicamente Assistida recomendou à As-
sembleia da República uma alteração à Lei 
de Procriação Medicamente Assistida no 
sentido de, justamente, serem consagradas 
excepções neste domínio.

A proposta apresentada começa por con-
sagrar a gratuitidade do serviço. Depois, 
define as situações que justificam o recurso 
à maternidade de substituição, procurando 
assegurar uma supervisão do Conselho Na-
cional de Procriação Medicamente Assisti-
da. Por último, determina a maternidade 
respectiva.

2.2. Projecto de Lei nº137//XII/1ª (PS)
A proposta em causa complementa-se 

com a anterior de modo a assegurar, global-
mente, o alargamento do âmbito dos bene-
ficiários das técnicas de Procriação Medica-
mente Assistida, rejeitando o seu carácter 
subsidiário, para além da já referenciada 
possibilidade de recurso à maternidade de 
substituição. 

Citando alguns exemplos de Direito 
Comparado, os proponentes referem que 
se admite o livre acesso às técnicas de PMA 
a mulheres solteiras bem como a casais de 
mulheres casadas ou unidas de facto em re-
lações do mesmo sexo em Espanha, no Rei-
no Unido, na Holanda, na Noruega, na Su-
écia (desde 2005), na Bélgica (desde 2007) 
e na Dinamarca (desde 2006) sendo que, 
apesar disso, muitas destas ordens jurídi-
cas não admitem o recurso à maternidade 
de substituição.

Ainda em sede de motivação da propos-
ta, refere-se que a redacção em vigor da lei 
tem contribuído para que mulheres portu-
guesas, perante a impossibilidade de en-
contrarem uma solução conforme à lei no 
território nacional, se desloquem a estabe-
lecimentos de saúde no pais vizinho ou em 
países terceiros com regimes mais abertos. 

Donde, a presente iniciativa legislativa 
altera a definição das técnicas de PMA en-
quanto meramente subsidiárias, passando 
a defini-las como técnicas complementares 
de procriação, e elimina os requisitos que 
condicionavam o acesso em função do es-
tado civil e da orientação sexual dos casais, 
passando a exigir apenas a maioridade, a 
ausência de interdição ou inabilitação por 
anomalia psíquica e a prestação de consen-
timento informado.

Complementarmente, são ainda intro-
duzidas alterações destinadas a regular, em 
conformidade com as alterações já referi-
das quanto aos beneficiários, a definição da 
parentalidade nos casos de recurso à PMA 
por casais. Finalmente, é introduzido um 
pequeno alargamento da possibilidade (já 
admitida na lei em vigor) de inseminação 
post mortem, sempre que tal corresponda a 
um projecto parental previamente consen-
tido pelo dador.

2.3. Projecto de Lei nº 122/XII/1ª (BE) 
A proposta apresentada pelo Bloco de 

Esquerda assenta em três inovações fun-
damentais relativamente à Lei de Procria-
ção Medicamente assistida em vigor (Lei 
nº32/2006, de 26 de Julho), a saber:

- a eliminação da condição de pessoas 
casadas ou vivendo um união de facto como 
critério de recurso às técnicas de Procria-
ção Medicamente Assistida, permitindo o 
acesso a todos os casais e a todas as mulhe-
res independentemente do seu estado civil;

- o reconhecimento das técnicas de PMA 
como método alternativo e não apenas sub-
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sidiário de procriação, não sendo exigível o 
diagnóstico de infertilidade;

- o recurso à maternidade de substitui-
ção exclusivamente por razões clínicas que 
determinem a impossibilidade absoluta e 
definitiva de gravidez.

São ainda propostas outras alterações à 
Lei da PMA, algumas recomendadas pelo 
Conselho Nacional de Procriação Medica-
mente Assistida, que visam essencialmente 
aperfeiçoar preceitos legais mas sem alte-
rar o seu sentido como constitui exemplo 
a eliminação de embriões excedentários 
quando não exista projecto parental ou de 
investigação para os mesmos.

2.4. Projecto de Lei nº 127/XII/1ª (BE) 
Está em causa nesta proposta a situação 

relativa aos casais do mesmo sexo e a ultra-
passagem de bloqueios legais relativamen-
te à procriação medicamente assistida, à 
adopção e ao apadrinhamento civil por par-
te desses casais consagrando a plenitude de 
direitos nestas esferas.

Como decorrência desta orientação do 
partido proponente, consagra-se nesta 
iniciativa a igualdade de tratamento no re-
gisto da adopção, apadrinhamento civil e 
procriação medicamente assistida quando 
os adoptantes, padrinhos ou um dos proge-
nitores estejam casados ou unidos de facto 
com pessoas do mesmo sexo. Essa consa-
gração implica com o registo civil e com a 
concomitante alteração das normas con-
cernentes do respectivo Código do Registo 
Civil.

2.5. Projecto de Lei nº 138/XII (PSD)
O projecto em causa, o último a ser re-

metido para parecer, visa igualmente alte-
rar a Lei nº 32/2006, de 26 de Julho, embora 
em menor dimensão e profundidade que as 
restantes propostas. Defende, na respecti-
va exposição de motivos, que o recurso às 
técnicas de procriação medicamente assis-

tida apenas pode ser considerado admissí-
vel no seio de um casal e na estrita medida 
em que se revele indispensável para supe-
rar uma situação de infertilidade que afec-
te qualquer dos seus membros, sendo, pois, 
um método subsidiário, e não alternativo, 
de procriação. 

Por outra via, defende que a PMA só se 
justifica quando tenha por destinatários os 
membros de um casal heterossexual esta-
velmente constituído (cf. artigo 6.º da Lei 
n.º 32/2006). Neste item, existe uma clara 
dissensão em relação aos projectos acima 
referenciados.

É abordada igualmente na iniciativa em 
causa a figura da “maternidade de substi-
tuição” requerendo que a mesma possa ser 
admitida no âmbito de um casal apto a pro-
criar mas que não o pode fazer em virtude 
de uma situação de infertilidade que afecte 
o seu parceiro feminino, como é, por exem-
plo, o caso da ausência de útero. Admite-se, 
portanto, nestes casos, a implementação da 
referida maternidade de substituição.

Finalmente, apresentam-se ainda, neste 
projecto, algumas propostas, tidas como 
consensuais, visando clarificar e aperfei-
çoar algumas outras normas da Lei n.º 
32/2006. Disso são exemplos as alterações 
que se preconizam em relação ao regime de 
doação de espermatozóides, ovócitos e em-
briões, bem como ao destino a dar aos em-
briões excedentários, para além de outras 
de natureza meramente administrativa ou 
procedimental.

3. Apreciação 
Como facilmente se percepcionará, as 

alterações propostas, com diferentes gra-
dações, constituem o exercício de uma op-
ção de natureza política, sobretudo, sobre a 
possibilidade de ser consagrada a materni-
dade de substituição, expressão mais ade-
quada que a vulgarmente usada de “barriga 
de aluguer”.
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Por esta designação entende-se a indu-
ção de gravidez numa mulher, pelo proces-
so de transferência de um embrião consti-
tuído em laboratório, com o compromisso, 
contratualizado, de que a criança que ve-
nha a nascer será entregue a outrem.

A situação típica em que tem sido invo-
cada a necessidade de recurso a esta ma-
ternidade é a de um casal no qual a mulher, 
por acidente ou por doença, perde a capaci-
dade de usar o útero para nele se desenvol-
ver uma gravidez. De todo o modo, o filho 
é gerado, por via de regra, a partir dos seus 
ovócitos e dos espermatozóides do marido 
ou companheiro, embora recorrendo ao 
útero de outra mulher, com posterior en-
trega do bebé nascido aos pais biológicos.

Na proposta em discussão, aventam-se 
um máximo de três situações que legiti-
mam a celebração de negócios jurídicos de 
maternidade de substituição a título excep-
cional e sempre com natureza gratuita: a 
referida ausência de útero, uma segunda 
que se equivalerá e que decorre de situa-
ções de lesão ou doença deste órgão que 
impedem, de modo definitivo e absoluto, a 
gravidez da mulher e ainda uma terceira si-
tuação, mais genérica, presente no precei-
tuado legal e que alude a “situações clínicas 
que o justifiquem”.

Pois bem. Nestas matérias particular-
mente sensíveis relativas à visão da socie-
dade, da família e da própria pessoa huma-
na, recorrentemente, a opção do Conselho 
Superior da Magistratura (CSM) tem sido 
sempre a mesma. 

O CSM, enquanto órgão constitucional 
de gestão e disciplina dos juízes e atentos 
os corolários decorrentes do princípio da 
separação de poderes, deve abster-se de 
qualquer pronunciamento sobre questões 
de índole política sendo esta em mérito 
particularmente fracturante no que con-
cerne ao conceito e visão da família nas so-
ciedades modernas. 

Do mesmo modo, pelos mesmos relevan-
tes motivos, não deve o CSM pronunciar-se 
sobre o alargamento no acesso às técnicas 
de Procriação Medicamente Assistida a 
mulheres solteiras ou a casais compostos 
de mulheres, sejam casadas ou unidas de 
facto.

Aliás, esta mesma opção foi assumida 
recentemente pelo CSM ao não tomar posi-
ção quanto à questão substancial colocada 
por uma outra proposta de alteração, no 
caso à Lei nº 9/2010, de 31 de Maio, à Lei nº 
7/2001, de 11 de Maio, e ao Decreto-Lei nº 
121/2010, de 27 de Outubro que pretendiam 
igualmente eliminar os impedimentos le-
gais de adopção, e também do apadrinha-
mento civil, por pessoas casadas ou em 
união de facto com pessoas do mesmo sexo.

De todo o modo, sem prejuízo do expos-
to, numa perspectiva de cooperação insti-
tucional entre órgãos do Estado, daremos 
nota de algumas dúvidas que se nos afigu-
ram pertinentes e que se referem, tão-so-
mente, à conformação do enquadramento 
normativo proposto perante a realidade ju-
diciária, no quotidiano dos tribunais. 

Expressam-se, no caso da maternidade 
de substituição, diversos interesses, a me-
recer tutela jurídica,  e que assumem, por 
vezes, expressões e sentidos distintos. As-
sim, esquematicamente, pondera-se o inte-
resse da mulher que disponibiliza o útero, 
o da criança que vai nascer e o do casal que 
recorreu a esta prática (podendo, com o de-
curso do tempo de gestação configurar-se, 
inclusivamente, a possibilidade de o casal, 
ele próprio, poder entrar em situações de 
dissídio, defendendo interesses divergen-
tes).

Desse modo, o texto legal tem como ta-
refa primordial compatibilizar estes inte-
resses, eventualmente hierarquizando-os 
caso os mesmos resultem conflituantes ou 
litigiosos.
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E, em boa verdade, a possibilidade de 
conflito pode ser facilmente intuída à luz 
do concreto das situações geradas. 

Para além dos exemplos recenseados 
nomeadamente pelo Prof. Daniel Serrão 
como sejam, sucintamente, o caso de a 
criança nascer com defeitos congénitos e a 
mãe biológica se recusar a aceitar o filho ou 
ainda o conflito decorrente de a mãe porta-
dora decidir, depois do parto, não entregar 
o filho à mãe biológica eventualmente por 
razões de raiz meramente neurobiológica, 
poderemos ainda considerar as hipóteses 
de desavença do casal com eventual rejei-
ção deste, ou apenas de um dos seus mem-
bros, do encargo de receber o filho. 

Em síntese, são consideráveis as hipóte-
ses de dissídio em particular naqueles casos 
de nulidade do negócio jurídico de mater-
nidade de substituição com a consequência 
prevista no art.8º, nº9 em que a mulher que 
suportou a gravidez de substituição passa 
de imediato a ser tida como a mãe da crian-
ça. Ora, também aqui, se colocam múltiplas 
situações de difícil concatenação.    

Assim, uma vez que, nos termos do ar-
tigo 286.º do Código Civil, a nulidade “é in-
vocável a todo o tempo por qualquer inte-
ressado e pode ser declarada oficiosamente 
pelo tribunal”, teremos de prever a hipótese 
nada despicienda de essa nulidade ser ar-
guida meses ou anos depois do nascimento 
da criança, por vezes, num cenário em que 
a retirada da criança do casal que recorreu 
de modo juridicamente nulo à maternida-
de de substituição e decorrente entrega à 
“nova” mãe pode lesar os superiores inte-
resses dessa criança, entretanto integrada 
perfeitamente no ambiente familiar em 
causa. 

Sem preocupações de exaustividade, 
poder-se-ão anotar ainda outras explici-

tações de conflitos a justificar a interven-
ção jurisdicional, num contexto delicado e 
complexo. Aceitando que, efectivamente, 
a maternidade de substituição tem dado 
origem a problemas de ordem jurídica de 
difícil solução, como serão os que surgem 
quando a “mãe de substituição” muda de 
ideias e quer assumir a maternidade ou, ao 
invés, deseja abortar ou mesmo apenas visi-
tar ou receber informações regulares sobre 
a criança, resulta duvidoso que eventuais 
direitos conflituantes possam ser negados, 
em absoluto, pelo Tribunal. Depois, como já 
vimos, temos as situações de doença ou de-
ficiência da criança ou de separação do ca-
sal e ainda conflitos relativos às imposições 
dos pais biológicos a respeito da conduta da 
“mãe de substituição” durante a gravidez: 
regime alimentar, proibições de fumar ou 
de viajar.

Isto dito, sublinhe-se, em tese geral, que 
a entidade a que compete, legalmente, pro-
nunciar-se sobre as questões éticas, sociais 
e legais da PMA, no caso, o Conselho Nacio-
nal de Procriação Medicamente Assistida 
(CNPMA), no uso da sua competência de 
formulação de “recomendações sobre as al-
terações legislativas necessárias para ade-
quar a prática da PMA à evolução científica, 
tecnológica, cultural e social”,  apresentou à 
Comissão Parlamentar de Saúde da Assem-
bleia da República uma sugestão de altera-
ção legislativa no sentido da admissão, a tí-
tulo excepcional, da celebração de negócios 
jurídicos de maternidade de substituição, 
a título gratuito, nos casos de ausência de 
útero na parceira feminina do casal e em 
situações clínicas que o justifiquem, auto-
rizadas pelo CNPMA, após audição da Or-
dem dos Médicos .

Ao longo do processo legislativo, em par-
ticular na apreciação das propostas ema-
nadas do Bloco de Esquerda, foram sendo 
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emitidos pareceres e notas técnicas dos 
serviços da Assembleia da República onde 
se explicitam antecedentes legislativos, bi-
bliografia nacional e internacional atinente 
com estes temas, implicações financeiras 
das propostas e outras considerandos vá-
rios. 

Seria redundante insistir nesses con-
siderandos embora se deva referir com 
algum interesse que, nesses documentos, 
é aventada a necessidade de uma cuidada 
densificação normativa atentas as com-
plexas implicações jurídicas das alterações 
propostas quer em sede de direito civil, 
relativamente aos negócios nulos de ma-
ternidade de substituição, quer quanto ao 
direito penal, sendo nomeadamente su-
gerida a aplicação de dosimetrias penais 
distintas consoante se trate de um negócio 
oneroso, a punir com mais gravidade, ou de 
negócio gratuito mas que não atenda a to-
dos os requisitos exigidos por lei, caso em 
que a punição deveria ser menos gravosa – 
factor este, aliás, já tido em conta noutras 
propostas. 

Independentemente, repita-se, das op-
ções de fundo sobre estas matérias, as quais 
nos abstemos, em absoluto, de apreciar, 
parece-nos, salvo melhor opinião e face ao 
exposto, que o quadro jurídico decorrente 
da consagração da figura normativa da ma-
ternidade de substituição reveste manifes-
tamente uma acentuada complexidade. 

Por outra via, sendo certo que o nego-
cio jurídico subjacente, ainda que gratuito, 
deverá ser tratado, por via de regra, com 
recurso a normas ou institutos contidos 
no direito das obrigações, dir-se-á que, em 
concreto, tal aproximação técnica poderá 
compaginar-se mal com os dilemas pró-
prios de uma ambiência familiar onde se 

lida com a intimidade de pessoas concre-
tas. Aliás, essa noção da especificidade da 
vida familiar conduziu à autonomização 
de um ramo próprio do direito, à criação de 
tribunais especializados, à consabida con-
sagração, em dadas circunstâncias, de uma 
jurisdição dita voluntária e, muito em espe-
cial, à predominância do critério do “supe-
rior interesse da criança”.

O princípio do “interesse superior da 
criança” é hoje fundamental no nosso sis-
tema jurídico e consta dos textos conven-
cionais mais relevantes sobre a criança, 
hoje verdadeiro sujeito de direito e direitos 
(vide, com especial relevância, o art.3º da 
Convenção sobre os Direitos da Criança,  
adoptada pela Assembleia Geral nas Na-
ções Unidas em 20 de Novembro de 1989 
e ratificada por Portugal em 21 de Setem-
bro de 1990, onde expressamente se estatui 
que “todas as decisões relativas a crianças, 
adoptadas por instituições públicas ou pri-
vadas de protecção social, por tribunais, 
autoridades administrativas ou órgãos le-
gislativos, terão primacialmente em conta 
o interesse superior da criança”).

Neste contexto, porque a configuração 
legislativa a definir sempre se deparará 
com a impossibilidade de abarcar soluções 
fechadas para as previsíveis situações con-
cretas de litígio, sugere-se que se equacio-
ne a possibilidade da consagração, na lei, 
de uma norma que exija, expressamente, 
a consideração do superior interesse da 
criança nascida no âmbito de uma mater-
nidade de substituição, ainda que o negócio 
jurídico subjacente seja declarado nulo.

No que concerne à área penal, foram 
suscitadas igualmente dúvidas ponderosas. 
Nessa matéria, expressamos aqui as refle-
xões, a título individual, do Professor Dou-
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tor Faria Costa, Exmo. Vogal do Conselho 
Superior da Magistratura, o qual entende 
existir uma contradição manifesta que en-
volve todos os projectos ora em apreço na 
medida em que ao aceitar-se o pressuposto 
de que esta matéria deve fugir ao império 
da moral, resulta paradoxal a existência 
de normas sancionatórias do campo penal 
neste domínio. 

Perante uma opção de neutralidade 
axiológica não se compreende, de todo em 
todo, o chamamento do direito penal para 
sancionar comportamentos desviantes 
das definições legais, não se encontrando 
qualquer bem jurídico material que pos-
sa sustentar essas incriminações. Ou seja, 
segundo o Professor Doutor Faria Costa, 
teríamos que “por um lado, há a afirmação 
do princípio (correcto) de uma (des)eticiza-
ção dos comportamentos regulamentados 
ou regulados atinentes à PMA e, por outro, 
a afirmação de uma moral desmoralizada 
através da criação de normas incriminado-
ras.”

Em síntese, dir-se-á que, não discutindo 
as opções políticas que venham a ser desen-
cadeadas no âmbito do debate democrático 
em sede parlamentar, importa alertar para 
a complexidade jurídica das presentes pro-
postas nos domínios civil e penais a exigir 
uma maturada ponderação.

De todo o modo, sempre se dirá que caso 
se opte pelo fim da proibição do recurso à 
maternidade de substituição, como parece 
suceder face à convergência das diferen-
tes propostas nesse mesmo sentido, de-
verá encontrar-se uma solução legislativa 
harmoniosa com a globalidade do nosso 
ordenamento jurídico e que previna situa-
ções de conflito ou de impasse, regulando, 
com clareza, os interesses em presença e, 

sobretudo, salvaguardando os superiores 
interesses da criança que venha a nascer, 
nomeadamente quando o negócio jurídico 
de maternidade de substituição venha a ser 
declarado nulo. 

A valoração do interesse da criança nas-
cida no âmbito de uma maternidade de 
substituição constitui uma questão prima-
cial que entendemos dever reportar com 
especial ênfase.    

4. Conclusão 

O Conselho Superior da Magistratura 
não se pronuncia sobre questões de índo-
le política sendo que a proposta em apre-
ço contende com questões fracturantes da 
vida social sobre as quais não cabe a um 
órgão de gestão do poder judicial tomar 
posição.  

Por outro lado, entende-se que a pro-
posta apresentada não implica qualquer 
influência sobre o regular funcionamento 
das instâncias judiciais e do exercício da 
função jurisdicional, nos termos constitu-
cionalmente previstos. 

Numa perspectiva de cooperação insti-
tucional, alerta-se, porém, para a comple-
xidade jurídica das questões concretas que 
podem surgir por força da aplicação das 
propostas em apreço, quer no domínio civil 
quer no penal, devendo, em qualquer caso, 
existir expressa previsão normativa que 
salvaguarde o superior interesse da criança 
nascida no âmbito de uma maternidade de 
substituição, ainda que declarada nula. 

Aos 25 de Janeiro de 2012.

José Igreja Matos

Juiz de Direito e Adjunto do Gabinete de Apoio do 
Conselho Superior da Magistratura (em regime de 
acumulação de serviço).
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Entrada, permanência, saída e afastamento 
de estrangeiros do território nacional

Ref.ª: Proc.2012-99-43/D; Parecer do Gabinete de 
Apoio sobre Projecto de diploma que visa alterar a Lei 
23/2007, de 04 de Julho (Regime Jurídico de entrada, 
permanência, saída e afastamento de estrangeiros do 
território nacional)

1. Objecto 
Pelo Exmo. Sr. Presidente da Comissão 

dos Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias da Assembleia 
da República foi remetida ao Conselho 
Superior da Magistratura uma Proposta 
de Lei 50/XII/1ª (emanada do Governo). A 
mesma concerne a um projecto de diploma 
que visa alterar a Lei n.º 23/2007, de 4 de 
Julho, a qual aprovou o regime jurídico de 
entrada, permanência, saída e afastamento 
de estrangeiros do território nacional. 

Na sequência de despacho proferido 
pelo Exmo. Senhor Chefe de Gabinete do 
Vice-Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura, veio a ser determinada a 
emissão de parecer sobre estas matérias a 
que se procede de imediato.

2. Enquadramento 
Em 2007, após adequada discussão 

pública, entrou em vigor um novo regime 
jurídico de entrada, permanência, saída e 
afastamento de estrangeiros do território 
nacional, aprovado pela Lei n.º 23/2007, de 
4 de Julho.

       Com essa lei enquadrou-se a imigração 
legal, redefinindo as regras para a 
admissão de trabalhadores, de estudantes, 

de investigadores e de trabalhadores 
altamente qualificados, regulamentando 
o reagrupamento familiar e criando 
mecanismos de combate à imigração ilegal 
com o decorrente agravamento das sanções 
para a exploração designadamente laboral 
de imigrantes ilegais.

Sucede que os desenvolvimentos 
recentes em particular na legislação 
comunitária obrigam a algumas alterações 
à lei em apreço as quais segundo a 
exposição de motivos da proposta, incidem 
fundamentalmente, sobre os seguintes 
aspectos: a harmonização das normas 
e procedimentos relativos ao regresso 
de nacionais de Estados terceiros em 
situação irregular, a introdução de um 
novo tipo de autorização de residência, 
denominado «Cartão azul UE», a definição 
de normas mínimas relativas a sanções e 
medidas a aplicar aos empregadores que 
empreguem nacionais de países terceiros 
em situação irregular, o alargamento do 
estatuto de residente de longa duração aos 
beneficiários de protecção internacional, 
o reforço do procedimento de pedido 
único de concessão de uma autorização 
única para os nacionais de países 
terceiros residirem e trabalharem em 
território nacional, a execução de medidas 
estratégicas do II Plano para a Integração 
dos Imigrantes na sociedade portuguesa 
e a criação de um mecanismo que permita 
a nacionais de países terceiros investir em 



1
8

0 Boletim Informativo do  CSM
III Série | N.º 5 | Março de 2013

Portugal sob determinadas condições de 
modo a incentivar a actividade económica.

Escrutinando sumariamente esses 
aspectos agora alterados temos que 
o primeiro refere-se às normas e 
procedimentos a aplicar pelos Estados 
membros para o regresso de nacionais de 
Estados terceiros que se encontrem em 
situação irregular no território nacional de 
harmonia com a  Directiva n.º 2008/11 5/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de Dezembro de 2008, denominada 
«Directiva Retorno» de modo a concatenar 
as situações atinentes com direitos 
fundamentais.

O segundo respeita às condições de 
entrada e de residência de nacionais de 
países terceiros para efeitos de emprego 
altamente qualificado prende-se com a 
Directiva n.º 2009/50/CE, do Conselho, 
de 25 de Maio de 2009 («Directiva do 
Emprego Altamente Qualificado») e releva 
a consagração dos requisitos legais no 
âmbito do sistema de concessão do «Cartão 
azul UE». Pretende-se assumidamente 
atrair trabalhadores nacionais de 
Estados terceiros altamente qualificados 
e respectivos familiares e facilitar a 
sua entrada e residência em território 
português, por um período superior a três 
meses em períodos de longa duração. 

Depois o terceiro quadro de alterações 
assenta na criminalização do emprego 
ilegal de cidadãos estrangeiros de modo a 
concretizar a Directiva n.º 2009/52/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 
Junho de 2009, «Directiva Sanções». Note-
se que a incriminação agora introduzida 
tem sempre natureza subsidiária e não 
prejudica a aplicação de normas referentes 
a crimes mais graves de tráfico de pessoas, 
maus tratos,  auxílio à imigração ilegal ou 
angariação de mão de obra ilegal. 

A quarta alteração refere-se à aplicação 
do estatuto de residentes de longa duração 
dos nacionais de países terceiros que 
beneficiem de protecção internacional 
atendendo-se aqui à Directiva n.º  2011/51/
UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 11 de Maio de 2011 (que altera a Directiva 
n.º 2003/109/CE, do Conselho), tal como 
definidos na Directiva n.º 2004/83/CE, do 
Conselho, de 29 de Abril, transposta para o 
ordenamento jurídico nacional pela Lei n.º  
27/2008, de 30 de Junho.

O quinto âmbito de alteração respeita 
ao aprofundamento do reconhecimento 
dado aos direitos aos trabalhadores de 
países terceiros que residem legalmente 
em Portugal, através da atribuição de um 
título único de residência, em linha com o 
determinado pela Directiva n.º 2011/98/UE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de Dezembro. Por outro lado aproveitou-
se o ensejo para introduzir alterações 
decorrentes do Regulamento (CE) n.º 
810/2009, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Julho, que estabelece o 
Código Comunitário de Vistos.

Um sexto grupo de alterações prende-se 
com a introdução de medidas previstas no 
II Plano para a Integração dos Imigrantes, 
que visam clarificar o regime de apoio 
judiciário às vítimas de tráfico de seres 
humanos ou de acção de auxílio à imigração 
ilegal e a revisão da actual exigência 
de condenação em processo-crime por 
violência doméstica para a atribuição de 
uma autorização de residência autónoma 
a familiares reagrupados que sejam vítimas 
de tal fenómeno. Aproveita-se ainda 
para alterações pontuais como é o caso 
da expressa previsão da possibilidade do 
detentor de uma autorização de residência 
para o exercício de actividade profissional 
subordinada poder exercer uma actividade 
profissional independente.

Pareceres
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Num último grupo, cria-se um 
mecanismo que permitirá a nacionais de 
países terceiros realizarem investimento 
em Portugal sob determinadas condições.

Finalmente, numa sede específica, 
diminui-se, para os crimes punidos com 
pena de prisão igual ou inferior a 5 anos de 
prisão, o tempo efectivo de cumprimento 
da pena de prisão necessário à execução 
da pena de expulsão e flexibiliza-se 
a possibilidade de, mediante parecer 
fundamentado e favorável do director da 
cadeia e com a anuência do condenado, a 
execução da pena de expulsão poder ser 
antecipada. 

3. Apreciação
3.1. As alterações propostas implicam 

com razões de política legislativa que 
extravasam a nossa apreciação, nelas não 
se detectando, genericamente, qualquer 
influência sobre o regular funcionamento 
das instâncias judiciais e do exercício 
da função jurisdicional nos termos 
constitucionalmente previstos. Deste 
modo, abstemo-nos de nos pronunciar, 
no essencial, sobre o mérito das mesmas 
sendo certo que o Conselho Superior 
da Magistratura teve já oportunidade 
de participar no processo legislativo 
tendo emitido parecer, naturalmente 
muito próximo do que agora se exara, a 
solicitação então provinda do Ministério 
da Administração Interna.

3.2. Todavia, em termos de 
conceptualização normativa e 
jurisprudencial, poderemos aduzir 
algumas notas.

Assim, desde logo, em relação ao artigo 
150.º e no que concerne à natureza do efeito, 
suspensivo ou não, da impugnação judicial 
perante os tribunais administrativos 

relativamente à decisão proferida pelo 
director-geral do SEF, importa ter 
presente, em termos de Direito da União 
Europeia, o Acórdão do Tribunal de Justiça 
(Terceira Secção) de 2 de Junho de 2005, 
do Processo C-136/03, Georg Dörr contra 
Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Kärnten, disponível no link http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CEL
EX:62003CJ0136:PT:HTML. 

