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1. O Boletim Informativo do Conselho 
Superior da Magistratura inicia com este 
número a série IV, com outro formato, mais 
preenchido e com selecção de conteúdos 
essenciais que abrangem a actividade no 
mandato de 2013-2016. 

Por meio desta publicação, dirigida 
especialmente aos juízes, mas também à 
comunidade através da ampla difusão 
possibilitada com as tecnologias de 
comunicação, o Conselho cumpre o seu 
dever de dar conta da acção no 
cumprimento da missão como órgão 
constitucional do Estado. 

 

2. Na previsão constitucional, o CSM é o 
órgão ao qual compete a gestão, a 
disciplina e a avaliação do mérito 
profissional dos magistrados judiciais. 

Na experiência portuguesa, a natureza 
constitucional do CSM, na actual 
configuração em consequência das 
reformas para a construção de um Estado 
de Direito, revela a dimensão substantiva da 

sua posição, e das respectivas atribuições 
na realização da finalidade essencial – 
garantir interna e externamente a 
independência judicial, através do exercício 
coerente e convergente dos poderes (e 
deveres) que lhe estão confiados. 

O CSM constitui o órgão de refracção e 
de intermediação entre a garantia e os 
meios de garantir a independência judicial, 
e a prestação de contas ou accountability 
perante a comunidade e os cidadãos. 

A garantia e a estabilidade decorrente 
da composição constitucional do órgão, em 
conjunto com a praxis que se foi 
estabelecendo relativamente à designação 
de alguns dos seus membros, constitui, 
pode dizer-se, o exemplo perfeito de um 
modelo democrático, com legitimidade 
plural composta de várias legitimidades 
convergentes e substantivas. E por isso, com 
todas as condições para ocupar uma 
posição que lhe permita encontrar um 
adequado equilíbrio entre a independência 
judicial e o dever de prestação de contas à 
comunidade. 

 

Mensagem do Presidente do CSM 



Mensagem do Presidente do Conselho Superior da Magistratura 

 
6 

As competências essenciais integram 
todas as matérias relativas ao estatuto 
funcional dos juízes, às inspecções aos 
serviços e notações dos juízes, questões 
relativas à disciplina e ao sancionamento 
disciplinar, problemas relevantes da gestão 
processual nos tribunais, incluindo a 
definição de prioridades de tratamento 
processual em circunstâncias particulares 
que justifiquem intervenção. 

As competências são, pois, muito 
extensas; a extensão das competências 
impõe modos de organização na capacidade 
e nos instrumentos de gestão, meios 
operacionais e técnicos que permitam 
melhor eficiência e eficácia: tais meios não 
podem dispensar funções dirigentes e 
técnicas de administração e adequada 
capacidade orçamental. 

O Conselho Superior da Magistratura 
deve ter participação activa na definição de 
políticas, tem de discutir e analisar fora da 
espuma dos dias as grandes questões 
implicadas na posição e na função dos 
tribunais e da magistratura judicial, e deve 
ter sempre em guarda as condições de 
garantia da independência interna e 
externa, pensando e gerindo os mecanismos 
de equilíbrio entre os valores da instituição 
judicial e a necessidade de informação e 
comunicação sobre o modo como 
desempenha as suas funções. 

 

3. No mandato de 2013-2016 foi 
destacada, por força das circunstâncias, a 
intervenção na execução da reorganização 
judicial. 

Durante todo o ano judicial de 
2014/2015 o CSM esteve em permanente 
acompanhamento da execução do novo 
modelo, participando tanto na colaboração 
na resolução pontual de inúmeras 
dificuldades práticas, como na orientação 
sobre procedimentos ou no exercício da 
actividade de regulamentação necessária à 

instalação e funcionamento das novas 
comarcas. 

Neste período, a intervenção do CSM, 
especialmente do Vice-Presidente, dos 
Vogais magistrados e dos presidentes das 
comarcas foi essencial, devendo-se em 
grande parte à sua acção intensa e 
permanente a efectiva execução na data 
fixada na lei. 

Deve igualmente ser salientado o 
trabalho notável na preparação e aprovação 
do maior “movimento” de juízes da história 
judicial portuguesa, que decorreu sem 
falhas. 

O CSM cumpriu um programa de 
deslocações a todas as comarcas, para 
contacto com os presidentes e os 
respectivos magistrados, e por vezes com 
advogados e autarcas, para apreender e 
sentir o estado da execução, ouvir as 
opiniões dos juízes sobre as suas 
experiências quanto ao funcionamento e 
perspectivas do novo modelo. 

A actividade do CSM, para além das 
inúmeras tarefas de gestão quotidiana, de 
deliberação sobre a notação dos juízes e 
actividade de natureza disciplinar, 
concretizou-se igualmente na organização 
dos Encontros Anuais, do Encontro luso-
espanhol de Conselhos e também de 
assinalável participação internacional, 
designadamente na Rede Europeia de 
Conselhos de Justiça. 

Foram anos decisivos do CSM, numa 
acção intensa, participada e comprometida 
com as finalidades de serviço público que 
lhe cumpria realizar. 

O Boletim transmite um acervo de 
informação resumida de um mandato, mas 
seleccionada e ao mesmo tempo 
suficientemente alargada para permitir 
compreender e avaliar a complexidade e a 
diversidade da missão do CSM e do modo 
como foi cumprida. 

 

António Henriques Gaspar 

Presidente do STJ e do CSM 
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O Plenário do Conselho Superior da Magistratura é composto por dezassete Membros: 

 Presidente: Por inerência, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça; 

 Vice-Presidente: Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, eleito pelos 
Magistrados Judiciais; 

 2 Vogais designados pelo Presidente da República; 

 7 Vogais eleitos pela Assembleia da República; 

 6 Vogais eleitos pelos Magistrados Judiciais, sendo dois Juízes Desembargadores e 
quatro Juízes de Direito. 

 

MANDATO 2013-2016 
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Presidente 

Juiz Conselheiro Dr. António Silva Henriques Gaspar 

Foi Delegado do Procurador da República, Juiz de Direito e Procurador-Geral 
Adjunto no Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (1987-
2003). Agente de Portugal no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
(1992/2003), membro do Comité Director dos Direitos do Homem (1994/2003) e 
membro do Comité Contra a Tortura das Nações Unidas, eleito pela Assembleia-
Geral dos Estados parte (1998/2001). É, desde 20 de Março de 2003, Juiz-
Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, de que foi eleito Vice-Presidente em 
Março de 2006 e reeleito em 2009. Tomou posse como Presidente do STJ em 12 
de Setembro de 2013, data a partir da qual é por inerência Presidente do Conselho 
Superior da Magistratura. 

 

Membros eleitos pelos Magistrados Judiciais 

De acordo com os resultados das  eleições a que se refere o artigo 137.º, n.º 1, al. c) do Estatuto 
dos Magistrados Judiciais, realizadas no dia 21 de Março de 2013, foram eleitos e tomaram 
posse em 16 de Abril de 2013 como Membros do Conselho Superior da Magistratura os 
seguintes Magistrados Judiciais: 

Juiz Conselheiro Dr. António Joaquim Piçarra (Vice-Presidente) 

Concluída a licenciatura, frequentou o estágio de advocacia e simultaneamente 
exerceu as funções de Monitor na Faculdade de Direito da Universidade Clássica 
de Lisboa. Admitido ao CEJ em 1980 (1.º Curso). Juiz de Direito nas comarcas de 
Oliveira de Frades, Condeixa-a-Nova, 2.º Juízo de Évora, 4.º Juízo de Leiria, 
Coimbra 1.º e 3.º Juízos, Círculo de Coimbra e Varas Mistas de Coimbra. Vogal 
do Conselho Superior da Magistratura (1998-2000). Promovido a Juiz 
Desembargador (2000). Foi eleito sucessivamente para Vice-Presidente (um 
mandato) e Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra (dois mandatos), 
cargo que exerceu desde o final de Janeiro de 2006 até Novembro de 2011, 
altura em foi promovido a Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. 

 
 
Juiz Desembargador Dr. Jorge Manuel Ortins de Simões Raposo 

Ingressou no CEJ em 1985. Foi Juiz de Direito nos Tribunais de Seixal, Nordeste, 
Ferreira do Zêzere, Elvas, Barreiro, Cascais, Vila Franca de Xira, Execução das 
Penas de Lisboa, Varas Criminais de Lisboa e na Relação de Coimbra e Juiz 
Desembargador nos Tribunais da Relação do Porto e de Lisboa. Foi Juiz 
Formador de 1992 a 1997. Participou no júri de concurso de acesso a Cursos de 
Formação de Magistrados. Foi docente no Centro de Estudos Judiciários (XXIV 
Curso Normal de Formação de Magistrados) e Director Distrital de Évora do CEJ 
para a Magistratura Judicial, de Abril de 2006 a Abril de 2009, ambas as 
funções em acumulação de serviço. Participou como conferencista e moderador 
em diversas acções de formação. 
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Juíza Desembargadora Dra. Maria Cecília Oliveira Agante Reis Pancas 

Após frequência do IV Curso Normal de Formação de Magistrados em 1985/1986, 
foi nomeada juiz de direito, por deliberação do Conselho Superior da Magistratura 
de 29-07-1987. Funções que exerceu até ser nomeada, em comissão de serviço, 
como inspetora judicial, por deliberação do Conselho Superior da Magistratura de 
07-03-2006.  
Cessada a comissão de serviço em 31-08-2009, iniciou funções como 
Desembargadora, no Tribunal da Relação do Porto. 

 

Juiz de Direito Dr. Artur José Carvalho de Almeida Cordeiro 

Após frequência do XVI Curso Normal de Formação de Magistrados em 1997/1998, 
foi nomeado juiz de direito, em 1999, tendo exercido nos Tribunais de Almada, 
Estrmoz, Instrução Criminal do Círculo de Portimão, Albufeira, Tavira, Varas Cíveis 
de Lisboa, Juízos Cíveis, Instrução Criminal e Varas Criminais de Lisboa.   
Foi nomeado, em comissão de serviço, como assessor do Supremo Tribunal de Justiça 
(2011). 

 

Juiz de Direito Dr. Gonçalo David da Fonseca Oliveira Magalhães 

Concluída a licenciatura em Direito, em Julho de 1996, pela Universidade 
Portucalense, foi admitido ao XVI Curso Normal de Formação do Centro de Estudos 
Judiciários, com início em Setembro de 1997. Nomeado juiz de direito, fez o estágio 
de pré-afectação no Tribunal Judicial da Comarca de Paredes. Exerceu funções nos 
Tribunais de Mogadouro, Esposende (auxiliar), Vila Real, Paços de Ferreira e Círculo 
Judicial de Gondomar (auxiliar). Foi juiz formador do Centro de Estudos Judiciários 
aquando do seu exercício de Juiz de Direito no Tribunal de Paços de Ferreira. 

 

Juiz de Direito Dr. Nelson Nunes Fernandes 

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Após frequência do X Curso 
Normal de Formação do CEJ e de concluído o estágio (Círculo e Comarca de 
Abrantes), foi nomeado juiz de direito, cargo que exerceu nos Tribunais de 
Alvaiázare, Marinha Grande, Porto (Cível), Figueira da Foz, Família e Menores de 
Coimbra, Trabalho da Figueira da Foz, Círculo de Alcobaça, Cíveis de Coimbra, 
Ourém, Círculo Judicial da Figueira da Foaz, Círculo Judicial de Pombal. Foi juiz 
formador e exerceu funções de coordenação de juízes nomeados ao abrigo do 
regime estabelecido pela Lei n.º 3/2000, de 20-03. Concluiu pós-graduação em 

responsabilidade médica (Universidade de Coimbra), frequentou o 1.º Curso de Organização e Gestão dos 
Tribunais e participou em Bienais de Jurisprudência. 
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Juíza de Direito Dra. Maria João Barata dos Santos 

Licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa (1996). Pós-graduada pelo 
Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da FDUL. Concluiu o Curso de 
Especialização em Gestão e Organização da Justiça na Fac. Economia da 
Universidade de Coimbra. Após frequência do XVII Curso Normal de Formação do 
CEJ, foi nomeada Juíza de Direito, tendo exercido nos Tribunais de Soure, Santiago 
do Cacém e afectação exclusiva de julgamentos colectivos no Tribunal da Comarca 
do Alentejo Litoral. Juíza formadora de auditores de justiça e juízes estagiários do 
XXIV e XXVI Cursos do CEJ. Juíza Presidente do Tribunal da Comarca do Alentejo 
Litoral (2009-2013). 

 

 

 

Membros designados pelo Presidente da República 
 

Prof. Doutor José Manuel Moreira Cardoso da Costa 

Professor Catedrático Convidado da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra. Anteriormente, foi Assistente e Investigador da Faculdade, aí tendo 
ensinado e investigado nos domínios do Direito Constitucional, do Direito Fiscal e 
do Direito Internacional Público. Doutor Honoris Causa pela Universidade de 
Túbingen (Alemanha), em 1994.  Vogal da Comissão Constitucional (1981-1983).  
Foi Juiz do Tribunal Constitucional desde 1983 e seu Presidente desde 1989 até 
2003.  Presidente da Associação Portuguesa de Direito Constitucional  Designado 
membro do CSM pelo Decreto do Presidente da República n.º 54/2011, de 15 de 
Junho. 

 

Dr. José Alexandre Teixeira de Sousa Machado 

Licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.   

Pós-graduado em Relações Internacionais pelo Bologna Center da School of 
Advanced International Studies da Johns Hopkins University. 

Mestre em Direito Civil pela Universidade Católica Portuguesa. 

Docente convidado da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. 

Advogado. 

Designado membro do Conselho Superior da Magistratura, pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 54/2011, de 15 de Junho. 
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Membros eleitos pela Assembleia da República 
 

Prof. Doutor Eduardo Vera-Cruz Pinto 

Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo nesta exercido as 
funções de Presidente do Conselho Directivo. Licenciatura em Direito (1985), pela 
Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa – Lisboa; 
Mestrado em Ciências Histórico-Jurídicas, pela Faculdade de Direito de Lisboa; 
Doutoramento em Ciências Histórico-Jurídicas (História do Direito), pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, concluído em 13-12-2002. Autor de dezenas 
de estudos em revitas, actas de congressos, obras colectivas (Portugal e Brasil); 
orientador de mestrados e doutoramentos em Universidades de Portugal, Angola e 
Moçambique. Representante do CSM no Conselho dos Julgados de Paz. 

 

Dr. António Maria Pinto Leite 

Licenciado em 1979, foi assistente nas Faculdades de Direito da Universidade de 
Lisboa e da Universidade Católica Portuguesa e presidente do Conselho Directivo da 
Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, entre 1985 
e 1993. Membro da Delegação Nacional Portuguesa da Câmara de Comércio 
Internacional. Advogado, sócio da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & 
Associados - Sociedade de Advogados, onde coordena o departamento de contencioso 
e arbitragem, sendo igualmente co-cordenador da equipa de Propriedade Intelectual. 
Presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores. 

 

Doutor João Eduardo Vaz Resende Rodrigues 

Doutor em Teoria Jurídico Política e Relações Internacionais pela Universidade de 
Évora, em 2015, onde é Professor auxiliar da Escola de Ciências Sociais. Advogado 
(desde 1986). Sócio da Sociedade de Advogados: «Vaz Rodrigues, Calejo Pires, Salter 
Cid e Associados» (desde 1990).   
Curso de pós-graduação em Direito da Medicina na FDUC. Formador no Conselho 
Distrital de Évora da Ordem dos Advogados (1997/98), Vogal do CDE-OA; Associado do 
Centro de Direito Biomédico da FDUC (2000); Docente nos cursos de pós-graduação 
em Direito de Medicina desde 2000; Presidente do CDE-AO e Vogal do Conselho 
Nacional de Formação da OA  (2002-2004); Vice-Presidente do Conselho Superior da 
Ordem dos Advogados (2008-2011). Membro do Conselho de Ética do INSA, Doutor 

Ricardo Jorge, IP (desde 2016). Participou em diversos colóquios e ciclos de conferência, tendo artigos e 
estudos publicados. 

Dr. Pedro Dias de Sousa Pestana Bastos 

 Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1995). 
Inscrito na Ordem dos Advogados desde 1997. Pós-graduado em Estudos Europeus, 
na Vertente Jurídico-Económica (1997). Sócio fundador da Nobre Guedes, Mota 
Soares e Associados. Entre Julho de 1995 e Agosto de 1999, exerceu a sua actividade 
na sociedade de advogados Pena, Machete & Associados - Sociedade de Advogados. 
Entre Agosto de 1999 e Setembro de 2003 colaborou com a PMBGR - Pena Machete, 
Botelho Moniz, Nobre Guedes, Ruiz & Associados - Sociedade de Advogados. Tem 
desenvolvido a sua profissão nas áreas do Direito da Comunicação Social, 
Contencioso e Arbitragem. 
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Dra. Maria Helena Terra de Oliveira Brandão de Sousa 

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 
1990, com pós-graduação em Estudos Europeus e Comunitários.  
Advogada inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses, Conselho Distrital do 
Porto, desde 1993. 
É, também, consultora de empresas. 
Foi autarca, deputada à Assembleia da República e Diretora da Segurança Social 
do distrito de Aveiro. 
Designada Vogal do Conselho Superior da Magistratura pela Assembleia da 
República (DR, I, n.º 192, de 04-10-2013). 

 

Dr. António Manuel da Cruz Borges Pires 

Advogado (desde 1986). Licenciado em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas 
da Universidade Católica Portuguesa. Mestrado em Ciências Jurídico - Civilísticas, 
pela Universidade Lusíada, Lisboa, (1996), com a classificação de 17 valores, com 
uma tese subordinada ao tema "A concordata - uma providência de recuperação 
de empresas." Foi Assistente na Universidade Lusíada e Universidade Internacional. 
Foi Docente em cursos de pós-graduação em Direito, de formação para o CEJ e 
Notariado. Foi Árbitro da Câmara de Arbitragem da Associação Portuguesa de 
Seguros (1989). É Membro da Ordem dos Advogados de Portugal, da IBA 
(International Bar Association), da AIDA (Association International du Droit 
d'Assurance) e do International Business Law Consortium. 

 

Dr. Víctor Manuel Pereira de Faria 

Advogado, com escritório na cidade de Leiria. 

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Membro do Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários, por indicação do CSM. 

 

 

 

 

CONSELHO PERMANENTE: Entre Abril de 2013 e Novembro de 2014, integraram o Conselho Permanente, 
além do Presidente e o Vice-Presidente do CSM, os Vogais Dr. Alexandre de Sousa Machado, Dr. João Vaz 
Rodrigues, Prof. Dr. Eduardo Vera-Cruz Pinto, Dr. Vítor Manuel Pereira de Faria, Dr. Pedro Pestana Bastos, 
Juíza Desembargadora Dra. Cecília Agante, Juiz de Direito Dr. Gonçalo Oliveira Magalhães e  Juiz de Direito 
Dr. Artur Cordeiro. A partir de Novembro de 2014, integram o Conselho Permanente, além do Presidente 
e Vice-Presidente, o Prof. Doutor José Manuel Cardoso da Costa, Dra. Maria Helena Terra de Oliveira 
Brandão de Sousa, Dr. António Maria Pinto Leite, Dr. António Manuel da Cruz Borges Pires, Juiz 
Desembargador Dr. Jorge Manuel Ortins de Simões Raposo, Juiz de Direito Dr. Nelson Nunes Fernandes e 
Juíza de Direito Dra. Maria João Barata Santos. O Juiz Secretário (Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira) participa 
e pode intervir no Conselho Permanente, porém sem direito a voto. 
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Juiz Secretário 
O Juiz Secretário do CSM equiparado, nos termos do disposto no art.º 9.º, da Lei n.º 36/2007, de 14-08, a 
Director-geral relativamente à gestão das instalações, do equipamento e do pessoal do Conselho Superior da 
Magistratura, é responsável pelos serviços do CSM elencados no art.º 14.º, da mesma Lei. Com as competências 
estatuídas no art.º 155.º, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, é designado pelo Plenário, em comissão 
ordinária de serviço de natureza judicial (art.os 138.º, n.º 2 e 56.º, n.º 1, al. c), do EMJ). 

Juiz de Direito Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira 

Licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1993). Mestre em 
Direito pela Universidade Lusíada do Porto (2011-2012). Advogado Estagiário e 
Advogado (1994-1995). Professor Convidado do IEFP (1995). Após ingresso no XIV 
Curso de Formação do CEJ, exerceu as funções de Juiz de Direito nos Tribunais de 
Oliveira de Frades, Oliveira de Azeméis (de que foi Juiz Presidente) e Circulo Judicial 
de Santa Maria da Feira (> 2004). Adjunto do Gabinete de Apoio do CSM (em 
exclusividade de 02/2009 a 12/2011 e em acumulação de 01/2012 a 08/2013). Autor 
de diversos livros, monografias e estudos jurídicos. Conferencista e formador em 
cursos de pós-graduação e nas acções de formação contínua do CEJ. Membro do Júri 
do concurso de acesso aos XXVIII, XXIX e XXX Curso de Formação do CEJ. 
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Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente e aos Membros 
Compete ao GAVPM coadjuvar o Vice-Presidente, os Membros e as secções no exercício das respectivas 
competências (art.º 19.º, da Lei n.º 36/2007, de 14-08). Os membros do gabinete são livremente providos e 
exonerados pelo Presidente do CSM, sob proposta do plenário, salvo o Chefe do gabinete e o secretário afecto 
ao Vice-Presidente que são livremente providos e exonerados pelo Presidente, sob proposta do Vice-Presidente. 

Juíza Desembargadora Dra. Ana Isabel de Azeredo Rodrigues Coelho Fernandes da Silva 

Chefe de Gabinete do GAVPM. Licenciada pela Faculdade de Ciências Humanas 
da Universidade Católica (1983). Curso de Especialização em Gestão e 
Organização da Justiça (Fac.Econimia FDUC). Após ingresso no VII Curso de 
Formação do CEJ, exerceu as funções de Juiz de Direito nos Tribunais de Caldas 
da Raínha, Redondo, Mafra, Guimarães, Instrução Criminal de Lisboa e Cível de 
Sintra e Juízo de Grande Instância Cível de Sintra. Nomeada em comissão de 
serviço Juíza Presidente do Tribunal da Comarca de Grande Lisboa Noroeste 
(2009-2012). Adjunta do Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente e Membros do 
CSM (2014). Promovida a Juíza Desembargadora (4.º Concurso Curricular, 2015), 
colocada no Tribunal da Relação de Coimbra. Chefe do Gabinete de Apoio do 
CSM desde 13-01-2015. 

 

Nota: As funções de Chefe do GAVPM foram exercidas, entre 21-05-2013 a 
12-01-2015 pela Juíza de Direito Dra. Albertina Maria Gomes Pedroso.  
Licenciada pela FDUL (1989), ingressou no CEJ em 1990 (IX Curso Formação) e 
exerceu as funções de Juíza de Direito no Tribunal Judicial da Comarca de 
Alenquer, Mação, Juízos de Polícia de Lisboa, Juízos Cíveis de Seixal e Vila 
Franca de Xira, Varas Cíveis de Lisboa e Círculo Judicial de Vila Franca de Xira. 
Directora do Departamento Disciplinar e Inspecção da Polícia Judiciária (2001-
2002) e Assessora do Supremo Tribunal de Justiça (2003-2009). Vogal do COJ, 
em representação do CSM (2007-2011). Promovida a Juíza Desembargadora 
(4.º Concurso Curricular, 2015) e colocada no Tribunal da Relação de Évora. Presidente do Conselho 
Directivo do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P (01/2015-02/2016). 
 

 

Adjuntos do Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente e aos Membros do CSM 

Juíza Desembargadora Dra. Maria Inês Carvalho Brasil de Moura.  
Licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1988). Após ingresso 
no CEJ (8.º Curso de Formação), exerceu funções de Juiz de Direito nos Tribunais de 
Penamacor, Sesimbra, Pequena Instância Cível de Lisboa, Juízos Cíveis de Lisboa, 
Família e Menores de Cascais, Grande Instância Cível de Sintra e Auxiliar na Relação 
de Coimbra. Adjunta do GAVPM desde 04-02-2015. Promovida a Juíza 
Desembargadora (4.º Concurso Curricular, 2015) e colocada no Tribunal da Relação 
do Porto. 

 

Juiz de Direito Dr. Carlos Gabriel Donoso Castelo Branco. 
Licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (1993). 
Após ingresso no CEJ (XIII Curso de Formação), exerceu funções como Juiz de Direito 
nos Tribunais de Cascais (estagiário), Instrução Criminal de Lisboa (Auxiliar), Coruche, 
Pequena Instância de Competência Mista de Almada, Juízos e Varas Cíveis de Lisboa. 
Conferencista e co-autor do livro sobre o regime jurídico do processo de inventário. 
Adjunto do GAVPM desde 18-02-2014, em regime de acumulação de funções. 
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Adjuntos do Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente e aos Membros do CSM (cont.) 
 

Juiz de Direito Dr. Ruben Jorge Marques Morais de Oliveira Juvandes. 
Licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2006).  
Após ingresso no CEJ (XXVII Curso de Formação) exerceu funções como Juiz de 
Direito nos Tribunais de Almada (estagiário), Pequena e Média Instância Cível de 
Sintra, Quadro Complementar de Juízes de Évora (efectivo) e Lisboa (Auxiliar). 
Actualmente é Juiz da Secção de Pequena Criminalidade da Instância Local de 
Sintra (Auxiliar).  
Adjunto do GAVPM desde 09-07-2015, em regime de acumulação de funções. 