Nesse Acórdão foi referido quanto ao 
efeito dos recursos nos órgãos jurisdicionais 
competentes que “é jurisprudência constante 
que os Estados-Membros devem tomar todas as 
disposições para assegurar, a qualquer nacional 
de um outro Estado-Membro sujeito a uma 
decisão de expulsão, o benefício da protecção 
que constitui, para ele, o exercício do direito de 
recurso garantido pela Directiva 64/221. Esta 
garantia tornar-se-ia, no entanto, ilusória, 
se os Estados-Membros pudessem, através 
de execução imediata de tal decisão, privar 
o interessado da possibilidade de beneficiar 
do sucesso dos fundamentos invocados no seu 
recurso (v., neste sentido, acórdão de 8 de 
Abril de 1976, Royer, 48/75, Colect., p. 497, 
n.ºs 55 e 56).” 

O Acórdão em causa sustenta esta 
exigência quanto à garantia proporcionada 
pelo exercício do direito de forma clara e 
exigente, podendo ler-se a dada altura do 
aresto em causa que “Para ser considerado 
que tem efeito suspensivo na acepção do 
referido artigo, o recurso jurisdicional 
concedido às pessoas referidas pela 
Directiva 64/221 deve ter efeito suspensivo 
automático. Não basta que o órgão 
jurisdicional competente seja habilitado a 
pronunciar, a pedido do interessado e sob 
determinadas condições, a suspensão da 
execução da decisão que põe termo à sua 
residência.”

Entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional
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Pois bem. O proposto art.150º 
mantém o efeito meramente devolutivo 
relativamente à impugnação judicial da 
decisão de afastamento coercivo muito 
embora se clarifique que essa restrição não 
prejudica o direito do cidadão estrangeiro 
de recorrer aos processos urgentes, ou 
com efeito suspensivo, previstos na 
lei processual administrativa; note-se 
que o efeito suspensivo nos processos 
urgentes poderá ser decretado no tribunal 
e é um instrumento usado pelo juiz do 
foro administrativo em circunstâncias 
compagináveis com o eventual carácter 
concreto irremediável da decisão de 
afastamento coercivo.

De todo o modo, resulta clara e de 
saudar a distinção clara que é feita entre 
o acto administrativo de afastamento 
coercivo [art.3º, al.i) da nova lei proposta]
que é da responsabilidade do director-
geral do SEF e o acto judicial de expulsão 
que cabe, evidentemente, ao juiz; daqui 
decorreu uma consequente alteração da 
sistemática da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho 
(vide art.4º).

3.3. Procedendo a uma análise mais 
circunstanciada dos preceitos legais da Lei 
a alterar, sobretudo em termos jurídico-
normativos, temos que:

Ainda no que concerne ao estatuído no 
art. 150º mas agora no seu nº4 lê-se que “A 
pedido do interessado podem ser prestados 
serviços de tradução e interpretação para 
efeitos da impugnação judicial a que se 
referem os n.°s 1 e 2.” (sublinhado nosso). 

Manifestamente que, no caso, a 
expressão adequada seria “devem” (e não 
podem) de modo a assegurar a realização 
de um princípio fundamental de acesso 
ao direito permitindo uma tutela judicial 
efectiva a estes cidadãos. 

A validade das normas contidas 
na Lei da Imigração depende da sua 
conformidade com a Constituição (art. 
3.º/3 da CRP) sendo que a interpretação 
e integração das normas estipuladas na 
Lei de Imigração deve ser realizada com 
respeito pelo disposto na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem (art. 
16.º/2 da CRP) e apenas deverá conter as 
restrições necessárias para salvaguardar 
outros direitos, liberdade e garantias 
fundamentais (art. 18.º/2 da CRP). Note-
se, em conformidade com o exposto, que 
a melhoria do apoio aos imigrantes em 
matéria de tradução e interpretação, nas 
situações de interacção com os serviços 
de justiça, foi acolhida pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 74/2010. 

Note-se que, em contrapeso, a redacção 
do nº3 do mesmo artigo a propósito do 
benefício de protecção jurídica revela-
se claramente assertiva ao indicar 
expressamente que o cidadão estrangeiro 
goza dessa protecção conquanto 
naturalmente a solicite remetendo-se 
depois, adequadamente, para o regime 
geral da Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, 
designadamente no que concerne à 
nomeação de defensor de arguido 
para diligências urgentes, como será 
previsivelmente o caso em determinadas 
situações.

Analisando o artigo 146º, n.º 1, resulta 
que a apresentação de cidadão estrangeiro 
que entre ou permaneça ilegalmente 
em território nacional é feita “ao juiz 
do juízo de pequena instância criminal, 
na respectiva área de jurisdição, ou do 
tribunal de comarca, nas restantes áreas 
do país” cabendo a este validar (supõe-se 
que a detenção) e para decidir da aplicação 
de medidas de coação. Do mesmo modo 
também é feita referência “ao juiz do 
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juízo de pequena instância criminal, 
na respectiva área de jurisdição, ou do 
tribunal de comarca, nas restantes áreas do 
país” no art.161º. Ora, cumpre alertar que 
no novo modelo de organização judiciária 
os tribunais de comarca coincidirão com 
o distrito e que, ao que parece, deixarão 
de existir juízos de pequena instância 
criminal ou, pelo menos, a designação 
dessa jurisdição poderá ser distinta da 
que actualmente existe. Por outro lado 
entende-se mal esta distinção entre área de 
jurisdição e restantes áreas do país. 

Melhor seria uma remissão genérica 
para o juiz do tribunal da jurisdição 
criminal competente, precavendo dúvidas 
e uma rápida desactualização normativa.

O art.160º alude a um prazo de dez a vinte 
dias concedido ao cidadão estrangeiro 
contra quem é proferida uma decisão 
de afastamento coercivo ou de expulsão 
judicial para sair do território nacional. 
Em termos de técnica legislativa no que 
concerne à fixação de um prazo mínimo. 
cujo não cumprimento não acarretará 
quaisquer sanções pois esse desrespeito 
resulta inócuo, julgamos a mesma 
inadequada; melhor seria, em rigor, uma 
referência única a um prazo máximo de 
vinte dias.

De realçar pela positiva a consagração 
expressa de uma responsabilidade 
civil expressa através do art.182º, nº 3 
relativamente ao catálogo de crimes 
previstos nos artigos 183º a 185º-A. 

3.4. Num âmbito direccionado para a 
área criminal, temos que no que respeita 
ao estatuído no art. 184º entende-se com 
dificuldade que fundar um grupo dirigido 
à prática das actividades criminosas 
previstas no art.183º seja punido com 

prisão de 1 a 6 anos ao passo que dirigir 
o grupo seja punido com prisão de 2 a 10 
anos. 

Na prática será dificilmente 
compaginável poder fundar-se um grupo 
sem o dirigir mas, de todo o modo, caso 
ocorra essa situação melhor seria uma 
punição idêntica ou muito próxima 
na medida em que, intuitivamente, se 
compreenderá que a fundação de uma 
dada organização, ainda que criminosa, 
envolve um grau de responsabilidade e 
poder comparável à tarefa de a dirigir.

Sublinhe-se ainda a dimensão 
criminalizadora assumida pelo legislador 
particularmente em outros preceitos como 
os que decorrem do auxilio à imigração 
ilegal ou à situação de atribuição de 
empregos a estes trabalhadores ilegais 
a qual, naturalmente, terá considerado 
devidamente a natureza de “ultima ratio” 
da intervenção penal. De todo o modo, 
comungamos de alguma preocupação 
expendida em outros pareceres 
designadamente provindos do Conselho 
Superior do Ministério Público sobre a 
severidade das molduras legais abstractas 
definidas designadamente no limite 
máximo de 6 anos de prisão quando o 
enquadramento normativo global da nossa 
legislação penal sugeriria um limite mais 
harmónico de 5 anos. Do mesmo modo, 
a punibilidade da tentativa é assegurada 
pelas regras gerais não demandando 
previsão especifica.

 A propósito desta natureza última 
da intervenção criminal, poderá 
eventualmente questionar-se a opção 
plasmada no art.185º, nº2 que prevê um 
moldura agravada de 2 a 8 anos com a 
exigência singular da prática reiterada dos 
actos criminosos em causa nos normativos 
correspondentes. Sucede que essa 
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exigência poderia melhor subsumir-se no 
contexto específico deste tipo de crimes ao 
requisito de fazer desses actos “modo de 
vida”. 

Sublinhe-se, a este respeito, que, em 
termos de sistemática penal, a agravação 
decorrente de o agente fazer modo de vida 
de uma conduta criminosa é consagrada 
no Código Penal em crimes tão diversos 
como a burla (art. 218º, n2, al.b)), a usura 
(art.226º, nº4, al.a)) a receptação (art.231º, 
nº4), o furto (art.204º, nº1, al.h) todos do 
Código Penal). O mesmo argumentário 
poderá ser aduzido em relação ao art.186º, 
nº 2 relativo a casamentos ou uniões de 
conveniência.

Julgamos, pois, salvo melhor opinião 
que a sistemática penal avulsa consagrada 
na proposta poderá conhecer uma melhor 
concatenação com as regras gerais do 
Código português existindo espaço para 
uma harmonização sistemática com 
uma eventual dosimetria penal menos 
acentuada particularmente tendo em 
conta os limites abstractos do instituto 
da suspensão da execução da pena que 
balizam, de algum modo, a gravidade das 
condutas penais.

3.5. Os aditamentos à Lei nº23/2007, de 
4 de Julho, decorrentes dos artigos 61.°-A, 
90.°-A, 121.°-A, 121.°-B, 121.°-C, 121.°-D, 121.°-
E, 121.°-F, 121.°-G, 121.°-H, 121.°-I, 121.°-J, 
121.°-L, 146°-A, 180°-A, 185.°-A, 198.°-A, 198.°-
B e 198.°-C dizem respeito, em boa medida, 
a medidas de incentivo à actividade 
económica e à mobilidade de pessoas, 
em particular profissionais altamente 
qualificados, sobre as quais não caberá ao 
CSM tomar posição já que se enquadram 
na concretização de politicas legislativas. 
No essencial, visa-se a captação da 
actividade de investimento propondo-se 
ainda implementar o denominado “cartão 
azul EU”.

Sublinhe-se apenas que a opção do 
aditado art.185º-A ao agravar a moldura 
legal abstracta para o dobro (2 anos de 
prisão ou multa até 480 dias) nos casos em 
que o empregador utilizar, em simultâneo, 
a actividade de um número significativo 
de cidadãos estrangeiros poderá ser 
questionada face a alguma incerteza na 
sua concretização normativa. Melhor 
seria, eventualmente, a indicação de um 
número concreto de trabalhadores, 3, 5 ou 
10 que sejam, utilizados enquanto força de 
trabalho, simultaneamente, pelo agente 
criminoso.

Em sede de aplicabilidade temporal 
desta proposta legislativa uma vez erigida 
em lei. registe-se que nos termos do 
art. 5º (Regulamentação) as alterações 
ao diploma regulador, decorrentes do 
presente diploma, bem como as portarias 
e outros normativos neste implicados, são 
aprovados no prazo de 90 dias ao passo 
a lei propriamente dita entra em vigor 
60 dias após a data da sua publicação; 
naturalmente que se terá que coadunar, 
na medida do possível, a vigência dos 
diversos diplomas de modo a claramente 
obstar a situações de uma lei poder entrar 
em vigor sem se encontrar devidamente 
regulamentada.

Aduzidos estes elementos normativos 
a ter em devida consideração, reitera-se 
a opção de não intromissão nas questões 
de fundo suscitadas na estrita medida em 
que não contendem com atribuições deste 
Conselho.

Aos 5 de Maio de 2012.
José Igreja Matos

Juiz de Direito e Adjunto do Gabinete de Apoio do 
Conselho Superior da Magistratura (em regime de 
acumulação de serviço).
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seja aplicável e apenas na medida em que 
não sejam incompatíveis com o espírito 
dela;

b) Em sede de responsabilidade civil por 
factos ilícitos, prevê-se que o proprietário 
de um animal de companhia ou os indivíduos 
ou entidades que tenham procedido ao seu 
socorro, seja indemnizado pelas despesas 
em que tenham incorrido para o seu 
tratamento, sem prejuízo de indemnização 
devida nos termos gerais, sendo essa 
indemnização devida mesmo quando as 
despesas se computem numa quantia 
superior ao valor monetário que possa ser 
atribuído ao animal; se a lesão infligida 
vier a resultar em morte, prevê-se ainda o 
direito de indemnização ao proprietário 
“pelo valor de afeição, em montante a ser 
fixado equitativamente pelo tribunal” (cfr. 
projectado art.º 496.º-A, do CC);

c) Em matéria de direito de propriedade, 
impõe ao proprietário o dever de o 
proprietário de um animal assegurar o 
seu bem-estar e observar, no exercício 
dos seus direitos, as disposições especiais 
relativas à detenção e à protecção dos 
animais, nomeadamente as respeitantes à 
identificação, licenciamento, tratamento 
sanitário e salvaguarda de espécies em 
risco, sempre que exigíveis e que, por 
outro lado, o direito de propriedade de um 
animal não contemplar a possibilidade de 
infligir maus-tratos, actos cruéis, formas 

Estatuto Jurídico dos Animais

Ref.ª: Proc. 99/43D – Gabinete de Apoio

Assunto: Comissão de Assuntos Constitucionais – 
Projecto de Lei n.º 173/XII/1.ª — Altera o Código Civil e 
cria o estatuto jurídico dos animais.

1. Objecto
Pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Comissão de Assuntos Constitucionais, 
Direitos, Liberdades e Garantias da 
Assembleia da República, foi remetido ao 
Conselho Superior da Magistratura o texto 
do Projecto de Lei n.º 45/XII/1.ª (PS), supra 
identificado, solicitando a emissão, pelo 
Conselho Superior da Magistratura, de 
parecer escrito sobre a aludida iniciativa 
legislativa.

2. Enquadramento
O projecto de diploma em apreço 

introduz várias alterações e aditamentos 
ao Código Civil, visando estabelecer um 
estatuto jurídico aos animais, diverso do 
actualmente estatuído (que se reconduz ao 
regime geral do tratamento dos animais 
como coisas). Assim:

a) Adita um preceito (202.º-A) que 
estabelece o princípio basilar que os 
animais podem ser objecto de relações 
jurídicas, e a protecção jurídica decorrente 
da sua natureza opera por via de lei especial, 
aplicando-se-lhes as disposições relativas 
às coisas apenas quando lei especial não 
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de treino não adequadas ou outros actos 
que resultem em sofrimento injustificado, 
abandono, nem de destruição, ressalvado o 
disposto em legislação especial (projectado 
art.º 1305.º-A, do CC);

d) No âmbito do regime de bens no 
casamento, adita uma alínea ao art.º 1733.º, 
fazendo excluir os animais de companhia 
do regime da comunhão geral de bens;

e) Em sede de divórcio, designadamente 
o divórcio por mútuo consentimento, 
impondo que, além do acordo sobre o 
destino da casa de morada de família, 
quando existam animais de companhia, o 
acordo também incida sobre os mesmos 
[projectada alteração ao art.º 1775.º, n.º 1, 
al. d)], estabelecendo-se que na decisão, 
os animais de companhia são confiados a 
um ou a ambos os cônjuges, considerando, 
nomeadamente, os interesses de cada 
um dos cônjuges e dos filhos do casal, e 
também a acomodação e tratamento do 
animal (novo n.º 3 do art.º 1793.º, do CC);

f) Os restantes preceitos visam 
essencialmente adaptar o regime do 
direito das coisas para nele também incluir 
os animais, mas surgindo estes com 
autonomização, ou seja, nos preceitos 
onde actualmente consta a referência a 
coisas passar a constar coisas e animais (cfr. 
projectadas alterações aos artigos 1302.º, 
1305.º e 1318.º, do CC).

3. Apreciação

3.1. A questão da atribuição de um 
estatuto jurídico aos animais tem sido 
objecto de várias reflexões ao longo das 
últimas décadas, derivado essencialmente 
do aumento do número de animais 
domésticos (designados de animais de 
companhia), de clínicas de veterinária, 

de centros de estética animal, lojas de 
venda de animais, lugares de prestação de 
serviços de cuidado e guarda de animais 
(“hotéis para animais”), enquanto que, 
paradoxalmente, multiplica-se o número 
de animais abandonados e vítimas de 
maus-tratos.

Além das referências constantes da 
Exposição de motivos do Projecto de Lei 
em apreço, as primeiras leis protectoras 
dos animais surgiram em França e na 
Inglaterra no século XIX, contudo visaram, 
apenas proibir os maus-tratos infligidos 
em público aos animais domésticos. Essa 
legislação não protegia os animais selvagens 
e ao pretender reprimir a crueldade em 
público, apenas visava impedir aquela que 
fosse passível de corromper a sensibilidade 
dos homens. Ou seja, sem qualquer 
reconhecimento do valor intrínseco ou da 
dignidade dos animais, numa perspectiva 
antropocêntrica.

3.2. A Declaração Universal dos Direitos 
dos Animais, aprovada pela Unesco em 
1978, consagra que “(...) todos os animais 
possuem direitos”; “(...) o reconhecimento pela 
espécie humana do direito à existência das 
outras espécies animais constitui o fundamento 
da coexistência das outras espécies no mundo”. 
Esta ideologia funda-se nas doutrinas 
éticas dos filósofos Jeremy Benthan, Peter 
Singer e Desmond Morris. 

O primeiro (1748-1832), foi o fundador 
da “doutrina do utilitarismo”, a qual prescreve 
a acção ou a inacção enquanto forma de 
optimização do bem-estar do conjunto 
dos seres. Bentham mencionava Beccaria  
como o seu mais importante predecessor, 
sabendo que Beccaria também sustentava 
o "princípio da maior felicidade possível" para 
o maior número possível de pessoas como 
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o objectivo último de toda a legislação. 
Bentham deu àquele princípio uma 
aplicação ainda mais ampla, nela incluindo 
não apenas os homens, mas também todos 
os seres não inanimados.

Já Peter Singer, defendeu o “princípio da 
igual consideração de interesses semelhantes”, 
segundo  o qual, em cada uma das 
deliberações morais dos homens, deve ser 
atribuído o mesmo peso aos interesses 
semelhantes de todos os que possam ser 
atingidos pelos actos, o que implica que 
o tratamento dos humanos ou dos não 
humanos requer “igual consideração”. 
Assim, na sua obra Animal Liberation (1975), 
preconizou que o homem não é o único 
sujeito do Direito, mas este deve abranger 
igualmente todos os seres susceptíveis de 
experimentar o prazer e a dor, sendo esta 
capacidade que qualificaria a dignidade de 
um ser e o constituiria, em sentido lato, como 
“pessoa jurídica” e, consequentemente no 
âmbito da esfera das preocupações morais, 
com reflexos designadamente em sede de 
responsabilidade civil.

Finalmente, Desmond Morris, autor da 
obra “O contrato animal”, alvitrou o princípio 
o princípio da igualdade de consideração, 
referindo-se ao massacre dos animais como 
“um acto do ser humano contra si próprio, 
praticado devido ao facto do homem estar 
mergulhado em relações sociais que o 
cegam”. Assim, sustentou que o ser humano 
ao romper o “contrato animal”, cuja base é 
a ideia de que cada espécie deve limitar 
seu crescimento populacional de forma a 
permitir coexistência com outras espécies, 
ameaça sua própria existência.

A legislação europeia não adoptou a tese 
mais radical (de Desmond Morris). Em 
1997 a União Europeia assinou o Tratado 
de Amsterdão, designado de “protecção e 
bem estar animal”, reconhecendo que os 

animais são seres sensíveis, susceptíveis 
de sofrimento, ou seja, mais próximo da 
doutrina ética de Jeremy Bentham.

3.3. A questão primordial prende-se 
com a definição jurídica de sujeito de direito 
(sujeito de uma relação jurídica). A doutrina 
tradicional só reconhece como sujeitos 
de direitos as pessoas (quer as singulares, 
quer as colectivas), fundando-se no 
reconhecimento que a lei lhes confere da 
faculdade versus obrigação de agir, de 
exercer poderes ou de sujeitar-se a deveres 
(obrigações).

Todavia, esta concepção clássica 
que apenas o ser humano é capaz de 
assumir direitos e obrigações, tem vindo 
paulatinamente a ser substituída pela 
possibilidade de também assistir direitos 
aos animais, não na sua qualidade de agir ou 
de escolher, mas num direito de protecção 
devido pela capacidade de sofrer. Nesta 
medida, os animais, maxime os animais de 
companhia, não devem ser equiparados a 
coisas ou bens móveis stricto sensu.

Aliás, esta concepção não é recente, na 
medida em que Hans Kensen admitiu não 
ser absurda a possibilidade de conferir aos 
animais o estatuto de sujeitos de direito, 
enunciando que a relação jurídica não se 
estabelece entre o sujeito do dever e o sujeito 
do direito, mas entre o próprio dever jurídico 
e o direito reflexo correspectivo. Deste modo, 
o direito subjectivo seria o contraponto 
do dever jurídico, sendo a relação jurídica 
estabelecida entre normas (v.g., entre uma 
norma que obriga o devedor e outra norma 
que faculta ao credor o direito de demandar 
o cumprimento da obrigação pelo devedor).

Nesta medida, não parece desajustada 
a proposta em apreço, que corresponde 
ao abandono da doutrina do utilitarismo, 

Estatuto Jurídico dos Animais
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conferindo-se aos animais uma 
determinada protecção jurídica, ou seja, 
reconhecendo-os como sujeitos de direitos 
subjectivos por força das normas que 
os protegem, apesar de os animais não 
poderem, por si próprios, pleitearem pelo 
cumprimento de tais direitos. Contudo, a 
proposta não é no sentido de aos animais 
(de companhia) ser atribuído um estatuto 
específico entre os homens e as coisas, já 
que são-lhes aplicáveis regras próprias dos 
bens móveis e igualmente das coisas, sendo 
este o subsidiariamente aplicável quando 
não esteja prevista norma específica de 
regulação da situação jurídica. 

Cumpre notar, a este propósito, que na 
França (onde esta questão tem sido mais 
suscitada, designadamente na decorrência 
do estudo de ANTOINE, Suzanne, 2005, 
Rapport sur le régime juridique de l’animal, 
Paris: Ministère de la Justice), a maioria da 
doutrina sustenta ser necessário criar um 
regime jurídico especial para os animais, 
que não seja nem o referente a bens nem o 
referente à pessoa humana, mas sim, ligado 
às suas particularidades. Outros juristas 
sustentam a tese que os animais devem 
permanecer na categoria dos bens, sendo, 
criada uma categoria de bens protegidos, 
que distinga o vivo do inerte. A proposta 
legislativa em apreço parece seguir a 
segunda via, uma vez que os animais são 
considerados como bens sujeitos do direito 
de propriedade (cfr. art.os  1302.º, n.º 2, 
1305.º e 1305.º-A) e susceptíveis de ocupação 
(art.º 1308.º).

No entanto, já no âmbito da projectada 
norma a aditar referente à responsabilidade 
civil (art.º 496.º-A), os animais porventura 
lesionados não figuram como sujeitos 
passivos da acção humana, mas como 
objectos materiais do acto ilícito, conferindo 
ao seu proprietário um direito de 

indemnização pelas despesas que tenha 
suportado e não apenas ao proprietário mas 
também a todos os que tenham praticado 
actos materiais de socorro do animal; 
nestes casos, o sujeito passivo é aquele que 
detém a titularidade do bem jurídico tutelado 
pela norma e não o animal, obviamente.

3.4. De qualquer modo, salvo os 
projectados aditamentos ao Código Civil 
(202.º, 496.º-A e 1305.º-A), não se pode 
afirmar que a legislação portuguesa ignore 
ou não atribua um estatuto jurídico aos 
animais. Fora a circunstância de até à 
data os animais serem juridicamente 
considerados como «coisas», existem 
vários diplomas que regulam e protegem 
os animais. Assim, na senda da Convenção 
Europeia para protecção dos Animais 
de Companhia, de 13 de Novembro de 
1987, que reconheceu que “o homem tem 
uma obrigação moral de respeitar todas 
as criaturas vivas”, bem como os “laços 
particulares existentes entre o homem e 
os animais de companhia”, os princípios 
de tal Convenção foram acolhidos pela Lei 
n.º 92/95, de 12 de Setembro (conhecida 
por Lei de Protecção dos Animais), que 
logo no seu artigo 1.º proíbe expressamente 
todas as formas de violência injustificada 
contra animais que conduzam à sua morte, 
sofrimento cruel e prolongado ou graves 
lesões e o seu abandono. Além da Lei de 
Protecção Animal, foi igualmente publicado 
o Dec.-Lei n.º 276/2001, de 17 de Outubro, 
que estabelece medidas complementares 
às disposições da Convenção Europeia para 
Protecção dos Animais de Companhia e no 
qual consta a consagração de que nenhum 
animal deve ser detido como animal de 
companhia se não estiverem asseguradas 
as condições de detenção e alojamento, 
proibição de todas as violências contra 
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animais - “actos consistentes em, sem 
necessidade, se infligir a morte, o 
sofrimento ou lesões a um animal”.

3.5. As alterações projectadas não 
colidem com o regime jurídico da criação, 
reprodução e detenção de animais 
perigosos e potencialmente perigosos, 
enquanto animais de companhia, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de 
Outubro, nem com a base de dados nacional 
do SICAFE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
313/2003, de 17 de Dezembro, nos termos do 
qual, as juntas de freguesia mantêm uma 
base de dados dos cães e gatos. Entende-se 
que a redacção proposta para o art.º 1305.º-
A, ao impor ao proprietário dos animais 
a observância das “disposições especiais 
relativas à detenção e à protecção dos 
animais, nomeadamente as respeitantes à 
identificação, licenciamento, tratamento 
sanitário”, permite nela incluir o regime 
jurídico específico dos animais perigosos 
e potencialmente perigosos, enquanto 
animais de companhia, mas sugere-se 
seja ponderada a inclusão no preceito da 
menção às regras de criação e reprodução. 
Assim, o preceito poderia ter a seguinte 
redacção:

“Artigo 1305.º-A
Propriedade de Animais

O proprietário de um animal deve 
assegurar o seu bem-estar e observar, 
no exercício dos seus direitos, as 
disposições especiais relativas à criação, 
reprodução, detenção e à protecção 
dos animais, incluindo dos animais 
perigosos e potencialmente perigosos, 
nomeadamente as respeitantes à 
identificação, licenciamento, tratamento 
sanitário e salvaguarda de espécies em 
risco, sempre que exigíveis.

3.6. Finalmente, embora se reconheça 
que esta não é a sede própria para o 
efeito, seria conveniente a ponderação 
do estabelecimento de um regime claro 
da utilização de animais de companhia 
em sede de propriedade horizontal 
(condomínio). 

Designadamente, tem sido discutido na 
doutrina (e igualmente na jurisprudência, 
ainda que em menor densidade) sobre 
os termos de proibição de detenção 
de animais numa fracção autónoma, 
designadamente da possibilidade de 
determinação e interpretação da proibição 
de deter animais num título constitutivo 
ou em regulamento inserido no título 
constitutivo, de restrições relativas a 
animais estabelecidas por deliberação da 
assembleia de condóminos ou decisão 
do administrador e das exigências de 
ordem pública (v.g., o Decreto-Lei n.º 
314/2003, de 17 de Dezembro, que aprovou 
o Programa Nacional de Luta e Vigilância 
Epidemiológica da Raiva e Outras 
Zoonoses e que no seu art.º 3.º estabelece 
que “alojamento de cães e gatos em prédios 
urbanos, rústicos ou mistos, fica sempre 
condicionado à existência de boas condições 
do mesmo e à ausência de riscos higío-
sanitários relativamente à conspurcação 
ambiental e doenças transmissíveis ao 
homem”, bem como que “nos prédios 
urbanos podem ser alojados até três cães 
ou quatro gatos adultos por cada fogo, não 
podendo no total ser excedido o número 
de quatro animais, excepto se, a pedido 
do detentor”, mas restringindo que “no 
caso de fracções autónomas em regime de 
propriedade horizontal, o regulamento do 
condomínio pode estabelecer um limite de 
animais inferior”).

Estatuto Jurídico dos Animais
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Todas estas questões e preceitos têm 
uma conexão directa com o direito de cada 
condómino em não ser perturbado por 
actos (v.g., sons) causados por animal que 
seja detido por um outro condómino e com 
repercussões nas regras de vizinhança e na 
tutela da personalidade, no confronto com 
o direito constitucional de habitação (art.º 
65.º, n.º 1, da Constituição), que não apenas 
um direito individual mas também um 
direito das famílias, garantindo o preceito 
constitucional o direito à intimidade da 
vida privada e familiar, que poderá incluir o 
direito em deter um animal de companhia, 
mas que não deve contender com o direito 
de habitação do condómino vizinho, em 
todas as citadas vertentes, na decorrência, 
aliás, do disposto nos art.os 1420.º e 1421.º, 
do Código Civil, nos termos dos quais, cada 
condómino é proprietário exclusivo da 
fracção que lhe pertence e comproprietário 
das partes comuns do edifício, mas nas 
relações entre si, estão sujeitos, de um 
modo geral, quanto às fracções que 
exclusivamente lhes pertencem e quanto 
às partes comuns, “às limitações impostas 
aos proprietários e aos comproprietários de 
coisas imóveis”.