 

Nota: No período entre 18-02-2014 e 15-07-2015, exerceu funções (em 
regime de acumulação) como Adjunto do GAVPM o Juiz de Direito Dr. Nuno 
Miguel Laranjeira de Lemos Jorge. Licenciado pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra (2000), frequentou o XXVII Curso Normal de 
Formação do CEJ, tendo exercido funções como Juiz de Direito nos Tribunais 
de Figueira da Foz (estagiário), Leiria (Auxiliar), Condeixa-a-Nova e Quadro 
Complementar de Juízes de Coimbra. Actualmente, é Assessor no Tribunal 
Constitucional. 

 
 

 
 

Ponto de Contacto da RJECC 
A Rede Judiciária Europeia em matéria civil e comercial foi criada para facilitar a cooperação judicial entre os 
Estados-Membros da EU e fornecer informações ao público para facilitar o seu acesso aos sistemas judiciais 
nacionais. 

Juíza de Direito Dra. Paula Dória de Cardoso Pott 

Licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1987). Após 
ingresso no CEJ (X Curso), exerceu funções como Juiz de Direito nos Tribunais de 
Baião, Paços de Ferreira, Cível do Porto, Família e Menores do Porto, Vara Mista do 
Funchal e Tribunal da Propriedade Intelectual (lugar actual).  
Assessora efectiva de 2.º nível na Comissão Europeia (Serviço Europeu de Selecção 
de Pessoal da Comissão Europeia), entre Maio de 2005 e Agosto de 2011. 
Nomeada Ponto de Contacto Português da Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil 
e Comercial com efeitos desde 15-07-2014. 

 
 
Nota: Desde 24 de Abril de 2009 e até 06 de Abril de 2015, exerceu funções 
como Ponto de Contacto da RJECC, a Juíza de Direito Dra. Florbela Filomena 
Moreira Lança.  
Licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1989), após 
ingressar no CEJ (X Curso de Formação), exerceu funções de Juíza de Direito 
nos Tribunais de Cascais (estágio), Serpa, Ferreira do Alentejo, Pequena 
Instância Criminal de Lisboa, Cível de Seixal, Cível de Cascais e Varas Cíveis 
de Lisboa.  
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Inspectores Judiciais 
No período do mandato (de Abril de 2013 até à data da publicação deste Boletim), exercem / exerceram 
funções como Inspectores Judiciais do CSM os seguintes Juízes: 
 

Alziro Antunes Cardoso Inspector Coordenador 
Cessou em 30.11.2014 

Ana Maria Pereira de Moura Resende Iniciou em 14.01.2014 

Anabela Figueiredo Luna de Carvalho Iniciou em 23.09.2015 

António Alexandre dos Reis Cessou em 31.10.2014 

António José dos Santos Oliveira Abreu Iniciou em 03.03.2014 (Inspector Auxiliar) 

António Manuel Mendes Coelho Iniciou em 03.05.2013 

António Manuel Ribeiro Cardoso Cessou em 16.11.2015 (Inspector Auxiliar) 

António Domingos Pires Robalo Iniciou em 15.04.2010  

Belmiro João Gonçalves Andrade Iniciou em 10.03.2015 

Domingos José de Morais Cessou em 31.12.2014 

Fernando Baptista de Oliveira Cessou em 31.12.2014 

Francisco Manuel Caetano Cessou em 31.01.2015 (Inspector Auxiliar) 

Heitor Pereira Carvalho Gonçalves Cessou em 14.09.2013 

Isabel Maria Manso Salgado Iniciou em 17.11.2009 

João Inácio Monteiro Cessou em 30.11.2014 

João Manuel Araújo Ramos Lopes Iniciou em 07.01.2013 

Jacinto Remígio Meca Iniciou em 10.03.2015 

Joaquim Arménio Correia Gomes Iniciou em 10.03.2015 

Leonel Gentil Marado Serôdio Cessou em 31.01.2014 (Inspector Auxiliar) 

Manuel Jorge França Moreira Cessou em 30.11.2014 

Manuel José Aguiar Pereira Iniciou em 30.10.2013 

Manuel Pinto dos Santos Iniciou em 10.03.2015 

Maria da Assunção Pinhal Raimundo Cessou funções em 27.11.2013 

Maria da Conceição Simão Gomes Cessou funções em 19.11.2013 

Maria do Carmo S. de Menezes da Silva Dias Iniciou em 13.03.2014 

Maria José da Costa Machado Cessou em 31.12.2013 

Maria Rosa Oliveira Tching Iniciou em 27.11.2013 

Mário Belo Morgado Cessou em 26.06.2013 

Nelson Paulo Martins de Borges Carneiro Iniciou em 17.11.2009 

José Manuel Ferreira de Araújo Barros Iniciou em 19.02.2015 

Nuno Maria Rosa da Silva Garcia Iniciou em 25.11.2010 

Paulo Eduardo Cristão Correia Iniciou em 25.09.2012 

Paulo Jorge Tavares Fernandes da Silva Iniciou em 14.01.2014.  
Inspector Coordenador a partir de 12-2014. 

Pedro Maria Cardoso Gonsalves Mourão Iniciou em 17.11.2009 

Vítor Manuel Leitão Ribeiro Iniciou em 18.05.2015 
 
 



 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Posse do Vice-Presidente do CSM 
Juiz Conselheiro Dr. António Joaquim Piçarra …………………………… 19 
 
Posse do Juiz Secretário do CSM 
Juiz de Direito Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira …………………………… 25 
 
Posse dos Juízes Presidentes de Comarca 
Discurso de S.ª Excelência o Presidente do STJ e do CSM …………… 29 
 
Posse dos Juízes Estagiários do XXX Curso Normal 
Discurso de S.ª Excelência o Vice-Presidente do CSM ………………… 35 
 
IX Encontro Anual do CSM 
Abertura - Discurso de S.ª Excelência o Presidente do STJ e do CSM. 41 
Encerramento - Discurso de S.ª Excelência o Vice-Presidente do CSM . 47 
 
Conferência Conselhos Superiores do Brasil e Portugal  
Discurso de S.ª Excelência o Vice-Presidente do CSM ….…………… 51 
 
Encontro Luso-Espanhol de Conselhos Superiores da Magistratura 
Discurso de S.ª Excelência o Presidente do STJ e do CSM …………… 57 
 
X Encontro Anual do CSM 
Abertura - Discurso de S.ª Excelência o Presidente do STJ e do CSM. 61 
 

 
  

DISCURSOS 



 

 

 



DISCURSOS 

 
Boletim Informativo CSM | s5 #1 fev16 | 19 

 

 
 Exmo. Senhor Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça e do Conselho 
Superior da Magistratura 

Senhor Presidente do Tribunal 
Constitucional 

Senhor Presidente do Supremo Tribunal 
Administrativo 

Senhora Procuradora-Geral da República 

Senhora Ministra da Justiça 

Senhora Vice-Presidente do Conselho 
Geral da Ordem dos Advogados, em 
representação do respectivo Bastonário 

Senhora Vice-Provedora de Justiça, em 
representação do Senhor Provedor 

 

 

 

 

Senhor Secretário de Estado da Administração e 
Equipamento 

Senhor Vice-Presidente cessante do Conselho 
Superior da Magistratura 

Senhores Vice-Presidentes do Supremo Tribunal 
de Justiça 

Senhores Presidentes dos Tribunais da Relação 
de Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e Guimarães 

Senhores Vogais do Conselho Superior da 
Magistratura, incluindo os que cessam e os que 
iniciam hoje funções 

Senhor Director do Centro de Estudos 
Judiciários 

Senhor Director-Geral da Administração da 
Justiça 

Posse do Vice-Presidente do CSM 

 

Discurso de Sua Excelência, o Vice-
Presidente do CSM 
 
Juiz Conselheiro Dr. António 
Joaquim Piçarra 

16-04-2013 
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Senhor Presidente da Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses 

Senhoras e Senhores Juízes Conselheiros, 
Desembargadores e de Direito 

Senhoras e senhores Funcionários 

Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

As minhas primeiras palavras são, 
obviamente, de saudação calorosa a 
todos os que quiseram dar-nos o grato 
prazer da sua presença neste acto ritual 
de transmissão de poderes dos juízes 
eleitos pelos seus pares para o C.S.M. 

A presença de qualquer um de vós, 
sem distinção, engrandece, enobrece e 
dignifica o Conselho Superior da 
Magistratura e, nessa medida, 
nobilitada sai também a imagem da 
Justiça e do Poder Judicial. Sem o vosso 
público testemunho, esta cerimónia 
constituiria um grande vazio, destituído 
de memória ou de especial significado. 

As vossas muito prestigiantes 
presenças honram, acima de tudo, o 
Conselho Superior da Magistratura, de 
que cada Vice-Presidente e Vogais são 
apenas meros e transitórios servidores, 
mas honram-me também, e de forma 
muito singular, a mim, que me sinto 
reconfortado por todos aqueles que 
quiseram estar aqui hoje presentes. 

Neste sentimento de gratidão 
envolvo, em primeiro lugar, o Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça, por quem tive a honra, mais 
uma vez, de ser empossado.  

Vossa Excelência é o representante 
incontornavelmente referencial da 
nossa Judicatura, clara e sucessi-

vamente legitimado pela larga maioria 
dos seus pares, através dos vários 
escrutínios a que se tem submetido, 
durante os últimos anos, por isso, o 
cumprimento, expressando-lhe também 
o grato prazer que sinto em partilhar 
este momento consigo. 

Idêntica manifestação de agra-
decimento é devida a Vossas 
Excelências, Senhores Presidentes do 
Tribunal Constitucional, do Supremo 
Tribunal Administrativo, Senhora 
Procuradora-Geral da República, 
Senhora Ministra da Justiça, Senhora 
Vice-Presidente do Conselho Geral da 
Ordem dos Advogados, Senhora Vice-
Provedora de Justiça e Senhor 
Secretário de Estado da Adminis-tração 
e Equipamento. 

Constituem as presenças de Vossas 
Excelências uma distinção, inter-
pretando-as ainda como óbvia 
manifestação de deferência, apreço e 
consideração pelo Conselho Superior da 
Magistratura, o que me cabe registar e 
sublinhar.  

E igual sentimento estendo aos 
Senhores Vice-Presidentes do Supremo 
Tribunal de Justiça, Senhores 
Presidentes das Relações e a todos os 
Ilustres e Distintos Convidados, Colegas 
e Amigos que não quiseram deixar de 
me acompanhar, no momento em que 
assumo, com muito orgulho, mas 
também com idêntico grau de 
humildade, o cargo de Vice-Presidente 
do CSM.  
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Estou bem ciente que devo esta 
honra, não a quaisquer atributos ou 
méritos pessoais, mas antes à vontade 
dos Juízes que entenderam maiori-
tariamente conceder-me a sua 
confiança.  

Se numa qualquer eleição é sempre 
honroso merecer a confiança daqueles 
que nos escolhem, numa eleição entre 
pares, essa honra é 
inquestionavelmente bem maior. Não 
ignoro que essa confiança, não só pela 
expressão alcançada, mas também pelo 
momento difícil que enfrentamos, 
implica acréscimo significativo da 
inerente responsabilidade do meu 
desempenho.  

Procurarei, por isso, estar sempre à 
altura da responsabilidade que aqui, 
perante todos vós, hoje assumi. 

Quero ainda agradecer as palavras 
que Vossa Excelência Senhor Presidente 
do STJ simpaticamente me dirigiu. 

Neste momento, em que acabo de 
tomar posse do lugar a que me 
candidatei, não posso deixar de mostrar 
reconhecimento junto de todos os que 
me ajudaram nesta jornada e partilhar 
também com eles o resultado obtido.  

Refiro, em primeiro lugar, os que 
quiseram publicamente associar-se ao 
meu nome e à minha candidatura e que, 
confiando nas minhas capaci-dades, me 
encorajaram, estimularam e apoiaram 
no sentido de ser candidato à Vice-
Presidência do órgão superior de gestão 
e disciplina da Magistratura Judicial.  

Lembro, ainda e em particular, os 
que foram insubstituíveis companheiras 
e companheiros de campanha, 
ajudando-me desinte-ressadamente a 
tomar decisões, complementando-me 
nas pequenas e nas grandes tarefas, 
pensando comigo todas as questões que 
não se pensam bem quando se pensam 
a uma só cabeça.  

Não podendo fazê-lo individual-
mente, gostaria que se considerassem 
todos envolvidos num sentido e estreito 
abraço colectivo. 

Mas quero sobretudo expressar o 
meu profundo agradecimento a todos os 
Juízes que, com o seu voto, confiaram 
em mim para o exercício do cargo. 

A todos o meu muito obrigado, na 
certeza de que tudo farei para honrar e 
não desmerecer ou defraudar a vossa 
confiança. 

Uma palavra de extrema admiração 
e máximo respeito também para com o 
Excelentíssimo Juiz Conselheiro Serra 
Batista que, como eu, se disponibilizou 
para o exercício deste cargo. 

Coube-me a mim exercê-lo. Mas 
estou plenamente convicto de que 
também ele o desempenharia com 
distinção.  

Impõe-se ainda que, nesta 
cerimónia, me dirija ao Excelentíssimo 
Juiz Conselheiro Bravo Serra, meu 
ilustre antecessor, que hoje cessa 
funções e a quem desejo as maiores 
felicidades. 
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Inicio funções, num momento em 
que o país e os Juízes portugueses se 
confrontam com grandes e graves 
dificuldades e em que se encontra 
aberto um ciclo de importantes 
reformas das leis estruturantes do 
judiciário (organização e funcio-
namento do sistema judiciário; 
redefinição dos quadros de pessoal; 
alteração do estatuto profissional e leis 
de processo). 

Sabem como procuro, sejam quais 
forem as circunstâncias, buscar os mais 
amplos consensos, e que nisso ponho 
todo o meu empenho e todas as minhas 
capacidades. Mas sabem igualmente 
como sou capaz de assumir rupturas, 
com coragem e determinação, quando 
entendo que por elas passam, 
incontornavelmente, os superiores 
interesses da Instituição que sirvo e que 
me comprometo, acima de tudo, 
defender. 

Nessa perspectiva, gostaria que o 
mandato ora iniciado se caracterizasse 
por um diálogo permanente e franco, 
em primeiro lugar, com todos os vogais 
do CSM, independentemente da sua 
designação ou proveniência, de molde a 
conferir à actividade deste Órgão o 
máximo de rigor, competência, 
transparência e mais eficiente gestão, 
tentando ainda que recupere a sua 
credibilidade interna e externa e se 
mantenha como órgão de salvaguarda 
institucional prestigiado. 

Diálogo e estreito relacionamento 
que desejo firmemente estender 
também à Senhora Ministra da Justiça, 

Senhores Presidentes do Tribunal 
Constitucional e do Supremo Tribunal 
Administrativo, Senhora Procuradora-
Geral da República, Senhor Bastonário 
da Ordem dos Advogados e Senhor 
Presidente da Associação Sindical dos 
Juízes, com vista à busca de um 
alargado consenso sobre soluções que, 
preservando a independência e 
dignidade dos Juízes, permitam alcançar 
para a Justiça bem maior eficácia e 
prestígio. 

Mas o diálogo há-de estender-se 
igualmente aos Juízes, através da 
realização de deslocações periódicas 
aos Tribunais, para os ouvir e saber das 
suas dificuldades, tentando, depois, 
obter respostas adequadas à respectiva 
superação. E tudo isto acompanhado de 
reuniões periódicas com os Senhores 
Presidentes das Relações e das 
Comarcas, procurando e estimulando a 
criação e manutenção de um clima de 
recíproca e sã confiança, propício à 
obtenção de ganhos colectivos na 
gestão dos respectivos tribunais. 

Para além desse diálogo 
institucional cooperante, importa que 
sejam tomadas iniciativas perante o 
poder legislativo, não só intervindo 
activamente no processo legislativo em 
curso, mas também apresentando 
propostas concretas com vista ao 
aperfeiçoamento da organização 
judiciária e melhor funcionamento da 
Justiça. 

Para o efeito, tenciono propor ao 
Conselho a criação de grupos de 
trabalho que apresentem projectos que 
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o habilitem a apresentar pro-postas 
fundadas e reestruturantes do 
Judiciário.  

O primeiro grupo de trabalho 
destina-se a apresentar, a breve trecho, 
um projecto relativo ao Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, que deve ser uno, 
nele se concentrando todas as normas 
de conteúdo e alcance estatutário, 
mormente as referentes ao CSM, e se 
afaste a propensão legislativa mais 
recente para a sua dispersão por leis 
sem o valor reforçado daquele, e em 
que, nomeadamente, se equacionem os 
aspectos seguintes: 

— tipificação das respectivas 
infracções disciplinares; 

— se pondere a verdadeira dimensão 
da condição de Juiz, com as limitações 
de vária ordem que comporta e se 
acentue a sua relevância e valorização 
em termos remuneratórios condignos, 
que funcione como garante da inde-
pendência e trave a sua degradação; 

— se densifique o conceito de jurista 
de mérito (através de grau académico, 
experiência e idade, etc.), para efeitos 
da sua admissibilidade ao concurso de 
graduação para acesso ao STJ; 

— se alargue o mandato dos vogais 
eleitos para o CSM pelos seus pares para 
4 anos, ou seja, a passe a ter duração 
igual ao dos vogais eleitos pela 
Assembleia da República, mas se proíba 
a sua renovação; 

Sem prejuízo da imediata 
intervenção activa nas reformas em 
curso, designadamente, a nível da 
reorganização judiciária, definição das 
competências do Juiz Presidente da 

comarca, com a rejeição, neste campo, 
da proposta tricefalia gestionária e a 
defesa da não implementação 
simultânea dessa reforma, em todo o 
país, mas antes que tal se faça 
faseadamente, com calendarização logo 
definida, de modo a prevenir e evitar o 
risco de se poder lançar o sistema 
judiciário num caos de efeitos 
imprevisíveis, e defesa da necessidade 
de constituição, ao nível da 2ª instância, 
de um quadro complementar de juízes 
(a chamada Bolsa), pretende-se, com o 
segundo grupo de trabalho, que 
apresente proposta de regulamentação 
da reorganização judiciária que vier a 
ser aprovada, a incidir designadamente 
sobre os pontos seguintes: 

— definição de critérios de 
nomeação dos juízes presidentes das 
comarcas que terão de assentar 
primordialmente no mérito e 
competência de gestão; 

— definição dos critérios a utilizar 
pelo juiz presidente na reafectação de 
processos ou de juízes, de modo a 
assegurar-se a uniformidade de 
procedimentos e o respeito cabal pelos 
inerentes princípios constitucionais, 
designadamente o do juiz natural; 

— reponderação dos Valores 
Processuais de Referência aprovados na 
Deliberação do CSM de 13-03-2012, no 
contexto da nova organização 
judiciária; 

— criação no CSM de uma estrutura 
representativa dos juízes presidentes 
das comarcas, com vista a proporcionar 
a reflexão, estudo e uniformização dos 
procedimentos tendentes à sua 
eficiente organização e gestão. 
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No entanto, outras ingentes tarefas 
clamam por imediata intervenção, a 
primeira tem a ver com a efectiva 
implementação do gabinete de 
comunicação que sirva de interface 
esclarecedor entre os tribunais e a 
comunicação social, assumindo o CSM o 
papel de «voz do judiciário», 
transmitindo, sempre que oportuno, à 
sociedade e aos meios de comunicação 
a realidade verdadeiramente ocorrida 
em feitos judiciários que alcançam eco 
numa e noutros. 

A segunda prende-se, por sua vez, 
com a concretização dos proce-
dimentos tendentes à completa 
autonomia financeira do CSM de forma 
a que o seu orçamento venha a ser 
dotado também com as verbas 
necessárias para pagamento dos 
montantes remuneratórios dos juízes de 
1ª instância, ficando, em substituição da 
DGAJ, com a responsabilidade por esse 
pagamento, ainda que transitoriamente 
e enquanto não for possível a alocação 
de outros meios, com recurso à 
colaboração das Relações no que 
respeita ao respectivo processamento. 

Estas tarefas essenciais natu-
ralmente que exigem, para além da 
vontade inabalável de as prosseguir, a 

disponibilização de meios humanos e 
recursos financeiros que, infelizmente, 
não têm sido concedidos ao Conselho 
Superior da Magistratura. 

Espero que, apesar da crise que 
atravessamos, os poderes legislativo e 
executivo não deixem de dotar o 
Conselho, dos necessários meios e 
recursos que lhe permitam realizar os 
mencionados pontos, desse modo, 
tornando possível alguma mudança 
para melhor no sector da Justiça. 

Veremos o que o futuro nos reserva, 
nesse campo.  

No que me toca, cá estarei sempre 
disponível e empenhado na defesa da 
eficácia do funcionamento do Poder 
Judicial, da sua independência, 
dignidade e prestígio. 

Muito mais haveria a dizer. Não 
quero, porém, continuar a abusar da 
vossa paciência. Este momento precisa 
menos de palavras e mais de acções que 
credibilizem a Justiça. 

Termino, pois, com o meu renovado 
muito obrigado a todos pela vossa 
presença. 

[António Joaquim Piçarra] 



DISCURSOS 

 
Boletim Informativo CSM | s5 #1 fev16 | 25 

 

 
 

 

No dia 02 de Setembro de 2013, pelas 
15:00 hr., decorrereu no Auditório do 
Conselho Superior da Magistratura, a 
tomada de posse do Juiz de Direito 
Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira 
como Juiz-Secretário do CSM, na 
sequência de nomeação pelo 
Plenário de 11 de Junho de 2013 [cfr. 
Deliberação (extracto) n.º 1505/2013, 
DR, II, de 26-07-2013]. 

 

O acto teve a presença de Suas 
Excelências o Presidente do 
Supremo Tribunal de Justiça, Juiz 
Conselheiro António Silva Henriques 
Gaspar e do Vice-Presidente do 
Conselho Superior da Magistratura, 
Juiz Conselheiro António Joaquim 
Piçarra, que usou da palavra, seguido 
do empossado. Infra, o discusso do 
Juiz Secretário empossado. 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente do  

 

Excelentíssimo Senhor  Presidente do 
Supremo Tribunal de Justiça 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente 
do Conselho Superior da Magistratura 

Excelentíssimos Membros do Conselho 
Superior da Magistratura 

Excelentíssimos Senhores Juízes 
Desembargadores 

Excelentíssimos Senhores Inspectores 
Judiciais 

Excelentíssima Senhora Chefe de 
Gabinete do CSM 

Excelentíssimos Senhores Juízes de 
Direito 

Senhores Dirigentes, Secretários de 
Inspecção e Funcionários do CSM 

Ilustríssimas Senhoras e Senhores 

Posse do Juiz Secretário do CSM 
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Honrou-me o Conselho Superior da 
Magistratura, através dos seus Egrégios 
Membros, ser nomeado Juiz Secretário 
deste Nobre Órgão. É um privilégio 
inaudito, que de forma reconhecida me 
faz cingir de preito e do correspondente 
zelo, empenho e responsabilidade que 
ao tomar posse assumo perante esta tão 
Insigne Assistência. 

Excelentíssimo Senhor Vice-
Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura, 

Permita-me que reproduza perante 
Vossa Excelência as palavras do Nobel 
da Paz Nelson Mandela, escritas em 
1975: «a honestidade, a sinceridade, a 
simplicidade, a prontidão para servir os 
outros, formam a base da nossa vida». 

Estou certo que foram estes 
princípios, que todos lhes reconhecem, 
alicerçados por uma experiência ímpar 
de gestão de um Tribunal Superior e por 
um projecto de união dos Juízes, de 
todos os Juízes, que constituíram a 
pedra angular do presente mandato. 
Ainda que bem ciente das dificuldades, 
sinto-me agraciado por ter sido incluído 
nesse desiderato, que - como também já 
o foi declarado -, é de todos os Membros 
do Conselho Superior da Magistratura. 
Bem-haja, pois, pela magnanimidade 
com que a todos nos nobilita e que a 
mim, em particular, fortifica o voto de 
lealdade para com Vossa Excelência. 

* 

Ilustríssima Audiência, 

Estou penhoradamente grato pela 
distinção da presença de todos. 

Seja-me contudo concedido que 
dirija breves saudações; uma, de índole 

pessoal; outra, na vertente do 
relacionamento profissional do meu 
antecedente exercício funcional como 
Adjunto de Gabinete deste Conselho. 

Em primeiro lugar, à minha família, 
aqui representada pela minha esposa e 
filha, enquanto ancoradouro firme e 
alicerce de amparo e de estímulo, 
conferindo sentido ao sacrifício que 
implicará para as suas vidas pessoais e à 
entrega que ora abracei. 

Homenageio ainda os Eminentes 
Juízes Desembargadores Dr. Afonso 
Henrique Cabral Ferreira e Dr. Duro 
Mateus Cardoso, que nos mandatos 
anteriores foram meus Chefes de 
Gabinete, compreensivos, longâni-mos 
e probos e cujo saber fica em mim 
marcado de forma indelével. 

Enobreço a Dra. Maria João Vasques 
Sousa Faro, Distinta Juíza Secretária no 
mandato 2007-2010, com a qual fui 
introduzido à verdadeira noção da árdua 
natureza da função, mas também ao 
prag-matismo, sageza prática e 
percepção de responsabilidade 
necessários para uma habilitada gestão. 

Ao Dr. Luís Miguel Martins, Juiz 
Secretário cessante, faço votos de 
continuação de sucesso na sua carreira 
profissional, agora de regresso ao 
Tribunal que, coincidentemente, 
também é o meu. 