Sobretudo em relação aos incómodos 
provocados por barulhos e sons produzidos 
por animais, o Regime Legal Sobre a 
Poluição Sonora (Regulamento Geral do 
Ruído), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
292/2000, de 14 de Novembro, considera 

ruído de vizinhança “aquele habitualmente 
associado ao uso habitacional e às 
actividades que lhe são inerentes, produzido 
em lugar público ou privado, directamente 
por alguém ou por intermédio de outrem 
ou de coisa à sua guarda, ou de animal 
colocado sob a sua responsabilidade, que, pela 
sua duração, repetição ou intensidade, seja 
susceptível de atentar contra a tranquilidade da 
vizinhança ou a saúde pública” [art.º 3.º, al. f)].

Consequentemente, o reconhecimento 
de um estatuto jurídico dos animais, 
designadamente dos animais de companhia, 
deve ser seguido pela reflexão sobre outros 
enquadramentos e condicionamentos 
directamente relacionados com o 
exercício do direito de propriedade sobre 
tais animais na ponderação com outros 
direitos, maxime, o direito de propriedade 
exercido num ambiente de grande 
concentração populacional (propriedade 
horizontal) e onde estão confrontados o 
direito à tranquilidade, repouso, saúde e de 
personalidade.

*

Submete-se o presente parecer à 
superior consideração de Vossa Excelência.

Aos 15 de Março de 2012.
Joel Timóteo Ramos Pereira
Juiz de Direito de Círculo e Adjunto do Gabinete 

de Apoio do Conselho Superior da Magistratura (em 
regime de acumulação de serviço)
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6
Ref.ª: Proc.2012-633/D-Projecto de Lei n.º 278/

XII/1.ª (PS): Assunto: Consagra a possibilidade 
de co-adopção pelo cônjuge ou unido de facto do 
mesmo sexo e procede à 23.ª alteração ao Código 
do Registo Civil.

1. Pelo Exmo. Senhor Presidente da 
Comissão de Assuntos Constitucionais, 
Direitos, Liberdades e Garantias da 
Assembleia da República, foi solicitado 
ao Conselho Superior da Magistratura a 
emissão de parecer acerca da iniciativa 
legislativa consubstanciada no Projecto de 
Lei n.º 278/XII/1.ª (PS) que visa consagrar a 
possibilidade de co-adopção pelo cônjuge 
ou unido de facto do mesmo sexo.

2. Sinteticamente, com o projecto de lei 
em apreço, pretende-se estabelecer regime 
jurídico da co-adopção por parte dos 
cônjuges e unidos de facto, nos casais do 
mesmo sexo. Assim, prevê-se que quando 
duas pessoas do mesmo sexo sejam casadas 
ou vivam em união de facto, exercendo 
um deles responsabilidades parentais em 
relação a um menor, por via da filiação 
ou adopção, seja conferida ao cônjuge 
ou ao unido de facto a faculdade de co-
adoptar o referido menor, aplicando-se 
subsidiariamente a este regime as regras 
sobre adopção do filho do cônjuge previstas 
no Código Civil.

Embora o texto do projecto de lei não 
o consigne, parece resultar do projectado 
art.º 2.º, n.º 4, que aplicar-se-ão as regras 
dos artigos 1973.º e 1974.º, do Código 

Civil, ou seja, o reconhecimento não é 
automático, antes está sujeito a uma 
apreciação concreta e individualizada sobre 
a personalidade, a saúde, a idoneidade e 
a situação económica do pretendente a 
co-adoptar e, como principal requisito, o 
“superior interesse da criança”, ou seja, de 
reais vantagens para esta, quer do ponto 
de vista afectivo, quer educativo, social e de 
desenvolvimento pessoal.

O projecto de lei prevê ainda que a co-
adopção se constitua por sentença judicial 
e que o cônjuge ou unido de facto co-
adoptante é considerado, para todos os efeitos 
legais, como pai ou mãe da criança.

3. No regime jurídico actualmente 
vigente, aos cônjuges ou unidos de facto, 
que sejam do mesmo sexo, não lhes é 
permitido adoptar (cfr., a contrario, art.º 
7.º, da Lei n.º 7/2011, de 11 de Maio, art.º 3.º, 
da Lei n.º 9/2010, de 31 de Maio e art.º 3.º, 
n.º 4, do Decreto-Lei n.º 121/2010, de 27 de 
Outubro).

Com efeito, no art.º 1979.º e ss., do 
Código Civil, determina-se que podem 
adoptar plenamente duas pessoas casadas, 
ou a viverem em união de facto, há mais de 
4 anos, se ambos tiverem mais de 25 anos 
e menos de 60 anos, bem como qualquer 
pessoa que tenha mais de 30 anos, ou 
mais de 25 anos, se o adoptado for filho do 
cônjuge.

Relativamente ao processo de adopção 
restrita, estabelecido no art.º 1992.º e ss. do 

Co-adopção por cônjuge ou unido de facto 
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Código Civil, estipula-se que pode adoptar 
qualquer pessoa com mais de 25 anos e 
menos de 60 anos e ainda que qualquer 
pessoa com mais de 60 anos só pode 
adoptar se a criança ou jovem lhes tiver sido 
confiada antes de completar os 60 anos ou 
se for filho do cônjuge.

Ora, a proibição do acesso dos casais do 
mesmo sexo à possibilidade de adopção, 
consta desde 2001 no regime jurídico 
das uniões de facto (Lei n.º 7/2001, de 
11 de Maio), tendo passado, em 2010, a 
constar igualmente da Lei que consagrou 
a igualdade no acesso ao casamento civil 
(Lei n.º 9/2010, de 31 de Maio). Os mesmos 
requisitos existem relativamente ao 
apadrinhamento civil (cfr. Lei n.º 103/2009, 
de 11 de Setembro).

4. Com referência ao estrito objecto 
do Projecto de Lei em análise, parece-nos 
que reveste de natureza exclusivamente 
política, não cabendo ao Conselho 
Superior da Magistratura, enquanto órgão 
constitucional de gestão e disciplina da 
Magistratura Judicial pronunciar-se sobre 
opções dessa natureza. 

4.1. Assinalada essa reserva, a 
possibilidade de adopção (ou, in casu, de co-
adopção) por pessoas que estejam ligadas 
a um determinado vínculo (casamento ou 
união de facto), é uma matéria que tem 
dividido a sociedade portuguesa, quer 
política, quer cultural, quer social, sendo 
geralmente suscitado o debate em torno do 
direito de constituir família (art.º 26.º, da 
Constituição) e do princípio da igualdade 
(art.º 13.º, do mesmo diploma fundamental).

Se é certo que são frequentemente 
invocados os argumentos fundados 
nos citados preceitos constitucionais, o 
reconhecimento do estabelecimento de 
um vínculo equiparável à adopção (como o 
é o projectado regime da co-adopção), não 

deve partir de uma visão dos interesses, 
ainda que legítimos e defensáveis, das 
pessoas que sejam candidatas a adoptantes 
– qualquer que seja o seu estado civil e a 
sua orientação sexual -, mas antes pela 
primazia absoluta dos interesses da criança 
ou jovem que esteja em condições para 
ser adoptada (ou, após ser adoptada por 
um dos cônjuges/unidos de facto, ser co-
adoptada pelo outro, caso sejam pessoas do 
mesmo sexo).

Parece, assim, que o mais relevante 
para efeitos de um regime que na prática 
institui a possibilidade de adopção por 
casais do mesmo sexo, ainda que utilizando 
um percurso diferente do regime de 
adopção por casais heterossexuais, deve 
radicar no superior interesse da criança 
ou jovem enquanto razão justificativa para 
a adopção (art.º 1974.º, do Código Civil) e 
não por a haver um impedimento, este seja 
discriminatório, em função da orientação 
sexual.

O legislador (art.º 7.º, da Lei n.º 
7/2011, de 11 de Maio e do art.º 3.º, da 
Lei n.º 9/2010, de 31 de Maio) expressou 
de forma objectivamente cognoscível e 
compreensível, que os casais ou unidos de 
facto do mesmo sexo não podem adoptar, 
sustentando nos respectivos trabalhos 
preparatórios existir um fundamento para 
essa “discriminação”, a saber, o interesse 
constitucional e sociológico de que a 
criança adoptanda tenha referências de 
um pai e uma mãe, em detrimento de 
casais do mesmo sexo, em que existem 
dois pais ou duas mães. Foi uma opção 
objectiva do legislador e, por essa razão,  
consignou nos dois supra citados diplomas 
a impossibilidade de adopção por tais casais.

A este propósito, no Parecer que a Ordem 
dos Advogados remeteu à Assembleia 
da República, aquando da apreciação 
parlamentar do Projecto de Lei n.º 126/
XII/1.ª (BE), assinalou-se que: 
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“[n]egar que as referências conjuntas e 
simultâneas de um pai e de uma mãe não 
são, objectivamente, mais significantes 
e adequadas para o desenvolvimento 
da criança e, portanto, preferíveis às 
referências ou de dois pais ou de duas 
mães é, salvo o devido respeito, querer 
sobrepor os interesses desses casais do 
mesmo sexo aos superiores interesses 
da criança adoptanda. Faz-se notar que 
esta defesa da primazia que se afigura 
existir, tendo em vista acautelar e 
salvaguardar o superior interesse da 
criança, através das referências que um 
casal de pessoas de sexo diferente lhe 
podem transmitir, nada tem a ver, nem 
perfilha o entendimento, muitas vezes 
esgrimido, de que um casal de pessoas 
do mesmo sexo poderá induzir, na 
criança, uma orientação homossexual, 
mas assenta, única e exclusivamente, 
na consideração de que um casal 
de pessoas de sexo diferente é mais 
propício a fornecer-lhe as referências 
de pai e mãe que deverão acompanhar 
o crescimento e a construção da 
personalidade do ser humano. É assim 
compreensível que o legislador, em sede 
de escolha de melhores soluções que lhe 
cumpre acautelar, tenha optado pela 
consagração do impedimento legal de 
adopção, por casal de pessoas do mesmo 
sexo”.
 

4.2. Sem prejuízo, considera-se que 
a aprovação de um regime jurídico com 
esta extensão implicará necessariamente a 
cessação da impossibilidade de adopção, 
quer plena, quer restrita, pelo cônjuge 
ou unido de facto do mesmo sexo. Ou 
seja, a aprovação deste regime significa, 
na prática, a estatuição da eliminação 
da impossibilidade legal de adopção por 

“casais” (cônjuges ou unidos de facto) do 
mesmo sexo, matéria que foi já objecto de 
discussão na Assembleia da República, no 
âmbito do Projecto de Lei n.º 126/XII/1.ª 
(BE) e que foi rejeitado por maioria. Com 
efeito, a ser aprovado este regime, tal 
significa que abrir-se-á a possibilidade 
ao cônjuge ou unido de facto do mesmo 
sexo, quer a adopção plena, quer a adopção 
restrita, do filho ou do adoptado do outro 
cônjuge/unido de facto, podendo quanto 
a esta última situação, um dos cônjuges 
adoptar individualmente e depois o outro 
cônjuge exercer a faculdade de co-adopção: 
ou seja, na prática, a adopção por ambos os 
cônjuges ou unidos de facto. 

4.3. No entanto, como se referiu supra, a 
extensão do regime da adopção ao cônjuge 
ou ao unido de facto, entre pessoas do 
mesmo sexo, relativamente ao filho ou 
ao adoptado do(a) companheiro(a), terá 
sempre como vertente principal uma opção 
de natureza política, mais do que técnica 
ou jurídica, pois estas adaptar-se-ão ao 
que for aprovado pelo poder legislativo, 
designadamente quanto à exigência da sua 
constituição por sentença judicial. Mas, a 
aprovação deste regime é incompatível com 
a manutenção no sistema jurídico, da vigência 
das normas do art.º 7.º, da Lei n.º 7/2011, de 
11 de Maio e do art.º 3.º, da Lei n.º 9/2010, 
de 31 de Maio, que — nessa hipótese — têm 
necessariamente que ser revogadas.

*
Submete-se o presente parecer à 

superior consideração e apreciação de 
Vossa Excelência.

Aos 20 de Agosto de 2012.
Joel Timóteo Ramos Pereira
Juiz de Direito de Círculo e Adjunto do Gabinete 

de Apoio do Conselho Superior da Magistratura (em 
regime de acumulação de serviço).

Co-adopção por cônjuge ou unido de facto do mesmo sexo
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Ref.ª:Proc.2005-675/D1- Stª Comba Dão

1. Objecto

1.1. Pela Exma. Senhora Juíza de Direito 
do 1.º Juízo do Tribunal Judicial de San-
ta Comba Dão, foi remetido ao Conselho 
Superior da Magistratura um ofício su-
bordinado ao assunto “Análise do Parecer 
datado de 28 de Fevereiro de 2012, emitido 
pelo Conselho de Acompanhamento dos 
Julgados de Paz a solicitação da Direcção-
-Geral da Política da Justiça”, enunciando, 
em síntese, que:

a) A 20 de Janeiro de 2012 foi remetido 
ao Tribunal Judicial de Santa Comba Dão 
um processo, que identifica, até então 
pendente no Julgado de Paz de Carregal 
do Sal, o qual, remetido à distribuição, 
passou a correr termos no 1.º Juízo desse 
Tribunal;

b) A remessa dos mencionados autos 
ao Tribunal resultou do facto de, em sede 
de Julgado de Paz, ter sido proferida deci-
são considerando cessada a competência 
do Julgado de Paz, atenta a realização de 
prova pericial aí requerida e nos termos 
previstos no n.º 3 do artigo 59.º da Lei n.º 
78/2001, de 13 de Julho;

c) A 13 de Fevereiro de 2012, foi profe-

rido despacho no qual, atento o informa-
do anteriormente pelo Julgado de Paz de 
Carregal do Sal, quanto às taxas de justiça 
aí pagas, se determinou que se oficiasse 
ao mesmo Julgado de Paz, para que pro-
cedesse às diligências necessárias com 
vista a assegurar a transferência de todas 
as quantias, que aí foram pagas a título de 
taxas (custas), para os autos entretanto 
distribuídos no Tribunal Judicial;

d) Na sequência do mencionado des-
pacho, por ofício junto aos autos a 23 de 
Fevereiro de 2012, veio a Sra. Juíza de Paz 
informar ter oficiado à Direcção-Geral da 
Política da Justiça, em 16 de Fevereiro de 
2012, nos termos constantes de oficio cuja 
cópia então juntou, e no qual, em síntese, 
a Sra. Juíza de Paz dá conta do teor do des-
pacho proferido a 13 de Fevereiro de 2012, 
solicitando que caso seja de transferir as 
importâncias solicitadas, a tal se proce-
desse.

e) Após, veio a Sra. Juíza de Paz, por 
ofício junto aos autos a 5 de Abril de 2012, 
informar que o pedido efectuado por este 
Tribunal (de transferência das quantias 
pagas a título de taxa) teria sido remetido 
à Direcção-Geral de Política da Justiça. 

f) Por novo ofício, entrado em juízo a 10 
de Abril de 2012, a Sra. Juíza de Paz infor-
mou, em síntese, do teor de ofício por si 

“Transferência” de taxa de justiça entre 
Julgado de Paz e Tribunal Judicial
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recepcionado e proveniente do Gabinete 
de Resolução Alternativa de Litígios do 
Ministério da Justiça, no qual se conclui 
que “… no caso de remessa de um processo 
do Julgado de Paz para o Tribunal Judicial, 
não há lugar ao reembolso ou transferên-
cia das taxas pagas pelo recurso aos Jul-
gados de Paz, nos termos da Portaria n.º 
1456/2001, de 28 de Dezembro, por força 
do disposto no n.° 2 do artigo 5.º da Lei n.º 
78/2001, de 13 de Julho.”

g) Acompanhando o ofício entrado em 
juízo a 10 de Abril de 2012, a Sra. Juíza de 
Paz enviou aos autos cópia de documenta-
ção, remetida ao Julgado de Paz de Carre-
gal do Sal, proveniente do Gabinete para 
a Resolução Alternativa de Litígios e do 
Conselho de Acompanhamento dos Jul-
gados de Paz, incluindo o Parecer emitido 
por este último órgão, a pedido do Gabine-
te para a Resolução Alternativa de Litígios.

1.2. É derivado a esta sequência factu-
al e em particular relativamente ao Pare-
cer elaborado pelo Conselho de Acompa-
nhamento dos Julgados de Paz, que pela 
Exma. Senhora Juíza de Direito é solicita-
da a intervenção do Conselho Superior da 
Magistratura, designadamente que seja 
este órgão a solicitar junto das entidades 
ou órgãos competentes esclarecimentos 
de duas ordens, que a Exma. Senhora Juí-
za enuncia nos seguintes termos:

“Sem nos alongarmos em considerações 
quanto ao conteúdo técnico-jurídico do 
Parecer emitido pelo Conselho de Acompa-
nhamento dos Julgados de Paz, as quais não 
nos competem e, entendemos, não teriam 
qualquer efeito útil, sempre teremos que re-
ferir que o despacho judicial proferido a 13 
de Fevereiro de 2012 - conforme da análise 
do próprio se constata - encontra-se devida 
e legalmente assinado pela signatária, por 
via electrónica (assinatura electrónica que 
substitui a assinatura autógrafa) e não foi 
notificado ao Ministério Público por este 

não ser parte nos autos, nem ter nestes, 
pelo menos nesta fase, qualquer interven-
ção processual. 

Também o despacho no mesmo sentido 
proferido no Processo n.º 988/11.6TBSCD, 
que corre igualmente termos no 1.º Juízo 
deste tribunal e foi proferido pela signatá-
ria, em circunstâncias idênticas, se encon-
tra devida e legalmente assinado pela sig-
natária, por via electrónica.

Por outro lado e no que respeita à nu-
clear questão jurídica que originou a in-
tervenção do Gabinete para a Resolução 
Alternativa de Litígios e do Conselho de 
Acompanhamento dos Julgados de Paz, 
cumpre também referir que é, de facto, 
entendimento jurídico da signatária - em 
mais do que um processo já expresso pela 
via própria, a prolação de despacho - que, 
após a remessa dos autos ao tribunal com-
petente, na sequência da declaração de in-
competência por parte do Julgado de Paz, 
é devido o pagamento da taxa de justiça e 
sendo o processo um só, mas passando an-
tes a correr termos no tribunal e não no Jul-
gado de Paz, os pagamentos já efectuados 
no Julgado de paz devem ser considerados, 
relevando como pagamento parcial da taxa 
de justiça, cumprindo pois às partes proce-
der ao pagamento do complemento devido, 
atento o valor da acção em causa e o facto de 
esta passar a seguir como acção declarativa.

Neste conspecto, a colocação à ordem do 
processo das quantias pagas no Julgado de 
Paz, surge como consequência desse enten-
dimento e por forma a que, a final, o acto de 
contagem - que será efectuado no tribunal 
- reflicta verdadeiramente as importâncias 
pagas no processo; como sucede, por exem-
plo, nas situações em que, entre tribunais 
judiciais, se remetem processos, por via da 
procedência da excepção de incompetência 
territorial.

É este o contexto processual em que 
se proferiu nestes autos - e nos outros em 
idêntica situação - o despacho que originou 
a intervenção do Gabinete para a Resolução 
Alternativa de Litígios e do Conselho de 
Acompanhamento dos Julgados de Paz, a 
solicitação da Sra. Juiz de Paz do Julgado de 
Paz do Carregal do Sal. 

A resposta que, com relevo exclusiva-
mente processual, veio a ser dada pelo Jul-
gado de Paz, na sequência do oficio envia-
do em cumprimento do despacho judicial, 
naturalmente, é acatada pelo tribunal que 
não deixa, por via de tal acatamento, de 
considerar que importa esclarecer qual de-
verá ser, neste contexto, o procedimento a 
adoptar, designadamente, se existirá algu-
ma via pela qual a quantia paga no Julgado 

“Transferência” de taxa de justiça entre Julgado de Paz e Tribunal Judicial
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de Paz possa ser colocada à ordem do pro-
cesso - por exemplo semelhante à guia de 
reposição - ou antes se importará, aquando 
da recepção dos autos no Tribunal, solicitar 
às partes que procedam ao pagamento inte-
gral da taxa de justiça devida, considerando 
na sua globalidade. 

E a verdade é que, se num primeiro mo-
mento chegámos a pensar que por via do 
Parecer junto, os esclarecimentos desejados 
se poderiam considerar prestados, numa 
análise mais detalhada do mesmo, não che-
gamos a idêntica conclusão. Com efeito, o 
mencionado Parecer coloca particular en-
foque numa invocada nulidade do despa-
cho judicial em causa - que, dissemo-lo já, 
se mostra devida e legalmente assinado - e 
ainda na alegada violação da repartição de 
competências, apelando-se a princípios 
gerais de Direito e normas constitucionais 
que, salvo melhor entendimento, não fo-
ram colocadas minimamente em crise, nem 
contendem, directa ou indirectamente com 
a questão que, processualmente, neste e 
noutros autos, em circunstâncias idênticas, 
se pretende ver resolvida; não se descorti-
nando sequer qual o alce das considerações 
que, no mencionado Parecer, são tecidas a 
propósito do recurso ou reclamação do des-
pacho proferido e da “absolvição da instân-
cia dos demandados”.

Acresce que – e deixando ora de nos re-
ferir à questão jurídica propriamente dita 
– em face do teor do Parecer emitido, não 
podemos deixar de pretender ver esclare-
cido o contexto e motivações para neste se 
tecerem considerações e insinuações que 
consideramos graves, a propósito do des-
pacho proferido e, de forma ainda mais 
abrangente, do funcionamento do Tribunal 
Judicial de Santa Comba Dão, avançando-
-se que “Talvez conviesse saber o que se 
passa no Tribunal Judicial de Santa Comba 
Dão mas, a esse respeito, as competências 
possíveis são do CSM (…)”.

Efectivamente, e pese embora o men-
cionado Parecer não tenha sido remetido a 
este tribunal directamente pelo órgão res-
ponsável pela sua elaboração, aqui tendo 
chegado através do envio de cópia pela Sr.’ 
Juiz de paz do Julgado de paz de Carregal 
do Sal, afigura-se-nos que nem a linguagem 
utilizada, nem parte das considerações aí 
tecidas, são adequadas à sede em que são 
proferidas e no contexto em que o foram; 
extravasando o conteúdo do Parecer, clara-
mente, o âmbito do solicitado.

Entende a signatária que se impunha 
levar ao conhecimento de V. Exa. o circuns-
tancialismo supra exposto, simultanea-
mente solicitando-se a intervenção do Con-

selho Superior da Magistratura, enquanto 
órgão de salvaguarda institucional dos 
Juízes e da sua independência, junto das 
entidades/órgãos competentes por forma a 
obter os esclarecimentos que o ora relatado 
reclama (…)”.

1.3. O teor do Parecer do Conselho de 
Acompanhamento dos Julgados de Paz, que 
foi aprovado por Deliberação n.º 7/2012, de 
28 de Fevereiro de 2012 e remetido à Direc-
ção Geral da Política de Justiça, é do seguin-
te teor:

  “A DGPJ pediu, ao Conselho de Acom-
panhamento dos Julgados de Paz, Parecer 
acerca do cumprimento do Despacho do Sr. 
Juiz de Direito do Tribunal Judicial de San-
ta Comba Dão, do seguinte teor:

“... Atenta a remessa dos presentes autos 
para o Tribunal Judicial de Santa Comba 
Dão, na sequência da declaração de incompe-
tência material do Julgado de. Paz, notifique-
-se as partes para, no prazo de 10 dias, pro-
cederem ao pagamento e junção aos autos de 
complemento de taxa de justiça devida. Oficie 
ao Julgado de Paz de Carregal do Sal para que 
proceda às diligências necessárias para asse-
gurar a transferência das quantias já pagas a 
título de taxas para os presentes autos. SCD, 
d.s” 

1. Acontecera que, no Processo 89/2011 
do Julgado de Paz de Carregal do Sal, a Sra. 
Juíza de Paz, oficiosamente, entendera que 
o Julgado de Paz, era materialmente incom-
petente para conhecer da causa e manda-
ra remetê-la ao Tribunal Judicial de Santa 
Comba Dão.

A parte do Despacho do Sr. Juiz de Direi-
to que está em causa é, naturalmente, a que 
manda oficiar ao Julgado de Paz, preten-
dendo que o valor da taxa de justiça paga no 
Julgado de paz seja “transferida” para o Tri-
bunal Judicial, determinando que o Julgado 
de Paz proceda “às diligências necessárias 
para assegurar a transferência”.

Antes de mais nada, há que reconhecer 
que este tipo de questões pode acontecer 
em situações semelhantes que não deve-
riam existir, como sejam as remessas dos 
processos dos Julgados de Paz aos Tribu-
nais Judiciais por causa de incidentes, pro-
va pericial ou recursos (arts 41, 59 n.º 3 e 62 
n.º 1 da Lei 7812001, de 13.01.). São normas 
que carecem, como este Conselho tem dito, 
de alterações, confinando a cada jurisdição 
o que é de cada jurisdição (cfr. v.g. art.º 66 

Pareceres
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do CPC). Também está em causa a diminu-
ta competência material dos Julgados de 
paz (arts 9° e 11°, n.” 1 da Lei 78/2001). 

Outra coisa são situações que podem ter 
consequências idênticas, como sejam as de-
cisões de um juiz de Tribunal judicial com 
a intenção de ser cumprida por um Juiz 
de Paz. Neste campo, é bom não se perder 
de vista que não há hierarquia entre Ma-
gistrados Judiciais e Juízes de Paz. Apenas 
acontece que, em matéria de recursos e só 
quanto ao thema decidendum nos recursos, 
o Tribunal ad quo tem de cumprir o que for 
decidido pelo Tribunal ad quem, conforme 
princípio geral do Direito de recursos refle-
tido - embora para os judiciais - no último 
segmento do n.º 2 do artigo 4 da Lei 3/93, de 
13,01 e no último segmento do n.” 2 do arti-
go 5 da Lei 52/2008, de 28.08.

Para além da matéria do thema deciden-
dum em matéria de recursos, os Juízes de 
paz não devem qualquer obediência a deci-
sões dos Juízes de Direito. Ou concordam e 
procedem de acordo, ou não concordam e 
o mais que pode acontecer são conflitos de 
jurisdição (arts. 115 e 116 do CPC), Este Con-
selho tem entendido que é desejável que 
exista concordância para evitar impasses 
processuais, mas apenas desejável, e tudo 
tem limites. 

E não podemos deixar de acrescentar, 
na linha do que já dissemos, que é desejável 
um Julgado de paz de 2.° grau, até porque as 
formações e as sensibilidades procedimen-
tais dos Juízes de Paz e dos Magistrados Ju-
diciais são diferentes. 

2. Por outro lado, é óbvio que um Julgado 
de Paz, sendo um Tribunal (art.º 209 n.º 2 
da C.R.P,) nunca é parte.

O instituto do caso julgado, mesmo 
quando exista, é algo, por regra, relativo às 
partes, embora possa ter excecionais refle-
xos limitados quanto a terceiros (arts. 497 e 
498 do CPC; Antunes Varela e Outros, Ma-
nual do Processo Civil, 2.ª ed, 721 e segs).

Por outro lado, os Julgados de Paz, en-
quanto Órgãos jurisdicionais, represen-
tam-se a si próprios. Mas, sendo, como são, 
Órgãos do Estado, questões corno a que 
está em apreço, na medida em que envol-
vam o Poder Administrativo ou Executivo 
do Estado, implica a pessoa coletiva Estado 
que, junto dos Tribunais Judiciais, além de 
qualquer outra representação específica, 
compete ao Ministério Público (art.º 20 do 
CPC). Ignora-se se o M.P. em Santa Comba Dão 
foi, sequer, notificado do Despacho de Juiz de Di-
reito em causa. 

3. Os vícios do Despacho em causa: 
Salvo o devido respeito pelo Tribunal Ju-

dicial e pelo respetivo Sr. Juiz de Direito, o 
Despacho é nulo, na parte em causa. 

É-o, desde logo, por falta de assinatu-
ra do Sr. Juiz de Direito: arts 668 n.º 1 a) e 
666 n.º 3 do CPC. “SCD” não é, com certeza, 
qualquer assinatura.

Mas, pior do que isso, não está fundamen-
tada a intenção de que o Julgado de Paz proce-
desse da maneira que indicou: arts 668 n.” 1 b) e 
666 n.º 3 do CPC. 

Nessa medida, mesmo que não coubesse 
recurso ordinário, caberia sempre reclama-
ção, pelo menos, pelo Estado: n.º 4 do art. 
668 do CPC (quanto à primeira nulidade 
referida, n.” 2 do referido art.º 668 e n.” 3 do 
art.º 666 do CPC). 

Finalmente, esse Despacho, no ponto 
referente ao Julgado de paz e à respetiva 
taxa de justiça é, a nosso ver, reformável 
nos termos do n.º 2 do art.º 669 (e n.º 3 do 
art.º 666) do CPC, por maioria de razão re-
lativamente ao dito naquela norma, porque 
começa por não ter justificação legal, nem 
ser justificável. 