* 

Excelências, 

Não é minha pretensão abusar da 
vossa paciência. Outorguem-me 
contudo a condescendência para uma 
breve reflexão. 
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O Conselho Superior da 
Magistratura não é apenas um 
organismo administrativo de gestão, 
inspecção e disciplina mas - na sua 
verdadeira essência - o Órgão 
Constitucional ao qual compete 
assegurar e salvaguardar as garantias 
reconhecidas aos Juízes enquanto 
titulares de um poder soberano do 
Estado.  

Se aos Membros - maxime ao 
Plenário - compete definir a política 
estrutural de intervenção do CSM, 
cumpre ao Juiz Secretário executá-la na 
substância, plena e integralmente.  

Sustentando-me no discurso de 
tomada de posse de Sua Excelência o 
Senhor Vice-Presidente, justifica-se que 
uma das áreas prioritárias de actuação 
do Juiz Secretário, no âmbito estrito das 
competências de organização interna 
previstas no artigo 155.º, do Estatuto 
dos Magistrados Judiciais, incida 
precisa-mente no reforço da 
dignificação e transparência, 
designadamente mediante a 
implementação de mecanismos e 
funcionalidades potenciadores e 
facilitadores da eficiência, da 
proximidade e da comunicação 
bidireccional entre os Juízes e o CSM, 
para cuja concretização agradeço as 
observações e sugestões de todos. 

Nesta senda, recordo uma recente 
crónica impressa no Jornal de Negócios 
(de 02-08-2013), a propósito das 
estátuas da Sala de Sessões da 
Assembleia da República, que 
representam a Constituição, a 
Diplomacia, a Lei, a Jurisprudência, a 
Justiça e a Eloquência. O projecto inicial 

previa que fossem revestidas a 
mármore, mas o decurso do tempo e a 
falta de recursos financeiros têm-nas 
mantido em simples gesso.  

Convertendo esta crónica em 
parábola, é do interesse do Estado e da 
Sociedade que o Conselho Superior da 
Magistratura seja dotado de todos os 
meios necessários e adequados à total 
implementação da Lei que aprovou o 
seu regime de organização e 
funcionamento (Lei n.º 36/2007, de 14 
de Agosto), iniciada em 2009 mas ainda 
muito coarctada por via de tais 
limitações conjunturais, que quais 
estátuas de gesso sem revestimento de 
mármore, têm obstado à efectiva 
autonomia administrativa e financeira 
estatuída naquela Lei. 

Sem prejuízo, esses «meios» não 
podem ser perspectivados apenas na 
vertente material, pois ainda que esta 
tenha o condão de condicionar 
significativamente o estímulo, é apenas 
e tão só um vector instrumental do 
substracto humano, cuja vontade, 
entrega e compromisso constitui o 
verdadeiro motor de condensação e de 
superação das arduidades, objecções ou 
impedi-mentos.  

Aproxima-se com a nova 
organização judiciária um movimento 
judicial cuja extensão não tem 
precedentes. Por outro lado, o desafio 
da excelência da contemporaneidade e 
a integral efectivação das competências 
e atribuições deste Órgão 
Constitucional, baluarte do Poder 
Judicial, demandam uma modernização 
procedimental, com tramitação 
electrónica de todo o expediente 
administrativo, inspec-tivo, disciplinar e 
contencioso, mediante uma gestão 
integrada e dinâmica de conteúdos e 
dos recursos humanos. Este 
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desenvolvimento funcional é uma 
exigência da própria sociedade civil, 
conforme resulta das conclusões do 
recente estudo «Justiça económica em 
Portugal - o sistema judiciário» 
promovido pela Fundação Francisco 
Manuel dos Santos. Fazendo jus ao 
sentido de responsabilidade, bem como 
da distinção ínsita ao exercício de 
funções nesta Casa, apelo ao 
envolvimento espontâneo e dedicado de 
todo substracto humano para, em 
conjunto, elevar os serviços deste 
Conselho a paradigma exemplar do 
Estado. 

* 

Excelentíssimo Senhor Presidente do 
STJ; 

Excelentíssimo Senhor Vice- 
Presidente do CSM; 

Senhoras e Senhores, 

Já o dizia Napoleão Bonaparte: «um 
bom esquema vale mais que um longo 
discurso». É esse esquema que importa 
ser delineado. Mais do que longos 
discursos, como este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas os esquemas eficientes 
reclamam sabedoria. Ora, esta, segundo 
o milenar provérbio de Salomão, 
fortalece o entendimento, prova-se na 
instrução e em palavras de prudência 
(Bíblia, Provérbios 1:2; Eclesiastes 7:19).  

Conforme escreveu Fernando Pessoa 
no seu Livro do Desassossego, o 
recipiente da sageza é «aquele que se 
dispõe que os acontecimentos 
exteriores o alterem minimamente e, 
para isso, precisa couraçar-se, 
cercando-se de realidades mais 
próximas de si do que os factos, e 
através das quais os factos, alterados 
para de acordo com elas, lhe chegam», 
ou seja, o bom esquema, mais do que um 
discurso, só é concretizável pela 
interessada auscultação dos que nos 
cercam, pela valorável ponderação dos 
desafios e dificuldades e pela incessante 
colaboração empenhada de todos, 
relativamente à qual procurarei dar o 
exemplo. 

Muito obrigado. 
 

[Joel Timóteo Ramos Pereira] 
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1. A justiça portuguesa está 
confrontada com os desafios da 
contemporaneidade, com a desordem e 
a fragmentação de modelos políticos e 
sociais, e com as incertezas e a 
instabilidade das referências no 
desassossego das crises. 

Neste contexto tão complexo, na 
urgência e emergência impostas pela lei, 
que nos deixaram com tempo escasso 
para fazer o que exige tempo, Vossas 
Excelências foram nomeados, por 
escolha do Conselho Superior da 
Magistratura, Juízes Presidentes das 

novas comarcas criadas pela Lei de 
Organização do Sistema Judiciário. 

A escolha foi o resultado de um 
procedimento que o Conselho consi-
derou adequado, nas circunstâncias do 
tempo em que teve de decidir. 

Um procedimento tão complexo, 
tanto pela natureza, como pelas 
circunstâncias, suscita sempre algumas 
questões, que serão decididas de acordo 
com os procedimentos legais. 

Mas Vossas Excelências iniciam 
funções com a legitimidade inteira. 

Saúdo a todas e a todos pela 
disponibilidade ao serviço de um dever, 
para enfrentarem a experiência e 
assumir o risco em testar um modelo de 

Posse dos Juízes Presidentes dos Tribunais de Comarca 

30-04-2014 | Discurso de Sua Excelência, o Presidente do STJ e do CSM 
Juiz Conselheiro Dr. António da Silva Henriques Gaspar 
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organização sobre que não poderemos 
fazer juízos apriorísticos, cuja valia 
necessita da prova do quotidiano de 
«fazer e medir». 

2. Na vasta literatura sobre a 
matéria e nos estudos dedicados na 
Europa e nas Américas desde há 20 
anos, mas particularmente a partir do 
início do século, a judicial governança - 
na tradução possível do nome da coisa, 
a «governança» da justiça - vem sendo 
uma questão central da organização e 
funcionamento dos sistemas de justiça. 

Nas mais recentes abordagens, a 
acção dos tribunais não pertence já 
exclusivamente ao âmbito da compe-
tência judicial, nem à função de dizer o 
direito, mas constitui também fonte de 
responsabilidade política. 

A compreensão dos factores que 
organizam a interacção dos actores, a 
dinâmica dos processos e as regras de 
funcionamento numa abordagem 
interdisciplinar de desempenho do 
sistema judicial - a independência, a 
eficiência, a efectividade pelos resul-
tados e a acessibilidade supõem um 
equilíbrio, racional e sistémico, sem 
maximização que separe qualquer das 
dimensões. 

Por isso, quando se fala de 
«governança» da justiça é necessário 
aceitar, interiorizar e compreender a 
interdependência entre as duas 
dimensões - a dimensão judicial e a 
responsabilidade perante os cidadãos 
pelos resultados da acção de um sistema 
tão complexo como é o sistema de 
justiça. 

3. A independência judicial exerce-
se na decisão dos casos e das causas que 

são presentes nos tribunais para decisão 
do juiz, com a consequente 
responsabilidade pela condução do 
procedimento de decisão. 

Por seu lado, à administração 
compete agir com a finalidade de 
adequar a organização dos tribunais ao 
serviço da justiça e dos cidadãos, 
assegurando o apoio ao exercício da 
função do juiz, mas sem interferir com 
este exercício. 

A posição dos tribunais nas demo-
cracias modernas, e as exigências 
acrescidas tanto de independência, 
como de eficiência, suscita novas 
questões, não tanto na afirmação do 
valor e das condições objectivas e 
materiais da independência - que é um 
axioma constitutivo, mais do que 
constitucional - mas na responsa-
bilidade pela organização e pelo 
funcionamento dos tribunais: a 
accountability - jargão não traduzível 
que pode significar responsabilidade e a 
obrigação de prestar contas segundo os 
procedimentos da lei. 

A independência como valor impõe a 
cada juiz, por si, no pensamento, na 
formação axiológica, no foro íntimo, na 
acção e na revelação externa do 
julgamento, que se assuma liberto de 
qualquer outra vinculação que não 
sejam a Constituição, a lei e o respeito 
pelos princípios fundamentais. 

Na teoria e nos princípios funda-
dores das constituições da democracia, 
a independência dos juízes e dos 
tribunais é também condição da 
imparcialidade subjectiva e objectiva, e 
garantia dos cidadãos e elemento 
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essencial e primeiro da confiança e da 
protecção contra o arbítrio. 

A acção e as condições de 
funcionamento dos tribunais têm, 
porém, de assegurar com eficiência os 
direitos dos cidadãos, que dependem da 
independência dos juízes, mas também 
por meio de uma organização que 
permita obter qualidade processual e 
substancial, respeitar tempos 
adequados de duração e decisão de uma 
causa, e garantir proporcionalidade 
entre os recursos orçamentais e os 
resultados. 

4. Tradicionalmente os juízes - e não 
apenas entre nós - têm associado a 
independência tanto aos proce-
dimentos e à substância da decisão, 
como à própria organização e 
administração dos tribunais; para a 
função de julgar, o modelo de 
administração e gestão tem consti-
tuído um anátema e não colhe, por 
regra, o favor da tolerância dos juízes. 

A gestão introduz, por vezes, 
tensão entre o acto jurisdicional e o 
tratamento dos fluxos processuais. 

É uma verificação que podemos 
fazer em outros sistemas do nosso 
modelo cultural. 

Mas estamos num tempo de 
emergência de novas - ou outras 
concepções; novas exigências 
impõem-nos diferentes abordagens, 
mas não poderemos alienar o que é 
essencial e inalienável. 

O acto jurisdicional tem custos, 
ficando tributário das condições e da 
realidade concreta de cada jurisdição. 

A coordenação entre a organização 
eficiente do tribunal e a função judicial 
constitui a pedra de toque ou o ponto 
crítico do caminho que hoje começam a 
caminhar.  

A nova LOSJ quer acolher o sentido 
das tendências mais recentes dos 
estudos e investigações sobre a 
governança judicial, que apontam para 
a construção de modelos de 
organização dos tribunais de acordo 
com critérios e regras próprias, 
adaptando no âmbito judiciário 
conhecimentos, práticas e experiências 
de gestão recolhidos de outros campos 
de actividade. 

Estando os tribunais exclusi-
vamente ao serviço da justiça e dos 
cidadãos, a organização dos tribunais 
tem de ser estruturada por modo a 
garantir qualidade do serviço, avaliada 
através de factores que possam ser 

 

 “ Os magistrados desempenham a 
sua missão ao serviço do interesse 
público; a defesa do interesse público 
e a realização da justiça são os seus 
únicos incentivos.  

A possibilidade de fixação de 
incentivos para os tribunais, numa 
espécie de «quadro de honra», seria 
perturbadora, afectando mesmo a 
própria dignidade do exercício da 
função judicial”. 
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facilmente identificáveis e 
compreendidos. 

O tempo e a medida adequada do 
tempo de duração dos - de cada um - 
dos processos; a consistência e a 
precisão na aplicação da lei; as 
condições de acesso à justiça e a atitude 
relativamente aos cidadãos que 
recorrem ao tribunal; a imparcialidade e 
a construção das percepções sobre a 
imparcialidade constituem índices 
comuns de verificação do rigor e da 
qualidade da organização. 

No plano estratégico, a gestão de 
cada tribunal deve identificar e adaptar 
os métodos mais adequados para 
alcançar os melhores resultados - meios 
humanos e materiais; acompa-
nhamento da actividade e medição da 
qualidade da organização; decisões 
atempadas; atenção especial às 
estruturas de apoio ao juiz e à função de 
julgamento. 

Deverá ter o domínio dos custos, 
dispor de indicadores performativos, 
avaliar as taxas de resolução e 
monitorizar os tempos de decisão, 
prevenindo situações de congestão 
processual 

Mas em equilíbrio difícil, é 
necessário saber identificar e prevenir 
afloramentos subliminares de uma 
perspectiva de parametrização, 
exclusivamente produtivista, e de visão 

do tempo que comanda uma qualquer 
cadeia de produção, transpondo para a 
justiça o modelo de gestão empresarial 
em regime de mercado. 

Os magistrados desempenham a sua 
missão ao serviço do interesse público; 
a defesa do interesse público e a 
realização da justiça são os seus únicos 
incentivos.  

A possibilidade de fixação de 
incentivos para os tribunais, numa 
espécie de «quadro de honra», seria 
perturbadora, afectando mesmo a 
própria dignidade do exercício da 
função judicial.  

5. A função dos juízes presidentes 
que a nova lei desenha tem de ser, na 
essência, interpretada como 
administração, coordenação e gestão, 
adaptada às condições humanas, 
materiais e substanciais - e 
constitucionais - da actividade e da 
função judicial. 

A reorganização do sistema de 
justiça no modelo da LOSJ torna 
também urgente uma nova abordagem 
de todo o regime das inspecções 
judiciais, tanto na ordenação das 
finalidades como nos procedimentos. 

Fica-vos cometida, Senhoras e 
Senhores Presidentes, a responsa-
bilidade democrática pela organização, 
planeamento e gestão dos recursos 
humanos, materiais e funcionais dos 
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tribunais, administrando a estrutura de 
suporte aos procedimentos de decisão. 

Mas com intersecção necessária e 
complementar, sem espaços 
sobrepostos com o exercício da função 
jurisdicional e a reserva da jurisdição e 
da independência dos juízes. 

Neste ponto crucial estará a chave 
de leitura e de interpretação do modelo, 
que vai exigir, certamente, reflexão e 
reconversão e modernização de 
culturas, geralmente sedimentadas por 
indução, mas sem suficiente reflexão e 
densidade teórica. 

Numa síntese, com a aparência 
formal de um slogan, mas com a força e 
a substância de um princípio: à 
administração o que é da administração, 
e à jurisdição o que é da função 
jurisdicional, sem sobreposição de 
espaços, mas também sem confusão de 
papéis. 

As funções dos juízes presidentes na 
gestão de meios humanos e na gestão 
processual, tal como enunciadas na lei, 

exercidas em coordenação estreita com 
o CSM, dirigindo-se também aos juízes, 
são todas competências de 
administração, deixando intocado o 
âmbito material da jurisdição. E assim 
terão de ser compreendidas. 

Tem de ser devidamente entendida a 
distinção entre a gestão processual e a 
direcção do processo. 

A boa compreensão dos limites 
prevenirá espaços de conflitualidade 
artificial na governança judicial, 
reduzindo a tensão entre as dimensões 
da accountability e da independência 
judicial. 

Acompanho-vos neste momento, 
consciente do sentido e da natureza das 
exigências que vos são pedidas, mas 
com a tranquilidade de saber da vossa 
competência e do vosso 
comprometimento. 

Desejo, para todas e para todos, as 
maiores venturas e imenso êxito no 
desafio - e na aventura - que agora 
começa. 
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   Exmo. Senhor Presidente do STJ e do CSM 

Exmo. Senhor Presidente da Relação de 
Lisboa e Exma. Senhora Vice- Presidente da 
Relação de Coimbra 

Exmos. Senhores Director, Director-Adjunto 
do CEJ, Coordenadores e Docentes 

Exmos. Senhores Vogais do CSM 

Exmo. Senhor Juiz Secretário 

Exmo. Chefe e Adjuntos do Gabinete 

Exmos. Senhores Juízes estagiários 
empossados 

Senhores funcionários 

Restantes pessoas presentes 

 

 

No termo deste acto de posse 
conjunta dos Juízes em regime de 
estágio, do 30.º Curso Normal de 
Formação, permitam-me duas 
breves e singelas palavras. 

As primeiras, para cumprimentar e 
agradecer penhoradamente a todos os 
que se dignaram estar presentes, neste 
acto, conferindo-lhe maior nobreza e 
dignidade e simultaneamente para 
expressar a honra que naturalmente 
sinto em ter conferido posse a estes 
novos Colegas, no edifício em que se 
encontra instalado o Conselho 

Posse dos Juízes Estagiários do XXX Curso Normal 

Discurso de Sua Excelência, o Vice-Presidente do CSM 

Juiz Conselheiro Dr. António Joaquim Piçarra 

02-09-2014 
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Superior da Magistratura, Casa a que 
a partir de agora também pertencem. 

Sejam bem-vindos. Desejo since-
ramente que se sintam bem entre nós, 
neste corpo único que constitui a 
Magistratura Judicial.  

O CSM não pretende ficar reduzido 
às tarefas burocráticas de gestão e de 
disciplina dos Juízes. Sem extravasar 
as suas legais competências, é 
também sua crescente preocupação, 
apoiar os Juízes em tudo o que lhe for 
possível e se justificar. 

 Tudo fará, pois, para em estreita 
cooperação com o CEJ e os vossos 
formadores, vos ajudar nestes 
primeiros passos.  

Depois de um longo percurso 
formativo extremamente exigente de 
cerca de dois anos, antecedido 
também do período de preparação 
para admissão ao CEJ, eis que iniciais 
uma nova, mas não menos exigente, 
etapa, para a qual tenho a certeza 
estais habilitados, pois revelastes já 
qualidades, conhecimentos técnicos, 
capacidades e atributos pessoais para 
o desempenho da nobre função que 
hoje vos foi confiada, a de administrar 
a justiça em nome do povo, aplicando 
a lei ao caso concreto, em prazo 
razoável, através de um processo 
equitativo e justo que assegure o 
equilíbrio das prestações. 

Por essa razão, quero felicitar-vos 
e dizer-vos publicamente que devem 
estar orgulhosos do caminho até 
agora trilhado. 

A partir de agora, uma nova fase 
começa nas vossas vidas. Não sereis 
mais formandos como auditores de 
justiça, mas como juízes estagiários 
que dão os primeiros passos na 
antecâmara do exercício efectivo da 
função de julgar, sendo, por isso, 
acrescida a vossa responsabilidade, de 
hoje em diante. 

Ireis contar ainda com o 
indispensável auxílio e anteparo dos 
vossos formadores no processo de 
tomada de decisão, mas tereis já de 
enfrentar a árdua tarefa de dirigir as 
sessões das audiências de julgamentos 
e outras diligências, de conduzir os 
processos que vos serão confiados e 
expressar os fundamentos da vossa 
livre convicção da justiça que deverá 
proceder no caso concreto. 

Relembro que a função primordial 
do julgador ocorre e manifesta-se na 
decisão sobre a matéria de facto. Com 
ou sem base instrutória, com ou sem 
temas de provas, a fixação da 
factualidade em que se alicerça a 
solução jurídica continua a ser a pedra 
angular do nosso ofício. 

Em todo o processo da definição da 
vossa convicção, os momentos de 
dúvida acompanhar-vos-ão, 
impondo-se uma profunda e 
permanente introspecção que, aliada 
também a íntima ponderação, 
permitir-vos-á a prolação de uma 
decisão sólida, segura e justa. 

Para isso há que ter sempre 
presente que a verdade declarada pelo 
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juiz depende sempre da audição e do 
perscrutar da verdade dos outros. Esse 
será o caminho mais idóneo para que 
a vossa justiça seja respeitada e 
validada pela comunidade, ou seja, por 
aqueles em nome de quem é 
administrada. 

Neste momento de alegria e sem 
qualquer laivo de paternalismo, ouso 
indicar-vos alguns conselhos, que 
reputo indissociáveis de um bom 
desempenho funcional, advindos não 
só da minha longa experiência, mas 
principalmente dos ensinamentos que 
recolhi de Distintos Juízes com quem 
tive o privilégio de trabalhar e 
aprender. 

Antes de mais, procurem pautar a 
vossa conduta pela honestidade 
pessoal e profissional, imparcia-
lidade, isenção e bom senso;  

Presidam às diversas diligências, de 
maneira calma e elevada, usando, se 
necessário, tom firme, mas sempre 
sereno; Nada de arrogância, altivez ou 
desrespeito para com os demais 
intervenientes, sejam partes, advo-
gados, testemunhas, peritos ou 
oficiais de justiça;  

Procurem criar, no vosso tribunal 
ou secção, com os outros Magistrados 
Judiciais ou do Ministério Público, 
advogados e oficiais de justiça uma 
relação de colaboração franca e leal, 
geradora de disciplina, de respeito e 
confiança mútuos; 

Saibam compreender os conflitos 
humanos submetidos à vossa apre-

ciação, assinalando, sempre com 
argúcia, o bom relato da matéria de 
facto pertinente a cada caso e 
acrescentando também a atinente e 
convincente argumentação jurídica;  

Procurem associar a vossa elevada 
preparação intelectual e cultura 
jurídicas à indispensável sabedoria e 
conhecimento sobre os homens e as 
coisas, que o mesmo é dizer, à vida 
real;  

Mostrem abertura a outros saberes 
e artes, além das questões 
estritamente jurídicas, de modo a 
granjearem conhecimentos culturais, 
económicos e sociais que vos 
permitam serem detentores de uma 
visão crítica apurada da realidade.  

Transmitam o vosso raciocínio, a 
vossa decisão, de modo acessível, 
adaptando a linguagem jurídica aos 
cidadãos, seus destinatários.  

Dediquem-se, cada dia, com total 
entrega e brio profissionais, ao 
trabalho árduo e exigente com que, 
sem qualquer dúvida, quotidiana-
mente tereis de enfrentar;  

Tentem superar as insuficiências 
dos meios materiais e humanos, 
infelizmente ainda existentes no «dia 
a dia» dos tribunais; 

Rejeitem protagonismos desne-
cessários e acatem as decisões dos 
Tribunais Superiores; 
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Subordinem-se às orientações 
administrativas e de gestão do serviço 
emanadas do Conselho Superior da 
Magistratura, nunca confundindo tal 
com intromissão na vossa esfera 
decisória ou independência; 

Tentem encontrar o justo equilíbrio 
entre os imperativos de celeridade e 
eficiência, com a salvaguarda de uma 
justiça efectiva e ponderada, na 
medida em que uma decisão que se 
revele somente célere, exclusivamente 
cronometrada, por contingências 
temporais, em muitos casos, poderá 
não corresponder a uma justiça 
efectiva, mas, ao invés, a uma justiça 
precipitada e desprovida da necessária 
ponderação que o caso concreto exige. 

Conciliem, na medida do possível, 
a celeridade processual com o volume 
de serviço a vosso cargo, evitando 
decisões longas, com excessivos 
considerandos teóricos, a patentear 
uma deslocada erudição em casos que 
podem ser resolvidos com singeleza; 

O Juiz não é um académico e 
quando aprecia e decide os litígios não 
deve ser ou transformar-se num 
exaustivo doutrinador. Pelo contrá-
rio, terá antes de preocupar-se com a 
solução a dar ao caso que tem entre 
mãos, carreando apenas os elementos 
necessários ou indispensáveis à 
decisão; 

Tenham sempre presente e 
reconheçam, com humildade, que não 
sabem já tudo (Ninguém o sabe), pois 
nada se aprende e sabe em definitivo, 
sendo necessária uma permanente 
abertura ao mundo que vos rodeia e 
um saudável espírito de formação e 
aperfeiçoamento permanentes. 

Preocupem-se em dar uma 
imagem de independência e de 
prudência que favoreça a autoridade 
das vossas decisões e a aceitabilidade 
das mesmas pela força moral de que 
se revestem;  

Não descurem a vossa presença e 
compostura, em ordem a que a 
sobriedade desejável das vossas 
atitudes não se confunda com o 
desleixo ou reflicta determinada 
inserção social.  

Sejam moderados no que digam ou 
escrevam e revelem autodomínio 
reflexivo permanente. 

Em suma e abreviando, observem e 
respeitem os princípios constantes do 
compromisso ético, que acolhe e se 
inspira na experiência profissional dos 
Juízes, nos textos doutrinários e 
instrumentos internacionais que se 
têm debruçado sobre o tema da ética 
e deontologia profissional. 

Lembro, porém, que bom Juiz não 
é somente aquele que consegue 
atingir a plenitude das apontadas 
virtudes, mas todo aquele que, em 
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permanente autocrítica se empenha 
no cumprimento honesto e esforçado 
do bem comum que é a realização 
diária da Justiça que os seus 
concidadãos merecem e esperam dele, 
sabendo igualmente, em cada um dos 
seus actos, quer públicos, quer 
privados, dignificar-se como homem e 
cidadão deste tempo. 

Longa vai já esta minha 
intervenção. É tempo de acabar. Não 
quero abusar mais da indulgência do 
Senhor Presidente e da vossa 
paciência.  

Não o faço sem vos endereçar um 
último apelo. 

Num momento em que 
infelizmente o individualismo se 
assume como um valor absoluto, em 

que as relações e os compromissos se 
perpetuam num estado líquido 
inerente, sem solidez suficiente, não 
se esqueçam de cultivar entre vós um 
espírito de camaradagem, de 
entreajuda e de solidariedade 
verdadeiro, através do qual possam 
trocar espontaneamente opiniões, 
discutir questões próprias da vossa 
função, de portas abertas, criando 
pontes para a discussão construtiva de 
posições diferentes; há que contrariar 
alguma da fria realidade e excessiva 
competitividade que se vivem nos 
nossos tribunais, de distanciamento 
entre Colegas e entre todos os que 
servem a justiça, na medida em que 
uma Magistratura coesa, solidária e 
unida, será sempre uma mais-valia 
para toda a comunidade. 

Termino, renovando os meus 
agradecimentos a todos os que se 
dignaram estar presentes a este acto, 
enobrecendo-o, e desejando a todos 
os empossados as maiores felicidades 
pessoais e profissionais. 

Nesta época de profunda mudança 
no Judiciário, a Magistratura e o País 
precisam de Vós para a realização de 
uma Melhor Justiça. Sei que podem 
contar convosco. 

Muito obrigado pela vossa 
atenção. 

 

[António Joaquim Piçarra] 

 

 “(…) bom Juiz não é somente 
aquele que consegue atingir a 
plenitude das apontadas virtudes, 
mas todo aquele que, em permanente 
autocrítica se empenha no 
cumprimento honesto e esforçado do 
bem comum que é a realização diária 
da Justiça que os seus concidadãos 
merecem e esperam dele, sabendo 
igualmente, em cada um dos seus 
actos, quer públicos, quer privados, 
dignificar-se como homem e cidadão 
deste tempo”. 
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   1. O IX Encontro Anual do CSM tem lugar 
num tempo de enormes desafios e num 
momento crucial da história da justiça em 
Portugal. 

Desafios, na resposta às expectativas e às 
exigências dos cidadãos e na reafirmação da 
legitimidade em defesa da cidadania; e 
desafios na construção e na adequação 
humana e material de uma organização, na 
intersecção entre os meios disponíveis e os 
recursos necessários, e no encontro de uma 
racionalidade que é imposta a todo o sistema 
público institucional. 

Na justiça, os desafios são desígnios, 
agregação de ideais e de capacidades para 
caminhar o caminho do futuro.  

Os desafios têm sempre associadas 
imensas dificuldades. 

No início da execução, estamos 
confrontados, como é público, com 
dificuldades do sistema informático de 
tratamento processual. 

Vão ser certamente superadas no tempo 
possível.  

Mas, apesar das dificuldades iniciais, os 
tribunais estão no exercício das suas 
competências, trabalhando e praticando todos 
os dias os actos processuais de acordo com os 
instrumentos e os meios disponíveis. 

O IX Encontro Anual do CSM não vai ser 
condicionado por esta circunstância. 

Abertura do IX Encontro Anual do CSM 

Discurso de Sua Excelência, o Presidente do CSM 

Juiz Conselheiro Dr. António Henriques Gaspar 

12-09-2014 
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Antes, convoca-nos a uma reflexão 
multidimensional, e não sobre factos 
contextuais, na passagem do pensamento 
para a execução, sobre os desafios e as 
dificuldades na construção da nova 
organização do sistema de justiça - 
construção em acção de «fazer e medir» - 
como foram certamente, na história judicial e 
nas suas circunstâncias, os tempos de 
1832/33, 1841, 1874, 1926/7 ou 1973 (para 
não falar da oportunidade perdida do início 
dos anos 90). 

* 

2. O novo modelo de organização do 
sistema de justiça tem pressuposto um modo 
de enquadramento estrutural da 
administração da justiça que possa conjugar-
se melhor com critérios e práticas de gestão. 

A eficiência e a eficácia têm sido 
preocupações políticas da administração da 
justiça. E também nossas e dos cidadãos. 

A gestão e a administração são noções 
complexas e pluri-significativas, implicando 
factores financeiros e orçamentais, 
considerações no plano dos recursos humanos 
e materiais, perspectivas específicas sobre o 
manejamento do processo, desde a direcção 
do processo ao tempo de decisão, ao 
comportamento dos agentes e à avaliação do 
grau de satisfação dos cidadãos. 

Mas a questão própria das noções de 
administração da justiça suscita várias 
interrogações e dificuldades.  

A vastíssima literatura dedicada ao estudo 
das questões da governação - a «governança» 
- da justiça, dá conta das diversas 
perspectivas e da centralidade da discussão 
relativamente aos modelos de organização e 
funcionamento dos sistemas de justiça. 

Os estudos sobre a matéria, frequentes 
desde os anos 90 do século passado, permitem 
salientar que os grandes princípios e os 
diversos modelos enquadram os sistemas de 
administração da justiça, e as relações entre a 
justiça e a administração, em arquétipos 
gerais, com particularidades de um para outro 
sistema nacional de organização. 

O debate continua aberto; a concretização 
dos princípios nos diversos sistemas encontra 
várias formas de expressão e de conteúdos, e 
a determinação das fronteiras entre a 
administração da justiça e o acto de 
julgamento procura as tipologias adequadas 
para determinar a extensão da competência 
administrativa e gestionária. 

O conceito amplo de administração da 
justiça é, por isso, de geometria variável, com 
a plasticidade para integrar uma diversidade 
de modelos. 

Há mesmo, por vezes, sedução por 
ideologias, ou talvez modas, que manifestam 
atracção por teorizações neo-liberais, 
tentando aplicar à justiça perspectivas de 
management próprias dos sectores privados 
da economia, colocando a ênfase nos 
resultados e não nos procedimentos. 

A inadequação dos métodos gestionários 
do sector privado é, porém, patente, porque a 
justiça não fabrica produtos para satisfação 
dos consumidores, nem tem como missão 
produzir a baixo custo para ter mercado e 
lucro; a justiça não pode actuar segundo 
critérios próprios do regime de mercado. 

* 

3. Esta afirmação é axiomática. 

Mas, dito isto, o desafio que todos iremos 
enfrentar, e que temos confiança em 
ultrapassar, passa pela leitura objectiva do 
modelo da lei de organização do sistema 
judiciário e pela interpretação do desenho que 
estabelece para a administração e gestão da 
justiça. 

Há, na lei, uma dimensão orgânica 
diferente, e em muitos aspectos radicalmente 
nova na aparência, na definição do conjunto 
de instituições e órgãos com competência 
para dizer a justiça e na gestão da justiça. 

Mas também com continuidade da 
dinâmica funcional da administração, no 
conjunto dos meios humanos, materiais, 
funcionais e de organização, que permitam 
gerir os tribunais para cumprir e tornar 
efectiva a missão atribuída à justiça. 
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Neste sentido, a administração da justiça 
posiciona-se estrategicamente no 
cruzamento entre organização e 
funcionamento; e neste cruzamento existe 
sempre algum risco de um «conflito de 
territórios» entre o que releva da gestão e da 
administração e o que não pode deixar de ser 
da jurisdição. 

A administração da justiça tem de se 
constituir como uma administração de 
retaguarda, dirigida por um objectivo 
essencial: conjugar o princípio fundamental 
da independência dos tribunais e dos juízes 
com a eficácia da organização e de 
funcionamento da justiça. 

A interpretação e a clarificação prática do 
modelo da lei são essenciais para que as 
funções de administração e jurisdicional se 
não sobreponham ou, pior, conflituem, com o 
risco de paralisar o funcionamento geral da 
jurisdição. 

A instituição judicial, como conjunto 
complexo de órgãos e agentes em permanente 
interacção, com diversidade de competências 
que se exercem através de procedimentos, 
supõe necessariamente a existência de 
estruturas de organização e administração. 

A justiça independente é o pressuposto da 
credibilidade da lei; mesmo nas projecções 
utilitaristas da ciência económica e na análise 
económica do direito, os custos de contexto 
das interpretações divergentes ou imprevistas 
ou os limites jurisdicionais da 
(in)constitucionalidade, sendo mal-amados e 
constituindo riscos para os modelos do 
mercado, são, ainda assim, para os ideólogos 
deste campo, custos e o riscos claramente 
inferiores ao benefício que decorre da 
existência de uma instituição judiciária 
independente. 

A independência dos magistrados no 
julgamento e na decisão não está isolada, 
porém, do funcionamento da instituição; o 
juiz é livre em cada decisão individual, mas 
também deve estar, e está sempre em maior 
ou menor medida, enquadrado em espaços 
agregados de organização. 

Esta agregação, ou o nível organizacional 
da agregação, supõe uma compreensão mais 

fina da independência dos juízes e do 
comportamento dos agentes, fora do 
isolamento ou da solidão consigo mesmo, mas 
na interacção entre o trabalho e a função do 
juiz e as competências e a actividade de 
gestão necessária na administração da justiça. 

Mas interacção sem controlo hierárquico; 
o controlo hierárquico da independência 
constituiria uma contradição nos próprios 
termos. 

* 

4. O modelo de organização judicial 
pressupõe que seja interiorizada esta 
dimensão essencial, que permitirá também a 
prevenção de espaços artificiais de 
conflitualidade no governo da justiça. 

O tema escolhido para este Encontro 
urge-nos à reflexão sobre os desafios da nova 
organização do sistema de justiça. 

Na circunstância e no contexto do 
discurso recorrente sobre a organização, a 
eficiência e a eficácia da justiça são 
apresentadas como o primeiro desafio. 

Enfrentar o desafio exige que sejam 
identificados os objectivos; a identificação 
dos objectivos passa por definir exactamente 
o que significa o jargão ou «lugar-comum» da 
eficiência e da eficácia. 

Tarefa plena de escolhos. 

A eficiência e a eficácia são conceitos 
importados, sendo referidos no campo de 
origem à ordenação e comparação entre 
previsões, objectivos, e resultados, 
considerando os meios disponíveis e 
utilizados, em função essencialmente da 
produtividade. 

Mas os «conceitos nómadas» suscitam 
desconfiança, e não serão inteiramente 
prestáveis no âmbito da organização e da 
administração da justiça.  

A eficiência e a eficácia no domínio da 
justiça devem ser necessariamente noções 
autónomas; não são categorias impostas pela 
razão da economia, por critérios quantitativos 
de produtividade medidos por instrumentos 
de análise económica, mas, diversamente, 
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perspectivadas, axiológica e finalisticamente, 
apenas à realização das missões da justiça. 

Enfrentamos, neste aspecto, uma 
ambiguidade essencial. 

A superação da ambiguidade passa pela 
afirmação de uma cultura de missão, e, 
cedendo na terminologia, pela definição de 
uma estratégia do sistema judicial. 

O movimento de aceleração modifica a 
perspectiva, o uso do tempo, o ritmo de vida, 
e influencia as estruturas temporais da 
sociedade, e também a justiça. 

A aceleração social produz dimensões 
perceptíveis nas mudanças contemporâneas 
da instituição judiciária: aceleração técnica, 
contracção do presente, transformação dos 
horizontes temporais; as instituições são 
capturadas pela aceleração social. 

Devemos estar atentos, pois a vontade de 
acelerar o ritmo pode ter por efeito a redução 
da singularidade do tratamento processual e 
do debate judiciário, e a busca da eficiência e 
da rapidez pode afectar a consideração pela 
qualidade e pelo conteúdo das decisões. 

A estratégia emergente passa por uma 
reflexão prospectiva, e pela renovação do 
pensamento e das culturas internas, através 
da superação de sentimentos de 
individualismo e da prevenção da 
fragmentação. 

* 

5. A missão da justiça não pode ser auto-
definida internamente, nem é elaborada por 
actos de vontade dos seus agentes; a missão 
da justiça é atribuída e imposta como 
imperativo pela Constituição e pela lei. 

Os objectivos estratégicos estão na 
Constituição e na lei. 

A eficiência e a eficácia são, por isso, 
apenas qualificações instrumentais na 
definição de escolhas para alcançar os 
objectivos constitucionalmente definidos. 

Na essência e na substância, a qualidade 
da justiça é o objectivo - o único objectivo - 
que temos de prosseguir e conseguir.  

Para tanto, é nossa obrigação pensar em 
conjunto sobre o que deve ser a qualidade 
exigida à justiça, e quais os meios e os 
instrumentos que permitam alcançar a 
qualidade. 

No exercício de definição de uma 
estratégia é necessário que exista uma 
entidade que possa fazer a síntese; nesta 
perspectiva, a «instância estratégica» só pode 
ser o CSM. 

No rigor, a estratégia é a centralidade das 
escolhas; na posição e função que a 
Constituição lhe atribui, o CSM deve ser o 
verdadeiro regulador do sistema judicial, 
participando decisivamente na construção da 
qualidade da justiça. 

A qualidade é da natureza da substância, 
e só pode ser o resultado de uma complexa 
agregação de factores: as escolhas que 
possam tornar efectivos os objectivos 
estratégicos definidos. 

Para tanto, podemos dizer que dispomos 
de um quadro conceitual sedimentado para 
definir e avaliar a qualidade da justiça: o 
processo equitativo constitui, na substância e 
na forma, o modelo de referência da 
construção da qualidade. 

É a síntese num conceito dos elementos 
que podem construir a qualidade: direito de 
acesso ao tribunal; tribunal independente e 
imparcial; discussão da causa no respeito 
pelos princípios fundamentais da igualdade de 
armas e do contraditório; decisão em prazo 
razoável; disponibilidade de todas as 
garantias de defesa; tempo necessário ao 
exercício dos direitos em igualdade. 

Em consequência, estando os tribunais 
exclusivamente ao serviço da justiça e dos 
cidadãos, a organização tem de ser 
estruturada por modo a garantir a qualidade, 
avaliada através de factores que possam ser 
facilmente identificáveis e compreendidos. 

- o acesso à justiça (direito ao juiz); 

- as condições de acesso à justiça e a 
atitude dos agentes na relação com os 
cidadãos que recorrem ao tribunal; 
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- a imparcialidade e a construção das 
percepções sobre a imparcialidade; 

- a duração do processo, a previsibilidade 
e a optimização do tempo judiciário, que 
constituem índices comuns de verificação do 
rigor e da qualidade da organização. 

- a estabilidade e a previsibilidade das 
decisões que são fonte de segurança jurídica 
para os interessados, 

- a qualidade da relação entre o juiz e as 
partes; 

- a inteligibilidade das decisões proferidas, 
e a possibilidade de obter a execução, coactiva 
se for o caso; 

-a aceitação social da justiça prestada, 
que resulta da legitimidade e da confiança 
que inspira nos cidadãos; 

A qualidade da justiça deve ser avaliada 
num espectro amplo, integrando a montante 
o acesso à justiça, e a jusante a execução das 
decisões. 

A gestão e a administração dos tribunais 
devem, por isso, adoptar os métodos mais 
adequados para alcançar os melhores 
resultados - meios humanos e materiais; 
acompanhamento da actividade e medição da 
qualidade da organização; decisões 
atempadas; atenção especial às estruturas de 
apoio ao juiz e à função de julgamento. 

* 

6. O combate pela qualidade passa pelo 
melhoramento do sistema judiciário no seu 
conjunto. 

Passando dos princípios à execução, a 
eficácia, avaliada pelos resultados conforme 
os critérios do processo equitativo e o respeito 

pelos direitos fundamentais, vista numa 
perspectiva que é também económica, não 
pode ser exclusiva ou essencialmente 
gestionária e economicista. 

A justiça deve ser pensada como missão e 
serviço público, evitando a deriva do caminho 
para a demagogia do discurso importado 
sobre a performance, eficiência e redução dos 
custos; a protecção dos direitos não é função 
da economia; será mesmo dispendiosa e, por 
aí, é anti-gestionária. 

A administração da justiça deve também 
ser, tanto quanto possível, descentralizada.  

Descentralizada no sentido em que são os 
agentes da justiça quem melhor pode 
administrar a justiça ao serviço dos cidadãos, 
no empenhamento contínuo - direi mesmo 
quotidiano - da melhoria da qualidade, 
inventando factores de modernização e 
catalisadores da inovação. 

* 

7. Devemos salientar que a qualidade da 
justiça não pode estar referida ou ligada 
apenas à actuação e à qualidade de cada 
magistrado, no exercício individual e solitário 
do julgamento e da decisão. 

A qualidade da justiça está também na 
organização. 

A escala das unidades - os tribunais - da 
nova organização judiciária foi certamente 
pensada para potenciar os resultados pela 
técnica da concentração, limitando o 
isolamento dos juízes e adaptando métodos 
de gestão nas práticas processuais. 

O estudo e a escolha, coordenada e 
consensual, de métodos de trabalho poderão 
trazer qualidade - respeitando sempre os 
limites e o espaço de intervenção 
independente do juiz. 

Temos que dar como culturalmente 
adquirido que há matérias que são apenas do 
domínio da organização, prevenindo a 
fragmentação dos procedimentos. 

Por exemplo, o estabelecimento de 
protocolos gerais no planeamento e previsão 
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do tempo dos actos do processo segundo as 
várias categorias de processos;  

 - tratamento de casos semelhantes 
através de procedimentos normalizados;  

- fixação prévia dos calendários 
adequados para a sequência processual;  

- coordenação do tempo dos actos, para 
melhor utilização dos espaços;  

- unidade e equilíbrio nos critérios de 
agendamento; 

- métodos de actuação comuns na 
eliminação dos tempos mortos do processo.  

Todas estas são possibilidades de acção do 
domínio da gestão, adaptadas às 
especificidades do sistema de justiça. 

Em outra perspectiva, mesmo no âmbito 
da decisão, não será ofensa ao princípio da 
independência a aceitação de interpretação 
coordenada e de práticas processuais comuns, 
prevenindo a fragmentação sem qualquer 
justificação em matérias que sejam 
exclusivamente instrumentais. 

Devemos também estar conscientes que a 
monitorização da qualidade e o 
acompanhamento dos resultados tornam 
urgente uma reflexão sobre o regime de 
inspecções, tanto na ordenação das 
finalidades como nos procedimentos.  

Esta é uma matéria prioritária. 

* 

8. O discurso actual sobre a qualidade, que 
deveria fazer da justiça um valor de muitas 
faces, próxima do cidadão, com julgamentos 
inteligíveis e uma forma jurídica sem reparo, 
apela essencialmente a uma justiça rápida, 
com poucos custos, quase reduzido a uma 
única dimensão, que prima sobre todas as 
outras - a celeridade e a eficiência. 

Dissecar conceitos como os de «objectivos 
estratégicos», «objectivos processuais», 
«indicadores de medida», sem concessões a 
ideologias subliminares de «parametrização» 
de actividade exclusivamente produtivista, 
impõe-nos, deste modo, uma prudente 

reflexão, afastando a transposição para a 
justiça de um modelo de gestão empresarial 
em regime de mercado. 

Há que ter a prevenção de que os critérios 
de tempo e de custo, bem como o 
desenvolvimento da instrumentação 
informática e das novas tecnologias de 
informação e de comunicação, que não sejam 
pensadas apenas na justa medida da sua 
finalidade instrumental, podem fragilizar as 
identidades judiciárias. 

No campo judiciário, a procura de maior 
rapidez e o culto da celeridade - expressão 
muito marcada, mas que não é da linguagem 
do processo equitativo - pode produzir efeitos 
induzidos de dessincronização, de 
transposição de atrasos de um sector da 
instituição para outro, ou a criação de 
desordens cronófagas. 

Devemos procurar também os equilíbrios 
de sensibilidade entre a concentração, a 
especialização, as diferentes geografias e a 
recomposição da proximidade, e o tempo para 
ouvir as angústias e as esperanças dos 
cidadãos que pedem justiça. 

O tempo e os modelos não podem apagar 
a narrativa simbólica da justiça. 

Tudo são questões na ordem do dia do 
excelente programa do Encontro. 

Estamos actores principais de um 
momento de viragem. 

A urgência de reflexão e de debate sobre 
a reforma da organização judiciária, no início 
do teste de resistência da passagem do 
desenho à construção, faz do IX Encontro um 
forum organizado num tempo muito oportuno 
e incluído na função do CSM como instância 
estratégica da administração da justiça. 

A bem da Justiça, ficaremos muito 
enriquecidos com as comunicações e com o 
debate e reflexões deste Encontro. 

 Desejo a todos bom trabalho. 

[António Henriques Gaspar] 
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   Exmos Senhores: 

Presidente do STJ e do CSM 

Presidentes dos Tribunais Relação 

Procurador-Geral Distrital de Coimbra 

Senhores Vogais do CSM 

Senhores Inspectores Judiciais 

Senhores Presidentes das comarcas 

Senhoras e Senhores Magistrados Judiciais  

Demais pessoas presentes 

 

 

Nos dois dias deste Encontro que agora 
se encerra, tivemos oportunidade de 
realizar um amplo debate e não menor 
reflexão sobre um tema deveras 
importante e bem actual: A Nova 
Organização Judiciária, os desafios e as 
dificuldades que nos coloca.   

Foi possível colher ensinamentos e 
contributos preciosos sobre os vários 
aspectos em que essa temática se 
desdobra (modelos de governação e 
gestão, objectivos estratégicos, 
instrumentos de gestão, órgãos de gestão 

Encerramento do IX Encontro Anual do CSM 

Discurso de Sua Excelência, o Vice-Presidente do CSM 

Juiz Conselheiro Dr. António Joaquim Piçarra 

13-09-2014 
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da comarca e respectivas 
competências…etc.), assumindo especial 
realce a intervenção densa e profunda do 
Senhor Presidente, a exigir uma outra 
leitura e melhor dissecação do seu rico 
conteúdo filosófico e doutrinário sobre os 
desafios e problemas suscitados na 
gestão actual do judiciário, mormente 
pela tentativa de a reduzir a parâmetros 
puramente economicistas. 

Destaque merece também a discussão 
sobre os aspectos e enfoques diversos 
relacionados com o papel, presente e 
futuro, do Conselho Superior da 
Magistratura, o aconselhável 
alargamento das suas competências, a 
sua articulação com os Presidentes de 
comarca e Presidentes das Relações e a 
eventualidade da adoção, no futuro, de 
um único Conselho Superior e 
consagração de um Estatuto Unificado 
para a Magistratura Judicial, passando 
esta a ser constituída também pelos 
Juízes da jurisdição administrativa e 
fiscal. 

Tratam-se, sem dúvida, de matérias 
muito relevantes e que importa continuar 
a discutir mais aprofundadamente, com 
total abertura e serenidade, para que, 
depois de suficientemente amadurecidas, 
se tomem prudentemente as opções 
legislativas mais sensatas e adequadas, 
evitando que delas derivem injustificados 
benefícios ou prejuízos para qualquer 
Juiz. 

A implementação da reforma judiciária 
instituída pela Lei 62/2013, de 26 de 
Agosto constitui, como aqui foi várias 

vezes salientado, um desafio enorme para 
a justiça portuguesa.  

Não é isento de escolhos o caminho já 
iniciado em que a função dos juízes 
presidentes de comarca, desenhada pela 
nova lei de organização do sistema de 
justiça, surge como pedra de toque de 
uma gestão dos tribunais de maior 
proximidade e descentralização. 

Pese embora os caminhos da gestão e 
administração dos tribunais estejam nos 
seus primeiros passos. Todos nós 
(Magistrados, Advogados, Oficiais de 
Justiça, académicos, responsáveis 
políticos e cidadãos) somos chamados a 
reflectir sobre eles, pelo que o Conselho 
Superior da Magistratura, enquanto 
órgão constitucional máximo de gestão 
da magistratura judicial, não podia 
alhear-se. 

A mudança de paradigma na gestão dos 
tribunais judiciais de primeira instância 
que caracteriza a reforma judiciária 
recentemente posta em marcha, exigiu 
que o Conselho Superior da Magistratura 
interviesse, de forma decidida, desde o 
primeiro momento, no enquadramento 
institucional e no acompanhamento 
próximo da experiência de aplicação da 
nova Lei de Organização do Sistema de 
Justiça. 

Assim, no exercício desse dever, o 
Conselho Superior da Magistratura 
participou na definição do conteúdo do 
curso específico de formação de órgãos 
de gestão das novas comarcas, tem tido 
activa intervenção no Grupo de Trabalho 
para a Implementação da Reforma 
Judiciária criado por Sua Excelência a 
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Senhora Ministra da Justiça, intervenção 
essa do maior relevo, como ontem o 
Senhor Secretário de Estado da Justiça 
assinalou, de modo bem enfático e sem 
regatear entusiásticos encómios para as 
Distintas representantes do CSM (Drªs 
Ana Azeredo e Albertina Pedroso). 

Além disso, em devido tempo, apesar 
deste continuar a ser bem escasso, o 
Conselho Superior da Magistratura 
tomou inúmeras deliberações, decisões e 
recomendações impostas pela entrada em 
vigor da Lei, nomeadamente, a nomeação 
dos juízes presidentes das comarcas, os 
agendamentos no período de transição, 
medida que veio a tornar-se muito 
criticada, à época, mas que veio a revelar-
se bem útil, senão até providencial, em 
face dos bem conhecidos problemas da 
plataforma informática, a distribuição de 
processos nas novas unidades orgânicas, 
as orientações para a substituição de 
juízes, o regulamento da afetação de 
processos e de reafetação de juízes ou de 
distribuição de serviço a juízes auxiliares, 
as medidas organizativas de 
enquadramento na área da jurisdição de 
instrução criminal, entre muitas outras, 
tendo ainda efetuado com pleno êxito o 
movimento de todos os juízes de primeira 
instância (o maior de sempre). 