Este ponto é muito importante porque, 
embora não conste que tal situação tenha 
alguma vez ocorrido, em qualquer lado, 
nos mais de 10 anos da restauração dos 
Julgados de Paz, poderá repetir-se na área 
do Tribunal Judicial de Santa Comba Dão, 
podendo criar-se uma situação delicada de 
que as Julgados de Paz não têm qualquer 
responsabilidade. 

Talvez conviesse saber o que se passa no 
Tribunal Judicial de Santa Comba Dão mas, 
a esse respeito, as competências possíveis 
são do CSM (art.° 217 n.º 1 da CRP) e da PGR 
(art.º 220 da CRP), tudo com salvaguarda, 
designadamente, dos limites do art.º 203 da 
CRP. 

4. É difícil, de todo o modo, evidenciar 
o que parece que só pode ser lapso da deci-
são judicial, porque não está minimamente 
justificada ou, sequer, explicada. Todavia, 
dir-se-á, ainda, o que segue. 

O Tribunal Judicial e o Julgado de Paz per-
tencem a jurisdições diferentes, conforme assina-
lado. 

Não há, que se saiba, qualquer base le-
gal para o envio da taxa de justiça paga pela 
pendência do processo no Julgado de Paz. 

O Estado é só um. Taxas de justiça pagas 
por causa de acção num Julgado de Paz ou 
num Tribunal Judicial, são taxas de justiça, 
pagas ao Estado. Por outro lado, as taxas di-
ferenciam-se dos impostos porque se desti-

“Transferência” de taxa de justiça entre Julgado de Paz e Tribunal Judicial
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nam a pagar um determinado serviço, quer 
este serviço conduza, quer não conduza, à 
utilidade pretendida (v.g. Teixeira Ribeiro, 
RLJ 117,289 e segs.) .

O Julgado de Paz de Carregal da Sal pres-
tou serviço até, inclusive, à fase de interven-
ção da Juíza de Paz. Está certo a pagamento 
de taxa de justiça ao Estado, pelo serviço 
do julgado de Paz, nos termos da Portaria 
1456/2001, de 28.12, por força do art.º 5 da lei 
78/2001, de 13.07. 

Se a Sr. Juiz de Direito entende que as 
partes devem pagar o que chama comple-
mento de taxa de justiça devida”, isso não 
diz respeito ao Julgado de Paz. Aliás, repeti-
mos, quem recebe a taxa de justiça, seja através 
de que Órgãos for, é o Estado. O mesmo Estado. 

Para além disso, a Sra. Juíza de Paz não 
pode fazer transferir montantes de taxa de 
justiça que não estão à sua ordem e, portan-
to, a dita transferência é impossível para a 
Juíza de Paz. Deu conhecimento ao GRAL, 
mas limitou-se a transmitir o Despacho do 
Sr. Juiz de Direito, decerto a título de cola-
boração. 

O Conselho de Acompanhamento dos 
Julgados de Paz vai comunicar à Sr. Juíza 
de paz que deve responder ao Sr. Juiz de Di-
reito que não tem autoridade para fazer o 
Estado transferir taxas de justiça que foram 
encaminhadas para o devido Órgão, atual-
mente DGPJ. 

E deveria ter sido explicitada absolvição 
da instância dos demandados [art.°s 288º 
n.º 1,a) e 101 º do CPC). Alias, a decisão sig-
nifica absolvição de instância e, como tal, custas 
respetivas pelo demandante, razão decisi-
va para se concluir que as custas recebidas 
através do Julgado de Paz estão bem rece-
bidas. 

De todo o modo, a forma de decidir tem 
o significado legal apontado e trata-se de 
assunto entre o Conselho de Acompanha-
mento dos Julgados de Paz e a Sra. Juíza de 
Paz, que será objeto de comunicação à Sr.ª 
Juíza de Paz. 

5. Em conclusão: 
Salvo o devido respeito, parece-nos que 

o Despacho do Sr. Juiz de Direito, na parte 
relativa ao Julgado de Paz de Carregal do 
Sal é, a nosso ver, nulo. 

Para além de não fundamentado, não 
parece que haja base legal para tal Despa-
cho. 

Mas, se tivesse (ou tiver) transitado relativa-
mente ao Estado, teria (ou terá) de ser cum-
prido pelo Órgão que tem superintendência 
sobre a quantia concreta em causa. 

 Sendo conveniente evitar conflitos 
de jurisdições, talvez conviesse conhecer, 
através dos Conselhos competentes, funda-
mentações de tal tipo de Despacho, na me-
dida dos limites do art.º 203 da CRP. 

Aprovado em 28 de Fevereiro de 2012” .

1.4. A transcrição do texto integral da 
exposição da Exma. Senhora Juíza de Di-
reito do Tribunal Judicial de Santa Comba 
Dão e do Parecer que foi aprovado por deli-
beração do Conselho de Acompanhamento 
dos Julgados de Paz, é relevante para uma 
apreciação mais concretizada das ques-
tões subjacentes, o que se passa a efectivar.

2. Apreciação
Antes de proceder à consideração do 

objecto da exposição da Exma. Senhora Ju-
íza de Direito do Tribunal Judicial de San-
ta Comba Dão, importa proceder à apre-
ciação apenas segundo uma perspectiva 
técnica, do direito stricto sensu, da maté-
ria de fundo, sem que com essa apreciação 
se pretenda interferir ou fazer juízos de 
valor sobre a decisão jurisdicional, por tal 
estar vedado ao Conselho Superior da Ma-
gistratura, no estrito respeito do princípio 
da independência do poder judicial, verti-
do nas decisões jurisdicionais dos titulares 
(os juízes) do órgão de soberania Tribunal.

2.1. “Transferência” das custas pagas 
no Julgado de Paz

2.1.1. Todo o presente processo foi sus-
citado na sequência da decisão proferida 
pela Exma. Senhora Juíza de Paz do Julga-
do de Paz de Carregal do Sal, de remessa 
dos autos ao Tribunal Judicial, em virtude 
de ter sido requerida, no processo, a reali-
zação de prova pericial. 
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De acordo com o disposto no art.º 59.º, 
n.º 3, da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho (Lei 
dos Julgados de Paz — LJP), “requerida a 
prova pericial, cessa a competência do julgado 
de paz, remetendo-se os autos ao tribunal com-
petente para aí prosseguirem os seus termos, 
com aproveitamento dos actos já praticados”.

Trata-se de uma disposição legal que 
tem merecido muitas críticas da doutrina. 
Embora se compreenda a razão subjacen-
te à opção do legislador, à data de 2001, 
em que foram criados os Julgados de Paz, 
com referência aos princípios que regem 
os Julgados de Paz, designadamente dos 
princípios da celeridade, adequação, sim-
plicidade e informalidade (art.º 2.º, n.º 
2, da LJP), pode dar azo a uma utilização 
indevida e abusiva, particularmente se a 
prova pericial for requerida com a sim-
ples intenção de criar delonga do processo 
através da remessa do processo para o Tri-
bunal Judicial (caso em que poderá existir 
litigância de má fé da parte requerente, 
que de acordo com o respectivo conheci-
mento oficioso e sem prejuízo do exercício 
do direito de defesa, previsto no art.º 3.º, 
n.º 4, do CPC, é susceptível de ser sancio-
nada com a respectiva multa pelo Juiz do 
Tribunal Judicial).

Independentemente das condições em 
que a prova pericial seja requerida, os ter-
mos legais impõem a remessa dos autos 
para o Tribunal Judicial. Contudo, nem 
a norma do art.º 59.º, n.º 3, da LJP, nem a 
Portaria n.º 1456/2001, de 28 de Dezem-
bro, que estabeleceu a taxa devida por 
cada processo tramitado nos Julgados de 
Paz, contém qualquer previsão expressa 
sobre o destino da taxa de justiça paga por 
ambas as partes (no valor de duas parcelas 
de € 35,00 para cada parte — uma inicial e 
outra no final, nos termos do art.º 2.º, da 
aludida Portaria), em caso de ser reque-

rida a produção de prova pericial, bem 
assim quando seja suscitado para algu-
ma das partes, um incidente processual 
(incidente da instância), caso em que o art.º 
41.º, da LJP, determina idêntica remessa 
do processo para o Tribunal Judicial com-
petente, “para que siga os seus termos, 
sendo aproveitados os actos processuais 
já praticados”.

Em qualquer dos casos (requerimen-
to de prova pericial ou dedução de inci-
dente), a LJP estabelece unicamente, em 
termos de tramitação processual, o apro-
veitamento dos actos processuais praticados, 
mas sem que neles seja feita referência a 
qualquer transferência dos valores pagos 
a título de taxa de justiça.

2.1.2. Para a compreensão desta ma-
téria, importa considerar que embora o 
art.º 5.º, n.º 1, da LJP estabeleça que “nos 
julgados de paz há lugar a pagamento de 
custas”, estas não se regem pelo mesmo 
regime de custas processuais estabelecido 
para a tramitação dos processos que cor-
rem termos nos Tribunais Judiciais, antes 
e unicamente, tais custas constam de uma 
tabela aprovada por Portaria do Ministro 
da Justiça (a citada Portaria n.º 1456/2001, 
de 28 de Dezembro, ex vi art.º 5.º, n.º 2, da 
LJP).

Significa isto, por um lado, que o regi-
me de custas estatuído para a tramitação 
dos processos nos Julgados de Paz é diver-
so do regime de custas processuais a que 
estão subordinada a tramitação dos pro-
cessos nos Tribunais Judiciais e, por outro 
lado, não ter sido estabelecido um regime 
específico e concreto de transferência ou 
inclusivamente de “compensação” da taxa 
de justiça que seja devida na remessa do 
processo para o Tribunal Judicial, na se-
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quência de ser suscitado um incidente 
(art.º 41.º, da LJP), de ser requerida a prova 
pericial (art.º 59.º, n.º 3, da LJP) ou inclusi-
vamente da prolação de decisão de incom-
petência em razão da matéria (art.º 9.º, da 
LJP).

2.1.3. Embora a tramitação seja diversa, 
pode estabelecer-se um padrão de compa-
ração com o regime previsto para o pro-
cedimento de injunção: havendo oposição 
(art.º 18.º, do Dec.-Lei n.º 269/98, de 1 de 
Novembro) ou sendo frustrada a notifica-
ção (art.º 16.º, n.º 1, do mesmo diploma), 
o processo é remetido à distribuição do 
Tribunal Judicial, conforme a forma de 
processo declarativo correspondente ao 
valor. Seguindo como acção, são devidas 
custas, calculadas e liquidadas nos termos 
do Regulamento das Custas Processuais, 
devendo as partes efectuar o pagamento 
da taxa de justiça inicial no prazo de dez 
dias a contar da data da distribuição, des-
contando-se, no caso do autor, o valor pago 
em sede de taxa de justiça com a apresen-
tação do requerimento (art.º 7.º, n.º 4, do 
Regulamento das Custas Processuais). 

Porém, mais uma vez, importa salien-
tar que existe uma diferença de base entre 
um procedimento de injunção advindo do 
Balcão Nacional de Injunções e uma acção 
advinda de um Julgado de Paz, na medida 
em que naquele há norma expressa de tra-
mitação no Regulamento das Custas Pro-
cessuais (RCP), enquanto que nesta (ac-
ção advinda dos Julgados de Paz) inexiste 
qualquer previsão no mesmo RCP.

Perante a omissão do legislador, dispõe 
o art.º 10.º, n.º 1, do Código Civil que “os 
casos que a lei não preveja são regulados se-
gundo a norma aplicável aos casos análogos”, 
sabendo que “há analogia sempre que no 

caso omisso procedam as razões justifica-
tivas da regulamentação do caso previsto 
na lei”. Considerando as razões que estão 
subjacentes, parece perfeitamente ade-
quado invocar-se a aplicação analógica do 
disposto no art.º 7.º, n.º 4, do Regulamen-
to das Custas Processuais aos processos 
que sejam remetidos pelo Julgado de Paz 
ao Tribunal Judicial, devendo as partes 
proceder ao pagamento da taxa de justi-
ça devida (segundo as tabelas anexas ao 
RCP), ainda que descontada do valor que 
tenham pago no Julgado de Paz.

Como se assinalou, no caso previsto no 
art.º 7.º, n.º 4, do RCP, não existe qualquer 
previsão de “transferência” do valor da taxa 
de justiça paga (com referência ao proce-
dimento de injunção). No entanto, a falta 
de referência não constitui qualquer lacu-
na, pela simples razão que o organismo do 
Estado que recepciona a taxa de justiça no 
procedimento de injunção é o mesmo que 
recepciona a taxa de justiça que seja paga 
no Tribunal Judicial.

2.1.4. Sem prejuízo, não é despicienda a 
questão suscitada pela Exma. Senhora Juí-
za de Direito do Tribunal Judicial de Santa 
Comba Dão. Aliás, a subsunção jurídica 
que acabou por determinar, radica numa 
aplicação teleológica do regime das custas 
processuais.

Com efeito, contrariamente ao enun-
ciado no Parecer do Conselho de Acom-
panhamento dos Julgados de Paz (CAJP) 
não é inócuo nem indiferente o organismo do 
Estado que recepciona o pagamento da 
taxa de justiça. É certo que “o Estado é um 
só” e que quem recebe os pagamentos é o 
“Estado” lato sensu. Mas os princípios da 
contabilidade pública, da contingentação 
orçamental e da transferência de verbas 
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entre os organismos do Estado, reclamam 
uma clara determinação da proveniência 
das receitas e, paralelamente, da possibili-
dade da sua afectação aos respectivos cus-
tos e encargos.

No caso das custas judiciais, a ques-
tão é ainda mais premente, atento o des-
tino legalmente estabelecido das receitas das 
custas processuais. Nos termos do art.º 9.º, 
n.º 1, da Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de 
Abril (com a última alteração introduzida 
pela Portaria n.º 82/2012, de 29 de Março), 
“todos os pagamentos de custas, multas e 
penalidades processuais, assim como ac-
tos avulsos, o produto de coimas e de exe-
cuções, rendas, salários, cauções e outras 
quantias estranhas ao pagamento directo 
de custas processuais, são depositadas em 
conta bancária do Instituto de Gestão Fi-
nanceira e das Infraestruturas da Justiça 
(IGFIJ) à ordem da secretaria, por meio do 
documento único de cobrança (DUC), sem 
prejuízo das receitas próprias das entida-
des diversas”, estatuindo-se nos artigos 
36.º e 39.º da mesma Portaria, a distribui-
ção das receitas decorrentes das custas 
processuais por várias entidades, designa-
damente pelo IGFIJ, pelo Conselho Geral 
da Ordem dos Advogados e pelo Conselho 
Geral da Câmara dos Solicitadores.

Ora, se o valor que se encontra depo-
sitado à ordem do processo, em especial 
da taxa de justiça, tiver sido deduzido do 
valor pago a título de taxa de justiça pelas 
partes no Julgado de Paz, verifica-se uma 
diminuição da receita e da respectiva distribui-
ção pelas entidades enunciadas nos art.ºs 36.º e 
39.º, do RCP. Assim, se num determinado 
processo, a quantia de € 70,00 paga por 
ambas as partes no Julgado de Paz, não 
for afecta ao processo no Tribunal Judi-
cial para onde foi remetido, nos termos 
estatuídos no já citado art.º 9.º, n.º 1, da 

Portaria n.º 82/2012, de 29 de Março, será 
menor o valor que será distribuído por 
aquelas entidades, atenta a menor receita 
depositada à ordem do processo.

2.1.5. Apesar do supra referido, a falta de 
“transferência” do valor pago pelas partes 
a título de custas no Julgado de Paz, não 
as impede de, a final, relacionar esse pa-
gamento na nota justificativa de custas 
de parte (art.º 25.º, do RCP), sabendo que 
a parte vencida no processo será devedo-
ra à parte vencedora, a título de custas de 
parte, dos “valores de taxa de justiça pa-
gos pela parte vencedora, na proporção 
do vencimento” [art.º 26.º, n.º 3, al. a), do 
RCP]. Ou seja, as partes não ficam preju-
dicadas por, derivado da questão suscita-
da, não ter havido “transferência” do valor 
pago por custas no Julgado de Paz à ordem 
do processo que corre termos no Tribu-
nal Judicial, contrariamente às entidades 
enunciadas nos art.os 36.º e 39.º, do RCP, 
que podem sofrer um efectivo detrimento 
(diminuição de receitas).

2.1.6. Finalmente, salvo o devido respei-
to por melhor interpretação, considera-se 
que o art.º 9.º, n.º 1, da Portaria n.º 419-
A/2009, de 17 de Abril, tem plasmada de 
forma expressa a solução para a questão 
que foi suscitada nos autos. Com efeito, 
dispõe esse preceito que “todos os pagamen-
tos de custas, (…) e outras quantias estranhas 
ao pagamento directo de custas processuais, são 
depositadas em conta bancária do Instituto de 
Gestão Financeira e das Infraestruturas da Jus-
tiça (IGFIJ) à ordem da secretaria”.

Ora, o valor pago pelas partes no Julga-
do de Paz é efectivado a título de custas 
(art.º 5.º, n.º 1, da LJP), qualificando a Por-
taria n.º 1456/2001 esse pagamento como 
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taxa (cfr. art.os 1.º e 2.º). Por conseguinte, 
esses pagamentos de custas (apesar de ser 
uma “quantia estranha ao pagamento di-
recto de custas processuais” nos termos 
do RCP), devem ser depositados na conta 
bancária do IGFIJ, à ordem da secretaria 
do Tribunal Judicial. 

Por conseguinte, com a remessa do 
processo do Julgado de Paz para o Tribu-
nal, parece que deverá ser dado expresso 
cumprimento ao disposto no art.º 9.º, n.º 
1, da Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de Abril 
e, nessa conformidade, a decisão profe-
rida pela Exma. Senhora Juíza de Direito 
do Tribunal Judicial de Santa Comba Dão, 
apesar de não fazer referência directa, a 
título de fundamento, a este preceito le-
gal, corresponde precisamente ao deter-
minado naquela estatuição.

Ou seja, decorre do citado preceito, que 
todas as quantias pagas a título de custas em 
processos que corram termos (ou sejam remeti-
dos) para o Tribunal Judicial, devem ser depo-
sitadas em conta do IGFIJ, à ordem da secreta-
ria do Tribunal Judicial onde o processo corre 
termos.

2.2. Dos incidentes subsequentes
Questões bem diversas, são as inciden-

tais subsequentes à decisão proferida pela 
Exma. Senhora Juíza de Direito do Tribu-
nal Judicial de Santa Comba Dão e que se 
passam também a analisar, apenas e estri-
tamente segundo a perspectiva da técnica 
jurídica e sem quaisquer juízos de inten-
ção, salvaguardando-se o respeito institu-
cional devido para com todas as entidades 
e organismos intervenientes, a saber, a 
Exma. Senhora Juíza de Paz do Julgado de 
Paz de Carregal do Sal, o Gabinete para a 
Resolução Alternativa de Litígios, a Direc-
ção-Geral da Política de Justiça e o Conse-

lho de Acompanhamento dos Julgados de 
Paz [no qual, aliás, o Conselho Superior da 
Magistratura tem um representante, de 
acordo com o disposto no art.º 65.º, n.º 2, 
al. d), da LJP].

2.2.1. Na sequência da prolação de des-
pacho pela Exma. Senhora Juíza de Direi-
to do Tribunal Judicial de Santa Comba 
Dão, foi remetido um ofício pelo Tribunal 
ao Julgado de Paz, com cópia do despacho. 
Ora, a Exma. Senhora Juíza de Paz não 
recusou o cumprimento do oficiado pelo 
Tribunal Judicial, designadamente não 
proferiu qualquer despacho no sentido de 
não ser aplicável o decidido pelo Tribunal 
Judicial.

É certo o enunciado no Parecer do 
CAJP: inexiste qualquer hierarquia entre 
os Juízes de Direito e os Juízes de Paz, ha-
vendo apenas o dever de acatamento das 
decisões que sejam proferidas em sede de 
recurso das decisões dos Julgados de Paz, 
à semelhança do dever de acatamento e 
cumprimento pelos Juízes dos Tribunais 
Judiciais de Primeira Instância das deci-
sões proferidas pelos Tribunais Superio-
res (em sede de recurso ou de reclamação 
para o Presidente do Tribunal Superior).

Contudo, se é verdade que inexista 
essa relação de hierarquia, uma vez que 
os Tribunais Judiciais e os Julgados de Paz 
— que também são Tribunais e, por con-
seguinte, também órgãos de soberania — 
pertencem a ordens jurisdicionais distin-
tas, não deixa de também ser pertinente 
consignar que “as decisões dos tribunais são 
obrigatórias para todas as entidades públicas 
e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer 
outras autoridades” (art.º 205.º, n.º 2, da 
Constituição da República Portuguesa).
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crime de desobediência, alicerçado no já 
citado art.º 205.º, n.º 2, da Constituição 
da República Portuguesa e do disposto no 
art.º 8.º, n.º 1, da Lei n.º 3/99, de 13 de Ja-
neiro.

2.2.2. No entanto, não foi esse o proce-
dimento praticado pela Direcção-Geral de 
Política de Justiça do Ministério da Justi-
ça, que de motu proprio, solicitou ao Con-
selho de Acompanhamento dos Julgados 
de Paz um parecer e, após, alicerçado na 
deliberação n.º 7/2012 que incidiu sobre 
esse parecer, o GRAL comunicou ao Jul-
gado de Paz a sua interpretação sobre a 
questão, concluindo entender que “no 
caso de remessa de um processo do Jul-
gado de Paz para o Tribunal Judicial, não 
há lugar a reembolso ou transferência das 
taxas pagas pelo recurso aos Julgados de 
Paz”, enunciando que “acompanha as con-
clusões do Conselho de Acompanhamento 
dos Julgados de Paz” (cfr. ofício n.º 0232/
GRAL/2012, de 16-02-2012, junto aos au-
tos).

O GRAL e/ou a DGPJ do Ministério da 
Justiça, no âmbito das suas competências, 
pode solicitar ao CAJP os pareceres que te-
nha por convenientes. No entanto, nem al-
gum organismo do Ministério da Justiça, nem 
o Conselho de Acompanhamento dos Julgados 
de Paz, nem inclusivamente o próprio Conselho 
Superior da Magistratura, têm competência 
ou legitimidade para questionar, apreciar a 
validade ou nulidade e/ou o conteúdo de uma 
decisão proferida por um Tribunal que revista 
natureza jurisdicional. Tal consubstancia-
ria, não apenas a violação do núcleo da 
função jurisdicional, revestida de sobera-
nia (art.º 202.º, n.º 1, da CRP), dos princí-
pios da separação de poderes (art.º 2.º, da 
Constituição) e da independência do po-
der judicial (art.º 203.º, da mesma Consti-

Ora, in casu, foi proferida uma decisão 
pelo Tribunal Judicial de Santa Comba 
Dão (pela Exma. Senhora Juíza de Direi-
to), a qual foi comunicada ao Julgado de 
Paz, cuja Exma. Senhora Juíza de Paz não 
suscitou qualquer conflito nem lavrou 
qualquer despacho no sentido contrário 
à decisão proferida pelo Tribunal Judi-
cial, antes oficiou à entidade competente 
(primeiramente ao Gabinete de Resolução 
Alternativa de Litígios e, posteriormente, 
por ofício de 16-02-2012 à Direcção-Geral 
de Política da Justiça), para que o determi-
nado pelo Tribunal Judicial fosse cumpri-
do pelo organismo do Executivo.

Ou seja, neste procedimento existem duas 
decisões, uma de natureza jurisdicional 
(praticada no processo, pela Exma. Senho-
ra Juíza de Direito do Tribunal Judicial de 
Santa Comba Dão) e outra, de natureza 
processual (praticada pela Exma. Senhora 
Juíza de Paz do Julgado de Paz de Carregal 
do Sal), ambas com competência própria 
para a prática dessas decisões e actos cor-
respondentes e que consubstanciam de-
cisões (não contraditórias, mas coincidentes) 
de dois Tribunais, ainda que pertencentes a 
ordens jurisdicionais distintas. 

Por conseguinte, tais decisões (do Tri-
bunal Judicial e do Julgado de Paz) devem 
ser cumpridas estrita e expressamente pela en-
tidade pública sujeita ao dever de cumprimen-
to, a saber, a Direcção-Geral de Política de 
Justiça, sob pena de não o fazendo, violar 
o disposto no art.º 205.º, n.º 2, da Consti-
tuição da República Portuguesa, razão por 
que nada obsta que pela Exma. Senhora 
Juíza de Direito do Tribunal Judicial de 
Santa Comba Dão seja determinada a no-
tificação do Director-Geral da DGPJ do 
Ministério da Justiça, para proceder ao 
cumprimento de tal decisão, inclusiva-
mente sob a cominação da prática de um 
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tuição). Tal intromissão seria manifesta-
mente inadmissível e inconstitucional, na 
medida em que relativamente às decisões 
jurisdicionais, além da força vinculativa 
já enunciada (art.º 205.º, n.º 2, da Consti-
tuição), as mesmas só são susceptíveis de 
impugnação mediante os instrumentos 
processuais expressamente previstos, de-
signadamente mediante a interposição de 
recurso até ao trânsito em julgado.

Conclui-se, pois, que tal ofício, nos ter-
mos em que se encontra redigido, é pas-
sível de configurar a violação dos citados 
normativos, designadamente porque a re-
cusa de “transferência” (em rigor formal, 
depósito na conta do IGFIJ, à ordem da 
secretaria do Tribunal) será igualmente 
violador do disposto no art.º 9.º, n.º 1, da 
Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de Abril.

2.3. Do Parecer do Conselho de 
Acompanhamento dos Julgados de Paz

2.3.1. Relativamente ao Parecer 
aprovado por Deliberação do Conselho de 
Acompanhamento dos Julgados de Paz, 
que pelo seu conteúdo motivou a exposição 
da Exma. Senhora Juíza de Direito do 
Tribunal Judicial de Santa Comba Dão, 
considera-se que pelo respeito institucional 
devido, por funcionar na dependência 
directa da Assembleia da República e 
ser responsável pelo acompanhamento 
da “instalação e funcionamento dos 
projectos experimentais” dos Julgados de 
Paz (art.º 65.º, n.os 1 e 3, da LJP), a presente 
pronúncia deve ser circunscrita de forma 
restrita a itens que mereçam a salvaguarda do 
exercício das competências do próprio Conselho 
Superior da Magistratura, enquanto órgão 
constitucional de gestão e disciplina dos 
Magistrados Judiciais (art.º 217.º, da CRP).

Na verdade, importa assinalar que 
o Conselho Superior da Magistratura 
não é um simples organismo do Estado 
com competência administrativa 
(nem se identifica conceptualmente 
com uma “autoridade administrativa 
independente”), mas um órgão 
constitucional, ao qual compete salvaguardar 
as garantias reconhecidas aos juízes 
enquanto titulares de um poder soberano do 
Estado, concretamente a sua independência, 
conforme estabelece a Lei Orgânica de 
Funcionamento dos Tribunais Judiciais (a 
Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, no seu art.º 
4.º, n.º 2 e a nova Lei de Organização – 
Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto, no seu 
art.º 5.º, n.º 2) — “a independência dos juízes 
é assegurada pela existência de um órgão 
privativo de gestão e disciplina da magistratura 
judicial, pela inamovibilidade e pela não 
sujeição a quaisquer ordens ou instruções, salvo 
o dever de acatamento das decisões proferidas 
em via de recurso por tribunais superiores”.

2.3.2. Assim, entende-se ab initio 
que embora os Juízes de Paz estejam 
sujeitos ao mesmo regime de deveres, 
incompatibilidades e direitos previstos 
para a função pública (art.º 29.º, da LJP) — 
ou seja, não estando sujeitos aos mesmos 
direitos e deveres dos Magistrados 
Judiciais —, enquanto titulares dos 
Julgados de Paz, que são Tribunais (art.º 
209.º, n,º 2, da CRP) e, por conseguinte, 
titulares de um órgão de soberania, 
devem estar sujeitos ao mesmo princípio 
de independência (art.º 203.º, da CRP), 
pelo que não estão sujeitos a quaisquer 
ordens ou instruções em processos concretos, 
designadamente das do Conselho de 
Acompanhamento dos Julgados de Paz e, 
nesta medida, o parágrafo do Parecer na 
parte em que referencia que “o Conselho 
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exercício das suas funções, sob pena de 
violação do princípio da independência 
dos Juízes e de inadmissível intromissão 
no exercício soberano da função 
jurisdicional, idêntica exigência deve ser 
demandada de quaisquer outros órgãos 
ou entidades, na medida em que apenas 
por via do recurso ou da reclamação (nos 
casos em que esta seja processualmente 
admissível), podem as decisões 
jurisdicionais ser impugnadas e sobre as 
mesmas incidir juízo de confirmação ou 
revogação total ou parcial.

2.3.4. Consequentemente, da mesma 
forma que ultrapassaria o âmbito de 
competências do Conselho Superior da 
Magistratura se este se pronunciasse 
sobre a validade e conteúdo jurisdicional 
de uma decisão proferida por um Julgado 
de Paz, estranha-se a apreciação efectivada 
pelo Conselho de Acompanhamento dos 
Julgados de Paz sobre a validade e conteúdo 
jurisdicional de uma decisão proferida por 
um Tribunal Judicial. 