Esta dimensão institucional tem sido 
completada ainda pelo acompanhamento 
próximo e quase permanente da atividade 

dos senhores juízes presidentes de 
comarca, nas numerosíssimas vezes em 
que ele é solicitado, promovendo ainda a 
troca de experiências entre todos, em 
ordem a melhorar o serviço de gestão que 
prestam aos tribunais. 

Neste âmbito, importa dar nota, desde 
já, que a curta experiência gestionária de 
proximidade, ao nível da comarca, 
permitiu dar resposta mais atempada aos 
problemas concretos que se colocaram, 
tudo isso obra dos respectivos 
presidentes, todos eles, sem qualquer 
excepção, vivamente empenhados e 
conhecedores das especificidades da sua 
comarca e de cada uma das suas unidades 
orgânicas. 

Em complemento desta 
descentralização, iniciada já com a 
experiência piloto de 2009 e agora 
estendida a todo o território nacional, 
cabe ao Conselho Superior da 
Magistratura o bem importante papel de 
coordenação das novas comarcas, de 
modo a que o sistema de justiça não se 
fragmente na sua dimensão organizativa, 
condição de sucesso de uma reforma com 
esta envergadura. 

Como dimensão essencial da atividade 
do Conselho Superior da Magistratura 
neste domínio, o apoio à gestão das novas 
comarcas, já não só na perspetiva da 
resolução das dificuldades quotidianas, 
mas na da reflexão sobre dimensões 
relevantes como a da afetação criteriosa 
de recursos, da definição da intervenção 
comarcã face à dos órgãos da 
administração central, da articulação 
com o serviço de inspeções, que necessita 
de ser repensado, da definição de valores 
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de referência processual a que a LOSJ 
alude como sua responsabilidade, e, bem 
assim, na monitorização pelo CSM da 
implementação de métodos de trabalho e 
de execução do planeamento em cada 
comarca, na participação e influência na 
gestão e definição das aplicações 
informáticas, com o relevo que hoje é 
desnecessário afirmar, na criação de uma 
efetiva cultura de reforma, promovendo e 
realizando ações de formação dos juízes 
que tenham as questões da gestão do 
sistema de Justiça e da gestão processual 
como centrais. 

O Conselho Superior da Magistratura 
detém ainda um papel crucial na 
afirmação e concretzação do valor da 
independência dos juízes num novo 
contexto de exercício, mantendo-o com 
todo o vigor, mas expurgando-o das 
invocações erráticas que tantas vezes o 
desfiguram, defendendo decididamente 
que, enquanto titulares do órgão de 
soberania tribunal, os Juízes são 
independentes e imparciais, o que se 
exprime também na indispensável 
intervenção na gestão processual macro, 
em coordenação e colegialidade com o 
juiz presidente, na competência exclusiva 
na gestão do processo e competência 
consultiva na gestão processual das 
respetivas unidades orgânicas. 

Este modelo de gestão impõe ainda a 
adoção de um adequado modelo de 
delegação de competências, já em curso, 
que potencie a gestão integrada e de 
proximidade, sem esquecer o necessário 
envolvimento dos Presidentes da Relação. 

Todas estas áreas têm merecido a maior 
atenção do CSM, que nelas vem definindo 
atuação coerente e constante, pautada, 
como não podia deixar de ser, pelos 

valores constitucionais próprios dos 
tribunais, cujo respeito e promoção são a 
única fonte adequada do crescimento da 
confiança dos cidadãos na Justiça. 

A implementação da nova organização 
judiciária não terminou, apenas deu os 
primeiros passos, infelizmente muito 
titubeantes. Espero sinceramente que o 
Encontro tenha aberto novas portas e 
caminhos, neste campo vasto e complexo 
da gestão do judiciário. 

Não tenho dúvidas de que saímos daqui 
enriquecidos com as excelentes 
comunicações e reflexões que os 
Oradores e Moderadores nos trouxeram.  
Um sentido e caloroso agradecimento a 
todos eles pelo valioso contributo dado, 
agradecimento extensivo também a todos 
os participantes pelo interesse 
demonstrado e pela simpatia envolvente 
que emprestaram a este Encontro. 

Um palavra ainda de louvor e de 
gratidão para todos os que superiormente 
o organizaram ou de qualquer forma nele 
colaboraram. 

Por fim, resta-me, penhoradamente, 
agradecer à Câmara Municipal da 
Figueira da Foz e muito especialmente ao 
seu Exm.º Presidente, o nosso Colega e 
Amigo Dr. João Ataíde das Neves, a 
colaboração, a disponibilidade e 
amabilidade patenteadas e em nos 
receber e acolher de forma tão simpática 
e carinhosa, nesta sempre bonita e 
agradável cidade. 

Muito Obrigado pela vossa atenção e 
um bom regresso às vossas Casas, 
acompanhado de votos de um excelente 
resto de fim-de-semana. 

 

[António Joaquim Piçarra] 
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Para além de saudar e cumprimentar 
a Ilustre audiência e os mui Distintos 
Membros da Mesa, o Exmo. Presidente do 
Supremo Tribunal Administrativo, Juiz 
Conselheiro António Francisco de 
Almeida Calhau, e o Prof. Doutor Marco 
António Marques da Silva, 

 

 

 

 

 

 

D iscurso de Sua Excelência, 
o Vice-Presidente do CSM 
Dr. António Joaquim Piçarra 
Juiz Conselheiro 

Conferência Conselhos Superiores do Brasil e Portugal 

O Supremo Tribunal de Justiça recebeu, no dia 31 de Outubro de 2014, a visita do 

Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça do 

Brasil, Ministro Ricardo Lewandowski, por ocasião da conferência "O Conselho 

Superior da Magistratura e o Conselho Nacional de Justiça: as experiências 

comparadas de Portugal e Brasil na organização das magistraturas". 

A conferência decorreu no Salão Nobre do Tribunal e, após uma breve apresentação 

do tema pelo Professor Doutor Eduardo Vera-Cruz Pinto, contou com as 

intervenções do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior 

da Magistratura de Portugal, do Presidente do Supremo Tribunal Federal e do 

Conselho Nacional de Justiça do Brasil, do Presidente do Supremo Tribunal 

Administrativo e do Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura.  

A moderação da conferência esteve a cargo do Desembargador do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, Marco António Marques da Silva. 

A sessão contou com a presença da Procuradora-Geral da República, do Secretário 

de Estado da Justiça, do Vice-Provedor Adjunto, em representação do Provedor de 

Justiça, do Bispo Auxiliar D. Nuno Brás, em representação do Patriarca de Lisboa, 

do Diretor do Centro de Estudos Judiciários, do Diretor da Faculdade de Direito de 

Lisboa, do Professor Doutor Jorge Miranda e de dois Diplomatas da Embaixada do 

Brasil, entre várias outras personalidades. 
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Desembargador do Tribunal de Justiça de 
S. Paulo, as minhas primeiras palavras, 
vão naturalmente para a organização, a 
Academia de Jurisprudentes de Língua 
Portuguesa, na pessoa do Sr Prof. Dr. 
Eduardo Vera-Cruz Pinto, Ilustre e Decano 
Vogal do CSM, por um lado, para lhe 
agradecer o honroso convite que me 
dirigiu para participar numa das mesas 
deste evento e, por outro lado, para o 
felicitar por esta tão oportuna quão 
louvável iniciativa de organizar e realizar 
no STJ, a minha casa, ainda que dela 
temporariamente ausente, por razões 
funcionais, este encontro/reunião entre 
os Presidentes do STJ e do Supremo 
Tribunal Federal e, por inerência, também 
do CSM e do Conselho Nacional de 
Justiça, respectivamente (os Exmos. Juiz 
Conselheiro António Henriques Gaspar e 
Ministro Ricardo Lewandowski, a quem 
saúdo especialmente), encontro esse 
tendo por tema «as experiências 
comparadas de Portugal e Brasil na 
organização das magistraturas» de cuja 
importância e actualidade ninguém 
ousará duvidar, na medida em que ocorre 
precisamente quando se encontra na forja 
a revisão do Estatuto dos Magistrados 
Judiciais que, a fazer fé na respectiva 
proposta oportunamente apresentada 
pelo CSM e retocada pelo Grupo de 
trabalho nomeado pela Srª Ministra da 
Justiça, apresenta profundas e 
significativas alterações, nomeadamente 
no que concerne à orgânica e 
funcionamento do Conselho Superior da 

Magistratura, algumas delas já 
contempladas na Nova lei de organização 
do sistema de justiça (Lei n.º 62/2013, de 
26 de Agosto), com realce para o seu artº 
157º em que se prevê não só seu 
funcionamento em Plenário ou 
Permanente como agora sucede, mas o 
desdobramento desta última formação 
pelas secções Disciplinar, de 
Acompanhamento e Ligação às Comarcas 
e de Assuntos Gerais. 

Entrando, agora, no tema, direi, 
procurando não repetir o que antes já foi 
dito pelos Ilustres Oradores que me 
antecederam, que a organização e gestão 
da magistratura são marcadas 
historicamente por dois períodos 
distintos: Antes e depois de 1976. 

 Durante o chamado Estado Novo e 
até 1976, manteve-se, com mais ou 
menor rigor, um modelo organizativo 
caracterizado pelo magistrado 
funcionário, típico da tradição 
continental em que a independência 
externa e interna era reduzida e onde o 
poder judicial se apresentava, em muitos 
aspectos, como parte da burocracia 
estatal, sendo tratado como função e não 
como verdadeiro poder. O magistrado/juiz 
era definido como o exemplo típico do 
agente do estado simultaneamente 
independente e burocrático. 

Existia uma total dependência do 
poder executivo, cujo Ministro da Justiça 
possuía, na prática, o poder de nomear, de 
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transferir ou de actuar disciplinarmente 
sobre os magistrados.  

Nessa altura, verificava-se também o 
cruzamento nas magistraturas, 
funcionando a do Ministério Público 
como vestibular da judicial, cabendo a 
gestão ao Conselho Superior Judiciário. 

No segundo período, ou seja, após 
1976, as duas magistraturas vieram a 
separar-se, ganhando o Ministério 
Público a sua autonomia e surgindo, 
então, o Conselho Superior da 
Magistratura, cuja composição sofreu, 
desde a Constituição de 1976 até à 
presente data, uma rápida evolução 
conhecendo três fórmulas distintas. 

- Numa fase inicial, era constituído 
apenas por magistrados judiciais e tinha 
como competência exclusiva a nomeação, 
colocação, transferência ou promoção 
dos Juízes e exercício da respectiva acção 
disciplinar (art.º 223º, da CRP de 1976). 

Este preceito constitucional permitiu 
que a regra do chamado autogoverno 
alcançasse a sua expressão máxima no 
Dec. Lei nº 926/76, de 31 de Dezembro, 
segundo o qual do Conselho Superior da 
Magistratura apenas faziam parte juízes 
eleitos e 4 funcionários de justiça, sendo 
a intervenção destes restrita às matérias 
que lhes dissessem respeito, pois, como se 
sabe, os oficiais de justiça também se 
encontravam, então, subordinados à 
gestão e disciplina do Conselho (ainda 
não existia o COJ). 

- A expressão máxima de autogoverno 
foi refreada, cerca de um ano depois, 
através da Lei nº 85/77, de 13 de 
Dezembro, que aprovou o primeiro 
Estatuto dos Magistrados Judiciais, 
consagrando um regime de autogoverno 
mitigado ou misto, nos termos do qual o 
Conselho Superior da Magistratura 
passou a ser presidido pelo Presidente da 
República, integrado por uma maioria de 
Juízes (13), a par do Provedor de Justiça e 
de 4 personalidades designadas pela 
Assembleia da República; isso para além 
dos 4 funcionários de justiça, com a 
intervenção limitada já atrás mencionada 
(artº 140º da Lei 85/77). 

A integração destas personalidades 
estranhas à magistratura, além de 
democraticamente legitimadora do poder 
judicial, neutralizaria, segundo o 
pensamento de alguns, o espirito de casta 
ou corporativismo atribuído aos Juízes. 

No entanto essa intervenção foi tida, 
por outros, apenas como um apport 
interdisciplinar susceptível de, em certo 
sentido, ajudar a um enriquecedor 
diálogo interno de experiências e 
formações jurídicas várias, especialmente 
útil nas significativas e relevantes tarefas 
que cabem ao Conselho Superior da 
Magistratura.  

Seja como for, na base dessa 
intervenção não deixa de aflorar uma 
indisfarçável desconfiança nos Juízes e no 
seu autogoverno. 
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Após a revisão constitucional de 1989 
(artº 220º, da CRP), o Conselho Superior 
da Magistratura passou a ser presidido, 
por inerência, pelo Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça (substituindo nesse 
cargo o Presidente da República), 
mantendo na sua composição uma 
maioria de juízes resultante do facto de 
um dos 2 vogais designados pelo 
Presidente da República ser 
obrigatoriamente magistrado  

- Na sequência da revisão 
constitucional de 1997, a garantia legal 
da maioria de Juízes esfumou-se, embora 
o Presidente da República de então a 
garantisse, continuando a designar um 
magistrado, tradição que o actual 
Presidente da República começou por 
seguir durante o primeiro mandato, mas 
abandonou no segundo, permitindo que, 
ao arrepio das recomendações de 
Organizações Internacionais se 
constituísse no seio do Conselho Superior 
da Magistratura uma minoria de 
magistrados.   

Em síntese, há um primeiro momento 
de puro autogoverno, seguido de um 
período de autogoverno misto ou 
mitigado, com maioria de juízes, e agora 
temos ainda autogoverno misto ou 
mitigado, mas com uma minoria de juízes, 
a menos que seja retomada a tradição do 
Presidente da República ou da Assembleia 
de designar ou eleger algum juiz.  

Traçados, ainda que de forma breve, os 
passos históricos sobre a composição do 

órgão de gestão e disciplina dos 
magistrados judiciais, há que acentuar, 
desde já, que existem diferenças 
substanciais entre as duas experiências 
gestionárias com assento no Brasil e em 
Portugal. 

No país irmão, existe tão só um único 
Conselho, o Conselho Nacional de Justiça, 
que gere não só a magistratura judicial, 
como também a do Ministério Público, 
perfilhando, grosso modo, sistema 
idêntico ao que ocorre em Itália e França, 
cujo Conselho Superior da Magistratura 
(Le Conseil Superieur da la Magistrature) 
tanto gere os magistrados du siége (Juízes 
– formation du siége) como os 
magistrados du parquet (do Ministério 
Público – formation du parquet). 

O sistema organizativo português, 
caracterizado, por seu turno, pela 
pulverização de Conselhos (CSM, CSTAF e 
CSMP, não falando já do COJ) aproxima-
se bastante mais do modelo adoptado 
pela vizinha Espanha, com dois Conselhos 
apenas, o da Fiscalia para os magistrados 
do Ministério Público (Los Fiscales) e o 
Consejo General del Poder Judicial 
correspondente ao Conselho Superior da 
Magistratura, mas integrando também e 
ao contrário do que infelizmente sucede 
entre nós, a gestão dos juízes da 
jurisdição administrativa e fiscal, ou seja, 
para todos os juízes das duas jurisdições 
existe, tão só, um único Conselho. 

Dito isto, passaria, agora, de acordo 
com o que me foi solicitado, a aludir à 
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minha experiência no Conselho Superior 
da Magistratura, o qual integrei no triénio 
de 1998/2000, ainda que sem completar 
o mandato, como vogal de 1ª instância, e 
do qual também faço actualmente parte, 
desde Abril de 2013, na qualidade de 
Vice-Presidente. 

Na primeira experiência ainda existia 
uma maioria de Juízes, pois, pese embora 
o texto constitucional não a consagrasse 
já, o certo é que tanto o Presidente como 
a Assembleia da República designaram e 
elegeram Juízes, num caso o Juiz 
Conselheiro Jubilado Dr Sampaio da Nova 
e no outro a então Juíza e agora 
Desembargadora Drª Margarida Blasco. 

Na actual passagem pelo Conselho 
Superior da Magistratura deparei já com 
uma minoria de Juízes, na sua 
composição, mas a grande diferença que 
senti, no que toca aos Ilustres Vogais não 
Juízes, ou seja, os 7 eleitos pela 
Assembleia da República e os 2 
designados pelo Presidente da República, 
prende-se com a diminuição da 
respectiva faixa etária. Há, no geral, um 
claro rejuvenescimento, percepção a que 
por certo não deixará de ser estranho o 
facto de eu próprio também ter 
inexoravelmente avançado na idade, 
levando-me até a questionar se essa 
minha sensação será ou não bem real ou 
correcta. 

De qualquer modo, sempre ali 
encontrei personalidades distintas e 
empenhadas, umas mais que outras é 

claro, que tornam os debates vivos e 
enriquecedores, trazendo visões 
diferentes para o mesmo problema e 
analisando os diferentes temas com 
perspectivas, por vezes, bem diferentes e 
diversificadas. 

 As suas presenças no CSM, ligadas à 
representação democrática emergente do 
órgão de que provêm, legitimam a 
independência da magistratura e furtam-
na da opacidade corporactiva-
institucional. Além disso, a sua 
experiência, seja meramente profissional, 
seja política, mostra-se muito útil, em 
especial, em momentos em que se torna 
necessário o contacto institucional com 
outros órgãos de poder ou há lugar à 
exteriorização de qualquer tomada de 
posição com impacto político ou na 
opinião pública, em geral, áreas em que 
os Juízes sentem, em geral, algumas 
limitações e dificuldades.  De outro passo, 
a presença de um número significativo de 
Juízes impede qualquer eventual 
tentativa de politização do órgão, 
destinado precisamente a assegurar a 
independência externa da magistratura.    

Não nego que já assisti a momentos 
de grande tensão e de crispação, 
ultrapassados quase sempre pelo bom 
senso, equilíbrio, espírito e abertura 
democráticos, respeito mútuo e elevado 
sentido de responsabilidade, sendo muito 
rara a existência de votações marcadas 
pela divisão clara entre os Vogais Juízes e 
não Juízes. 
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Tenho para comigo que a integração 
no Conselho Superior da Magistratura de 
Vogais não Juízes constitui uma 
experiência muito positiva e 
enriquecedora. Respeito muito a sua 
dedicação, alguns deles de muitas e 
longas horas, sempre pro bono, mas acho 
que muito se ganharia se alguns deles se 
disponibilizassem para o fazerem a tempo 
integral.  

Mas não há Bela sem senão e de 
negativo, aponto a pouca disponibilidade 
de alguns, compreensível atento os 
respectivos afazeres e responsabilidades 
profissionais, o que limita a realização de 
mais reuniões ou o seu prolongamento, 
por afectar, por vezes, a constituição ou a 
manutenção do necessário quórum 
deliberativo.  

Por outro lado, a impossibilidade ou 
pelo menos a dificuldade de realização de 
maior número de reuniões, quer do 
Permanente, quer do Plenário, dá azo a 
que os diversos assuntos se acumulem ou 
arrastem, o que, não raro, implica a 
organização de extensa e muito variada 
tabela, com pontos de alguma 
complexidade, a exigir estudo e debate 
mais profundos, mas nem sempre possível 
em razão desses condicionamentos de 
ordem pessoal e profissional. 

Tal situação não deixa de reflectir-se 
depois na capacidade de resposta do 
próprio órgão que vê desse modo a sua 
operacionalidade limitada. 

Ainda neste âmbito da intervenção de 
não Juízes no Conselho Superior da 
Magistratura, permitam-me fazer, mais 
um vez, apelo não só aos actuais vogais, 
mas também a todos os que os 
antecederam, especialmente aos 
Professores Universitários, para que 
tentem teorizar e fazer doutrina sobre a 
actuação e funcionamento do órgão ou 
sobre as suas deliberações mais 
relevantes em matéria disciplinar e de 
avaliação de desempenho. É que, entre 
nós, ao contrário do que sucede noutros 
países, como por exemplo em França e 
Itália, pouco ou nada existe escrito sobre 
essas importantes matérias. 

Numa recente reunião em França, por 
ocasião da celebração dos 150 anos do 
Conseil Superieur de la Magistrature, tive 
oportunidade de verificar a existência de 
inúmeras publicações sobre tais matérias, 
obra precisamente de personalidades 
académicas, com passagem pelo 
Conselho. É tempo, pois, de esse bom 
exemplo ser seguido, também entre nós, 
ficando a aguardar que alguém, seja dos 
actuais, seja dos anteriores Vogais não 
Juízes, corresponda ao desafio. 

Muito mais poderia ser dito, mas 
ficaria por aqui, renovando os meus 
agradecimentos à organização e 
membros da mesa e especialmente a 
todos os presentes pela paciência que 
revelaram por me terem ouvido. 

Muito obrigado. 

 [António Joaquim Piçarra] 



DISCURSOS 

 
Boletim Informativo CSM | s5 #1 fev16 | 57 

1. Agradeço, muito reconhecido a Vossa 
Excelência, Senhor Presidente, a honra que 
nos concede com a presença neste acto, 
presidindo à delegação do CSPJ no 
Encontro de Conselhos Superiores de 
Espanha e de Portugal. 

Retomamos hoje os nossos Encontros 
regulares, como espaço privilegiado para 
partilha de saberes, experiências, 
dificuldades e desafios, pensando em 
conjuntos o futuro de Poder Judicial. 

A proximidade que nos une, na 
história e na cultura, identifica-nos com 
os valores do Estado de direito, e torna 
comum o sentido com que assumimos 
a missão dos tribunais e dos juízes ao 
serviço dos cidadãos e da qualidade da 
democracia. 

As relações entre os Conselhos 
Superiores de Espanha e de Portugal são 
exemplares; são exemplares na 
cooperação, no entendimento recíproco, 
na confiança, na identidade de ideias e 
desígnios, e na preservação dos valores 

com que construímos, cada dia, as 
condições para o cumprimento da 
obrigação de justiça que devemos aos 
cidadãos. 

Partilhamos, é certo, vários espaços 
de convergência multilaterais: na Rede 
Europeia de Conselhos e na Cumbre 
Judicial Ibero-americana. 

São espaços relevantes, mas com 
perspectivas próprias, em que a 
generalidade  das  abordagens  em  
grupos  plurais,  pede  a  procura,  por  
vezes paciente, de consensos e 
denominadores comuns de espectro por 
vezes limitado e com geometria variável. 

Por isso, a experiência mais intensa e 
detalhada, que permite o sentimento 
imediato e directo de cooperação e 
partilha, é vivida no plano, que é 
exemplar, das nossas relações bilaterais. 

* 

2. Os temas escolhidos para este 
Encontro são da maior actualidade, e 
constituem um campo privilegiado para a 

D iscurso de Sua Excelência, o Presidente do CSM 
Dr. António Henriques Gaspar, Juiz Conselheiro 

Encontro Luso-Espanhol dos Conselhos Superiores da Magistratura 

Decorreu, nos dias 30 de junho e 1 de julho de 2015, em Sintra, no Palácio Valenças, 

um Encontro Luso-Espanhol de Conselhos Superiores da Magistratura subordinado 

ao tema Sistemas Judiciários em cooperação - organização, independência e 

reconhecimento de decisões, de que se anexa o programa. 

A delegação de Espanha foi presidida pelo Presidente do CGPJ, D. Carlos Lesmes, 

e integrou Vogais do CGPJ e diversos juízes. A representação do Conselho Superior 

da Magistratura foi presidida pelo Presidente do STJ, Juiz Conselheiro António 

Henriques Gaspar e foi composta pelo Vice-Presidente Juiz Conselheiro António 

Joaquim Piçarra, por Vogais e por diversos juízes. 
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elaboração de um pensamento teórico e 
comparação de experiências. 

A adaptação dos modelos de 
organização para dar resposta aos 
diversos níveis de procura da justiça 
tornou-se urgente. 

A alteração dos modos de 
organização, tanto no âmbito dos 
territórios da justiça, como no 
reenquadramento de funções, tem 
associadas questões novas ou outras 
abordagens de noções e conceitos 
aparentemente consolidados. 

A expressão dos valores 
constitucionais do Poder Judicial na 
organização, especificamente a 
independência judicial em organização, 
estão, hoje, em muitos sistemas, no 
centro da reflexão. 

Os valores constitucionais 
estruturantes são a independência, a 
imparcialidade, a inamovibilidade, a 
integridade, o respeito da igualdade dos 
cidadãos perante a lei e a accountability, 
a disponibilidade, a competência e a não 
responsabilização pelas decisões. 

Estes valores estruturantes são directa 

e imediatamente constitucionais, ou são 
valores estatutários instrumentais com 
densidade constitucional, sem os quais 
não têm efectividade os valores de directa 
inscrição na Constituição. 

Deste modo, cumprimos os deveres 
dos conselhos da magistratura, que na 
estabilidade constitucional e na 
sedimentação cultural e política das 
condições essenciais do Estado de Direito 
e da substância das democracias, são os 
órgãos de refracção e de intermediação 
entre os meios e a garantia dos valores 
constitutivos do Poder Judicial. 

O cumprimento da missão dos 
Conselhos supõe a existência de 
garantias e de condições estatutárias e 
materiais que permitam concretizar os 
valores constitutivos do Poder Judicial. 

Verdadeiramente constitutivo, estão 
a independência dos juízes e dos 
tribunais, bem como a prestação de 
contas ou accountability perante a 
comunidade e os cidadãos. 