Se é certo ser admissível a controvérsia 
e discordância sobre uma determinada 
posição doutrinal ou jurisprudencial 
(unicamente nesses termos e com esse 
âmbito), sendo aliás, por essa razão que 
as decisões podem ser revogadas ou 
confirmadas pela interpretação constante 
do julgamento efectivado pelo Tribunal de 
recurso, a arguida nulidade da decisão, 
por falta de assinatura da Exma. Senhora 
Juíza (com base também na qual o GRAL/
DGPJ acompanhou a sustentação da sua 
posição), não tem qualquer fundamento.

Na verdade, conforme resulta 
expressamente dos despachos da Exma. 
Senhora Juíza do Tribunal Judicial de 
Santa Comba Dão, os mesmos foram 

de Acompanhamento dos Julgados de Paz 
vai comunicar à Sra. Juíza de Paz que deve 
responder ao Sr. Juiz de Direito que não tem 
autoridade para fazer o Estado transferir 
taxas de justiça que foram encaminhadas 
para o devido Órgão, actualmente DGPJ” 
[itálicos acrescentados], é susceptível de 
configurar uma ordem ou, no mínimo, 
uma instrução, para um processo concreto, 
que se encontra excluída do âmbito das 
competências que lhe estão atribuídas 
pelo art.º 65.º, da LJP, sendo certo, todavia, 
— reitera-se — que a Exma. Senhora Juíza 
de Paz não suscitou qualquer conflito, 
antes oficiou ao órgão do Executivo para 
cumprir a determinação do Tribunal 
Judicial, pelo que se existe acto omissivo 
é do GRAL/DGPJ do Ministério da Justiça.

2.3.3. Por outro lado, suscita especial 
reserva a apreciação que o Conselho 
de Acompanhamento dos Julgados de 
Paz efectiva do conteúdo material da 
decisão proferida pela Exma. Senhora 
Juíza de Direito do Tribunal Judicial de 
Santa Comba de Dão, e em particular, a 
referência constante do aludido Parecer/
Deliberação de que “talvez conviesse saber 
o que se passa no Tribunal Judicial de Santa 
Comba Dão (…)”. Havendo fundamento 
para intervenção do Conselho Superior da 
Magistratura, no âmbito dos seus poderes 
de gestão e disciplina da Magistratura 
Judicial, o mesmo deve ser participado 
pela via oficial, sendo inaceitável que uma 
suspeição desta natureza fique vertida numa 
deliberação de um órgão que funciona na 
dependência da Assembleia da República (art.º 
65.º, n.º 1, da LJP).

Se ao próprio Conselho Superior da 
Magistratura não é lícito fazer qualquer 
apreciação sobre decisões de natureza 
jurisdicional praticados pelos Juízes no 

“Transferência” de taxa de justiça entre Julgado de Paz e Tribunal Judicial
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processados na aplicação informática 
Citius, com aposição de assinatura 
electrónica digital qualificada, no âmbito 
de cujo processamento não há a aposição 
de qualquer assinatura autógrafa manual. 

De acordo com o disposto no art.º 17.º, 
n.os 1 e 3, da Portaria n.º 114/2008, de 6 
de Fevereiro, “1 - Os actos processuais dos 
magistrados judiciais são sempre praticados 
em suporte informático através do sistema 
informático Citius - Magistrados Judiciais, 
com aposição de assinatura electrónica 
qualificada ou avançada. (…) 3 - A assinatura 
electrónica efectuada nos termos dos números 
anteriores substitui e dispensa para todos os 
efeitos a assinatura autógrafa em suporte de 
papel dos actos processuais”. E, no art.º 18.º, 
da mesma Portaria, enuncia-se que tal 
assinatura tem um requisito adicional 
de segurança, a saber, só são utilizados 
certificados de assinatura electrónica 
qualificada emitidos no âmbito do Sistema 
de Certificação Electrónica do Estado 
e certificados de assinatura electrónica 
avançada especialmente emitidos para o 
efeito pelo Instituto das Tecnologias de 
Informação na Justiça, I. P.. 

Deste modo, a menção «SCD» no final 
do despacho não é uma assinatura, mas 
sim a abreviatura da localidade onde o acto 
foi praticado (Santa Comba Dão), estando 
a assinatura aposta electronicamente, a 
qual substitui e dispensa para todos os 
efeitos a assinatura autógrafa em suporte 
de papel dos actos processuais.

2.3.5. No demais, designadamente 
quanto à segunda conclusão do 
Parecer/Deliberação do CAJP, dá-se por 
reproduzido o referido supra, em 2.2., 
entendendo-se que nos termos do disposto 
no art.º 9.º, n.º 1, da Portaria n.º 419-

A/2009, de 17 de Abril, todas as quantias 
pagas a título de custas em processos que 
corram termos (ou sejam remetidos) para 
o Tribunal Judicial, devem ser depositadas 
em conta do IGFIJ, à ordem da secretaria 
do Tribunal Judicial onde o processo corre 
termos, designadamente para efeitos da 
distribuição das receitas estatuídas nos 
art.os 36.º e 39.º, do Regulamento das 
Custas Processuais. 

A falta de cumprimento do citado 
depósito por parte da entidade ou 
organismo (in casu, GRAL/DGPJ) é 
passível de configurar a violação dos 
normativos referenciados supra em 
2.2.2., pelo que, caso aplicável e desde que 
fundadamente justificado, nada obsta 
que pela Exma. Senhora Juíza de Direito 
do Tribunal Judicial de Santa Comba Dão 
seja determinada a notificação pessoal do 
Director-Geral da DGPJ do Ministério da 
Justiça, para proceder ao cumprimento 
da decisão anteriormente proferida, 
inclusivamente sob a cominação da 
prática de um crime de desobediência, 
alicerçado no já citado art.º 205.º, n.º 2, da 
Constituição da República Portuguesa e 
do disposto no art.º 8.º, n.º 1, da Lei n.º 3/99, 
de 13 de Janeiro, sem prejuízo do direito 
de recurso da decisão jurisdicional, por 
quem, ainda que não seja parte na causa, 
pela mesma seja directa e efectivamente 
prejudicada (art.º 680.º, n.º 2, do Código 
de Processo Civil).

 *
Submete-se o presente parecer à supe-

rior consideração de Vossa Excelência.

Aos 27 de Abril de 2012.
Joel Timóteo Ramos Pereira
Juiz de Direito de Círculo e Adjunto do Gabinete 

de Apoio do Conselho Superior da Magistratura (em 
regime de acumulação de serviço).

Pareceres
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tinham forma de o fazer, designadamente 
através da consulta do “habilus”, prevista 
e punida pelas disposições conjugadas dos 
artigos 3º, nºs 1 e 2, alíneas a) e e) e nºs 3 e 
7, 9º, nº 1 al. b), 10º, nº 2 e 16º, todas da Lei 
nº 58/2008 de 9/09 que aprovou o Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas (ED), aplicável por força 
do disposto nos artigos 66º e 89º e seguintes 
do EFJ.

Foi deduzida defesa por escrito pelas 
arguidas (fls. 114 a 127), em que suscitaram 
a questão da Prescrição quanto ao direito 
de instaurar procedimento disciplinar, 
fundamentando tal alegação porque sendo 
o momento da prática das infracções o da 
data da emissão das certidões (datadas de 
3 de Novembro de 2008 e 30 de Setembro 
de 2009, respectivamente), tal direito 
já se encontrava prescrito à data da 
instauração do presente processo pelo 
Conselho Superior da Magistratura, por ter 
decorrido mais de um ano sobre a data da 
prática de cada um dos referidos factos, e 
também porque à data da instauração do 
presente processo pelo CSM também já 
tinha decorrido o prazo de 30 dias previsto 
no art.º 6.º n.º 2 do EDTEFP, quer para o 
CSM nos termos do n.º 1 d) do Estatuto dos 
Funcionários Judiciais, quer para o senhor 
inspector nos termos do art.º 94 n.º 1 e) do 
referido EFJ.

5. Contencioso

Oficial de Justiça:
Prescrição de procedimento disciplinar

P. Nº 2012-24/OJ; Processo disciplinar

Acordam no Plenário do Conselho 
Superior da Magistratura

 I - Por deliberação de 5 de Julho de 2011 
do Conselho Permanente do Conselho 
Superior da Magistratura, foi determinado 
ao Conselho dos Oficiais de Justiça a 
abertura de processos disciplinares aos 
Srs. Funcionários X, Escrivã de direito e 
Y, Escrivã Adjunta, tendo sido decidida a 
avocação da decisão final por parte do CSM 
dos referidos processos disciplinares (fls. 2 
e 3).

Foi deduzida acusação contra as 
arguidas, nos termos e fundamentos 
que constam dos autos (fls. 67 a 74), pelos 
factos que adiante se dão por reproduzidos, 
imputando-lhes:

– à X, duas infracções disciplinares 
(correspondendo cada uma delas a cada 
uma das certidões que passou);

– à Y, uma infracção disciplinar, 
previstas no art.º 90º do Estatuto dos 
Funcionários de Justiça aprovado pelo Dec. 
Lei 343/99 de 26/08, todas por violação dos 
deveres gerais de prossecução do interesse 
público e zelo, dado que lhes competia 
confirmar os factos que certificaram e 
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Para além disso, juntaram documentos e 
indicaram testemunhas.

Instruído o processo e realizadas as 
diligências requeridas foi elaborado 
Relatório Final, nos termos constantes 
de fls. 200 a 221, no qual foi elaborada 
a seguinte PROPOSTA (transcrição em 
itálico de nossa autoria):

“1 – Quanto à arguida Y, Escrivã 
Adjunta, com o nº me. (…), a exercer funções 
no Tribunal (…), tendo em conta que os 
factos objecto de censura disciplinar foram 
praticados em 3 de Novembro de 2008 e 30 
de Setembro de 2009 (correspondente à data 
das certidões) e que aquando da instauração 
do presente processo disciplinar já havia 
decorrido mais de um ano, propõe-se:

a) Que os autos se arquivem com 
fundamento na prescrição a que alude o 
nº 1 do art.º 6º da Lei nº 58/2008, de 09/09, 
que dispõe que “o direito de instaurar 
procedimento disciplinar prescreve passado 
um ano sobre a data em que a infração 
tenha sido cometida”;

b) Se assim não se entender, 
designadamente por se considerar que os 
factos são também considerados infração 
penal, mostrando-se afastada, nesse caso, a 
prescrição, tendo em conta que com a prática 
dos factos e nas circunstâncias indicadas 
nos números 1º, 4º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 
17º, 19º, 22º e 23º, a arguida cometeu duas 
infrações disciplinares (correspondendo 
cada uma delas a cada uma das certidões 
que passou), por violação dos deveres 
gerais de prossecução do interesse público 
e zelo, dado que lhe competia confirmar 
os factos que certificou de modo a fazê-los 
corresponder com a realidade, previstas 
e puníveis pelas disposições conjugadas 
dos artºs 90º do EFJ e artigos 3º, nºs 1 e 2, 
alíneas a) e e) e nºs 3 e 7, 9º, nº 1 al. b), 10º, 
nº 2 e 16º, todos da lei nº 58/2008, aplicável 
por força do disposto nos artºs 66º e 89º do 
EFJ, propõe-se que lhe seja aplicada a 
pena de MULTA de € 220,00 (duzentos e 

vinte euros), correspondente a cerca de três 
remunerações base diárias, calculada com 
base na remuneração de Escrivão Adjunto, 
4º escalão, correspondendo a remuneração 
base diária a € 75,48.

 2 – Quanto à arguida X, Escrivã de 
Direito, com o número mecanográfico (…), a 
exercer funções no Tribunal(…), atendendo 
a que com a prática dos factos e nas 
circunstâncias indicadas nos números 2º, 
5º, 9º, 12º, 13º, 16º, 17º e 21º, cometeu infração 
disciplinar, por violação dos deveres gerais 
de prossecução do interesse público e 
zelo, dado que lhe competia confirmar os 
factos que certificou de modo a fazê-los 
corresponder com a realidade, prevista 
e punível pelas disposições conjugadas 
dos artºs 90º do EFJ e artigos 3º, nºs 1 e 2, 
alíneas a) e e) e nºs 3 e 7, 9º, nº 1 al. b), 10º, 
nº 2 e 16º, todos da lei nº 58/2008, aplicável 
por força do disposto nos artºs 66º e 89º 
do EFJ, propõe-se que lhe seja aplicada 
a pena de MULTA de € 170,00 (cento e 
setenta euros), correspondente a cerca de 
duas remunerações base diárias, calculada 
com base na remuneração de Escrivão 
de Direito, 1º escalão, correspondendo a 
remuneração base diária a € 85,54.

*** 
Uma vez que às arguidas não foi aplicada, 

anteriormente, qualquer sanção disciplinar, 
tendo em conta as circunstâncias da infração 
e tudo quanto se apurou sobre as respetivas 
personalidades, concluiu-se que a simples 
censura do comportamento e a ameaça 
da pena realizam de forma adequada e 
suficiente as finalidades da punição. Assim, 
propõe-se que as penas sejam suspensas na 
sua execução pelo período de um ano”.

Remetidos os autos a este Conselho 
cumpre agora proferir decisão final.

Vejamos:
É do seguinte teor o relatório final da 

senhora inspectora do COJ: 
“Processo Disciplinar nº 190-DIS/11

Contencioso
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RELATÓRIO FINAL
(Elaborado nos termos do artigo 54º do 

Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela 
Lei nº 58/2008, de 9 de Setembro)

ARGUIDAS: X, Escrivã de Direito, com 
o número mecanográfico (…), a exercer 
funções no Tribunal Judicial de (…) e

Y, Escrivã Adjunta, com o número 
mecanográfico (…), a exercer funções no 
Tribunal(…).

I – RAZÕES DO PROCEDIMENTO
Por deliberação do Venerando Conselho 

Superior da Magistratura de 5 de Julho de 
2011, foi determinada a instauração de 
processo disciplinar contra as funcionárias 
X e Y, tendo sido avocada a decisão final.

O processo foi instruído com a 
comunicação subscrita pelo Exmo. Senhor 
Inspetor Judicial, Dr.(…) – fls. 4 a 7 -, e pelos 
documentos juntos a fls. 8 a 28.

Foram juntas as notas biográficas 
das arguidas e os certificados do registo 
disciplinar – fls. 29 a 32.

Os factos consistem, em resumo, na 
circunstância de as arguidas terem passado 
certidões destinadas ao Conselho Superior 
da Magistratura, respeitantes a processos 
em poder da Senhora Magistrada Judicial 
(…), cujos prazos se mostrassem excedidos, 
com conteúdo falso.

II – INSTRUÇÃO 
Inicialmente foi nomeado instrutor o 

Senhor Inspetor do COJ, Teófilo Alvorado, o 
qual veio a cessar funções em 31 de Outubro 
de 2011.

Por despacho do Exmo. Senhor Vice 
Presidente de 11 de Novembro de 2011, foi 
nomeada a instrutora a ora subscritora do 
presente relatório.

Foram efetuadas as seguintes 
diligências:

Pessoas ouvidas:
1 – (…), Secretária de Justiça – fls. 48 a 50
2 – Mmª Juíza de Direito (…) – fls. 51
3 – X, Escrivã de Direito – fls. 52 a 54
4 – Y, Escrivã Adjunta – fls. 57 a 59

Foram juntos os seguintes documentos:
Duas cópias de documentos entregues 

pela arguida Y – fls. 55 e 56;
Estatística do Tribunal referente ao 

período de 01-01-2008 a 31-12-2011 – fls. 60 
a 66 .

A)– ACUSAÇÃO
Nos termos dos nºs 2 e 3 do art.º 48º da 

Lei 58/2008, de 9 de Setembro, foi deduzida 
acusação contra as arguidas nos termos 
constantes a fls. 67 a 75 cujo conteúdo 
aqui se dá por reproduzido, imputando 
à Escrivã de Direito, X, o cometimento 
de uma infração disciplinar e à Escrivã 
Adjunta, Y, o cometimento de duas 
infrações disciplinares, por violação dos 
deveres gerais de prossecução do interesse 
público e de zelo, anunciando-se a pena de 
multa, por se ter considerado verificada a 
atenuação extraordinária a que se refere o 
art.º 23º da Lei 58/2008, de 09/09. 

B)– DEFESA 
Notificadas da acusação, as arguidas 

apresentaram a defesa de fls. 95 a 109 (por 
correio eletrónico) e fls. 114 a 128 (por carta 
registada), juntaram um documento que 
constitui as folhas 130 a 132 e procuração 
a fls. 85, 94 e 129, aqui se dando tudo por 
reproduzido.

III – QUESTÕES PRÉVIAS
Na defesa apresentada, alegam as 

arguidas que ocorreu a prescrição quanto 
ao direito de instaurar procedimento 
disciplinar, fundamentando tal alegação 
em 2 circunstâncias distintas:

a) Refere a arguida Y, Escrivã Adjunta, 
que vem acusada de ter emitido 2 certidões, 
com conteúdo não correspondente com 
a realidade, datadas de 3 de Novembro 
de 2008 e 30 de Setembro de 2009, 
respetivamente, sendo que o momento 
da prática das infrações é o da data da 
emissão das certidões. Dispondo o nº 1 
do art.º 6º da Lei 58/2008, de 09/09, que “o 
direito de instaurar procedimento disciplinar 
prescreve passado um ano sobre a data em que 
a infração tenha sido cometida”, tal direito, no 
caso concreto e a seu ver, já se encontrava 
prescrito à data da instauração do presente 
processo pelo Conselho Superior da 

Oficial de Justiça: prescrição do procedimento disciplinar
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Magistratura, por ter decorrido mais de um 
ano sobre a data da prática de cada um dos 
referidos factos. 

Apreciando:
A arguida Y, passou duas certidões 

destinadas ao Conselho Superior da 
Magistratura, uma delas datada de 3 
de Novembro de 2008 e outra de 30 de 
Setembro de 2009, correspondendo tais 
datas, a nosso ver, às da prática dos factos.

Dispõe o nº 1 do artigo 6º da Lei nº 
58/2008 de 09/09, aplicável aos funcionários 
de justiça por força do art.º 66º do Estatuto 
aprovado pelo Dec. Lei nº 343/99 de 26/08, 
que “O direito de instaurar procedimento 
disciplinar prescreve passado um ano sobre a 
data em que a infração tenha sido cometida” e 
o nº 3 que “Quando o facto qualificado como 
infração disciplinar seja também considerado 
infração penal, aplicam-se ao direito de 
instaurar procedimento disciplinar os prazos de 
prescrição estabelecidos na lei penal”. 

Na participação que deu origem aos 
presentes autos, consta a fls. 6, e para além 
do mais, o seguinte: “…para os fins que se 
entenderem por convenientes, designadamente 
para efeitos disciplinares, e até criminais 
(emissão das certidões contendo factos falsos), 
quer da Sr.ª Juíza, quer das Srs. Funcionárias 
Judiciais, se comunica a V. Ex.ª o acima 
relatado”.

Não existe informação no sentido de 
que os factos aqui em causa tenham sido 
também considerados infração penal.

Assim, se os factos praticados pela 
referida arguida se traduzirem apenas 
no cometimento de infração disciplinar, 
parece-nos que à data da instauração do 
presente processo – 5 de Julho de 2011 -, já 
havia ocorrido a prescrição de um ano, o 
que se verificou em 3 de Novembro de 2009 
e 30 de Setembro de 2010, respetivamente.

Já assim não será se os factos forem 
também considerados infração penal.

b) Por outro lado, alegam ambas as 
arguidas, X e Y, que o Senhor Inspetor 
Judicial, Dr. Juiz de Direito (…), tinha 
conhecimento, pelo menos desde o dia 17 
de Maio de 2011, dos factos que constam 
da participação, já que a mesma se mostra 
datada daquele dia.

Que o nº 2 do art.º 6º da Lei nº 
58/2008, de 09/09, dispõe que o direito 
de instaurar procedimento disciplinar 

“prescreve igualmente quando, conhecida a 
infração por qualquer superior hierárquico, 
não seja instaurado o competente procedimento 
disciplinar no prazo de 30 dias”, prevendo o 
art.º 94º do Estatuto dos Funcionários de 
Justiça que são competentes para instaurar 
procedimento disciplinar aos oficiais de 
justiça, entre outros, o Conselho Superior 
da Magistratura e os Inspetores do 
Conselho Superior da Magistratura.

Que tendo o Senhor Inspetor Judicial 
competência para instaurar o procedimento 
disciplinar às arguidas, o prazo de 30 dias 
para o efeito começou a contar a partir da 
data em que o mesmo teve conhecimento 
dos factos praticados e, assim, terminou 
em 30 de Junho de 2011, estando, em 
consequência, prescritas as infrações.

Alegam ainda que tendo a participação 
dado entrada no Conselho Superior da 
Magistratura no dia 18 de Maio de 2011, o 
prazo de 30 dias úteis previsto no nº 2 do 
art.º 6º, terminou no dia 1 de Julho de 2011 
pelo que, no dia 5 de Julho, já se encontrava 
prescrito o direito de instaurar processo 
disciplinar.

Apreciando:
Dispõe o nº 2 do art.º 6º da Lei 58/2008 

de 09/09, que o direito de instaurar 
procedimento disciplinar “Prescreve 
igualmente quando, conhecida a infração 
por qualquer superior hierárquico, não 
seja instaurado o competente procedimento 
disciplinar no prazo de 30 dias”.

As arguidas alegam que a participação 
deu entrada no Conselho Superior da 
Magistratura em 18 de Maio de 2011 e, por 
isso, o prazo de 30 dias úteis para instaurar 
o procedimento disciplinar, terminou no 
dia 1 de Julho de 2011, mostrando-se, assim, 
prescrito, aquele direito.

A nosso ver e sempre salvo o devido 
respeito por diferente opinião, qualquer 
uma das entidades com poderes para 
instaurar procedimento disciplinar 
aos funcionários de justiça e que são as 
indicadas no nº 1 do art.º 94º do Estatuto 
aprovado pelo Dec. Lei nº 343/99 de 
26/08, poderá fazê-lo desde que tenha 
conhecimento dos factos e enquanto não 
decorrer o prazo máximo de um ano, se não 
se aplicar prazo superior.

Sustentamos tal posição na 
circunstância de o poder de instaurar 

Contencioso
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procedimento disciplinar aos funcionários 
de justiça não estar atribuído a todos os 
superiores hierárquicos, como acontece 
na Administração Pública em geral, mas 
apenas àquelas entidades.

Contudo, parece-nos (sempre com 
ressalva pelo respeito de entendimento 
diferente e superior), que após o 
conhecimento dos factos por parte de 
qualquer uma das entidades referidas no 
aludido preceito e havendo pretensão de 
instaurar procedimento, o mesmo deverá 
ocorrer no prazo de 30 dias, ainda que 
algumas dessas entidades possam não 
caber no conceito de “superior hierárquico”, 
o que poderá afastar a aplicação daquele 
prazo, pelo menos em alguns casos.

No caso concreto, o Exmo. Senhor 
Inspetor Judicial, ainda que tivesse poderes 
para instaurar processo disciplinar às 
arguidas, entendeu remeter a participação 
ao Conselho Superior da Magistratura, 
tendo tal participação dado entrada na 
Secretaria no dia 18 de Maio de 2011.

A entender-se, como nos parece, que 
o procedimento deverá ser instaurado no 
prazo de 30 dias - com referência à entidade 
que o instaure -, haverá ainda que apurar 
em que data se verificou o conhecimento 
da infração, ou seja, se esse conhecimento, 
no caso dos órgãos colegiais, coincide com a 
data da entrada na secretaria ou se reporta 
à data em que os factos são levados ao 
conhecimento do órgão.

Parece-nos que no caso dos órgãos 
colegiais, o conhecimento da infração só se 
verifica quando os factos são levados à sua 
apreciação dos seus membros e não na data 
da entrada da secretaria e, assim sendo, 
não ocorreu a prescrição alegada. 

***
Alegam ainda, quanto aos factos, o 

seguinte:
Que no período compreendido entre 

Março de 2003 e Setembro de 2010, o 
Tribunal Judicial de (…) não teve escrivão 
de direito (cerca de 7 anos), tendo a 
arguida Y, escrivã adjunta, sido designada 
para desempenhar funções de Escrivã de 
Direito durante mais de 4 anos, ambição 
profissional que nunca teve, apesar de 
haver no Tribunal escrivães adjuntos mais 
antigos.

Que nesses 4 anos não teve qualquer 

formação específica para o exercício 
daquele cargo e a Direção Geral da 
Administração da Justiça tinha obrigação 
de lhe ter possibilitado frequência de ações 
de formação específica para o exercício do 
mesmo, sendo que a substituição perdurou 
por quatro anos e não por quatro meses.

Que a referida arguida Y emitiu as 
certidões de acordo com as informações 
prestadas pela Mmª. Juíza de Direito (…).

Que aquando da emissão de certidão 
datada de 2008, deslocou-se ao gabinete 
da senhora Juíza e perguntou-lhe se 
tinha processos em seu poder para 
despacho ou decisão, tendo a senhora 
Magistrada referido que tinha o processo 
nº 195/04.4TBVRS, cujo número a arguida 
anotou, emitindo a certidão de acordo com 
esse dado.

No ano de 2009, antes de emitir a 
certidão, deslocou-se ao gabinete da 
senhora Magistrada tendo feito pergunta 
semelhante, tendo a senhora Magistrada 
preenchido e entregue o papel que consta a 
fls. 56, tendo-lhe dito para referir na certidão 
os números que lhe deu e que na segunda-
feira da semana seguinte apresentaria os 
restantes processos despachados.

Que na segunda-feira seguinte a 
senhora Juíza mandou alguns processos 
que estavam atrasados para a secção, 
tendo a arguida ficado convencida que não 
existiam mais, acreditando ser verdadeira a 
informação que lhe tinha sido dada.

A arguida X refere, por sua vez, que 
iniciou funções no Tribunal de (…) no dia 8 
de Setembro de 2010 e entre 4 de Abril de 
2002 e 7 de Setembro de 2010, foi escrivã 
adjunta no Tribunal de (…).

Que emitiu a certidão em Outubro de 
2010, o que fez depois de ter perguntado 
à Mmª Juíza de Direito se tinha processos 
atrasados e mostrado o ofício a que tinha de 
responder.

Que não havia processos à vista no 
gabinete da Senhora Magistrada e por 
isso não lhe passou pela cabeça que a 
informação não correspondesse à verdade.

Que à data da emissão da certidão 
ninguém lhe informou que a Mmª Juíza 
tinha processos atrasados, nunca tendo 
posto em dúvida a palavra de qualquer 
Magistrado.

Acrescenta que não teve formação 
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no módulo da secção de processos do 
programa habilus, nem sabia, à data da 
emissão da certidão, com cerca de 1 mês de 
experiência como escrivã de direito num 
Tribunal sem escrivão há vários anos, que 
se podia retirar a informação do programa, 
não lhe tendo a DGAJ dado formação nesse 
sentido.

Referem que o processo disciplinar 
existe porque as arguidas acreditaram na 
palavra da Senhora Juíza de Direito;

Que em face da informação restava às 
arguidas acreditarem no que lhes foi dito 
ou não terem como verdadeira a palavra 
da senhora Juíza de Direito e procuravam 
por outros meios saber os processos que 
estavam na posse da senhora Magistrada 
Judicial a aguardar despacho ou decisão;

Que não tinham razões para não 
acreditar na Senhora Juíza e se tivessem 
preenchido as certidões com números 
diferentes dos fornecidos, desobedeciam às 
instruções e poderiam estar como arguidas 
em vários processos disciplinares;

Que não configuraram nunca a hipótese 
das informações fornecidas pela senhora 
Juíza não serem verdadeiras.

Terminam requerendo o arquivamento 
dos autos e por mero dever de patrocínio, 
que lhes seja aplicada a pena de 
admoestação, suspensa na sua execução ou, 
caso se considere que aquela não pode ser 
aplicada, a de multa suspensa. 

IV – FACTOS PROVADOS
Em face da prova produzida nos autos, 

consideram-se provados os seguintes 
factos:

A)DA ACUSAÇÃO
1º 
A arguida Y é oficial de justiça desde 

25/02/1988, possui a categoria de Escrivã 
Adjunta e está colocada no Tribunal de (…) 
desde 18/09/1997, tendo sido promovida à 
categoria que detém em 5 de Setembro de 
1997.

2º
A arguida X, é oficial de justiça desde 7 de 

Junho de 1982, possui a categoria de Escrivã 
de Direito e está colocada no Tribunal de (…) 
desde 7 de Setembro de 2010, competindo-
lhe, por isso, executar as tarefas a que alude 
a alínea d) do Mapa I anexo ao Estatuto dos 

Funcionários de Justiça:
Orientar, coordenar, supervisionar 

e executar as actividades desenvolvidas 
na secção, em conformidade com as 
respectivas atribuições;

Desempenhar as demais funções 
conferidas por lei ou por determinação 
superior.

3º
No período compreendido entre Março 

de 2003, pelo menos, e Setembro de 2010, 
o Tribunal Judicial de (…) não teve Escrivão 
de Direito titular.

4º
A partir de 31 de Maio de 2006, as 

funções de Escrivão de Direito da secção 
de processos, foram desempenhadas pela 
arguida Y, Escrivã Adjunta, designada por 
Ordem de Serviço da senhora Secretária 
de Justiça, funções que se prolongaram até 
Setembro de 2010.

5º
Em Setembro de 2010 foi nomeada 

Escrivã de Direito, efetiva, a arguida X, que 
iniciou funções no dia 8 do mesmo mês.

6º
Naquele Tribunal de (…) esteve colocada 

a Exma. Senhora Juíza de Direito, (…).
7º
A propósito de uma inspeção ordinária a 

efetuar a uma senhora Magistrada Judicial 
que exerceu funções no Tribunal referido, 
o Exmo. Senhor Inspector Judicial (…), 
constatou através da consulta do “habilus” 
que a senhora Magistrada (…), tinha em 
seu poder várias dezenas de processos 
com conclusões abertas há largos meses e 
mesmo anos.

8º
O Exmo. Senhor Inspetor consultou/

verificou as certidões que tinham sido 
enviadas ao antecessor em 2010, 2009 e 
2008, relativas a atrasos, constatando-
se das mesmas o que se transcreve nos 
números abaixo. 

9º
A arguida, Escrivã de Direito, X, 

preencheu e assinou uma certidão datada 
de 11 de Outubro de 2010, certificando o 
seguinte:

“X, Escrivã de Direito deste Juízo:- 
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Certifico que à data de 31 de Agosto de 
2010, no gabinete do Sr. Juiz Dr.(…)  
Meritíssima Juiz de Direito deste Juízo, não 
se encontram em seu poder, para despacho 
e/ou decisão, qualquer processo cujo prazo 
tenha sido excedido. – É quanto me cumpre 
certificar em face do que me foi solicitado 
pelo Exmo. Sr. Inspector Judicial do CSM 
(…). – (…), 11 de Outubro de 2010. – A Escrivã 
de Direito (segue-se assinatura) – X” – cfr. 
fls. 10.

10º
Com data de 3 de Novembro de 2008, 

foi passada certidão pela arguida, Escrivã 
Adjunta em substituição do Escrivão de 
Direito da Secção única, Y, do seguinte teor:

“Y, Escrivã Adjunta em substituição 
do Escrivão de Direito da Única Secção, 
Único Juízo, deste Tribunal. – Certifico, 
que (…), Meritíssima Juiz(a) de direito 
deste Tribunal, nesta data, tinha em seu 
poder, para despacho e/ou decisão os 
processos a seguir indicados, cujos prazos 
já foram excedidos: - Nº do Proc. 195/04.4 – 
Espécie Acção Sumária – Data da conclusão 
08/09/2008 – Conclusão para: a) Sentença 
Final – (…), 03 de Novembro de 2008 – Pl’o 
Escrivão de Direito (segue-se assinatura).

11º
Com data de 30 de Setembro de 2009, 

foi passada certidão pela arguida, Escrivã 
Adjunta Y, que desempenhava funções de 
Escrivão de Direito em substituição, do 
seguinte teor:

“Y, Escrivã Adjunta da Secção Única 
deste Tribunal – Certifico, que o(a) Sr.(a) 
Dr.(a) (…) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito 
Titular deste Juízo, nesta data, tinha em 
seu poder, para despacho e/ou decisão os 
processos a seguir indicados, cujos prazos 
já foram excedidos. – Nº do Proc. 121/09.4 – 
Espécie acção Sumária – Data da conclusão 
01/07/2009 – Conclusão para Despacho 
saneador; - 16755/03.8-A – Inventário 
01/07/2009 – Decisão de incidente de 
oposição ao inventário; 541/08.1 – acção 
Ordinária – 06/07/2009 – Despacho 
saneador; 135/09.4– acção Ordinária – 
13/07/2009 – Despacho saneador; 321/07.1 
– acção Ordinária – 13/07/2009 – Despacho 
saneador” (todas as conclusões de Julho de 
2009)

12º

Contudo, o conteúdo das certidões não 
correspondia à realidade, dado que existiam 
287 processos conclusos à Meritíssima 
Juíza, com atrasos, e que, em 5/5/2011, eram 
os seguintes:

11 de 2011 (só cível)
34 de 2010 (só cível)
129 de 2009 (sendo 124 cíveis e 5 

processos crime)
17 de 2008 (só cível)
1 de 2006 (crime)
6 de 2005 (só crime)
5 de 2004 (só crime)
13 de 2003 (só crime)
7 de 2002 (só crime) 
1 de 2001 (só crime), conforme consta 

da certidão datada de 16 de Maio de 2011 
subscrita pela senhora Escrivã de Direito, 
cuja cópia se encontra junta a folhas 11 a 28.

13º
No total indicado no número 

antecedente (287), encontravam-se 62 
processos crime, constando da certidão 
que foi “lida” a sentença nesses processos 
mas não ter ocorrido o depósito da mesma, 
sendo 21 de 2010, 23 de 2009, 1 de 2008, 8 
de 2006 e 9 de 2005 (processos que não 
se encontram discriminados no número 
antecedente).

14º
Aquando da certidão emitida em 3/11/08 

pela arguida Y (que refere a existência de 
apenas um processo atrasado), existiam, 
para além do indicado, 33 processos 
criminais para despacho e 18 sentenças 
“lidas” mas não depositadas, bem como 10 
processos cíveis para decisão.

15º
Aquando da certidão emitida em 

30/09/2009 pela arguida Y (que refere a 
existência de apenas 5 processos cíveis 
com data ultrapassada), existiam, para 
além daqueles, 35 processos criminais, 37 
sentenças “lidas” mas não depositadas e 119 
processos cíveis para decisão.

16º
Aquando da certidão emitida em 

11/10/2010 pela arguida X (que certifica não 
haver qualquer processo com conclusão 
aberta cujo prazo se mostrasse excedido), 
havia 38 processos criminais com conclusão 
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aberta, para além de 62 sentenças “lidas” 
por apontamento mas não depositadas e 
159 processos cíveis para decisão.

17º
Os processos que se encontravam 

atrasados para despacho e/ou decisão, são 
os constantes da relação que acompanhou 
a certidão subscrita pela arguida X, que 
certifica que, segundo informação da ilustre 
Magistrada(…), à data de 05 de Maio de 2011, no 
gabinete da Magistrada, se encontravam em seu 
poder, para despacho e/ou decisão, os processos 
indicados na lista anexa, devidamente corrigida, 
dando-se aqui por reproduzida a referida 
relação, que se encontra junta a folhas 12 a 
28.

18º
A senhora Juíza foi inspecionada 

extraordinariamente no ano de 2008.
19º
No período compreendido entre 31 

de Maio de 2006 e início de Setembro de 
2010, as funções de Escrivão de Direito 
da secção única do Tribunal de (…), foram 
desempenhadas pela arguida Y, escrivã 
adjunta, não havendo Escrivão de Direito 
no Tribunal, pelo que lhe competia 
orientar, coordenar, supervisionar e 
executar as actividades desenvolvidas 
na secção, em conformidade com as 
respectivas atribuições e desempenhar as 
demais funções conferidas por lei ou por 
determinação superior, de acordo com o 
que dispõe a alínea d) do Mapa I anexo ao 
Dec. Lei nº 343/99 de 26/08.

20º
O volume de serviço no Tribunal de (…) 

é muito elevado e o quadro de pessoal não 
tem estado completo.

21º
A arguida X referiu que passou a certidão 

(de conteúdo não correspondente com a 
realidade), de acordo com as informações 
prestadas pela senhora Magistrada, (…), 
que lhe disse não ter processos atrasados.

22º
A arguida Y referiu que passou as 

certidões (de conteúdo não correspondente 
com a realidade), com base nas informações 
que lhe foram dadas pela senhora Juíza, 
(…) e embora soubesse que a senhora 
Magistrada tinha processos atrasados, a 
mesma disse-lhe que não os indicasse na 

certidão, que os apresentaria na segunda-
feira da semana seguinte e, de facto, 
entregou alguns atrasados.

23º
A última arguida entregou cópia de 

folha manuscrita com indicação de 5 
processos (números e datas de conclusão), 
referindo que a mesma foi elaborada pela 
senhora Juíza, correspondendo os números 
de processos aí indicados e as datas das 
conclusões ao conteúdo da certidão que 
subscreveu e se encontra junto a fls. 9.

24º
Do certificado do registo disciplinar das 

arguidas juntos a fls. 30 e 32, constam os 
seguintes averbamentos:

Da arguida Y:
Classificações:
Na categoria de Escriturária Judicial – 2 

de bom e 2 de Muito Bom
Na categoria de Escrivão Adjunto – 1 de 

Bom com Distinção, 1 de Muito Bom e 1 de 
Bom (sendo esta a última);

Da arguida X:
Classificações:
Na categoria de Escriturária Judicial – 2 

de bom
Na categoria de Escrivão Adjunto – 2 de 

Bom; 3 de Bom com Distinção e 3 de Muito 
Bom (sendo esta a última classificação de 
serviço naquela categoria).

Não possui qualquer classificação na 
categoria de Escrivã de Direito.

Nada consta de conteúdo disciplinar.

B) DA DEFESA
25º
Com data de 23/05/2008 e aquando 

da saída da Senhora Juíza de Direito, (…), 
do Tribunal de (…), onde desempenhou 
funções no período compreendido entre 
Setembro de 2006 a 21 de Maio de 2008, foi 
subscrito pela mesma senhora Magistrada 
um documento intitulado de “Despedida 
deste Tribunal”, no qual referiu, para além 
do mais, o seguinte:

“Na hora de partir deste Tribunal de (…), 
quero aqui deixar uma palavra de LOUVOR 
à Srª Escrivã Adjunta, d. Y, a qual, por força 
das circunstâncias, assume, atualmente, as 
competências que, em princípio, caberiam 
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a um Escrivão de Direito em exercício, 
sem deixar, porém, de ter a seu cargo o 
cumprimento dos seus próprios processos 
(o que exige um esforço acrescido e quase 
sobrehumano). Conhecida por ficar a 
trabalhar até altas horas da noite (e até, 
da madrugada, quando os interrogatórios 
a detidos assim o exigem), a Srª Escrivã 
Adjunta, d. Y, merece o reconhecimento das 
suas excecionais qualidades de funcionária 
muito competente, competência esta que, 
aliada ao seu esforço e dedicação, fazem 
dela uma funcionária de qualidade ímpar 
e exemplar. Para ela, especialmente, aqui 
deixo uma palavra de LOUVOR.” – cfr. fls. 
130 a 132.

26º
A arguida X foi nomeada Escrivã de 

Direito, pela primeira vez, para o Tribunal 
de (…) onde iniciou funções em 8/09/2010. 
Antes daquela data desempenhava funções 
de Escrivã Adjunta e estava colocada na 
Secção Central do Tribunal de (…), onde se 
manteve por cerca de quatro anos.

Evidenciava dificuldades na gestão da 
secção, devido à pouca experiência que 
possuía na categoria de escrivã de direito 
e à grande quantidade de serviço, – cfr. 
fls. 167 (depoimento da testemunha que 
desempenhou funções de inspetor do COJ 
e tinha aquele Tribunal atribuído).

27º
Seria necessário muito tempo para 

aquela funcionária se inteirasse de toda 
a realidade do Tribunal, tendo em conta 
as circunstâncias referidas no número 
antecedente, a falta de Escrivão durante 
vários anos, a grande quantidade de 
processos pendentes e os inúmeros atrasos 
que existiam (em Dezembro de 2010 havia 
trânsitos de decisões por cumprir há vários 
meses e as execuções estavam paradas) – 
cfr. fls. 167

28º
A arguida X demonstrou, no Tribunal 

de (…), ser cumpridora e diligente no 
cumprimento das ordens e indicações 
que lhe eram dadas pelos superiores 
hierárquicos e pela Senhora Juíza de Direito, 
Dra. (…), o que aconteceu ao longo de quatro 
anos. Esta última Senhora Magistrada, tem 
aquela funcionária na conta de boa pessoa, 
cumpridora dos seus deveres profissionais, 
referindo que a mesma sempre cumpriu 

com rigor e eficiência todas as ordens que 
aquela Senhora Magistrada lhe deu, não 
tendo existido qualquer desconformidade à 
verdade ou falta de rigor no cumprimento 
dessas ordens.

Trabalhava muito para além do horário 
de saída e demonstrou disponibilidade 
junto de advogados.

29º
Não há notícia de que alguma vez tenha 

colocado em dúvida qualquer informação 
de qualquer Magistrado, sendo considerada 
pessoa intelectualmente honesta – cfr. fls. 
157.

30º
A arguida X queixava-se de não “estar à 

vontade” com o habilus, designadamente 
quando tinha de fazer turnos de sábado no 
Tribunal de (…). Pelo menos nos últimos 3 
anos (com referência à data da prática dos 
factos) esteve incumbida de dar entrada a 
papéis e executar tarefas relacionadas com 
o arquivo.

Denotava dificuldades no que concerne 
a conhecimentos para retirar dados do 
habilus, que eram extensivas a outros 
funcionários do Tribunal de (…) e de 
outros Tribunais, dado que, para que as 
buscas sejam eficazes, torna-se necessário 
definir critérios que não são evidentes e, 
se forem mal definidos, poderão originar 
informações erradas ou insuficientes – cfr. 
fls. 167.

Muitas vezes pedia ajuda para trabalhar 
no habilus, alegando que vinha do 
Tribunal de (…) e não estava habituada a 
trabalhar naquele programa, manifestando 
desconhecer muitas das funcionalidades  – 
cfr. fls. 170, 172, 174.

31º
O Tribunal de (…) sofreu de problemas 

relacionados com falta de funcionários, 
nomeadamente de falta de escrivão.

32º
A relação entregue pela arguida Y, 

cuja cópia se encontra junta a fls. 56, foi 
elaborada pela Senhora Juíza de Direito, 
(…), tendo esta última referido não se 
recordar a que título foi, a que se destinou, 
das circunstâncias nem da data.

33º
A arguida Y, possuía a categoria de 

Escrivã Adjunta, tendo sido nomeada 
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Escrivã de Direito, em substituição, o que 
perdurou por cerca de 4 anos, embora 
houvesse Escrivães Adjuntos mais antigos 
no Tribunal - a D. (…) e a D. (…).

34º
A senhora funcionária (…), Escrivã 

Auxiliar, disse ter ouvido uma conversa, em 
data que não conseguiu precisar, entre a 
arguida Y e a Senhora Juíza (…), relacionada 
com a emissão de certidão. Disse recordar-
se de ter ouvido a senhora Juíza dizer à Y 
“ponha esses que depois logo falo consigo”. 
Tendo perguntado à Y “ponha esses o 
quê?”, a colega respondeu que se tratava 
de certidão para o Conselho Superior da 
Magistratura. Disse ainda que viu uma 
folha nas mãos da Y – cfr. fls. 169.

35º
A senhora funcionária (…) declarou 

que aquando da inspeção do COJ, que 
decorreu no ano de 2008, a senhora Juíza, 
Dra. (…), levou para o Tribunal processos 
que teria em casa, a fim de ser dada baixa 
pela inspeção. Que se tratava de processos 
criminais em que tinha sido lida a sentença 
por apontamento e tinham ficado com 
a senhora Juíza a fim de ser passada a 
sentença a escrito e que, na mesma altura, 
a mesma Senhora Magistrada levou uma 
lista que continha números de processos 
atestando que estavam na sua posse, 
ou seja, não estavam no gabinete ou no 
Tribunal – cfr. fls. 175 e 176

36º
A mesma senhora funcionária, (…), 

disse ainda que tinha papéis para juntar a 
processos e que ia dando conhecimento da 
sua existência à senhora Juíza, solicitando-
lhe os processos, também porque a 
secretaria era pressionada por telefonemas 
de advogados que pretendiam saber se as 
decisões já estavam depositadas porque 
pretendiam recorrer. Que a senhora Juíza 
dizia que levaria os processos no dia 
seguinte ou logo a seguir mas não os levava 
e do que se recorda, entre 2005 a 2009, a 
senhora Juíza terá entregue na secção dois 
ou três daqueles processos – cfr. fl. 176

37º
A funcionária identificada no número 

antecedente declarou também que a 
partir do ano de 2008 ficou com todos os 
processos criminais a seu cargo e os de 
natureza cível estavam divididos entre as 

outras duas escrivãs adjuntas (uma das 
quais era a arguida Y). Que desconhecia o 
facto de a senhora Juíza ter processos cíveis 
e contra-ordenacionais com ela, os quais 
entregou, despachados, no ano de 2011, 
muitos deles com conclusão aberta fora do 
habilus – cfr. fls. 176 

38º
Que no período em que a arguida Y 

esteve a desempenhar funções de Escrivã 
de Direito, em regime de substituição, 
ouviu aquela funcionária perguntar à Dra. 
(…) quais os processos que esta tinha para 
despachar a fim de passar certidão para 
o Conselho Superior da Magistratura, 
perguntas que eram feitas na secretaria. 
Que viu a senhora Juíza entregar uma lista 
com indicação de números de processos, 
dizendo que os que tinha eram aqueles, não 
se recordando da data nem das palavras 
exatas utilizadas, nem se a Senhora 
Magistrada se referia a processos que tinha 
na sua posse, em casa, ou noutro local 
qualquer – cfr. fls. 176

39º
A mesma funcionária disse que a Senhora 

Juíza, por norma, despachava diariamente 
os processos remetidos pela secção, que a 
mesma tinha alguns processos no gabinete 
com algum atraso, que seriam três ou quatro 
montes que iam variando de tamanho, que 
não fazia ideia nenhuma da quantidade de 
processos que a Senhora Juíza tinha para 
despachar e que a quantidade de processos 
atrasados constituiu, para ela, uma enorme 
surpresa, surpresa que a mesma disse ter 
sido manifestada pelas restantes Escrivãs 
Adjuntas.

Acrescentou que a Senhora Juíza, (…), é 
uma excelente pessoa.

40º
Por seu turno, a Senhora Juíza, (…), 

disse que não deu informações sobre os 
processos conclusos, que não tem ideia 
de a arguida Y a ter questionado quanto à 
informação pretendida e concretamente no 
ano de 2008, confirmou que o documento 
cuja cópia se encontra junta a fls. 56 foi 
elaborado pela própria não se recordando 
a que título, a que se destinou e as 
circunstâncias em que o emitiu nem a data, 
e que a arguida X nunca lhe fez qualquer 
pergunta nem lhe mostrou qualquer ofício.

Que os processos em causa respeitavam 
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a atrasos da própria e não das arguidas – 
cfr. fls. 164/165.

41º
As relações existentes entre a secção de 

processos do Tribunal de (…) e os senhores 
Magistrados Judiciais eram boas, havendo 
colaboração mútua.

42º
Não se apurou que algum funcionário 

tenha informado a arguida, X, aquando 
do seu início de funções, de que havia 
processos atrasados a aguardar sentenças – 
cfr. fls. 170, 172, 173

FUNDAMENTAÇÃO:
A prova dos factos praticados pelas 

arguidas baseou-se nos documentos juntos 
e nas declarações.

No que concerne à personalidade 
da arguida X e respeitando a prova ao 
período anterior à ocorrência dos factos, 
baseamo-nos nos depoimentos do Exmo. 
Sr. (…), Advogado, da Exma. Senhora 
Dra. (…), Magistrada Judicial - fls. 157; no 
depoimento do Senhor (…) – fls. 159 a 161; no 
depoimento do Sr. Dr. (…), relativamente 
aos conhecimentos que revelou possuir 
diretamente – fls. 162 e 163; no depoimento 
do Senhor (…), que desempenhou funções 
de Inspetor do COJ e acompanhou 
o Tribunal de (…) – fls. 166 e 167; no 
depoimento da senhora funcionária (…), 
quanto ao conhecimento de factos relativos 
a passagem de certidões para o Conselho 
Superior da Magistratura – fls. 168 a 170; 
no depoimento da senhora funcionária (…) 
e (…), quanto às dificuldades manifestadas 
pela arguida X na utilização do habilus – fls. 
172 e 173/174; no depoimento da senhora 
funcionária (…) quanto ao conhecimento 
dos factos – fls. 175 a 177.

 
V – APRECIAÇÃO JURÍDICO 

DISCIPLINAR
Nos termos do artigo 90º do EFJ, 

constituem infração disciplinar os factos, 
ainda que meramente culposos, praticados 
pelos oficiais de justiça com violação dos 
deveres profissionais, bem como os actos  
ou omissões da sua vida pública ou que 
nela se repercutam, incompatíveis com a 
dignidade indispensável ao exercício das 
suas funções.

Face ao disposto no artigo 66º do EFJ, 
os funcionários de justiça estão sujeitos 
aos deveres gerais dos funcionários da 
Administração Pública e ainda aos deveres 
especiais estabelecidos naquele diploma.

São disciplinarmente responsáveis nos 
termos do regime geral dos funcionários 
e agentes da Administração Pública e dos 
artigos 89º e seguintes do EFJ.

Em matéria disciplinar, aplicam-se aos 
funcionários de justiça, subsidiariamente, 
as normas do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que exercem funções 
públicas, aprovado pela Lei nº 58/2008 de 
09/09.

Conforme se referiu acima em “Questões 
Prévias”, entendemos que o direito de 
instaurar procedimento disciplinar 
relativamente aos factos praticados pela 
arguida Y, estará prescrito, tendo em 
conta as datas da sua prática, só assim não 
acontecendo se tais factos forem também 
considerados infração penal.

Assim, para o caso de os mesmos 
configurarem também infração penal, 
procede-se à respetiva apreciação.

No que se refere à data da instauração 
do processo e pelas razões indicadas 
acima, entendemos que o conhecimento 
da infração pelo Conselho Superior da 
Magistratura não é coincidente com a data 
da entrada da participação na Secretaria e, 
por isso, que não ocorreu a prescrição.

Assim, passamos a analisar os factos em 
causa na perspetiva disciplinar.

Os factos aqui em causa consistem na 
emissão de três certidões, pelas arguidas, 
certificando factos não correspondentes 
com a realidade, na medida em que a 
senhora Juíza, Dra. (…) tinha mais de duas 
centenas de processos com atrasos de vários 
meses e até anos, processos que deveriam 
ser relacionados nas certidões que aquelas 
emitiram, destinadas ao Conselho Superior 
da Magistratura, e não o foram.

As arguidas sustentaram que o 
conteúdo das certidões que subscreveram 
corresponde aos elementos que lhes foram 
indicados pela Senhora Magistrada e esta 
última, por sua vez, nega que lhes tenha 
dado qualquer indicação nesse sentido.

Ponderando os argumentos 
apresentados, dir-se-á, desde já que, em 
qualquer caso, as arguidas tinham obrigação 
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de passar certidões correspondentes com a 
realidade e, não o tendo feito, praticaram 
infração disciplinar.

No entanto, analisando toda a prova 
recolhida, designadamente o depoimento 
das testemunhas, funcionárias no 
Tribunal, que referiram ter assistido a 
conversas havidas entre a arguida Y e a 
Senhora Magistrada Judicial (depoimentos 
que optamos por resumir nos factos 
acima), sobre a passagem de certidões e/
ou indicações de processos atrasados, e 
bem assim a coincidência entre a lista de 
processos elaborada pela Senhora Juíza 
e o conteúdo da certidão subscrita pela 
arguida Y com data de 30 de Setembro 
de 2009, tudo levando a crer que alguma 
“conversa” existiu e que algumas indicações 
foram dadas, parece-nos ser de admitir a 
possibilidade de ter ocorrido algum mal-
entendido, isto é, a possibilidade de a 
Senhora Juíza pensar que lhe perguntavam 
apenas pelos últimos processos com 
conclusões abertas há mais de 30 dias e que 
os restantes seriam indicados na certidão 
(que já fariam parte de outras anteriores), 
e a funcionária estar convencida de que a 
senhora Juíza se referia a todos.

É certo que com a informação constante 
das certidões, as arguidas levaram a que 
as pessoas que as receberam ficassem 
convictas de que não havia outros processos 
atrasados para além dos indicados. No 
entanto, a senhora funcionária Y possuía 
a categoria de Escrivã Adjunta, não 
detinha a experiência e conhecimentos 
correspondentes à categoria de Escrivã de 
Direito, o volume de serviço era elevado, 
os processos encontravam-se divididos e 
atribuídos por numeração aos funcionários. 
Por outro lado, alegou que não sabia ser 
possível retirar a informação necessária 
do habilus. No que se refere a esta última 
questão, salienta-se ainda o depoimento 
da Senhora Escrivã Adjunta, (…), a fls. 174, 
funcionária que se encontra colocada no 
Tribunal de (…) desde 1987, a qual referiu 
“que só recentemente é que aprendeu a forma de 
obter informação sobre a totalidade dos processos 
conclusos ou com vista”. 

Acredita-se, por isso, que aquela arguida 
não tivesse noção do número ou quantidade 
de processos atrasados ainda que soubesse, 
como a própria assumiu, que haveria 
atrasos nos processos criminais – cfr. fls. 58

No que se reporta à arguida X, haverá 
que considerar a data da passagem da 
certidão que ocorreu cerca de um mês após 
o início de funções como Escrivã de Direito, 
tendo estado colocada, anteriormente e 
durante vários anos, numa secção central. 
Acredita-se, por isso, que não tivesse 
conhecimentos sobre a possibilidade de 
retirar a informação do habilus, sendo 
que as funcionárias ouvidas referiram 
que a mesma denotava dificuldades com 
o programa informático, fazendo diversas 
perguntas.

Acredita-se, por outro lado, que naquela 
altura ainda não se tivesse apercebido do 
estado da secção.

Tendo em conta ainda as declarações 
prestadas nos autos e acima referidas, 
no sentido de que aquando da inspeção 
do COJ, em 2008, a Senhora Juíza levou 
processos para o Tribunal que teria em 
casa e listas “atestando” que teria outros 
na sua posse, ter-se-á de admitir que os 
processos atrasados não estivessem todos 
no gabinete, pelo menos à vista, acrescendo 
que a senhora Juíza foi inspecionada 
extraordinariamente em 2008 e, nessa 
altura, já existiam processos com 
conclusões de 2001 a 2008.

Conforme se referiu na acusação e em 
todo o caso, as arguidas não obtiveram 
qualquer benefício pessoal com a prática 
dos factos e os atrasos respeitavam à 
Senhora Juíza de Direito de quem as 
mesmas dependiam funcionalmente.

Por outro lado, em face das 
circunstâncias apuradas e acima referidas, 
quer no que se refere aos factos, quer no 
que respeita à personalidade de cada uma 
das arguidas, acreditando-se que a arguida 
Y não soubesse retirar a informação 
necessária do programa habilus e que 
poderá ter ocorrido algum mal-entendido 
entre aquela e a senhora Juíza de Direito 
nas indicações respeitantes a processos 
atrasados; atendendo a que a arguida X, 
quando passou a certidão, estava apenas 
há cerca de um mês no Tribunal e que em 
face do volume de serviço não teria tido 
tempo para se inteirar do estado da secção; 
a que esta última denotava dificuldades 
na utilização do habilus e que ninguém 
a informou da existência ou eventual 
existência de quaisquer atrasos por parte 
da senhora Juíza, pensamos que a pena de 
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Multa será a ajustada ao caso, na medida 
em que se anunciou na acusação e se 
mantém, que a favor das arguidas se verifica 
a atenuação extraordinária a que se refere 
o art.º 23º da Lei 58/2008 de 09/09, que 
dispõe que “Quando existam circunstâncias 
atenuantes que diminuam substancialmente 
a culpa do arguido, a pena pode ser atenuada, 
aplicando-se pena de escalão inferior”, tendo 
as mesmas violado o dever geral de zelo e 
logo, também, de prossecução do interesse 
público.

Assim, efetuamos a seguinte
VI – PROPOSTA (…)”

A inspetora do COJ/instrutora,”

Decidindo.

QUESTÃO PRÉVIA
A Prescrição do procedimento 

disciplinar
Sustentaram as arguidas Y, Escrivã-

adjunta; e X, Escrivã de Direito, depois 
de notificadas da acusação, e ao abrigo do 
disposto nos art. 51 do EDTEFP e art. 89.º 
e seguintes do Estatuto dos Funcionários 
Judiciais (EFJ) a prescrição do direito de 
instaurar procedimento disciplinar.

Essa prescrição é invocada por três vias 
a saber:

1.De acordo com o disposto no n.°1 do 
art. 6° do EDTEFP o direito a instaurar 
o procedimento disciplinar prescreve 
passado um ano sobre a data da prática 
da infracção, sendo que o momento da 
prática das infracções imputadas a ambas 
as Arguidas é a data da emissão das 
certidões ou seja 3 de Novembro de 2008; 
30 de Setembro de 2009 e 11 de Outubro 
de 2010, pelo que o Direito a instaurar 
o procedimento disciplinar contra a 1a 
Arguida prescreveu respectivamente em 
3 de Novembro de 2009 e 30 de Setembro 
de 2010, Ou seja, no momento em que 
o CSM deliberou instaurar o presente 
procedimento disciplinar já tinha sido 
ultrapassado o prazo de um ano previsto 

no n.º 1 do art. 6° do EDTEFP em relação as 
infracções imputadas à 1.ª Arguida.