A garantia e a estabilidade, que 
decorrem da composição constitucional 
dos conselhos que deve constituir um 
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exemplo perfeito de um modelo 
democrático com legitimidades 
convergentes e substantivas, dão 
condições para encontrar um adequado 
equilíbrio entre a independência judicial 
num modelo não hierárquico, e a 
accountability, como dever de prestação 
de contas à comunidade. 

* 

3. A independência dos juízes e dos 
tribunais acompanhou a construção e o 
desenvolvimento do Estado de direito, 
constituindo mesmo, teórica e 
conceptualmente, o núcleo essencial e 
indiscutido do seu significado político- 
jurídico. 

Existe, hoje, pode dizer-se, no 
essencial, um consenso político sobre a 
independência judicial como princípio 
fundamental do Estado de direito, 
constitutivo das formas de organização 
institucional e da substância dos valores 
em que se fundam as democracias 
contemporâneas. 

A garantia de independência 
compreende um conjunto de meios 
jurídicos que permitam salvaguardar e 
realizar eficaz e adequadamente o valor 
da independência. 

A independência judicial, stricto 
sensu, impõe a previsão e a criação 
de meios e quadros jurídicos para 
protecção do valor, e exige definições e 
construções constitutivas, constitucionais 
e legais, directas ou indirectas, e mesmo 
operacionais ou da praxis. 

A independência como garantia não 
pode, por isso, ser valorada em abstracto, 
impondo uma perspectiva coordenada e 
jurídico-positivamente coerente político. 

A independência significa liberdade 
de decisão sem constrangimentos, mas de 
acordo com a lei; a independência não 
pode significar desconsideração da lei 

nem interpretação ou aplicação por acto 
de vontade, sem aceitação e vinculação a 
regras e a critérios metodológicos 
estabilizados e comummente aceites. 

A independência judicial remete a 
uma dupla ordem conceptual. 

Por  um  lado,  a  autonomia  dos  
juízes,  colectiva  e  individualmente,  em 
relação aos indivíduos e às instituições 
públicas e privadas. 

Mas a noção de independência 
judicial é também usada, por outro 
lado, para aludir ao comportamento 
judicial que é considerado como 
característica dos juízes que gozam de um 
elevado grau de autonomia. 

Para determinar o grau de 
independência que os juízes devem ter, e 
que é um direito dos cidadãos, a 
perspectiva deve ser, no entanto, mais no 
sentido relacional do conceito do que no 
sentido comportamental; o essencial dos 
meios deve estar nos meios institucionais 
que assegurem e permitam manter a 
independência. 

4. No entanto, nestes tempos de 
invenção de modelos organizativos 
supostamente  mais  eficientes,  com  
importação  de  «conceitos  nómadas»  
das espécies gestionárias, a 
independência dos magistrados no 
julgamento e na decisão não  pode ser 
isolada do  funcionamento  da  
instituição; o  juiz é livre em cada 
decisão individual, mas também deve 
estar, e está sempre em maior ou menor 
medida, enquadrado em espaços 
agregados de organização. 

Esta agregação, ou o nível 
organizacional da agregação, supõe uma 
compreensão mais fina da independência 
e do comportamento dos juízes, fora do 
isolamento ou do solipsismo, e na 
interacção entre o trabalho e a função 
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do juiz e as competências e a actividade 
de gestão adequada, necessária à 
administração da justiça. 

É óbvio, interacção sem controlo 
hierárquico; o controlo hierárquico e a 
independência juntariam uma 
contradição nos próprios termos. 

Neste sentido, a administração da 
justiça posiciona-se estrategicamente no 
cruzamento entre organização e 
funcionamento; e neste cruzamento 
existe sempre algum risco de «conflito de 
territórios» entre o que releva da gestão e 
da administração e o que não pode deixar 
de ser espaço único da jurisdição. 

A organização da justiça tem de se 
constituir como administração de 
rectaguarda, dirigida a um objectivo 
essencial: ser eficiente, mas garantindo o 
princípio fundamental que é o princípio 
da independência dos tribunais e dos 
juízes. 

O modelo de organização judicial 
deve interiorizar esta dimensão essencial, 
que permitirá também a prevenção de 
espaços artificiais de conflitualidade no 
governo da justiça. 

A instituição judicial, como conjunto 
complexo de órgãos e agentes em 
permanente  interacção,  com  
diversidade  de  competências  que  são  
exercidas através de procedimentos, 
supõe necessariamente estruturas de 
organização e administração. 

A eficiência e a eficácia no domínio 
da justiça devem ser, por isso, noções 
autónomas; não são categorias impostas 
pela razão da economia, por critérios 
quantitativos de produtividade medidos 
por instrumentos de análise económica, 
mas, diversamente, perspectivadas, 
axiológica e finalisticamente, apenas à 
realização das missões da justiça. 

Mas a qualidade da justiça está 

também na organização, desde a escala 
dos tribunais que limite o isolamento dos 
juízes, até à adopção de práticas e 
métodos de boa orientação processual. 

O estudo e a escolha, coordenada e 
consensual, de métodos de trabalho 
poderão  trazer  qualidade  –  
respeitando  sempre  os  limites  e  o  
espaço  de intervenção independente do 
juiz. 

Temos que dar como culturalmente 
adquirido que há matérias que são apenas 
do domínio da organização, prevenindo a 
fragmentação dos procedimentos. 

A clarificação e a interpretação dos 
limites da organização são essenciais, 
evitando a sobreposição ou o conflito das 
funções de administração e jurisdicional, 
que tem o risco de afectar o 
funcionamento geral da jurisdição. 

Cada um deve, então, desempenhar 
os seus papéis, partilhando objectivos 
com sentido de missão. 

Mas, na expressão bem marcada de 
Cunha Rodrigues, todos cientes de que na 
organização, não devem «pontificar 
orçamentistas, apontadores ou 
estatísticos, mas gente como uma ideia 
efectiva da missão da justiça num 
moderno Estado social». 

* 

5. A relevância dos temas, o elevado 
nível dos participantes, a densidade das 
experiências e das competências 
teóricas, permitirão, estou certo, que o 
Encontro de Conselhos Superiores de 
Espanha e Portugal se constitua num 
momento de frutuosa partilha e de 
construção da confiança e da Amizade. 

Muito obrigado, Senhor Presidente e 
Senhores Vogais, por partilharmos estes 
dias de reflexão. 

Desejo um excelente trabalho. 
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O X Encontro Anual do CSM tem lugar 
num momento determinante para o futuro da 
Justiça em Portugal, passado o primeiro ano 
de execução da LOSJ. 

Foi um ano em que ficámos no epicentro, 
e por vezes sós, na concretização de um novo 
mapa judiciário, sem o tempo adequado de 
preparação da execução, e com o sentimento 
de que nos foi imposta a proibição de 
insucesso. 

Ficou sobre nós a obrigação de termos 
bem presente que o País não pode «jogar» o 
«jogo» das chamadas reformas da justiça.  

Por isso, independentemente do 
julgamento político sobre os méritos da LOSJ, 
que não é nem pode ser o nosso espaço de 
discussão, devemos compreender as 
dinâmicas com espírito de missão e com 
independência e disponibilidade ao serviço 
dos cidadãos, e defender as condições da 
função de julgar, assumindo as nossas 
responsabilidades no cumprimento do dever, e 
assim separar deficiências estruturais que não 
sejam nossas. 

  

2. A racionalização do funcionamento dos 
sistemas de justiça depende da adequação de 
um modelo de organização que permita 
responder às necessidades dos cidadãos e das 
empresas, à natureza das condições da 
geografia, às alterações demográficas e 
consequências nas relações sociais e no tecido 
económico. 

As modificações sociais, económicas e 
culturais, que se sucederam a ritmo 
inesperado para muitos, impõem a adaptação 
das estruturas organizativas das funções 
essenciais do Estado, de modo a corresponder 
às expectativas e aos direitos dos cidadãos, e 
a criação de condições que permitam o 
funcionamento eficaz da sociedade 
organizada em Estado. 

A reorganização do sistema de justiça com 
que somos confrontados, exige de todos, na 
condição deste tempo que vivemos, abertura 
a outras perspectivas e o encontro de novos 
caminhos. 

Na nova concepção de organização da 
justiça, a eficiência, a eficácia e a qualidade 
têm sido insistentemente afirmadas como 
prioridades, que devem ser proporcionadas 
por ganhos decorrentes de novos critérios de 
administração e gestão. 

 No entanto, a aparente simplicidade do 
enunciado, que se apresenta como uma 
consequência natural e imediata do desenho 
de um modelo, parece abstrair dos 
condicionamentos impostos pela natureza da 
actividade judicial, em que a eficiência, 
certamente valor muito relevante, não poderá 
ser escolhido para ocupar o lugar central. 

A boa administração da justiça constitui 
um valor constitucional, mas a centralidade 
da eficiência presente no enunciado das 
finalidades suscita várias interrogações e 
dificuldades, condicionadas também pela 
ambiguidade de algumas noções e conceitos.  

D iscurso de Sua Excelência, o Presidente do CSM 
Dr. António Henriques Gaspar, Juiz Conselheiro  
Penafiel, 06-11-2015 

X Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura 

O X Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura decorreu nos dias 6 e 7 

de Novembro de 2015, em Penafiel, subordinado ao tema: "Gestão Estratégica dos 

Tribunais". 
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Mas o modo de enunciação das 
finalidades, reduzindo, mais implícita que 
explicitamente, a eficiência aos tempos de 
resolução e à produtividade, apela a conceitos 
importados, referidos no seu campo matricial 
à comparação entre previsões, objectivos e 
resultados, em função, sobretudo ou 
exclusivamente da produtividade em 
sinonímia de «celeridade». 

A eficiência e a eficácia, as cadências dos 
fluxos processuais e a produtividade no 
domínio da actividade judiciária, não podem 
deixar de constituir noções autónomas. 

Os «conceitos nómadas», como a 
eficiência, eficácia e produtividade, se forem 
considerados numa lógica empresarial de 
onde são importados, não são prestáveis para 
a definição dos princípios que devem 
enquadrar as práticas na administração da 
justiça. 

 Na actividade judicial, as categorias 
impostas por razões da economia não podem 
ser o alfa e ómega da acção, nem centradas 
em critérios de produtividade que sejam 
essencialmente quantitativos, devendo ser 
consideradas apenas como meios para realizar 
as missões da justiça. 

A interpretação do modelo da LOSJ e os 
termos da sua execução passam 
necessariamente pela afirmação e 
interiorização de uma cultura de missão, com 
definição autónoma de uma estratégia do 
sistema judicial.  

A estratégia do sistema judicial ou, no 
rigor, os «objectivos estratégicos» na que 
expressão que a lei usa, constitui o 
fundamento da acção que tem de ser 
identificada com a construção da qualidade 
da justiça. 

A qualidade, que é do domínio da 
substância, não constitui uma noção parcelar 
e redutora, mas o resultado de uma agregação 
complexa de factores, avaliados por um feixe 
de elementos que integram o quadro 
conceptual sedimentado do processo 
equitativo. 

Por isso, no acompanhamento da 
execução e do desenvolvimento do novo 

modelo, e na necessária dissecação de 
conceitos geneticamente ambíguos, como 
«objectivos estratégicos», «objectivos 
processuais» ou «indicadores de medida», as 
noções têm de ser redefinidas, evitando 
concessões a ideologias subliminares de 
«parametrização», poupando a justiça ao risco 
da transposição dos modelos de gestão 
empresarial. 

 A atenção a experiências comparadas 
pode aqui revelar-se de muita utilidade, não 
apenas pelo lado positivo, mas também nas 
dificuldades e em tudo o que eventualmente 
tenha sido menos conseguido. 

Há que ter presente uma prevenção 
fundamental; existem sempre questões éticas 
na esfera, que é autónoma, do modo de julgar 
e de «produzir» decisões, que sendo 
imperativos da natureza da função, não 
podem ser desconsiderados.  

Não podemos esquecer que a justiça 
introduz distância e tempo; impõe o tempo 
necessário para a reflexão e para a 
ponderação em sociedades tomadas pela 
tirania da urgência e pelo turbilhão de 
emoções.  

A justiça tem os seus próprios ritmos, 
regras e exigências; não pode ser colonizada 
por valores sectoriais, técnicas, imposições, 
finalidades, ou até a inspiração do modelo 
managerial das empresas. 

3. Na intenção política afirmada como 
fundamento, a LOSJ pretendeu criar condições 
para uma boa organização da justiça, no 
pressuposto de que uma boa organização, 
para além da eficiência, garantirá também a 
independência do juiz, e no fim, a qualidade 
da justiça. 

As estruturas de gestão que a lei instituiu 
nas novas comarcas, com outra escala de 
território, das competências e da dimensão 
das unidades de apoio, têm a plasticidade que 
permite a adaptação às circunstâncias, muito 
embora possa ser previsível que as assimetrias 
entre circunscrições aconselhem algum 
ajustamento na organização humana e 
material de apoio à gestão nas comarcas de 
maior dimensão. 
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Mas a relação, a um tempo de 
proximidade, de necessária separação e de 
complementaridade entre a gestão do 
tribunal, a gestão processual e a actividade de 
juiz, sugere algumas reflexões, que vão ser 
certamente partilhadas no desenvolvimento 
dos temas deste X Encontro. 

A cultura judicial foi sempre muito 
marcada por uma concepção individualista da 
organização do trabalho, que se considerava 
como pressuposto, e sobretudo atributo, da 
independência. 

Nas culturas funcionais da tradição 
judicial revelam-se, subconscientes, 
tendências para pensar a relação como 
ligação pessoal e imediata ao lugar ocupado 
pelo juiz.  

Esta atitude cultural, que é também de 
outras jurisdições, tem sido adensada por 
alterações processuais e de competências, 
com a intervenção cada vez mais acentuada 
do juiz único em detrimento da colegialidade. 

Este caminho apresenta, permitam-me a 
nota, imensos riscos.  

Podemos interrogar-nos sobre se o 
«individualismo» no exercício da função - o 
«isolamento esplêndido», numa expressão por 
vezes usada que vem carregada de ironia - não 
transporta em si uma limitação pela perda da 
visão de conjunto e pelo enfraquecimento das 
referências, com efeitos no prestígio e na 
credibilidade da instituição. 

O isolamento aumenta o risco de 
incoerência que decorra do desconhecimento 
recíproco das decisões de outros juízes da 
mesma jurisdição, e favorece a criação de 
rotinas profissionais de feição individual que 
podem causar perturbação no funcionamento 
da organização. 

 A concepção isolacionista é inteiramente 
ilusória, e não constitui nem factor nem 
garante da independência. 

O juiz fica mais liberto para julgar com 
independência se não tiver de se preocupar 
com matérias de gestão e de disponibilização 
dos meios de que necessita, nem com as 
condições materiais e logísticas para a 
realização de actos judiciais, programados de 

acordo com critérios de eficiência, e em co-
participação dos juízes. 

 

 4. Sabemos que as transições, por regra, 
implicam sempre um tempo acentuado de 
adaptação, alteração de hábitos consolidados 
e verificação da utilidade dos métodos 
instituídos e tratados em organização.  

As mudanças metodológicas devem ser 
acompanhadas pelo amadurecimento e 
interiorização do benefício dos resultados, 
prevenindo as dificuldades e as reacções ou 
sentimentos de oposição, hostilidade, 
demissão, evitamento ou mesmo conflito e 
manifestação de suspeita sistemática.  

Por isso, a capacidade para compreender, 
a adaptação de atitudes, a sabedoria e a 
prudência na procura de soluções partilhadas, 
são essenciais para interpretar e aceitar a 
interacção - e a separação - que a lei propõe 
entre a gestão e actividade estritamente 
judicial. 

 Na visão de conjunto que os temas do X 
Encontro nos propõem, a dimensão, os limites 
e a coordenação das diversas competências 
que interagem na gestão das comarcas, 
constituem, como a experiência tem revelado 
neste ano de vigência, o nó górdio do projecto 
do modelo da LOSJ e o fecho da abóbada da 
construção. 

A natureza das atribuições e 
competências do CSM e dos presidentes das 
comarcas, e os procedimentos para o seu 
exercício, permitem qualificar a natureza 
administrativa das relações entre os órgãos no 
âmbito dos poderes de superintendência, 
apesar de plurifacetada no plano das 
classificações categoriais quanto à forma de 
exercício de poderes jurídico-administrativos. 

Mas, para além do exercício formal, ou da 
forma do exercício, a relação deve ser de 
cooperação reforçada, que se materializará 
tanto ou mais por meios informais do que 
através dos procedimentos administrativos. 

A execução da LOSJ revela aspectos 
sensíveis, que a experiência e o afinamento 
interpretativo permitirão colocar no seu 
verdadeiro lugar de discussão. 
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 Temos a consciência que uma ou outra 
dificuldade pode existir na reconfiguração dos 
modos de ser culturais do exercício e da 
natureza das funções, condicionados, ou 
compreensivelmente induzidos, por pré-
compreensões sedimentadas nos modelos de 
organização judiciária anteriores, sem 
verdadeira autonomia entre a gestão e a 
jurisdição. 

É quase da natureza das coisas que a 
recomposição seja acompanhada por 
preocupações legítimas, motivadas pela 
passagem para outra escala da dimensão e de 
organização das novas comarcas. 

 Entre estas podem referir-se as dúvidas e 
- porque não - a inquietude que a (aparente) 
novidade do LOSJ sobre a fixação de 
objectivos estratégicos e processuais tem 
suscitado, agravadas também por percepções 
condicionadas nesta matéria por desvio 
acentuado do discurso político.  

Permitam-me que vos expresse a minha 
sensibilidade e interpretação a este propósito. 

Devo sublinhar bem um pressuposto: a 
definição de objectivos estratégicos e 
processuais é inerente a qualquer 
organização, e também, por isso, à 
administração em geral, e especificamente à 
administração da justiça. 

 Os objectivos respeitam, é certo, à 
definição dos meios e dos procedimentos 
adequados à obtenção de níveis positivos no 
desempenho e nos resultados, mensurados 
através de indicadores adaptados à 
administração da justiça; mas não poderão, 
contrariamente a algumas ideias, ser 
confundidos com uma dimensão estritamente 
processual de pendências e tempos de 
duração vistos através de leituras estatísticas. 

Por outro lado - e esta precisão é essencial 
- não pode haver confusão, identificação ou 
relação directa entre objectivos e avaliação de 
desempenho individual.  

A definição e a verificação dos níveis de 
cumprimento de objectivos tem como 
finalidade sentir os níveis de eficiência da 
organização enquanto tal, e não a avaliação 
individual dos juízes.  

A avaliação individual terá lugar nos 
mesmos termos em que sempre ocorreu; a 
fixação de objectivos não tem como finalidade 
a avaliação individual de cada juiz, devendo 
bem salientar que os juízes sempre 
trabalharam com os seus objectivos 
processuais próprios. 

Neste aspecto, temos, porventura, que 
pensar e reflectir sobre os modos que 
permitam conciliar melhor a nova 
organização com outro modelo de avaliação, 
mais contemporâneo do desempenho, mais 
justo e equitativo, de modo a encontrar o 
maior denominador comum na realização da 
justiça relativa. 

Este projecto está em curso. 

A proximidade, a continuidade e a 
contemporaneidade, bem como a implicação 
e co-responsabilização dos juízes na sua 
própria auto-avaliação, constituem ideias a 
trabalhar, para encontrar alternativas a um 
modelo de avaliação que muitos pensam estar 
esgotado. 

 5. Dando continuidade temática ao IX 
Encontro, reunimo-nos com o propósito de 
pensar as condições da execução do mapa 
judiciário, e encontrar os caminhos que 
devemos caminhar, com a lição tirada do que 
percorremos, mas com a abertura intelectual 
para um pequeno esforço de adaptação das 
culturas, colocando os princípios no preciso 
lugar da sua essência, e assim eliminando um 
ou outro equívoco de menor consistência 
construído sobre a nossa circunstância. 

Faço votos de bom trabalho e do êxito do 
Encontro. 

Penafiel, 6 de Novembro de 2015 

[António Henriques Gaspar] 
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Remuneração dos Juízes 
DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DE 16-10-2013 

 

 

 

«[…] O Conselho Superior da Magistratura assinala o notável esforço 

dos magistrados judiciais neste contexto tão adverso e de particular 

exigência, assegurando o exercício jurisdicional sem qualquer quebra, 

mas não pode deixar de expressar aos restantes Órgãos de Soberania 

a sua enorme preocupação pela grave deterioração do estatuto 

remuneratório dos Juízes, a qual poderá pôr em causa a dignidade 

exigível ao exercício desta função soberana do Estado». 
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Deliberação: 

«As instâncias internacionais de que Portugal faz parte, designadamente o 
Conselho da Europa, pugnam pela estabilidade do estatuto dos Juízes, 
especialmente no que respeita à sua componente remuneratória, proibindo 
mesmo — à semelhança do estatuído em várias Constituições — a sua 
degradação, como forma de assegurar uma verdadeira independência do Poder 
Judicial face ao Poder Político e no respeito pelo princípio da separação de 
poderes. 

O exercício da função judicial, pela sua natureza e por determinação legal, 
exclui a possibilidade de o Juiz desempenhar qualquer outra actividade 
remunerada, impondo-lhe uma total disponibilidade e frequentemente uma 
alteração do centro da sua vida pessoal e familiar, especialmente aos mais 
jovens. 

Apesar do condicionalismo referido, a remuneração dos Juízes tem vindo, 
no âmbito do actual quadro de ajustamento financeiro, a sofrer sucessiva 
erosão, adveniente não apenas da aplicação dos cortes nos vencimentos do 
sector público (na máxima proporção), mas igualmente na tributação cada vez 
mais elevada. 

A Constituição da República consagra a independência dos Tribunais, à qual 
não pode ser alheio um Estatuto dos Juízes que efectivamente a garanta. Por 
isso, não pode o Conselho Superior da Magistratura deixar de ser ouvido, como 
Órgão Constitucional do Estado, quando estejam em causa — como já sucede 
— as condições económicas mínimas dos Juízes. 

O Conselho Superior da Magistratura assinala o notável esforço dos 
magistrados judiciais neste contexto tão adverso e de particular exigência, 
assegurando o exercício jurisdicional sem qualquer quebra, mas não pode 
deixar de expressar aos restantes Órgãos de Soberania a sua enorme 
preocupação pela grave deterioração do estatuto remuneratório dos Juízes, a 
qual poderá pôr em causa a dignidade exigível ao exercício desta função 
soberana do Estado». 

 

Esta deliberação foi votada por unanimidade na sessão do Plenário de 
16 de Outubro de 2013 e foi entregue pessoalmente por uma delegação 
representativa de Membros do CSM, a Suas Excelências o Senhor 
Presidente da República, a Senhora Presidente da Assembleia da 
República e Senhor Primeiro Ministro. 
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O Exmo. Sr. Juiz de Direito (…), 
destacado como auxiliar no lugar de (…), 
veio expor o seguinte: 

De acordo com a divisão de trabalho 
que fez com a Exma. Sr. Juiz titular do 
lugar de instrução criminal (…), cabe-lhe 
efetuar o serviço de instrução criminal do 
Círculo de (…), com sede no (…) e do qual 
faz parte também o Tribunal Judicial da 
(…) 

Não existindo veículo automóvel 
afeto às suas deslocações entre as duas 
comarcas, tem utilizado para o efeito 
veículo próprio, para o que obteve prévia 
autorização do Exmo. Sr. Presidente do 
Tribunal da Relação(…) 

A DGAJ vem recusando o pagamento 
das ajudas de custo que apresenta com 
fundamento no facto de a distância entre 
as duas referidas comarcas ser inferior a 
20 km, invocando a redação que ao art.º 
1.º/1 do DL n.º 106/98, de 24.04, foi dada 

pela Lei n.º 66-/2012, de 31.12 (Lei do 
Orçamento de Estado para 2013). 

A sua situação deve, no entanto, ser 
enquadrada na previsão do art.º 10.º do 
mesmo diploma, atentas as 
particularidades das funções de juiz de 
instrução criminal, que não se 
compadecem com a utilização de 
transportes públicos. 

Concluiu requerendo que este 
Conselho Superior da Magistratura tome 
posição sobre a questão. 

Apreciando. 

1. O art.º 22 do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, na redação dada 
pela Lei n.º 2/90, de 20.01, dispõe que o 
sistema retributivo dos magistrados 
judiciais é composto por remuneração 
base e por suplementos, não sendo 
permitida a atribuição de qualquer tipo de 
abono que não se enquadre nas 
componentes remuneratórias referidas. 

Esta regra está, com ressalva dos 
prémios de desempenho, em consonância 

Sumário: «I- São devidas ajudas de custo sempre que um magistrado se desloque 

em serviço para fora da comarca onde se encontre sediado o respetivo tribunal ou 

serviço, independentemente da distância dessa deslocação, atento o disposto no 

art.º 27/1 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, norma especial relativamente à 

prevista no n.º 1 do art.º 1.º do DL n.º 106/98, de 24.04, e desde que verificados os 

requisitos do art.º 8.º deste diploma; II- Para além dessas ajudas de custo, é devido 

aos magistrados que, nas deslocações em serviço, utilizem veículo próprio, desde 

que para tanto devidamente autorizados, subsídio de transporte». 

Deliberação do Plenário de ….  

Vogal Relator: Gonçalo Oliveira Magalhães 
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com os princípios gerais que enformam o 
regime remuneratório da função pública, 
estabelecidos pelo Lei n.º 12-A/2008, de 
27.02, de cujo art.º 67 decorre que a 
remuneração dos trabalhadores que 
exerçam funções ao abrigo de relações 
jurídicas de emprego público é composta 
por: a) Remuneração base; b) 
Suplementos remuneratórios; c) Prémios 
de desempenho. Quanto aos suplementos, 
dispõe o art.º 73 da Lei n.º 12-A/2008 que 
são “os acréscimos remuneratórios 
devidos pelo exercício de funções em 
postos de trabalho que apresentam 
condições mais exigentes relativamente a 
outros postos de trabalho caracterizados 
por idêntico cargo ou por idênticas 
carreira e categoria.” São devidos quando 
os trabalhadores colocados nesses postos 
“sofram, no exercício das suas funções, 
condições de trabalho mais exigentes: a) 
De forma anormal e transitória, 
designadamente as decorrentes de 
prestação de trabalho extraordinário, 
noturno, em dias de descanso semanal, 
complementar e feriados e fora do local 
normal de trabalho; ou b) De forma 
permanente, designadamente as 
decorrentes de prestação de trabalho 
arriscado, penoso ou insalubre, por turnos, 
em zonas periféricas e de secretariado de 
direção.” 

2. Decorre do exposto, em primeiro 
lugar, que os suplementos obedecem a 
um numerus clausus (cf. Paulo Veiga e 
Moura, Função Pública, I, 2.ª ed., Coimbra: 
Coimbra Editora, 2001, p. 316), de tal 
modo que os serviços e organismos 
administrativos somente podem proceder 

ao seu pagamento se ocorrer alguma das 
circunstâncias tipificadas na lei. 

Em segundo lugar, como se sublinha 
no Parecer do Conselho Consultivo da 
Procuradoria Geral da República n.º 
80/2003 (Diário da República, II série, n.º 
74, de 27.03.2004), “os suplementos 
constituem um acréscimo à remuneração 
base e destinam-se a remunerar 
particularidades específicas da prestação 
de trabalho ou a compensar despesas 
feitas por motivo de serviço.” 

“Os primeiros, lê-se no Parecer, 
encontram a razão da sua atribuição nas 
concretas particularidades da prestação 
de trabalho, enquanto os segundos se 
fundamentam na necessidade de ressarcir 
o funcionário ou agente das despesas 
efetuadas por causa do desempenho das 
suas funções”. 

3. De entre os suplementos 
enumerados pelo legislador no art.º 73 da 
Lei n.º 12-A/2008, acima transcrito, 
constam os que se destinam a compensar 
as despesas feitas por motivo de serviço, 
nestas se incluindo as que radicam em 
trabalho efetuado “fora do local normal 
de trabalho”, as quais dão direito à 
atribuição de ajudas de custo, ou outros 
abonos devidos a deslocação em serviço. 

Na realidade, constitui tradição no 
nosso direito o reconhecimento aos 
servidores do Estado do direito ao abono 
de ajudas de custo, quando deslocados da 
residência oficial por motivo de serviço 
público. 

O regime jurídico desta atribuição 
patrimonial relativa ao pessoal da 
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Administração Pública, quando deslocado 
em território nacional, encontra-se 
fixado, atualmente, no Decreto-Lei n.º 
106/98, de 24.04, cujo artigo 1.º define o 
respetivo âmbito de aplicação pessoal nos 
seguintes termos: 

“1– Os funcionários e agentes da 
administração central, regional e local e 
dos institutos públicos, nas modalidades 
de serviços públicos personalizados e de 
fundos públicos, quando deslocados do 
seu domicílio necessário por motivo de 
serviço público, têm direito ao abono de 
ajudas de custo e transporte, conforme as 
tabelas em vigor e de acordo com o 
disposto no presente diploma.  

2 – Têm igualmente direito àqueles 
abonos os membros do Governo e dos 
respetivos gabinetes.  

3 – O disposto no presente diploma é 
aplicável, com as necessárias adaptações, 
ao pessoal contratado a termo certo que 
exerça funções em serviços e organismos 
referidos no n.º 1.” 

Examinando a finalidade subjacente a 
este suplemento remuneratório, pondera 
Paulo Veiga e Moura (ob. cit., p. 350) que 
“[a] execução do trabalho sempre andou 
associada a um determinado local (…), de 
tal modo que este seguramente integra o 
conteúdo do direito ao lugar.  

O local de trabalho espelha o centro de 
toda a atividade profissional do 
funcionário ou agente, sendo ali que ele 
presta serviço e goza de intervalos para 
descanso.  

A prestação de serviço fora do local de 
trabalho envolve, por isso, em 

determinadas situações, um acréscimo de 
despesas, designadamente com a 
alimentação e alojamento.  

As ajudas de custo constituem um 
suplemento remuneratório abonado 
diariamente aos funcionários e agentes 
(…), no intuito de os compensar dos 
encargos que resultam da circunstância 
de terem de prestar serviço fora do local 
normal de trabalho (…).”  

Este Autor autonomiza quatro 
condições para o surgimento do direito ao 
abono por ajudas de custo. 

Em primeiro lugar, a existência de um 
nexo causal entre a deslocação do 
funcionário e o interesse público: A 
deslocação, sublinha, há de efetuar-se 
por motivo de serviço público, pelo que 
terá de encontrar a sua razão justificativa 
no desempenho das respetivas funções 
por parte do funcionário ou agente.  

Em segundo lugar, é necessário que 
essa deslocação se efetue para fora do 
domicílio necessário dos funcionários ou 
agentes, definido pelo art.º 2.º do 
Decreto-Lei n.º 106/98. 

Em terceiro lugar, “exige-se que as 
deslocações abranjam um determinado 
âmbito espacial” e, em quarto lugar, “é 
necessário que as deslocações abranjam 
um determinado período temporal”. 

Pronunciando-se sobre estas duas 
últimas condições ou requisitos, como as 
designa, pondera João Alfaia (Conceitos 
Fundamentais do Regime Jurídico do 
Funcionalismo Público, II, Coimbra: 
Almedina, Coimbra, 1985, p. 844) que, 
“[d]estinando-se as ajudas de custo a 
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compensar despesas de alimentação e 
alojamento determinadas pelo facto do 
exercício de funções se verificar 
excecionalmente fora da localidade em 
que o funcionário ou agente tem o seu 
domicílio legal, a lei só confere direito a 
tal remuneração quando a deslocação em 
serviço seja de molde a originar tais 
despesas.” Assim, a lei estabelece 
cumulativamente requisitos espaciais e 
requisitos temporais, previstos, 
respetivamente, nos artigos 6.º e 8.º do 
Decreto-Lei n.º 106/98. 

4. O aspeto que interessa reter quanto 
ao regime jurídico das ajudas de custo 
respeita à sua finalidade compensatória. 
Estas atribuições patrimoniais destinam-
se a compensar o funcionário ou agente 
por despesas, nomeadamente de 
alojamento e alimentação, em razão da 
sua deslocação para fora da residência 
oficial, por motivo de serviço público. 

A natureza compensatória, 
indemnizatória ou de reembolso que se 
atribui às ajudas de custo significa, ao 
mesmo tempo, que na sua perceção não 
se descortina qualquer correspectividade 
relativa ao trabalho.  

Tal como sucede com o tratamento 
jurídico conferido a esta figura pelo 
direito laboral privado, a causa jurídica da 
atribuição está na indemnização da 
adiantada cobertura de despesas 
efetuada pelo trabalhador por facto de 
serviço. As ajudas de custo configuram-se 
como prestações não retributivas, 
constituindo, segundo Pedro Romano 
Martinez (Direito do Trabalho, 2.ª ed., 
Coimbra: Almedina, 2005, p. 573, 

“pagamentos que o empregador faz ao 
trabalhador, que não se integram na 
retribuição, porque estão para além do 
sinalagma contratual”.  

O n.º 1 do artigo 260 do Código do 
Trabalho, subordinado à epígrafe 
“Prestações incluídas ou excluídas da 
retribuição”, afirma genericamente o 
assinalado caráter não retributivo do 
reembolso das despesas feitas em serviço. 

5. No Capítulo II do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, dedicado aos 
“Deveres, incompatibilidades, direitos e 
regalias dos magistrados judiciais”, 
figuram, entre os seus direitos, as ajudas 
de custo.  

Referem-se-lhe o artigo 27, que 
dispõe o seguinte:  

 

“Artigo 27º 

(Ajudas de custo) 

1 – São devidas ajudas de 
custo sempre que um magistrado 
se desloque em serviço para fora 
da comarca onde se encontre 
sediado o respetivo tribunal ou 
serviço. 2 – Os juízes do Supremo 
Tribunal de Justiça residentes 
fora dos concelhos de Lisboa, 
Oeiras, Cascais, Loures, Sintra, 
Vila Franca de Xira, Almada, 
Seixal, Barreiro, Amadora e 
Odivelas têm direito à ajuda de 
custo fixada para os membros do 
Governo, abonada por cada dia 
de sessão do tribunal em que 
participem.” 
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Limitando-se o Estatuto dos 
Magistrados Judiciais a definir os 
pressupostos de atribuição das ajudas de 
custo no preceito transcrito, os aspetos 
normativos referentes ao respetivo 
conteúdo, modalidades, quantitativos e 
requisitos especiais deverão ser colhidos 
do Decreto-Lei n.º 106/98, por força do 
artigo 32 do mesmo Estatuto. 

Comparando a norma contida no 
artigo 27/1 do Estatuto dos Magistrados 
Judiciais, com a norma inserta no artigo 
1.º/1 do Decreto-Lei n.º 106/98, 
observamos que os pressupostos para a 
atribuição das ajudas de custo a favor dos 
magistrados não são exatamente 
coincidentes com os que vigoram no 
regime geral da função pública, 
detetando-se, quanto aos primeiros, uma 
especificidade que importa realçar: os 
magistrados têm direito a ajudas de 
custo, não propriamente, como os 
funcionários em geral (artigo 1.º/1 do 
Decreto-Lei n.º 106/98), quando se 
deslocam, por motivos de serviço, para 
além da periferia da localidade onde têm 
o seu domicílio necessário (cf. artigo 7.º 
do mesmo diploma), mas quando se 
deslocam “em serviço para fora da 
comarca onde se encontra sediado o 
respetivo tribunal ou serviço” (artigo 27 
do Estatuto dos Magistrados Judiciais).  

* 

Dir-se-á, no entanto, que tudo vem no 
fundo a dar ao mesmo, porque também os 
magistrados têm, pelo Estatuto, domicílio 
necessário na sede do tribunal onde 
exercem funções, com ressalva dos que, a 
diversos títulos, estão desobrigados 

daquele domicílio, como decorre do artigo 
8.º do respetivo Estatuto. 

Segundo se pode ler no Parecer do CC 
da PGR n.º 53/93, de 14 de janeiro de 
1994, “[n]o caso dos magistrados, o 
direito a ajudas de custo emerge sempre 
que se deslocam em serviço, para fora da 
comarca onde está sediado o tribunal ou 
serviço respetivo” (artigo 27/1 do EMJ). 

Decorre do exposto que, em relação às 
ajudas de custo devidas aos magistrados, 
não se aplica o requisito espacial fixado, 
para os funcionários em geral, no artigo 
6.º do Decreto-Lei n.º 106/98, mas um 
regime espacial diverso, aplicando-se-
lhes, no entanto, o requisito ou condição 
temporal de atribuição contemplado no 
artigo 8.º do mesmo diploma.  

6. Vale isto por dizer que, no caso do 
Exmo. Sr. Juiz de Direito exponente, que 
está afeto à instrução criminal do (…), 
com sede nesta localidade, são devidas, 
por força da norma especial do art.º 27/1 
do EMJ, ajudas de custas diárias pelas 
deslocações feitas à comarca (…) 
independentemente da distância entre as 
duas localidades ser inferior a 20 km, 
desde que verificados os pressupostos do 
art.º 8.º da Lei n.º 106/98. 

7. Independentemente da questão de 
saber se há ou não lugar a pagamento das 
ajudas de custo na situação do Exmo. Sr. 
Juiz de Direito exponente, importa dizer 
que, como escrevemos, as ajudas de 
custas têm como escopo compensar o 
funcionário ou agente por despesas, 
nomeadamente de alojamento e 
alimentação, em razão da sua deslocação 
para fora da residência oficial, por motivo 
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de serviço público, e não o de compensar 
o funcionário ou agente pelo uso que ele 
faz de veículo próprio, para o que é 
consagrado um mecanismo próprio: o 
subsídio de transporte. 

Na verdade, cabendo ao Estado, como 
procedimento e regra geral, facultar ao 
seu pessoal os veículos de serviços gerais 
necessários às deslocações em serviço (n.º 
1 do artigo 18 do Decreto-Lei n.º 106/98), 
a falta ou impossibilidade de utilização 
destes meios leva ao recurso à utilização 
de transportes coletivos de serviço 
público, ou, em casos especiais, o uso de 
automóvel próprio do funcionário ou 
agente (n.º 2 do mesmo artigo). 

O uso deste último meio de transporte 
– automóvel próprio do funcionário ou 
agente – fica dependente da verificação, 
no caso, do interesse dos serviços nessa 
utilização, ou seja, apenas deve ser 
permitida quando, esgotadas as 
possibilidades de utilização económica 
das viaturas afetas ao serviço, o atraso no 
transporte implique grave inconveniente 
para o serviço (n.º 2 do artigo 20 do 
Decreto-Lei n.º 106/98), carecendo ainda 
de prévia autorização (n.º 1 do citado 
artigo 20). 

Verificados os respectivos 
pressupostos, o uso de automóvel próprio 
implica o abono de subsídio de 
transporte, nos termos fixados no artigo 
27 do já referido Decreto-Lei n.º 106/98, 
e de acordo com os montantes que 
anualmente são fixados na Portaria que 
atualiza os vencimentos e demais abonos 
na função pública (não obstante a lei 
falar da sua fixação por Despacho). 

Nestes termos, propõe-se que, em 
resposta ao requerimento apresentado 
pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito, seja 
adotada deliberação com o seguinte 
conteúdo: 

«É entendimento deste Conselho 
Superior da Magistratura que são 
devidas ajudas de custo sempre que 
um magistrado se desloque em 
serviço para fora da comarca onde se 
encontre sediado o respetivo 
tribunal ou serviço, 
independentemente da distância 
dessa deslocação, atento o disposto 
no art.º 27/1 do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, norma 
especial relativamente à prevista no 
n.º 1 do art.º 1.º do DL n.º 106/98, de 
24.04, e desde que verificados os 
requisitos do art.º 8.º deste diploma; 

É entendimento deste Conselho 
Superior da Magistratura que, para 
além dessas ajudas de custo, é 
devido aos magistrados que, nas 
deslocações em serviço, utilizem 
veículo próprio, desde que para tanto 
devidamente autorizados, subsídio 
de transporte.» 

Propõe-se ainda que o teor da 
deliberação seja comunicado à DGAJ, 
entidade que processa os pagamentos, e 
seja feito circular pelos Exmos. Srs. 
Magistrados judiciais. 

 

Lisboa, 21-10-2013 

O Vogal, 

Gonçalo Oliveira Magalhães 
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I. O Exmo. Sr. Juiz de Direito (…), 
colocado no Círculo Judicial de (…), veio dar 
conhecimento a este Conselho Superior da 
Magistratura que em meados de Setembro 
de 1013 passou a viver “em condições 
análogas às dos cônjuges” com a Exma. Sra. 
Juíza de Direito (…), titular do (…) do 
Tribunal Judicial da Comarca (…). 

Nessa sequência, foi determinada, por 
despacho do Exmo. Sr. Vice-Presidente, a 
elaboração de um estudo e subsequente 
proposta de deliberação versando a questão 
de saber se do disposto no art. 7.º, a), do 
Estatuto dos Magistrados Judicias (EMJ) 
decorre qualquer obstáculo a que os dois 
referidos magistrados exerçam funções no 
Tribunal Judicial da Comarca (…). 

Foi proferido um despacho a determinar, 
nos termos e ao abrigo do disposto nos arts. 
100 e 101 do Código de Procedimento 
Administrativo, uma audiência prévia, a 
realizar por escrito, dois magistrados, os 
quais foram então advertidos da 
possibilidade de vir a ser deliberado que a 
situação reportada pelo Exmo. Sr. Juiz de 
Direito (…) configura uma situação de 
incompatibilidade do exercício de funções, 
por ambos, no Tribunal Judicial da Comarca 

(…), enquadrável na previsão da alínea a) do 
art. 7.º do EMJ. 

Os Exmos. Srs. Juízes de Direito 
apresentaram um requerimento conjunto 
no qual começaram por arguir a nulidade da 
notificação que lhes foi feita, por violação 
do disposto no art. 101/2 do Código de 
Procedimento Administrativo, alegando que 
a mesma, por não conter uma proposta de 
deliberação, não continha todos os 
elementos necessários à pronúncia. 

Sem prejuízo, acrescentaram, em 
síntese, que a situação de vivência comum, 
em condições análogas às dos cônjuges, 
descrita na exposição do Exmo. Sr. Juiz de 
Direito (…), não pode ser qualificada como 
de união de facto, uma vez que ainda não 
dura há dois anos. Como tal, não existe 
qualquer incompatibilidade a que exerçam 
funções no Tribunal Judicial da Comarca 
(…). Acrescentaram que, de qualquer modo, 
que “ainda que impedimento houvesse (…), 
ele abrangeria apenas o impedimento” (sic.) 
do Exmo. Sr. Juiz de Direito (…) exercer 
funções no 1.º Juízo do Tribunal Judicial de 
(…), de que a Exma. Sra. Juíza de Direito (…) 
é titular. 

Sumário: «I- A constatação de que Juízes de Direito vivem um com o outro em 

condições análogas às dos cônjuges obsta a que exerçam ambos funções no 

mesmo Juízo do Tribunal. II- Esse obstáculo apenas produzirá efeitos por ocasião 

do próximo movimento judicial, altura em que, mantendo-se a situação referida 

no ponto anterior, deverá ser obrigatoriamente movimentada para Tribunal que 

não faça parte do Círculo Judicial, salvo se, por força do mesmo movimento, o 

Exmo. Sr. Juiz de Direito deixar de exercer funções neste; III- Até lá, deverão 

funcionar as regras de impedimento consagradas nos diplomas processuais, de 

modo a que os dois referidos magistrados não intervenham nos mesmos 

processos». 

Vogal Relator: Gonçalo Oliveira Magalhães 

Impedimento: exercício de funções no mesmo Juízo 
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II. Feita a resenha do que está em causa 
no presente procedimento, podemos 
elencar as questões a apreciar nos seguintes 
termos: 

1.ª Saber se a notificação dos Exmos. 
Srs. Juízes para a audiência prévia escrita 
não observou o disposto no n.º 2 do art. 101 
do CPA; 

2.ª Ultrapassada a 1.ª questão, saber se 
a situação de facto descrita na exposição do 
Exmo. Sr. Juiz de Direito (…) deve ser 
qualificada como uma união de facto para 
os efeitos do disposto no art. 7.º, a), do EMJ; 

3.ª Aferir se os referidos magistrados 
exercem funções no mesmo juízo; 

4.ª Finalmente, em caso de resposta 
afirmativa às duas questões anteriores, 
determinar as consequências da 
incompatibilidade assim verificada. 

* 

III.1. Conhecendo da questão que 
enunciámos em 1.º lugar, importa dizer que 
o legislador ordinário consagrou, nos arts. 
100 e 101 do CPA, os mecanismos através 
dos quais é dada expressão legal ao 
princípio da participação dos particulares 
na formação da decisões ou deliberações 
administrativas que lhes disserem respeito 
que está consagrado no art. 268/5 da 
Constituição da República. 

Segundo decorre do art. 100, uma vez 
concluída a instrução do procedimento e 
antes de tomada a decisão (ou a 
deliberação) final, os interessados têm 
direito de ser ouvidos, para o que devem ser 
informados sobre o sentido provável destas. 

Essa audiência pode ser feita, por 
decisão do órgão instrutor, por escrito ou 
oralmente. 

Sendo a audiência feita por escrito, a 
notificação para a audiência prévia deverá 
fornecer “os elementos necessários para que 
os interessados fiquem a conhecer todos os 
aspectos relevantes para a decisão, nas 
matérias de facto e de direito”, conforme 
dispõe o n.º 2 do art. 101 do CPA. 

Não decorre daqui, ao contrário do que 
sufragam Diogo Freitas do Amaral / João 
Caupers et al. (Código do Procedimento 
Administrativo Anotado, 3ª ed., Coimbra: 
Almedina, 1997, p. 189), o dever de o 
instrutor apresentar aos interessados, para 
os efeitos da audiência prévia, um projecto 
de decisão ou deliberação a apresentar ao 
órgão competente para a decisão ou 
deliberação final, mas apenas o de referir os 
factos e as disposições legais aplicáveis, 
sem ter que fazer opções sobre o sentido 
provável da decisão ou deliberação. Esta 
interpretação que fazemos do art. 101/2 do 
CPA, que sai reforçada com consideração do 
que dispõe o art. 105 do mesmo diploma, 
encontra arrimo nos ensinamentos de 
Mário Esteves de Oliveira / Pedro Costa 
Gonçalves / J. Pacheco de Amorim (Código 
de Procedimento Administrativo 
Comentado, 2.ª ed., 8.ª reimpressão, 
Coimbra: Almedina, 2010, p. 458). 

Ora, se atentarmos nos termos da 
notificação feita aos Exmos. Srs. Juízes de 
Direito, concluímos que a mesma cumpriu, 
de forma suficiente, as exigências legais: 
em termos de factos relevantes para a 
deliberação, mencionou que os mesmos 
eram os reportados a este CSM pelo Exmo. 
Sr. Juiz de Direito (…) no sentido de que, 
desde meados de Setembro de 2013, vive 
com a Exma. Sra. Juíza de Direito (…) “em 
condições análogas às dos cônjuges”; em 
termos de direito, fez referência ao art. 7.º, 
a), do EMJ, disposição da qual decorre que 
“[é] vedado aos magistrados judiciais 
exercer funções em juízo em que sirvam 
juízes de direito, magistrados do Ministério 
Público ou funcionários de justiça, a que 
estejam ligados por (…) união de facto (…)” 

Embora aquela expressão “em condições 
análogas às dos cônjuges” não esteja 
devidamente substanciada em factos 
concretos, estamos convictos que o seu 
conteúdo é perfeitamente inteligível para 
efeitos do presente procedimento. Ademais, 
a conclusão que ela suporta não constitui o 
objecto do presente procedimento – esse é 
constituído pela questão de saber se há 
algum obstáculo a que os Exmos. Srs. Juízes 
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de Direito exerçam funções no mesmo 
Tribunal –, mas uma mera questão 
prejudicial relativamente a ele, por dela 
depender, em termos lógicos, o teor da 
deliberação a tomar. O mesmo vale por 
dizer que sobre a existência de uma vivência 
“em condições análogas às dos cônjuges” 
entre os dois referidos magistrados não 
ocorrerá um segmento deliberativo, mas 
simples um simples acto cognitio, pelo que 
este pode ter-se como adquirido em virtude 
da admissão feita pelos próprios 
interessados. 

Como tal, entendemos que, na 
notificação feita para a audiência prévia, 
não foi cometida qualquer infracção ao que 
dispõe o art. 101/2 do CPA. 

* 

2. Depois de termos concluído que não 
foi desrespeitada a apontada formalidade 
do procedimento, ficou aberto o caminho 
para apreciarmos a segunda questão 
enunciada, no que vamos tomar por mote, à 
laia de fundamentação de facto, a 
referência, feita na exposição inicial e 
confirmada na audiência prévia, de que o 
Exmo. Sr. Juiz de Direito (…) e a Exma. Sra. 
Juíza de Direito (…) vivem um com o outro, 
“em condições análogas às dos cônjuges”, 
desde Setembro de 2013. 

Significa isto que estão “ligados por 
união de facto”? 

Segundo diz o art. 7.º, a), do EMJ, na 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 
143/99, de 31.08, “[é] vedado aos 
magistrados judiciais exercer funções em 
juízo em que sirvam juízes de direito, 
magistrados do Ministério Público ou 
funcionários de justiça, a que estejam 
ligados por (…) união de facto (…)” 

Esta disposição resultou da 
preocupação do legislador em assegurar a 
isenção e imparcialidade que devem presidir 
ao exercício de funções pública na área da 
justiça. 

A propósito, seguindo a nota histórica 
feita por Nuno de Salter Cid (A Comunhão 

de Vida à Margem do Casamento: Entre o 
Facto e o Direito, Coimbra: Almedina, 2005, 
ps. 632 – 633), lembramos que a dita 
preocupação começou a manifestar-se na 
reforma de 1995/1996 do Código de 
Processo Civil, que passou a determinar a 
proibição de intervenção de juízes em 
colectivos dos quais façam parte seus pares 
com os quais vivam na mesma situação (cf. 
art. 124/4). 

Mais tarde, mediante a Lei n.º 59/98, de 
25.08, o legislador introduziu solução 
semelhante no Código de Processo Penal, 
passando a prever que não podem exercer 
funções, a qualquer título, no mesmo 
processo juízes que vivam em condições 
análogas às dos cônjuges (art. 39/3). 

Pouco tempo depois, passou para o 
estatuto profissional dos magistrados do 
Ministério Público: a Lei n.º 60/98, de 27.08, 
introduziu uma alteração ao art. 83 do 
Estatuto do Ministério Público, o qual 
passou a dispor que “[o]s magistrados do 
Ministério Público não podem servir em 
tribunal ou juízo em que exerçam funções 
magistrados judiciais ou do Ministério 
Público ou funcionários de justiça a que 
estejam ligados por casamento ou união de 
facto, parentesco ou afinidade em qualquer 
grau da linha recta ou até ao 2.º grau da 
linha colateral.” 