2.De acordo com o disposto no art. 94° 
do EFJ, são competentes para instaurar 
processo disciplinar contra Oficiais de 
Justiça: (a), b), c) …) d) O Conselho Superior 
de Magistratura; e) Os inspectores do 
Conselho Superior de Magistratura. Ora, 
pelo menos desde o dia 17 de Maio de 2011 
os factos que constam na participação do 
Senhor Inspector Judicial, (…) eram do 
seu conhecimento, já que a participação 
de fls. 4 a 7 é datada dessa data. O Senhor 
Inspector Judicial tem, de acordo com a 
alínea e) do art. 94° do EFJ competência 
para instaurar procedimento disciplinar 
em relação às Arguidas. Pelo que o prazo 
referido no disposto no n.º 2 do art. 6° do 
EDTEFP começou a contar a partir da 
data que o Senhor Inspector Judicial teve 
conhecimento dos factos praticados pelas 
Arguidas. Assim, o termo do prazo de 30 
dias úteis terminou em 30 de Junho de 2011 
estando, em consequência, prescritas as 
infracções que deram origem ao presente 
processo disciplinar, nos termos do 
disposto no art. 6 n.º 2 do EDTEFP.

3.Acresce que, a referida participação 
deu entrada no CSM no dia 18 de Maio de 
2011. No dia seguinte, começou a correr o 
prazo de 30 dias úteis, previsto no referido 
n.º 2 do art. 6° do EDTEFP. Pelo que, o termo 
do prazo de 30 dias úteis ocorreu no dia 1 de 
Julho de 2011. Ou seja, a deliberação do CSM 
consubstanciada no determinar instaurar 
o presente processo disciplinar contra as 
Arguidas teria que ter sido proferida até 
ao dia 1.7.2011. Uma vez que a deliberação 
do CSM que determinou ao COJ a abertura 
do processo disciplinar relativamente as 
Arguidas é datada de 5.7.2011, encontra-se 
prescrito o direito a instaurar o presente 
processo disciplinar, de acordo com o n.º 2 
do art. 6° do EDTEFP.

A senhora instrutora do processo 
disciplinar, no seu relatório final, opõe-se 
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a este entendimento no seguintes termos 
(itálico de nossa autoria):

“As arguidas alegam que a participação deu 
entrada no Conselho Superior da Magistratura 
em 18 de Maio de 2011 e, por isso, o prazo de 
30 dias úteis para instaurar o procedimento 
disciplinar, terminou no dia 1 de Julho de 2011, 
mostrando-se, assim, prescrito, aquele direito.

A nosso ver e sempre salvo o devido respeito por 
diferente opinião, qualquer uma das entidades 
com poderes para instaurar procedimento 
disciplinar aos funcionários de justiça e que 
são as indicadas no nº 1 do art.º 94º do Estatuto 
aprovado pelo Dec. Lei nº 343/99 de 26/08, 
poderá fazê-lo desde que tenha conhecimento dos 
factos e enquanto não decorrer o prazo máximo 
de um ano, se não se aplicar prazo superior.

Sustentamos tal posição na circunstância de 
o poder de instaurar procedimento disciplinar 
aos funcionários de justiça não estar atribuído a 
todos os superiores hierárquicos, como acontece 
na Administração Pública em geral, mas apenas 
àquelas entidades.

Contudo, parece-nos (sempre com ressalva 
pelo respeito de entendimento diferente e 
superior), que após o conhecimento dos factos por 
parte de qualquer uma das entidades referidas 
no aludido preceito e havendo pretensão de 
instaurar procedimento, o mesmo deverá ocorrer 
no prazo de 30 dias, ainda que algumas dessas 
entidades possam não caber no conceito de 
“superior hierárquico”, o que poderá afastar a 
aplicação daquele prazo, pelo menos em alguns 
casos.

No caso concreto, o Exmo. Senhor Inspetor 
Judicial, ainda que tivesse poderes para instaurar 
processo disciplinar às arguidas, entendeu 
remeter a participação ao Conselho Superior 
da Magistratura, tendo tal participação dado 
entrada na Secretaria no dia 18 de Maio de 2011.

A entender-se, como nos parece, que o 
procedimento deverá ser instaurado no prazo de 
30 dias - com referência à entidade que o instaure 
-, haverá ainda que apurar em que data se 
verificou o conhecimento da infração, ou seja, se 

esse conhecimento, no caso dos órgãos colegiais, 
coincide com a data da entrada na secretaria ou 
se reporta à data em que os factos são levados ao 
conhecimento do órgão.

Parece-nos que no caso dos órgãos colegiais, o 
conhecimento da infração só se verifica quando 
os factos são levados à sua apreciação dos seus 
membros e não na data da entrada da secretaria 
e, assim sendo, não ocorreu a prescrição alegada”. 

 Vejamos então.
Importa ter em consideração os 

seguintes factos dados como provados:
1.A propósito de uma inspecção ordinária 

a efectuar a uma senhora Magistrada 
Judicial que exerceu funções no Tribunal 
referido, o Exmo. Senhor Inspector 
Judicial(…), constatou através da consulta 
do “habilus” que a senhora Magistrada Dra.
(…), tinha em seu poder várias dezenas de 
processos com conclusões abertas há largos 
meses e mesmo anos.

2.O Exmo. Senhor Inspector consultou/
verificou as certidões que tinham sido 
enviadas ao antecessor em 2010, 2009 e 
2008, relativas a atrasos, constatando-
se das mesmas o que se transcreve nos 
números abaixo. 

3.A arguida, Escrivã de Direito, X, 
preencheu e assinou uma certidão datada 
de 11 de Outubro de 2010, certificando o 
seguinte:

“X, Escrivã de Direito deste Juízo:- 
Certifico que à data de 31 de Agosto de 
2010, no gabinete do Sr. Juiz Dr. (…), 
Meritíssima Juiz de Direito deste Juízo, 
não se encontram em seu poder, para 
despacho e/ou decisão, qualquer processo 
cujo prazo tenha sido excedido. – É quanto 
me cumpre certificar em face do que me foi 
solicitado pelo Exmo. Sr. Inspector Judicial 
do CSM(…). – (…), 11 de Outubro de 2010. – 
A Escrivã de Direito (segue-se assinatura) 
– X” – cfr. fls. 10

4.Com data de 3 de Novembro de 2008, 
foi passada certidão pela arguida, Escrivã 
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Adjunta em substituição do Escrivão de 
Direito da Secção única, Y, do seguinte teor:

“Y, Escrivã Adjunta em substituição do 
Escrivão de Direito da Única Secção, Único 
Juízo, deste Tribunal. – Certifico, que a Srª. 
Drª. (…), Meritíssima Juiz(a) de direito deste 
Tribunal, nesta data, tinha em seu poder, 
para despacho e/ou decisão os processos 
a seguir indicados, cujos prazos já foram 
excedidos: - Nº do Proc. 195/04.4TB – 
Espécie Acção Sumária – Data da conclusão 
08/09/2008 – Conclusão para: a) Sentença 
Final –(…), 03 de Novembro de 2008 – Pl’o 
Escrivão de Direito (segue-se assinatura).

5.Com data de 30 de Setembro de 2009, 
foi passada certidão pela arguida, Escrivã 
Adjunta Y, que desempenhava funções de 
Escrivão de Direito em substituição, do 
seguinte teor:

“Y, Escrivã Adjunta da Secção Única 
deste Tribunal – Certifico, que o(a) Sr.(a) 
Dr.(a) (…) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito 
Titular deste Juízo, nesta data, tinha em 
seu poder, para despacho e/ou decisão os 
processos a seguir indicados, cujos prazos 
já foram excedidos. – Nº do Proc. 121/09.4T – 
Espécie acção Sumária – Data da conclusão 
01/07/2009 – Conclusão para Despacho 
saneador; - 16755/03.8TJ – Inventário 
01/07/2009 – Decisão de incidente de 
oposição ao inventário; 541/08.1T – acção 
Ordinária – 06/07/2009 – Despacho 
saneador; 135/09.4T – acção Ordinária – 
13/07/2009 – Despacho saneador; 321/07.1T 
– acção Ordinária – 13/07/2009 – Despacho 
saneador” (todas as conclusões de Julho de 
2009).

6.Contudo, o conteúdo das certidões 
não correspondia à realidade, dado 
que existiam 287 processos conclusos à 
Meritíssima Juíza, com atrasos, e que, em 
5/5/2011, eram os seguintes:

11 de 2011 (só cível)
34 de 2010 (só cível)
129 de 2009 (sendo 124 cíveis e 5 

processos crime)
17 de 2008 (só cível)

1 de 2006 (crime)
6 de 2005 (só crime)
5 de 2004 (só crime)
13 de 2003 (só crime)
7 de 2002 (só crime) 
1 de 2001 (só crime), conforme consta 

da certidão datada de 16 de Maio de 2011 
subscrita pela senhora Escrivã de Direito, 
cuja cópia se encontra junta a folhas 11 a 28.

7.No total indicado no número 
antecedente (287), encontravam-se 62 
processos crime, constando da certidão 
que foi “lida” a sentença nesses processos 
mas não ter ocorrido o depósito da mesma, 
sendo 21 de 2010, 23 de 2009, 1 de 2008, 8 
de 2006 e 9 de 2005 (processos que não 
se encontram discriminados no número 
antecedente).

8.Aquando da certidão emitida 
em 3/11/08 pela arguida Y (que refere 
a existência de apenas um processo 
atrasado), existiam, para além do indicado, 
33 processos criminais para despacho e 18 
sentenças “lidas” mas não depositadas, 
bem como 10 processos cíveis para decisão.

9.Aquando da certidão emitida em 
30/09/2009 pela arguida Y (que refere a 
existência de apenas 5 processos cíveis 
com data ultrapassada), existiam, para 
além daqueles, 35 processos criminais, 37 
sentenças “lidas” mas não depositadas e 119 
processos cíveis para decisão.

10.Aquando da certidão emitida em 
11/10/2010 pela arguida X (que certifica não 
haver qualquer processo com conclusão 
aberta cujo prazo se mostrasse excedido), 
havia 38 processos criminais com conclusão 
aberta, para além de 62 sentenças “lidas” 
por apontamento mas não depositadas e 
159 processos cíveis para decisão.

11.Através de ofício com data de 17/05/2011 
o Sr. Inspector Judicial Dr. (…) comunicou 
ao CSM os factos acima referidos sob os 
números 1. a 10. dizendo que tinha tido 
dos mesmos conhecimento “A propósito 
da preparação da inspecção ordinária a 
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efectuar à Sr.ª Dr.ª(…), …, constatei, através 
do habilus que a Sr.ª Dr.ª(…), juíza titular 
do referido tribunal, tinha em seu poder 
várias dezenas de processos com conclusão 
aberta há largos meses e mesmo anos”, 
terminando dizendo “Assim sendo, para os 
fins que se entenderem por convenientes, 
designadamente para efeitos disciplinares, 
e até criminais, …, se comunica a V.Ex.ª o 
acima relatado”.

12.A referida comunicação do senhor 
inspector deu entrada no CSM no dia 
18/05/2001.

13.No Conselho Permanente de 
5/07/2011 foi deliberado instaurar processo 
disciplinar à Exma. Srª Juíza de Direito 
Dr.ª(…), atento o teor do expediente 
apresentado pelo Exmo. Inspector Judicial, 
Juiz(…), relativamente a atrasos verificados 
em processos que se encontram na posse 
daquela Exma. Juíza de Direito, e ainda 
determinar ao COJ a abertura de processos 
disciplinares aos Srs. Funcionários X, 
Escrivã de direito e Y, Escrivã Adjunta, 
tendo sido decidida a avocação da decisão 
final por parte do CSM dos referidos 
processos disciplinares.

Vejamos então.
A prescrição do procedimento é uma 

das causas de extinção da responsabilidade 
disciplinar, que se traduz na extinção 
de um direito em virtude do decurso de 
certo período de tempo. No âmbito do 
direito disciplinar há prescrição quando 
o Estado, por não o haver exercido em 
tempo considerado útil, perde o direito de 
perseguir o agente de uma determinada 
infracção.

No que respeita aos fundamentos 
da prescrição, encontram-se eles 
essencialmente ligados, conforme 
entendimento doutrinal    1     e jurisprudência 
dominante, aos efeitos do factor tempo 

1  Manuel de Andrade, Teoria Geral da Relação Jurí-
dica, II, 7ª reimpressão, Almedina, 1987, pág. 445; Paolo 
Vitucci, La Prescrizione, Tomo Primo, Artt. 2934-2940, 
Giuffré Editore, Milano, 1990, págs. 20 a 28.; Rodrigues 
Bastos, Notas ao Código Civil, II, Lisboa, 1988, pág. 63; 
Karl Larenz, Derecho Civil – Parte General, Editoriales 
de Derecho Reunidas, 1978, pág. 328-329.

no aumento exponencial das dificuldades 
probatórias e na prossecução dos fins das 
penas, na medida em que a passagem de 
tempo apreciável após a prática do crime 
afasta ou diminui consideravelmente as 
exigências concretas de prevenção geral 
positiva ou de integração – por apagado 
ou muito esbatido o abalo causado pelo 
crime [ou por outro ilícito de natureza 
sancionatória] na confiança comunitária 
na validade da norma legal violada – e 
as de prevenção especial de socialização 
– considerando a possível mudança na 
conduta e personalidade do agente, 
revelando-se desnecessária a pena.

No entendimento de Figueiredo Dias 
a «prescrição justifica-se, desde logo, 
por razões de natureza jurídico-penal 
substantiva. É óbvio que o mero decurso 
do tempo sobre a prática de um facto não 
constitui motivo para que tudo se passe 
como se ele não tivesse ocorrido; considera-
se, porém, que uma tal circunstância é, sob 
certas condições, razão bastante para que 
o direito penal se abstenha de intervir ou 
de efectivar a sua reacção. Por um lado, a 
censura comunitária traduzida no juízo 
de culpa esbate-se, se não chega mesmo a 
desaparecer. Por outro lado, e com maior 
importância, as exigências de prevenção 
especial, porventura muito fortes logo a 
seguir ao cometimento do facto, tornam-
se progressivamente sem sentido e podem 
mesmo falhar completamente os seus 
objectivos» 2.

A Lei nº 58/2008, de 9 de Setembro, 
entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2009 e 
os prazos de prescrição do procedimento 
estabelecidos no Estatuto aprovado pela Lei 
nº 58/08 contam-se a partir da entrada em 
vigor do Estatuto (nº3 do artigo 4º daquela 
Lei).

Prescreve o artigo 6º, nº1, da Lei 
nº58/2008, de 09/07, que «o direito de 
instaurar procedimento disciplinar 
prescreve passado um ano sobre a data em 
que a infracção tenha sido cometida». 

2 Figueiredo Dias, Direito Penal Português – As 
consequências jurídicas do crime, Aequitas Editorial 
Notícias, 1993, pág. 699.
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Nos termos do nº2 do citado dispositivo, 
«prescreve igualmente quando, conhecida 
a infracção por qualquer superior 
hierárquico, não seja instaurado o 
competente procedimento disciplinar no 
prazo de 30 dias».

Estas normas têm de ser cotejadas com 
o Estatuto dos Funcionários de Justiça 
(Dec. Lei n.º 343/99 de 26 de Agosto com as 
sucessivas alterações nomeadamente até 
DL n.º 121/2008 de 11/07).

O art. 94 n.º 1 do referido EFJ estabelece 
que: 

São competentes para instaurar processo 
disciplinar contra Oficiais de Justiça, 
além do Conselho dos Oficiais de Justiça: 
a)…; b)…; c)…; d) O Conselho Superior da 
Magistratura, o Conselho Superior dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais, o 
Conselho Superior do Ministério Público, 
consoante os casos; e) Os inspectores dos 
conselhos referidos na alínea anterior”. 

A matéria a dilucidar está associada com 
o significado e a extensão daquelas normas. 
Uma vez feita a interpretação da regra ali 
precipitada, o órgão decadente tem de 
apurar qual é o momento relevante para 
efeitos do início da contagem do prazo de 
prescrição da proposição do procedimento 
disciplinar.

Como vimos, a senhora instrutora 
do processo disciplinar entende que “A 
entender-se, como nos parece, que o procedimento 
deverá ser instaurado no prazo de 30 dias - com 
referência à entidade que o instaure -, haverá 
ainda que apurar em que data se verificou 
o conhecimento da infração, ou seja, se esse 
conhecimento, no caso dos órgãos colegiais, 
coincide com a data da entrada na secretaria ou 
se reporta à data em que os factos são levados ao 
conhecimento do órgão. 

Parece-nos que no caso dos órgãos colegiais, o 
conhecimento da infração só se verifica quando 
os factos são levados à sua apreciação dos seus 
membros e não na data da entrada da secretaria 
e, assim sendo, não ocorreu a prescrição alegada”. 

Porém, aliás de forma constante, 
a interpretação que tem vindo a ser 
desenvolvida pelo Conselho Superior da 
Magistratura é distinta  3. De acordo com o 
artigo 98º do Estatuto dos Funcionários de 
Justiça, «o Conselho dos Oficiais de Justiça 
é o órgão que aprecia o mérito profissional 
exerce o poder disciplinar sobre os oficiais 
de justiça, sem prejuízo da competência 
disciplinar atribuída a magistrados e do 
disposto no nº2 do artigo 68º».

E quais são as competências disciplinares 
atribuídas a magistrados?

Nos termos do artigo 94º, nº1, al. b) 
do Estatuto dos Oficiais de Justiça, são 
competentes para instaurar processo 
disciplinar contra oficiais de justiça, além 
do Conselho dos Oficiais de Justiça, o juiz-
presidente do tribunal em que o funcionário 
exerça funções à data da infracção. Como 
corolário desta normação, também a Lei 
de Organização e Funcionamento dos 
Tribunais Judiciais, aprovada pela Lei 
nº3/99, de 13 de Janeiro, no seu artigo 75º, 
nº1, al. c), no domínio da competência 
administrativa conferida ao juiz-
presidente do tribunal, confere atribuições 
ao nível do exercício da acção disciplinar 
sobre os funcionários de justiça em 
exercício no tribunal. Prescreve o referido 
preceito que «compete ao presidente, em 
matéria administrativa exercer a acção 
disciplinar sobre os funcionários de justiça 
relativamente às penas de gravidade 
inferior à de multa». 

Como também vimos, são também 
competentes para instaurar procedimento 
disciplinar contra Oficiais de Justiça, 
além do Conselho dos Oficiais de Justiça, 
do Conselho Superior da Magistratura, 
do Conselho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais, do Conselho 
Superior do Ministério Público, consoante 
os casos, os inspectores dos conselhos 
referidos na alínea anterior”. 

3  Recurso hierárquico nº21/2010 – OJ em que foi 
recorrente Maria ..... e   Recurso hierárquico nº23/2010 
– OJ em que foi recorrente Manuel ....

Oficial de Justiça: prescrição do procedimento disciplinar
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Ora, da concatenação de todas estas 
disposições resulta que, não obstante a 
acepção literal proposta pelo nº2 do artigo 6º 
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores 
que Exercem Funções Públicas e apesar dos 
juízes de direito não integrarem a estrutura 
hierárquica da carreira dos funcionários 
de justiça, numa perspectiva funcional, 
escorada em razões de ordem utilitária 
legal, que estão baseadas em argumentos 
de subordinação imprópria, no campo da 
competência gestionária administrativa, 
os juízes-presidentes e os inspectores 
judiciais são titulares de competências e de 
prerrogativas de índole disciplinar sobre 
os funcionários de justiça em exercício 
no respectivo tribunal, tanto ao nível da 
proposição do respectivo procedimento, 
como no domínio da instrução e da decisão 
em determinados casos.  

Deste modo, segundo a filosofia 
que decorre dos instrumentos legais 
relacionados com o instituto da prescrição 
do procedimento disciplinar, do ponto de 
vista substancial e teleológico, existe uma 
extensão conceptual da figura que, para 
os fins previstos na esfera de protecção da 
norma, permite avalizar a tese que defende 
que quem exerce as funções administrativas 
de juiz-presidente assume, ainda que 
transitória e especificadamente, a categoria 
de superior hierárquico relativamente 
a todos os funcionários colocados nesse 
tribunal. Nesta ordem de ideias, o juiz 
presidente de qualquer tribunal pode e deve 
agir relativamente a faltas cometidas por 
funcionários de justiça por si conhecidas 
que sejam tendencialmente violadoras dos 
respectivos deveres profissionais.

Como também vimos, esta tese também 
se aplica aos inspectores judiciais, no caso 
em apreço.

Assim, temos como certo, com o devido 
respeito por solução hermenêutica diversa, 
na parte que agora interessa debater, que 
o prazo relevante para a determinação da 
data do conhecimento da falta disciplinar 
é o de 30 dias contado do momento em 

que, por via do exercício dessas funções 
de inspecção, os factos chegaram ao 
conhecimento do senhor inspector judicial.

Como ele não diz a data, limitando-
se a dizer “no decurso da preparação da 
inspecção,…, tomei conhecimento”, temos 
que ter como assente que foi em data 
anterior a 17/05/2011, data da comunicação 
por ofício ao CSM. 

Na verdade, pelo menos desde o dia 17 
de Maio de 2011 os factos que constam na 
participação do Senhor Inspector Judicial, 
(…) eram do seu conhecimento, já que a 
participação de fls. 4 a 7 é datada dessa data.

Pelo que o prazo referido no disposto no 
n.º 2 do art. 6° do EDTEFP começou a contar, 
pelo menos, a partir da data que o Senhor 
Inspector Judicial teve conhecimento dos 
factos praticados pelas Arguidas, pelo que 
o termo do prazo de 30 dias úteis terminou 
em 30 de Junho de 2011.

O retardamento verificado na tomada de 
posição sobre os elementos juridicamente 
relevantes colocados à disposição de uma 
individualidade dotada de poderes próprios 
para promover o procedimento disciplinar 
tem como consequência directa e necessária 
que se considere extinto, por prescrição, a 
apreciação da responsabilidade do agente 
pela prática da infracção disciplinar.

***

III- DECISÃO
Pelo exposto, acordam os membros 

do Plenário do Conselho Superior da 
Magistratura, em julgar extinto, por 
prescrição o procedimento disciplinar 
contra X, Escrivã de direito, n.º 
mecanográfico (…) e contra(…), Escrivã 
Adjunta com o n.º mecanográfico (…)

Relator: 
José António Estelita Mendonça
Juiz Desembargador
Vogal do Conselho Superior da Magistratura

Contencioso
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Assistimos a um generalizado consenso 
sobre a adopção de medidas que envolvam 
novos modelos de organização e de governação 
dos tribunais sustentados numa gestão 
integrada e de proximidade.

Nesse sentido, o Conselho Superior da 
Magistratura, enquanto órgão máximo de 
gestão do judiciário, e indo ao encontro do 
sentir comum da urgência de encontrar 
mecanismos de partilha entre tribunais 
e cidadãos, que desemboquem numa 
relação de confiança da população com 
a sua justiça, organizou nos dias 13 e 14 
de Abril de 2012, na cidade de Espinho, o 
seu VIII Encontro Anual, subordinado ao 
tema “A Administração dos Tribunais - 
Rumos de uma Reforma Inevitável”.

Estiveram presentes na sessão de 
abertura e usaram da palavra, Sua 
Excelência, a Senhora Ministra da Justiça 
bem como o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, que muito apoiou o CSM em 
toda a logística do evento.

Já nos trabalhos do Encontro, para 
além dos Magistrados Judiciais a quem 
o evento se destinava preferencialmente, 
participaram como convidados, Sua 
Excelência, o Senhor Presidente do STJ 

e do CSM de S. Tomé, Juiz Conselheiro 
Silvestre da Fonseca Leite, e a Senhora 
Directora dos Serviços Administrativos e 
Financeiros dos Tribunais daquele país.

*
Os temas debatidos foram desafiantes 

e participativos.
O 1.º painel teve como orador 

convidado, D. Miguel Carmona Ruano 
(Vogal do Consejo General del Poder 
Judicial e Presidente da Rede Europeia de 
Conselhos de Justiça), que, em parceria 
com o Juiz de Direito José Igreja Matos, 
desenvolveu o tema dos “Modelos e 
Lideranças para a gestão dos tribunais”.

De seguida e em plena consonância 
com o tema desse 2º painel, - “O papel dos 
Presidentes dos Tribunais - um compromisso 
entre management e independência” 
- usaram da palavra os Senhores 
Presidentes das Comarcas piloto: Juíza 
de Direito Ana Isabel Azeredo Coelho, 
Juiz Desembargador Paulo Brandão e 
Juíza de Direito Maria João Barata dos 
Santos, a que se lhes juntaram mais 
tarde, numa abordagem diferente mas 
complementar, a investigadora do Centro 

6. Eventos

VIII Encontro Anual
Conselho Superior da Magistratura
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Direito da Universidade de Lisboa e Vogal 
do CSM, Doutor Eduardo Vera-Cruz 
Pinto.

No final do Encontro, saiu reforçada a 
ideia de que, apesar do quadro alargado 
de crise sistémica e escassez de recursos 
que se vive na Europa, é importante o 
reforço da capacidade de organização 
da justiça, no qual todos os participantes 
desempenham um papel importante. 

Mafalda Chaveiro
Adjunta do Gabinete de Apoio do CSM

de Estudos Sociais da Univ. Coimbra, Dra. 
Conceição Gomes, e o Senhor Director 
Geral da Administração da Justiça, Juiz 
Desembargador A. Pedro Lima Gonçalves.

No 2.º dia, foram preenchidos os 
2 painéis com os temas da “Gestão dos 
tribunais - Sentido e limites”, pelo conhecido 
Professor da Faculdade de Direito da 
Universidade de Illinois (EUA), Doutor 
Nuno Garoupa, e pelo Juiz Desembargador 
Luís Azevedo Mendes, e para finalizar o 
da “Abertura do sistema judicial à sociedade”, 
tratado pelo Professor da Faculdade de 

Eventos
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VII Encontro Transfronteiriço 
Hispano Português

Teve lugar nos dias 8 e 9 de Outubro de 
2012, na bela cidade de Salamanca, cidade 
que ostenta os títulos de Património da 
Humanidade desde 1998, e de cidade 
Europeia da Cultura desde 2002, o VII 
Encontro Transfronteiriço Hispano 
Português.

Estes Encontros Ibéricos 
Transfronteiriços são um verdadeiro 
Fórum de discussão e de troca de ideias e 
de problemas transfronteiriços surgidos 
entre os dois países ibéricos os quais têm 
uma História, uma Tradição e uma Cultura 
comuns, e vários problemas que também 
são comuns.

Neste VII Encontro, depois da Sessão 
de Abertura em que usaram da palavra 
o Dr. José Luís Concepcion Rodrigues, 
Presidente do Tribunal Superior de Justicia 
de Castela e Leão, o Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça de Portugal e Presidente 
do Conselho Superior da Magistratura de 
Portugal, Dr. Luís Noronha Nascimento e o 
Dr. Gonzalo Moliner Tamborero, Presidente 
do Tribunal Supremo e do Consejo General 
del Poder Judicial de Espanha, teve lugar 
o 1.º Painel em que, sob o tema “A actual 
Crise da Justiça, as suas consequências e 
a necessária modernização”, assistimos 
a exposições interessantíssimas do Dr. 

Miguel Carmona Ruano, Vogal do Consejo 
General del Poder Judicial de Espanha, do 
Dr. António Monserrat Quintana, também 
Vogal do Consejo General del Poder 
Judicial de Espanha, bem como do Dr. 
Tibério Nunes da Silva, Vogal do Conselho 
Superior da Magistratura de Portugal, e em 
que foram trocadas experiências comuns.

No 2.º Painel também trocámos 
experiências e problemas sobre o “rapto 
Internacional de Crianças” e em que 
tiveram lugar exposições muito práticas 
e interessantes do Dr. António Barrocal 
Fialho, juiz do tribunal de Família e 
Menores do Barreiro, e do Dr. Francisco 
Javier Forcada Miranda, magistrado, Vogal-
assessor na Direcção Geral de Cooperação 
Judiciária Internacional e das relações com 
as entidades Religiosas do Ministério da 
Justiça de Espanha.

O dia terminou com um jantar no 
Restaurante Casino Del Tormes, não sem 
antes nos ter sido proporcionada uma 
visita guiada à parte Histórica da cidade 
de Salamanca, à magnífica e antiquíssima 
Biblioteca da Universidade de Salamanca, 
em que foi possível aos participantes 
observar manuscritos medievais, bem 
como uma recepção na Câmara Municipal 
de Salamanca pelo respectivo “Alcalde” 
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e no decurso da qual foi concedido ao 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 
de Portugal, Dr. Luís Noronha Nascimento, 
o título de cidadão honorário de Salamanca.

No dia 9 de Outubro, a troca de 
experiências foi sobre “Obtenção de provas 
em outro estado e aplicação de medidas de 
coacção pessoais e reais” e em que houve 
interessantíssimas exposições do Dr. Luís 
Vaz da Fonseca Martins, Juiz Secretário 
do Conselho Superior da Magistratura 
de Portugal, e do Dr. Andrés Palomo del 
Arco, magistrado, Presidente da Audiência 
Provincial de Segóvia.

Na Sessão de encerramento usaram 
da palavra o Dr. José Ramón Gonzales 
Clavijo, Magistrado, Presidente da 
Audiência Provincial de Salamanca, o Dr. 
Miguel Carmona Ruano, Vogal do Consejo 
General del Poder Judicial de Espanha, e 
o Juiz Desembargador Dr. José António 
Estelita de Mendonça, vogal do Conselho 
Superior da Magistratura de Portugal, 
em representação do senhor Presidente 

do Conselho Superior da Magistratura de 
Portugal.

Nesta Sessão de Encerramento foram 
apresentadas as Conclusões do VII 
Encontro, sob a forma de Declaração 
Conjunta (publicada neste Boletim).

O Encontro terminou com um magnífico 
almoço na Biblioteca do Colégio Arcebispo 
Fonseca.

Estas, troca de experiências, troca de 
ideias, troca de preocupações e troca de 
pontos de vista sobre como resolvê-las 
é muito profícua e deve continuar no 
futuro. É um excelente intercâmbio de 
Experiências que deve continuar, cada vez 
mais aprofundado, sendo certo que é muito 
mais o que une estes dois países Ibéricos do 
que o que os separa.

A crise económica que assola Portugal 
e de que já há ecos em Espanha, trará cada 
vez mais e maiores problemas, o que nos 
incentiva a replicar no futuro organizações 
como esta.

Da esquerda para a direita: Presidente do CSM, Dr. Luís António Noronha Nascimento; Presidente do CGPJ, Dr. 
Gonzalo Moliner; Presidente do TSJ de Castilla y Léon, Dr. José L. Concepción. Foto: (c) poderjudicial.es

Eventos
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que integram a UE, com vista a obter-se a 
divulgação e conhecimento dos ‘sistemas 
de inspeção’, de cada um desses países, 
designadamente, ao nível organizacional 
e procedimental (técnicas de inspeção), 
fomentando-se a permuta de experiências 
a tais níveis.

3. Presença e participação:
As intervenções dos elementos (de cada 

país) decorreram segundo um esquema 
pré-estabelecido pela organização do ‘En-
contro’: comunicação individual e, findas 
as comunicações, período de debate entre 
os elementos da mesa e os restantes parti-
cipantes no ‘Encontro’.

Cada um dos países participantes apre-
sentou previamente uma exposição sucin-
ta quanto ao sistema, organização e fun-
ções dos Serviços de Inspeção no respetivo 
país.

Em relação ao Serviço de Inspeção Por-
tuguês foi previamente elaborada e envia-
da, tal como sucedeu com os demais países 
participantes, exposição escrita elaborada 
pelo Exmo. Inspetor Judicial Dr. Mário 
Belo Morgado.

  
4. Conclusões do ‘Encontro’:
Foi relegada para uma próxima reu-

nião, a realizar em Inglaterra, a discussão 
e aprovação de conclusões.  

O Inspetor Judicial Coordenador
Alziro Antunes Cardoso
(Texto escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

Encontro de Serviços de Inspeção
da União Europeia

‘THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
THE EXCHANGE OF EXPERIENCES BETWEEN 
EURO-PEAN UNION COUNTRIES CONCERNING 
RELATIONS IN THE VARIOUS JUDICIAL SYSTEMS 
BET-WEEN THE FUNCTIONS OF THE INSPECTO-
RATES OF THE MINISTRY OF JUSTICE AND THE 
COUNCILS FOR THE JUDICIARY AND/OR AUTONO-
MOUS GOVERNMENT BODIES

Realizado em Roma  
nos dias 4 e 5 de Junho de 2012

1. Introdução:
Nos dias 4 e 5 de Junho de 2012, decor-

reu, em Roma, o encontro de Serviços de 
Inspeção da União Europeia, sobre o tema 
em epígrafe, no qual Portugal, por indica-
ção do Conselho Superior da Magistratura, 
se fez representar pelo Inspetor Coordena-
dor Dr. Alziro Antunes Cardoso e pelo Ins-
petor Judicial Mário Belo Morgado.

2. Aspetos organizacionais e objetivo do 
‘Encontro’:

a. Entidade organizadora: Conselho Su-
perior da Magistratura de Itália;

b. Local: Roma - Itália (Consiglio Supe-
riore Della Magistratura);

c. Países participantes: Itália (país orga-
nizador), França, Bulgária, Bélgica, Romé-
nia, Lituânia, Ucrânia, Estónia, Espanha, 
Albânia, Hungria, Portugal, Inglaterra;

d. Objectivo: Fomentar o encontro entre 
representantes dos diversos ‘Serviços de 
Inspeções Judiciais’ existentes nos países 
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Direito Luís Miguel Vaz Fonseca Martins) e 
pelo Director Financeiro do CSM (Dr. Filipe 
Ferraz).

Em todas as audições foram abordadas 
diversas matérias que são objecto do 
memorando de entendimento entre o Estado 
Português e os credores internacionais e que 
traduzem as mais relevantes preocupações 
do sector da justiça.

Entre essas matérias, assumiram especial 
preponderância as seguintes: 

- As pendências e os atrasos processuais, 
em especial no âmbito das acções executivas, 
das acções de insolvência e das denominadas 
small claims; 

- A reforma do direito adjectivo, em 
especial do processo civil; 

- A reforma da organização judiciária e a 
gestão dos recursos.

No que concerne às reformas legais em 
curso, o Conselho Superior da Magistratura 
reiterou e desenvolveu as preocupações que 
manifestou e as propostas que formulou nos 
diversos pareceres escritos que emitiu sobre 
tais matérias.

No que concerne às acções executivas 
– que constituem mais de dois terços das 
pendências globais – e de insolvência – que 
vêm registando um aumento exponencial 
– o CSM, em coerência com a posição que 
sempre assumiu publicamente, refirmou que 
a actual situação não decorre essencialmente 
do desempenho dos tribunais (embora para 
a mesma também tenha contribuído a 
insuficiência de funcionários de justiça e de 
infraestruturas adequadas), mas antes de 
factores exógenos aos mesmos, em especial 
o funcionamento do mercado, o regime 
legal adjectivo e o desempenho dos agentes 
de execução. Em coerência, alertou para a 
necessidade de se encontrarem soluções 
que, a montante, estanquem a proliferação 
de execuções inviáveis, as quais contribuem 
seriamente para a degradação da imagem 
pública dos tribunais mas a respeito das 
quais estes pouco ou nada podem fazer.

Artur Dionísio do Vale dos Santos Oliveira
Juiz de Direito e Vogal do CSM

Audições do CSM
com a “Troika”

O Fundo Monetário Internacional, o Banco 
Central Europeu e a Comissão Europeia 
vêm procedendo a avaliações periódicas da 
execução do plano de assistência financeira 
acordado com o Estado Português.

Porque o referido plano de assistência 
contempla diversas medidas atinentes ao 
sistema de justiça português, inclusivamente 
ao sistema judicial, as mencionadas 
instituições internacionais vêm solicitando 
a audição de diversas entidades com 
responsabilidades na área da justiça, entre 
elas o Conselho Superior da Magistratura.

Considerando que se trata de um dever 
institucional, que assume uma importância 
primacial para a justiça portuguesa no actual 
contexto económico e social, o Conselho 
Superior da Magistratura fez-se representar 
em todas as audições para que foi convocado.

Estas audições realizaram-se em Julho 
e Novembro de 2011, em Fevereiro, Maio, 
Setembro e Novembro de 2012 e em Fevereiro 
de 2013, em todos os casos no edifício do 
Ministério das Finanças.

A representação esteve sempre a cargo 
de membros do Conselho Superior da 
Magistratura, nomeadamente do seu 
Presidente (Juiz Conselheiro Luís António 
Noronha Nascimento), Vice-Presidente (Juiz 
Conselheiro José Manuel de Sepúlveda Bravo 
Serra) e vogais em dedicação exclusiva (Juiz 
Desembargador José António Estelita de 
Mendonça e Juízes de Direito Rui Francisco 
Figueiredo Coelho, Artur Dionísio do Vale 
dos Santos Oliveira, Patrícia Helena Leal 
Cordeiro da Costa e José Manuel Galo Tomé 
de Carvalho), acompanhados pelo Chefe 
do Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente  e 
aos Vogais do CSM (Juiz Desembargador 
José Manuel Duro Mateus Cardoso) e, 
pontualmente, pelo Juiz Secretário (Juiz de 

Eventos
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Judiciais tendo contado com a presença de 
oradores da Policia Judiciária, da Comissão 
Nacional de Protecção de Dados e do 
Ministério Público entre outros.

2. O Conselho Superior da Magistratura 
foi o primeiro organismo, em 2010, na área 
da justiça, a implementar o POCP, através 
da aplicação informática RIGORE/GeRFiP, 
o que permitiu adquirir um “know-how” 
e uma vasta experiência na utilização da 
nova ferramenta de gestão e no âmbito da 
contabilidade patrimonial.

Em virtude da experiência adquirida 
e com a obrigatoriedade da adopção do 
GeRFiP por parte dos organismos da justiça, 
por força do Orçamento de Estado de 2012, 
os Tribunais da Relação solicitaram apoio 
ao CSM. Neste contexto, o CSM propôs 
às Relações a realização de uma acção de 
formação que permitisse aos presentes 
uma visão global da aplicação e do novo 
sistema contabilístico. A referida acção de 
formação teve 21 participantes e abrangeu 
também, a seu pedido, a Autoridade para as 
Condições de Trabalho.

Essa acção de formação versou sobre as 
seguintes matérias:

a)  Breve abordagem ao POCP:
— SIC (unigrafia) vs GeRFiP (digrafia)
— As diferentes contabilidades: 

orçamental, patrimonial e analítica;

Acções de Formação 
organizadas pelo CSM

1. Durante o ano de 2012, o CSM 
organizou uma acção de formação, em 9 de 
Novembro de 2012, no Auditório do CSM, 
sobre o tema “Segurança, criminalidade e 
ética informáticas”. Este evento teve grande 
aceitação por parte dos Magistrados 
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b) Apresentação do novo paradigma
— Perfis do utilizador
— Arquitectura do GeRFiP
— Diferentes ópticas de utilização: 

Workflow, Ciclos e Suporte
c)  CSM vs Tribunais das Relações
— Quais as diferenças e as semelhanças 

no novo paradigma;
d) Exemplo prático do ciclo da despesa:  

Número de Processo de Despesa, 
Cabimento, Autorização de Despesa, 
Compromisso, Factura, Pedido de 
Autorização de Despesa e Pagamento;

e) Exemplo prático do ciclo da receita: 
Registo, Liquidação e Recebimento;

f) Apresentação de alguns mapas de 
prestação de contas.

3. Além da formação dos magistrados, 
os funcionários em exercício no Conselho 
Superior da Magistratura foram 
autorizados a frequentar várias acções 
de formação externa, no âmbito da 
informática, comunicação, informação 
arquivística, redacção on-line, regime de 
vínculos, carreiras e remunerações, POCP, 
regime do contrato de trabalho em funções 
públicas e sobre princípios de escrita eficaz 
(legibilidade dos documentos).

4. Formação Permanente e Contínua dos 
Magistrados

O CSM procedeu ainda ao 
acompanhamento das acções de formação 
contínua organizadas pelo Centro de 

Estudos Judiciários, no qual o Conselho 
Superior da Magistratura se encontra 
representado no Conselho Directivo pelo 
Presidente Conselheiro Dr. Luís António 
Noronha Nascimento, no Conselho 
Pedagógico pelo Juiz Desembargador 
Dr. José António Machado Estelita de 
Mendonça e no Conselho de Disciplina pelo 
Dr. João Eduardo Vaz. 

Cumpre assinalar que o CSM procedeu 
à definição de critérios de preferência para 
frequência de formação contínua, face ao 
número limite possível de participantes, a 
saber: 

1.º - Exercer funções em tribunais de 
primeira instância; 

2.º - Não ter frequentado anteriores 
acções de formação do mesmo tipo; 

3.º - Ser efectivo nos tribunais referidos 
nos artigos 44.º, n.º 2, e 45.º, n.º 2, do 
EMJ revisto (referentes apenas às três 
comarcas piloto), relativamente aos 
cursos vocacionados para a jurisdição 
correspondente, ou, aí sendo interino, 
estar em condições de aceder à efectividade 
antes do próximo movimento judicial 
ordinário;

 4.º - Mérito;  
5.º - Antiguidade. 
Tendo em conta o limite estabelecido 

para a frequência de acções de formação por 
cada Juiz (que é de 3), bem como a diferente 
natureza das formações disponíveis, foi 
deliberado que as acções do tipo C têm 
precedência sobre as acções do tipo B e 
estas sobre as do tipo A.

Eventos
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Conselhos de Justiça, no primeiro 
semestre de 2012, o CSM integrou os 
seguintes Projectos:

1. Reforma Judicial na Europa: como 
desenvolver e implementar políticas 
de longo prazo para o Poder Judiciário 
enfrentando a nova realidade económica 
(Vogal: Drª. Patrícia Costa);

2. Padrões (standards): continuação de 
2010/2011 (desenvolvimento de normas 
comuns para a indicação e selecção de 
magistrados e condições eventualmente 
comuns de avaliação e auditoria) (Vogal: 
Dr. José M. Tomé de Carvalho) ;

3. Justiça, Sociedade e Media: o papel 
dos meios de comunicação (social) numa 
sociedade em mudança (Vogal, Dr. Rui 
Coelho);

4. Pedido de Assistência: examinar 
os métodos pelos quais a RECJ pode 
responder a pedidos de assistência por 
Membros e Observadores, bem como 
por Conselhos de Estados-Membros 
potenciais candidatos, com vista a resolver 
problemas pelos mesmos apresentados, 
e analisar os limites adequados de uma 
tal assistência (Vogal: Dr. Artur Dionísio 
Oliveira);

7. Cooperação Internacional

Rede Europeia 
de Conselhos de Justiça e 

Cimeira Judicial Ibero-Americana

O Conselho Superior da Magistratura 
integra duas organizações internacionais 
de instituições congéneres: a Rede 
Europeia de Conselhos de Justiça e a 
Cumbre Judicial Ibero-Americana. 

Na esfera destas organizações, como 
membro activo, o Conselho Superior 
da Magistratura, além de colaborar em 
diversos estudos promovidos com o 
objectivo do conhecimento recíproco 
dos Conselhos nelas representados ou 
em iniciativas votadas à realização de 
valores considerados essenciais também 
para a nossa Ordem Jurídica, participou 
em diversas Conferências, Assembleias e 
sessões de trabalho.

Porém, infelizmente, a partir do 
segundo trimestre de 2011, deixou de 
ser possível continuar a assegurar a 
representação em todas as Conferências, 
Assembleias e sessões de trabalho 
realizadas noutros países, consequência 
dos fortes constrangimentos orçamentais 
com que este Conselho Superior da 
Magistratura se passou a debater.

I. Rede Europeia de Conselhos de Justiça
No âmbito da Rede Europeia de 
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5. Desenvolvimento de um seminário 
subordinado ao tema “Conselhos 
Superiores da Magistratura”, tendo como 
ponto de partida o trabalho feito pelo 
Projecto subordinado ao mesmo tema no 
ano transacto;

6. Acompanhamento e seguimento 
do trabalho realizado pelo Projecto 
“Medida da confiança pública nacional e 
transnacional” do ano anterior;

 7. Organização de um seminário sobre 
“Qualidade e Oportunidade” (“Timeliness”).

O Conselho Superior da Magistratura 
esteve representado, através dos seus 
Vogais Dr.ª Patrícia Costa e Dr. Rui Coelho, 
na Assembleia Geral da Rede Europeia de 
Conselhos de Justiça, que teve lugar em 
Dublin, Irlanda, nos dias 9 a 11 de Maio de 
2012. 

Nesta Assembleia Geral foi adoptada 
a Declaração de Dublin1, a qual 
nomeadamente:

1. Aprovou as normas e indicadores 
previstos nos relatórios da RECJ de 
2010/2011 e de 2011/2012 relativos aos 
standards mínimos sobre recrutamento, 
selecção, nomeação e (quando pertinente) 
a promoção de membros do judiciário, 
bem como quanto ao órgão competente 
para decidir sobre tais matérias;

2. Recomenda que os membros e 
observadores da RECJ:

- actuem por forma a alcançar o 
cumprimento das normas e indicadores 
relevantes dentro da sua organização;

- promovam activamente as normas 
e os indicadores relevantes dentro do 

1 Pode ser consultada em: http://encj.eu/images/
stories/pdf/GA/Dublin/encj_dublin_declaration_def_
dclaration_de_dublin_recj_def.pdf.

No que diz respeito aos Relatórios sobre standards 
mínimos, podem ser encontrados em http://encj.eu/
images/stories/pdf/workinggroups/encj_report_pro-
ject_team_minimum_standards.pdf e http://encj.eu/
images/stories/pdf/GA/Dublin/final_report_standar-
ds_ii.pdf 

Judiciário, bem como perante outras 
autoridades, incluindo os poderes 
legislativos e executivos;

- informem a Assembleia Geral sobre as 
suas actividades neste domínio.

Ainda nesta Assembleia Geral, foram 
eleitos como Auditores das Contas da 
RECJ, para o biénio 2013-14, o Sr. Vogal 
deste CSM, Dr. Rui Coelho e Patrick 
Hodge (Escócia). 

Desde Setembro de 2012, o Conselho 
Superior da Magistratura, através dos 
seus quatro vogais da primeira instância, 
tem assegurado a sua representação nos 
vários projectos, que entretanto passou a 
integrar: 

- Continuation of Minimum judicial 
Standards (Drs. José M. Tomé de Carvalho 
e Artur Dionísio Oliveira);

- Follow-up Judicial Reform (Dr. Rui 
Coelho);

- Distillation of ENCJ Guidelines, 
Recommendations and Standards (Drª. 
Patrícia Costa).

*
II. Cimeira Judicial Ibero-Americana
A Cumbre Judicial Ibero-Americana 

nasceu da fusão das cimeiras de 
Presidentes de Supremos Tribunais de 
Justiça e dos encontros de Conselhos 
Judiciários da comunidade Ibero-
Americana de Nações, que congrega vinte 
e três Estados, três dos quais situados na 
Europa (Andorra, Espanha e Portugal) e 
dois deles cujo idioma oficial é o Português 
(Brasil e Portugal).

Esta organização internacional de 
poderes judiciais foi responsável pela 
edição de diversos documentos, entre os 
quais se destacam pela sua importância 
e influência o Estatuto do Juiz Ibero-
Americano, a Carta de Direitos dos 
Utentes da Justiça, o Código Modelo 

Cooperação Internacional
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Ibero-Americano de Ética Judicial, as 
Regras de Brasília relativas ao acesso 
à Justiça de pessoas em situação de 
vulnerabilidade e diversos instrumentos 
relativos à segurança jurídica no espaço 
Ibero-Americano.

Ao longo dos anos, a Cumbre Judicial 
Ibero-Americana criou um conjunto 
de estruturas organizativas como a 
Comissão Ibero-Americana de Ética 
Judicial, a Aula Ibero-Americana, a Rede 
Ibero-Americana de Escolas Judiciais e 
a Rede Ibero-Americana de Informação 
e Documentação Judicial e, além disso, 
teve uma contribuição decisiva para a 
implementação da Rede Ibero-Americana 
de Cooperação Jurídica Internacional.

A Cumbre Judicial Ibero-Americana visa 
a colaboração, concertação e a cooperação 
na área da Justiça entre os seus vinte e 
três Estados membros e a sua actividade 
desenvolve-se numa multiplicidade de 
iniciativas, organizações, conferências, 
encontros e projectos de âmbito regional 
e sectorial com o intuito de que os poderes 
judiciais independentes sirvam como um 
factor de coesão social e de afinamento 
democrático dos diferentes países que 
integram a referida organização.

A XVI Cumbre Judicial Ibero-
Americana teve como tema central a 
temática da “Modernização, Confiança 
Pública na Justiça, Novas Tecnologias e 
Transparência” e esse eixo de actuação 
confluiu no propósito de oferecer aos 
utentes do sistema judiciário uma Justiça 
de qualidade, eficaz, fiável e transparente 
que vise garantir um núcleo fundamental 
de direitos e liberdades a todos os 
cidadãos, em nome de quem exercemos a 
função jurisdicional.  

A XVI Cumbre Judicial Ibero-
Americana congregou os grupos de 
trabalho “Modernização da Capacitação 

Judicial: Diagnóstico e Plano de Acção. 
Projecto Supranacional de Altos Estudos 
Judiciais”, Plano Ibero-Americano de 
Estatística Judicial”, “Portal Ibero-
Americano de Conhecimento Jurídico”, 
“Qualidade na Justiça”, “Transparência, 
Prestação de Contas e Integridade dos 
Sistemas de Justiça Ibero-Americanos”, 
“Participação, Informação, Transparência 
e Acesso à Justiça em Matéria Ambiental”, 
“Brecha Tecnológica na Justiça” e “Criação 
de uma Plataforma Integrada de Serviços 
de Atendimento à Vítima”.

Transversalmente a todos os grupos de 
trabalho foram eleitos como instrumentos 
de trabalho o Código Modelo Ibero-
Americano de Ética Judicial, a Carta de 
Direitos do Cidadão no Contacto com a 
Administração da Justiça, as Regras de 
Brasília e um conjunto de informações 
nacionais e internacionais disponíveis 
relacionadas com a gestão e publicidade 
no manuseamento de fundos públicos, a 
designação de juízes e de altos cargos na 
Administração da Justiça, a participação 
da sociedade civil no sistema de justiça e 
a transparência das instituições judiciais.

No que tange ao conteúdo da 
intervenção do Conselho Superior 
da Magistratura, o vogal José Manuel 
Tomé de Carvalho integrou o grupo de 
trabalho dedicado ao estudo da temática 
da “Transparência, Prestação de Contas 
e Integridade dos Sistemas de Justiça 
Ibero-Americanos” e este projecto 
visava empreender uma metodologia de 
actuação comum que pudesse contribuir 
para o fortalecimento da integridade das 
instituições e gerar normas programáticas 
susceptíveis de ser aplicadas em todos 
os estados membros da Cumbre Judicial 
Ibero-Americana.

Nos anos de 2011 e 2012 a participação 
do Conselho Superior da Magistratura 

Rede Europeia de Conselho de Justiça e Cimeira Judicial Ibero-Americana
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ficou fortemente prejudicada pela 
drástica redução orçamental dos meios 
financeiros afectos a este órgão. Assim, 
após a edição do último Relatório Anual, o 
Conselho Superior da Magistratura esteve 
presente na terceira reunião de trabalho 
que teve lugar em Espanha, na cidade de 
Cádiz (14 a 16 de Novembro de 2011) e na 
Assembleia Geral de Buenos Aires. 

No encontro realizado em Espanha 
foi efectuado o esboço do relatório final 
que viria a ser apresentado na Terceira 
Reunião Preparatória da Cumbre Judicial 
Ibero-Americana, a qual foi agendada para 
os dias 29 de Fevereiro a 2 de Março, na 
cidade de Quito, capital do Equador. Por 
força das referidas limitações económicas, 
o Conselho Superior da Magistratura não 
esteve presente naquela reunião, sendo de 
salientar que nessa reunião foi elaborado 
um documento denominado “Conclusões 
de Quito”.

A Assembleia-Geral da XVI Cumbre 
Judicial Ibero-Americana ocorreu 
entre 25 a 27 de Abril de 2012 e a 
delegação portuguesa foi chefiada pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente 
do Supremo Tribunal de Justiça e do 
Conselho Superior da Magistratura.

Nesse fórum internacional foi aprovado 
um documento sobre “Recomendações 
em matéria de Transparência, Prestação 
de Contas e Integridade dos Sistemas 
de Justiça Ibero-Americanos” e, nessa 
sequência, os Poderes Judiciais, os 
Conselhos de Magistratura e os demais 
órgãos de governo da Justiça foram 
exortados a implementar e reforçar os 
processos institucionais para tornar 
efectivos na administração da justiça os 
valores e princípios da transparência, 
integridade e prestação de contas. 
No seguimento dessa iniciativa os 
diversos Poderes Judiciais, Conselhos 

de Magistratura e demais órgãos de 
governo da Justiça foram aconselhados 
a garantir a máxima publicidade dos 
seus actos e deliberações, dado que essa 
publicitação constitui um instrumento 
democrático tendente a reforçar a 
confiança dos cidadãos nas instituições 
públicas e garante o respeito pelos 
direitos fundamentais potencialmente 
afectados. Por último, dando especial 
enfâse aos temas que estão associados 
ao grupo de trabalho que integramos, 
foi propugnado que a transparência, a 
integridade e a prestação de contas são 
elementos fundamentais da legitimação 
das instituições judiciais.

Na referida Assembleia-Geral foi 
aprovada a Declaração de Buenos Aires 
e, bem assim, votadas diversas moções 
extraordinárias. Também foi ampliado o 
número de integrantes da Comissão de 
Coordenação e Seguimento da Cumbre 
Judicial Ibero-Americana e da Secretaria 
Permanente. Foi ainda criada uma 
comissão executiva.     

Ali foi aprovada a base temática da 
XVII Cumbre Judicial Ibero-Americano 
que se subordina ao tema “Uma Justiça 
de Futuro: Planificada, Integrada e 
Tecnologicamente Desenvolvida” e que, 
simplificadamente, pode ser resumida 
no slogan “Justiça de Futuro”. No ano de 
2012, em Setembro, teve lugar a primeira 
Reunião Preparatória, na cidade do 
México. Porém, novamente, os problemas 
orçamentais impediram que qualquer 
membro do Conselho Superior da 
Magistratura estivesse presente. 

Para terminar informa-se que para 
aceder aos conteúdos e aos trabalhos 
executados pela Cumbre Judicial Ibero-
Americana se pode visitar o sítio internet 
www.cumbrejudicial.org.

Cooperação Internacional
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A parceria estabelecida entre o CSM e 
Hulla & Co Human Dynamics KG, da Áus-
tria, saiu vencedora num concurso inter-
nacional relativo a um Projecto financiado 
pela União Europeia com o objectivo de 
dar apoio ao Conselho Judicial do Kosovo 
na implementação e reforma do mesmo, 
de acordo com parâmetros da Europa Oci-
dental.

O consórcio que o CSM integrou viu o 
Projecto arrancar em Novembro de 2011.

Como já se referira no anterior Bole-
tim referente a 2011, tratou-se de dar os 
primeiros passos efectivos na obtenção 
de experiência numa área em que muitos 
Conselhos Europeus apostam decidida-
mente (Espanha, Itália, França, etc.) como 
fonte de financiamento, pois o Conselho 
da Europa e União Europeia continuam a 
subsidiar fortemente as alterações legisla-
tivas e as reformas de estruturas na áreas 
da Justiça, designadamente nos chama-
dos ex-países de Leste que agora preten-
dem integrar a União Europeia ou, pelo 
menos obter estatuto de país associado, 
com muito significado, presentemente, 
na zona dos Balcãs.

A participação efectiva do CSM no Pro-
jecto, em termos de trabalho de campo, 
implicou duas deslocações a Prishtina, 
Kosovo, nos meses de Maio e Junho de 
2012 por parte dos Vogais Drª Patrícia He-
lena Costa e Dr. Artur Dionísio Oliveira, 
do Adjunto do Gabinete do Vice- Presi-

dente, Dr. José Manuel Igreja Matos e do 
Chefe de Gabinete do Vice-Presidente, Dr. 
José Manuel Duro, encarregues, respecti-
vamente, das questões relacionadas com 
as nomeações, transferências e  promo-
ções; avaliações; harmonização da regu-
lação do relacionamento entre o Conselho 
Superior Judicial e o Conselho Superior do 
Ministério Público do Kosovo; e vertente 
disciplinar.

A intervenção no Consórcio terminou 
com a organização de uma deslocação 
a Lisboa de uma extensa delegação de 
membros dos dois Conselhos Kosovares, 
entre os dias 4 e 7 de Dezembro de 2012, 
para uma visita de estudo que compreen-
deu encontros no Conselho Superior da 
Magistratura, na Procuradoria Geral da 
República e no Conselho Superior do Mi-
nistério Público, no Tribunal Constitucio-
nal, no Centro de Estudos Judiciários, no 
Tribunal da Grande Lisboa Noroeste  (Sin-
tra), no Tribunal da Relação de Lisboa e no 
Supremo Tribunal de Justiça.

A participação do CSM neste Projecto 
foi objecto de referências muito positi-
vas e de agrado por parte das Instituições 
Kosovares beneficiárias, bem como do 
parceiro líder do Projecto, a Hulla & Co 
Human Dynamics KG, havendo vontade 
manifestada de futuras parcerias.

José Manuel Duro Mateus Cardoso
Juiz Desembargador
Chefe do Gabinete de Apoio do CSM

O CSM na colaboração com  
o Sistema Judicial do Kosovo
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