Desde então que a matéria tem sido 
tratada nos “estatutos profissionais do 
foro”: primeiro no Estatuto dos 
Funcionários de Justiça, aprovado pelo DL 
n.º 343/99, de 26.08, que vedou aos 
funcionários de justiça o exercício de 
funções em tribunal ou juízo no qual 
“sirvam magistrados judiciais ou do 
Ministério Público a que estejam ligados”, 
designadamente, “por casamento ou união 
de facto”, e depois no Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, através da citada Lei 
n.º 143/99. 

Nenhum dos estatutos profissionais a 
que fizemos referência define o que deve 
entender-se por união de facto ou dá 
qualquer subsídio para a integração do 
conceito. No momento em que foram 
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editados, encontrava-se já uma referência a 
ele na epígrafe do art. 2020 do Código Civil, 
na redacção do DL n.º 496/77, de 25.11, cujo 
n.º 1 dispõe que “[a]quele que, no momento 
da morte de pessoa não casada ou separada 
judicialmente de pessoas e bens, vivia com 
ela há mais de dois anos em condições 
análogas às dos cônjuges, tem direito a 
exigir alimentos da herança do falecido, se 
os não puder obter nos termos das alíneas a) 
a d) do art. 2009.” 

Isto permite-nos perceber que a união 
de facto não é mais que uma situação de 
facto constatada pela realidade social em 
tudo semelhante ao casamento, mas que 
não obedeceu às formalidades 
estabelecidas na lei para a validade deste 
acto.1 A referência aos dois anos de duração 
não é, no art. 2020 do Código Civil, um 
elemento da união de facto, mas apenas um 
requisito para que, em caso de óbito de um 
dos seus membros, o unido de facto 
sobrevivo possa exigir alimentos da herança 
do falecido. 

Entre a publicação da Lei n.º 60/98 e a 
Lei n.º 143/99, foi publicada a Lei n.º 
135/99, de 28.08, diploma que foi o 
primeiro a conferir, de uma forma 

                                                             
1 Tenha-se presente que a figura da união de 

facto e a sua aceitação social revelou-se com maior 
acuidade após a Revolução Francesa e a nova 
mentalidade por ela gerada, onde vingava a máxima 
de Napoleão “les concubins se passent de la loi, la 
loi se desinteresse d´eux” (cf. França Pitão, “Os 
novos casamentos ou a crise do casamento 
tradicional no direito português”, Comemorações 
dos 35 Anos do Código Civil, I, Coimbra: Coimbra 
Editora, 2004, p. 189). 

Foi durante a República Romana que entrou em uso 
o pejorativo “concubina” (do latim cum cubare – “ir 
para a cama com”). O concubinato foi então 
utilizado como referência a qualquer relação non 
matrimonii causa (Geraldo da Cruz Almeida, Da 
União de Facto, Convivência More Uxorio em Direito 
Internacional Privado, Lisboa: Pedro Ferreira Editor, 
1999, ps. 53 e ss.) 
A união de facto foi e é qualificada por vários 
termos, por termos, por exemplo: union libré, 
cohabitation ou cohabitation hors marriage 

sistemática, efeitos jurídicos à união de 
facto. 

Lendo este diploma não encontramos 
nele qualquer noção de união de facto. 
Aliás, no respectivo art. 1.º/1, ao dispor que 
“[a] presente lei regula a situação jurídica 
das pessoas de sexo diferente que vivem em 
união de facto há mais de dois anos”, o 
legislador como que deu o conceito como 
adquirido. Mais relevante ainda, o legislador 
não colocou a duração superior a dois anos 
como um elemento da noção de união de 
facto. Configurou-o como um mero 
requisito para que uma união de facto caia 
no âmbito de aplicação do diploma.  

Não se afigura, portanto, correcta a 
asserção dos Exmos. Juízes de Direito, em 
sede de audiência prévia, no sentido de que 
a Lei n.º 135/99 consagrou uma noção de 
união de facto e, muito menos, que um dos 
elementos dessa noção é o de que a vivência 
comum, por parte dos unidos de facto, em 
condições análogas às dos cônjuges, dure 
por um período superior a dois anos.  

E a situação não se alterou com a Lei n.º 
7/2001, de 11.05, diploma que, revogando a 
Lei n.º 135/99, previu também medidas de 
protecção da união de facto: na sua 

(quanto à doutrina francesa), cohabitation without 
marriage ou unmarried cohabitation (quanto à 
doutrina anglo-saxónica).  
Todas estas formulações traduzem uma vivência em 
comum na forma simplificada de habitação 
acompanhada da existência de relações sexuais.  

A dificuldade está em definir o que se deve 
entender por viver em condições análogas às dos 
cônjuges e neste aspecto, a generalidade da 
doutrina considera que viver em condições 
análogas às dos cônjuges é viver em comunhão de 
mesa, leito e habitação. A propósito, vide Telma 
Carvalho, “A união de facto: a sua eficácia jurídica”, 
Comemorações dos 35 Anos do Código Civil cit., ps. 
227 e ss., Fernando Brandão Ferreira Pinto, 
Dicionário de Direito da Família e Direito das 
Sucessões, Lisboa: Petrony, 2004, p. 619, e João 
Queiroga Chaves, Casamento e União de Facto (de 
acordo com a lei n.º 61/2008), Lisboa: Quid Juris, 
2009 p. 250. 
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redacção original, esta Lei não continha 
qualquer noção de união de facto. A 
redacção do respectivo art. 1.º/1 era igual à 
do art. 1.º/1 da Lei n.º 135/99, que acima 
transcrevemos. Na sua redacção actual, 
introduzida pela Lei n.º 23/2010, de 30.08, 
o legislador não fez mais que prever a união 
de facto homossexual, em consequência da 
alteração ao conceito de casamento do art. 
1577 do Código Civil, no sentido de este 
deixar de ser necessariamente um contrato 
celebrado entre pessoas de sexo diferente, a 
que procedeu através da Lei n.º 9/2010, de 
31.05.  

Ao adoptar medidas de protecção da 
união de facto através da Lei n.º 135/99 e 
da Lei n.º 7/2001, o legislador não impôs o 
prazo de dois anos como um elemento da 
noção de união de facto. Partiu, portanto, 
da constatação de que a união de facto 
constitui-se com a convivência plena de 
vida em condições análogas às dos 
cônjuges, ou seja, com a comunhão de 
mesa, leito e habitação. Em suma, existe 
desde que os conviventes iniciam a sua vida 
em comunhão. A exigência de uma duração 
superior a dois anos foi configurada como 
um mero requisito de eficácia da união de 
facto, para que lhe sejam atribuídos 
determinados efeitos jurídicos. Neste 
sentido, vide Telma Carvalho, “A união de 
facto: a sua eficácia jurídica”, 
Comemorações dos 35 Anos do Código Civil 
cit., p. 240.  

Mas que efeitos jurídicos? 

Necessariamente que os efeitos 
previstos nos referidos diplomas, pois só 
estes cabem no respectivo âmbito material 
de aplicação – que, recorde-se, é a adopção 

                                                             
2 Os Exmos. Srs. Juízes invocaram, em benefício 

da tese que sufragaram quanto ao conceito de 
união de facto para os efeitos do disposto no art. 
7.º, a), do EMJ, o entendimento de Álvaro Lopes 
Cardoso, Estatuto dos Magistrados Judiciais 
Anotado, Coimbra: Almedina, 2000, ps. 21 – 22. 
Simplesmente, lida esta obra, não vislumbramos 

de medidas de protecção da união de facto. 
De fora ficaram os efeitos desfavoráveis da 
união de facto, para utilizarmos a 
terminologia de Nuno de Salter Cid (A 
Comunhão cit., p. 627, em relação aos quais 
a apreciação a fazer quanto aos requisitos 
de eficácia da união de facto deve ser 
casuística. 

Isto permite-nos concluir que, 
consagrando o art. 7.º, a), do EMJ um efeito 
desfavorável da união de facto que surja 
entre dois magistrados, na medida em que 
constituiu um obstáculo a que os mesmos 
exerçam funções num mesmo juízo, não 
exige mais que a constatação da situação 
de facto, abstraindo do tempo de duração 
dela.2 

E não custa compreender que assim seja 
quando se atente na razão subjacente à 
norma, já aqui aflorada: o assegurar da 
isenção e imparcialidade por que se deve 
pautar o exercício da magistratura judicial. 

Com efeito, não basta que a isenção e a 
imparcialidade existam; é necessário 
também que elas transpareçam para o 
exterior. A aparência de isenção e 
imparcialidade constitui para o juiz uma 
exigência adicional da actuação, valendo 
aqui a trivial frase proferida por Júlio César 
acerca da honestidade de Pompéia 
(Plutarco, “Júlio César”, Vidas paralelas, cap. 
X). E convenhamos que a existência de uma 
vivência comum em condições análogas às 
dos cônjuges entre dois magistrados é 
susceptível de gerar, aos olhos de terceiros, 
designadamente das partes ou sujeitos 
processuais, o receio de que um deles 
“exerça influência sobre o outro, de modo a 

que nela o autor tome posição sobre a questão. 
Limita-se, na anotação 3 ao art. 7.º, a referir o art. 
2020 do Código Civil, como contendo o “conceito 
de união de facto relevante” e a referir a Lei n.º 
135/99, como diploma que consagrou medidas de 
protecção da união de facto. 
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comprometer a sua isenção de juízo e a sua 
liberdade de voto”, conforme escrevia José 
Alberto dos Reis (Comentário ao Código de 
Processo Civil, reimpressão, Coimbra: 
Coimbra Editora, 1960, p. 427). 

Em função do que antecede, ficamos 
habilitados a responder à segunda das 
questões que enunciámos: se os Exmos. Srs. 
Juízes vivem em condições análogas às dos 
cônjuges, então isso significa que vivem em 
união de facto, sendo irrelevante a duração 
desta para que se mostre preenchida a 
previsão do art. 7.º, a), do EMJ. 

* 

3. Passemos então para a terceira 
questão. 

Como escrevemos, o legislador optou, 
nos finais da década de noventa do século 
passado, por tratar os obstáculos ao 
exercício da função por parte de 
profissionais do foro que vivam entre si em 
união de facto nos estatutos respectivos. 
Assim surgiu a actual redacção do art. 7.º do 
EMJ. 

Daqui decorre uma consequência 
importante: por força desta disposição, 
existe um obstáculo legal a que dois 
magistrados que, como Exmos. Srs. Juízes 
de Direito (…) e (…), vivem entre si em 
condições análogas às dos cônjuges 
exerçam funções no “mesmo juízo”, o que é 
diferente do impedimento ao exercício de 
funções no mesmo processo que resulta das 
soluções inicialmente encontradas pelo 
legislador nas leis processuais. 

Em termos técnicos faz todo o sentido 
que assim seja, pois a intervenção de um 
juiz, delimitada pela lei, depende, também, 
da ausência de determinadas relações com 
as partes, ou com outros juízes, assim como 
do "prejuízo" (ter julgado anteriormente), o 
que significa que a presença de uma ou 
outra destas condições a exclui. Para que o 
juiz possa julgar com imparcialidade e 

isenção de ânimo, é necessário que estejam 
excluídas tais relações, que configuram a 
suspeição, o impedimento e a 
incompatibilidade.  
Muito embora, por vezes se fale em 
suspeição quando há impedimento e se use 
o termo incompatibilidade para designar 
essas hipóteses, é possível, na pureza dos 
conceitos, fazer a distinção entre as três 
situações: A suspeição decorre do vínculo 
do juiz com qualquer das partes; o 
impedimento decorre da relação de 
interesse dele com o objecto do processo; a 
incompatibilidade provém de graves razões 
de conveniência não incluídas entre os 
casos de suspeição ou de impedimento, 
estando normalmente previstas em geral 
nas leis de organização judiciária.  

Mas o que deve ser entendido por 
exercício de funções no mesmo juízo? 

De acordo com o art. 65/1 da Lei de 
Organização e Funcionamento dos Tribunais 
Judiciais (LOFTJ), aprovada pela Lei n.º 3/99, 
de 13.01, ainda em vigor, os tribunais 
judiciais de comarca podem desdobrar-se 
em juízos, os quais têm um ou mais juízes 
de direito titulares (e auxiliares, caso o 
Conselho Superior da Magistratura, 
ponderando o volume de serviço, proceda a 
destacamentos).  

Não há dúvida que os juízes de direito 
exercem as suas funções nos juízos de que 
são titulares – ou, no caso dos auxiliares, 
nos juízos para os quais foram destacados. 
Mas não são eles os únicos magistrados 
judiciais exercem funções nos juízos: nos 
círculos judiciais exercem funções dois ou 
mais juízes, designados por juízes de círculo. 
A esses juízes de círculo cabe proceder, em 
todos os juízos dos tribunais de comarca 
que compõem a circunscrição, salvo 
naqueles que estejam desdobrados em 
varas, que têm juízes privativos, ao 
julgamento, na jurisdição criminal, dos 
processos comuns em que deva intervir o 
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tribunal colectivo – que será composto por 
dois juízes de círculo, um dos quais 
presidirá, e pelo juiz titular do juízo por 
onde corre termos o processo – e, na 
jurisdição cível, das acções de valor superior 
à alçada dos tribunais da Relação e dos 
incidentes e execuções que sigam os termos 
do processo de declaração e excedam a 
referida alçada, sem prejuízo dos casos em 
que a lei de processo exclua a sua 
intervenção (cf. arts. 105, 106 e 107 da 
LOFTJ). 

Assim sendo, os dois juízes do círculo 
judicial de (…) exercem as suas funções em 
todos os tribunais das comarcas que 
compõem a circunscrição (…), 
designadamente no Tribunal Judicial (…) o 
qual está desdobrado em dois juízos de 
competência genérica (cf. decorre do 
Regulamento da LOFTJ, aprovado pelo DL n.º 
186-A/99, de 31.05). 

O que antecede vale por dizer que o 
Exmo. Sr. Juiz de Direito (…), juiz do círculo 
judicial de(…), exerce funções no 1.º Juízo 
(…), do qual é titular a Exma. Sra. Juíza de 
Direito (…), com quem vive em união de 
facto. 

Se assim é, então a conclusão a tirar é a 
de que há uma incompatibilidade a que os 
dois Exmos. Srs. Juízes de Direito exerçam 
funções no 1.º Juízo de Bragança. 

* 

4. Que consequências decorrem desta 
incompatibilidade – que, por os respectivos 
pressupostos terem ocorrido em momento 
ulterior ao da nomeação dos Exmos Srs. 
Juízes de Direito para os lugares que 
ocupam, podemos qualificar de 
superveniente? 

Como parece óbvio, atentas as razões 
subjacentes à previsão do art. 7.º, a), do 
EMJ, a situação assim gerada não pode ser 
ultrapassada, em termos definitivos, através 
da adopção de medidas casuísticas de 

gestão processual, como sejam a 
distribuição dos processos cíveis do 1.º Juízo 
do Tribunal Judicial (…) a que devam ser 
julgados pelo juiz de círculo ao outro juiz do 
Círculo Judicial de (…) nem com as 
sucessivas declarações de impedimento que 
o Exmo. Sr. Juiz de Direito (…) vem exarando 
nos processos criminais, com arrimo no já 
referido art. 39/3 do Código de Processo 
Penal, o que conduz à necessidade de ser-
lhe nomeado um juiz substituto. Tais 
soluções, podendo embora assegurar a 
isenção e imparcialidade, conduzem a 
perturbações do serviço e a uma sobrecarga 
de trabalho para outros magistrados. Muito 
menos podem ser ultrapassadas com o 
reforço do quadro do Círculo Judicial de (…) 
– o que teria de passar, necessariamente, 
pelo destacamento de um juiz auxiliar. É 
que os meios humanos de que o Conselho 
Superior da Magistratura, enquanto órgão 
de gestão da magistratura judicial, dispõe 
devem ser usados com parcimónia tendo em 
conta as conveniências de serviço e não os 
interesses pessoais dos magistrados. 

A única hipótese que vislumbramos 
passa por, partindo da constatação de que 
o Exmo. Sr. Juiz de Direito (…), enquanto 
juiz de círculo, exerce as suas em todos os 
tribunais que compõem a circunscrição, 
apenas havendo incompatibilidade 
relativamente ao 1.º Juízo do Tribunal 
Judicial (…), em obstar que a Exma. Sra. 
Juíza de Direito (…) exerça funções neste 
Juízo. 

Mas aqui deparamo-nos com uma 
dificuldade prática: a Exma. Sra. Juíza de 
Direito (…) apenas poderá ser movimentada 
para outro Tribunal – necessariamente para 
um que não faça parte do Círculo Judicial 
de (...) – por ocasião de um movimento 
judicial. Até que ocorra um movimento 
judicial – em que a Exma. Sra. Juíza de 
Direito (…) seja obrigatoriamente 
movimentada, ficando o seu lugar 
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disponível –, não há mecanismo que 
permita a sua transferência e, logo, a 
adopção da medida definitiva que se impõe. 

Afigura-se-nos, portanto, que neste 
ínterim apenas é possível o recurso a 
medidas casuísticas como sejam as 
declarações de impedimento, por parte de 
um dos Exmos. Srs. Juízes, em cada um dos 
processos em que um deles tenha tido 
intervenção anterior ou em que devam 
intervir conjuntamente. Estamos mesmo em 
crer que só a constatação de que, nos casos 
de incompatibilidades supervenientes, 
justifica que tanto o legislador processual 
civil como o legislador processual penal 
tenham continuado a prever a proibição de 
intervenção de juízes em processos em que 
também intervenham seus pares com os 
quais vivam em situações análogas às dos 
cônjuges, não obstante o tratamento que à 
matéria passou a ser dado no art. 7.º, a), do 
EMJ depois da alteração que a este diploma 
foi introduzida pela Lei n.º 143/99. Caso 
existisse a possibilidade de obstar, antes do 
movimento judicial, que dois magistrados 
que, tendo passado a viver um com o outro 
em união de facto, continuassem a exercer 
funções num mesmo juízo, seria 
absolutamente desnecessária a previsão dos 
impedimentos a que fizemos referência. 

De todo o exposto decorre que, 
mantendo-se a actual união de facto entre 
os Exmos. Srs. Juízes de Direito (…), no 
próximo movimento judicial a segunda terá 
de ser movimentada para outro Tribunal, 
por haver um obstáculo a que continue a 
exercer funções no 1.º Juízo do Tribunal 
Judicial (…). Apenas assim não deverá 
acontecer se nesse mesmo movimento o 
primeiro for movimentado para outro lugar 
que não importe o exercício de funções do 
1.º Juízo do Tribunal Judicial (…). Até lá, 
deverão funcionar as regras de 
impedimento consagradas na legislação 
processual aplicável em cada caso. 

De dizer, finalmente, que todo este 
percurso tem como pressuposto a 
organização judiciária consagrada na Lei n.º 
3/99. Se entretanto entrar em vigor a Lei de 
Organização do Sistema Judiciário, 
aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26.08, o 
art. 7.º, a), do EMJ carecerá de uma 
interpretação actualista, que o adeqúe à 
nova realidade. Essa interpretação – que 
poderá tornar absolutamente inútil a 
presente deliberação – terá a sua sede 
própria no movimento judicial 
imediatamente seguinte, cabendo aqui 
lembrar que os juízes devem, nos 
requerimentos para o movimento, 
mencionar as possíveis situações de 
incompatibilidade. 

* 

Nestes termos, propomos que seja 
deliberado que: 

a) A constatação de que os Exmos. Srs. 
Juízes de Direito (…) vivem um com o outro 
em condições análogas Às dos cônjuges 
obsta a que exerçam ambos funções no 1.º 
Juízo do Tribunal Judicial (…);  

b) Esse obstáculo apenas produzirá 
efeitos por ocasião do próximo movimento 
judicial, altura em que, mantendo-se a 
situação referida no ponto anterior, a Exma. 
Sra. Juíza de Direito (…) deverá ser 
obrigatoriamente movimentada para 
Tribunal que não faça parte do Círculo 
Judicial (…), salvo se, por força do mesmo 
movimento, o Exmo. Sr. Juiz de Direito (…) 
deixar de exercer funções neste; 

c) Até lá, deverão funcionar as regras de 
impedimento consagradas nos diplomas 
processuais, de modo a que os dois referidos 
magistrados não intervenham nos mesmos 
processos. 

 

Lisboa, 17-02-2014. 
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I. (…), Juiz de Direito, veio reclamar da 
lista de antiguidade dos Magistrados 
Judiciais, reportada a 31 de Dezembro de 
2011, alegando, em síntese, que na referida 
data contava com mais 16 dias de 
antiguidade na categoria que os 22 anos, 3 
meses e 7 dias que foram contabilizados, 
pelo que deve ser colocada no n.º de ordem 
(…) e não no n.º de ordem (…). 

Acrescentou que a razão de terem sido 
desconsiderados os referidos 16 dias ficou a 
dever-se ao facto de, no exercício das 
funções que desempenhou, entre 27 de 
Janeiro e 24 de Outubro de 2011, como Juiz 
do Tribunal Distrital do (…), ao abrigo do 
protocolo tripartido estabelecido entre o 
Estado Português, o Estado da República 
Democrática de Timor-Leste e a United 
Development Programme (UNDP), ter sido 
considerado, por deliberação do Conselho 
Superior de Magistratura Judicial da 
República Democrática de Timor-Leste 
(CSMJ), que se ausentou do (…) por igual 
número de dias sem que para tal estivesse 
autorizada. 

A deliberação acabada de referir 
baseou-se em erro quanto aos pressupostos 
de facto: A reclamante saiu do (…), no 
período compreendido entre 10 e 24 de 
Outubro de 2011, o que perfaz 15 e não 16 
dias, por intervenção e imposição directa do 
Senhor Embaixador de Portugal, o mais Alto 
Representante do Estado signatário do 

Protocolo de Cooperação, por não lhe ter 
sido ali assegurado um local com condições 
mínimas de habitabilidade e segurança. 

Assim, a referida deliberação, que 
impugnou junto do Tribunal de Recurso de 
Timor-Leste, viola o contrato que a 
reclamante subscreveu com o CSMJ e a 
UNDP, em cujo ponto 10 se estabelece que 
“[a] Instituição de acolhimento é 
responsável pela colocação da Assessora 
assistindo-a na organização de condições 
mínimas de vida”, e o disposto no art. 38/2, 
parte final, do Estatuto dos Magistrados 
Judiciais de Timor-Leste, que exceptua da 
exigência de residir na área onde se situa o 
tribunal em que o juiz exerce funções «caso 
urgente que não permita obter prévia 
autorização.” 

Concluiu requerendo que: 

 Seja considerada como justificada a 
sua ausência do (…) no período 
compreendido entre 10 e 24 de Outubro de 
2011. 

 Consequentemente, seja a 
respectiva antiguidade na categoria 
calculada, com referência ao dia 31 de 
Dezembro de 2011, em 22 anos, 3 meses e 
23 dias, sendo por isso colocado no n.º de 
ordem (…) 

Subsidiariamente, requereu que seja 
sustada a deliberação de colocar a 
reclamante no número de ordem (…), até à 

Sumário: «A ausência de 15 dias quando tenha uma causa justificativa, não pode ser 

qualificada como ilegítima e, logo, não implica desconto na antiguidade». 

Proc. DSQMJ/004267/2012  

Vogal Relator: Gonçalo Oliveira Magalhães 
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decisão que vier a ser proferida pelo 
Tribunal de Recurso de Timor-Leste.  

Cumprido o disposto no art. 77/2 do 
Estatuto dos Magistrados Judiciais (EMJ), a 
Exma. Sr.ª Juiz de Direito (…) apresentou 
resposta, onde afirmou que «deverão ser 
salvaguardados os direitos da ora 
signatária, sem embargo de salvaguarda dos 
direitos da reclamante.» 

Foram juntos aos autos, pelos serviços 
do CSM e pela reclamante, diversos 
elementos que o então relator, vogal Juiz de 
Direito Artur Dionísio dos Santos Oliveira, 
julgou necessários para apreciar e decidir a 
reclamação. 

Na sessão deste Plenário de 16 de 
Outubro de 2012, foi aprovado, por maioria, 
projecto de acórdão, nos termos do qual se 
julgou improcedente a reclamação 
apresentada. 

A reclamante recorreu para a Secção de 
Contencioso do Supremo Tribunal de Justiça 
que, por acórdão de 25 de Maio de 2013 
(processo n.º…), anulou a deliberação 
impugnada por vício de violação de lei, nos 
termos conjugados dos arts. 120 e 135 do 
Código do Procedimento Administrativo, 
conjugados com os arts. 56/2, 58 e 74, c), 
do Estatuto dos Magistrados Judiciais. 

* 

II. Feita esta breve sinopse, impõe-se 
agora uma nota para dizer que o recurso 
contencioso interposto das deliberações do 
Conselho Superior da Magistratura para o 
Supremo Tribunal de justiça (cf. art. 178 do 
Estatuto dos Magistrados Judiciais) é de 
mera anulação, o que levanta a questão de 
saber qual o efeito dos acórdãos anulatórios 
proferidos, posto que, como se afigura 
óbvio, o efeito meramente invalidatório não 
satisfaz os interesses do recorrente 
(ressalvados certos casos, como por 
exemplo a anulação de proibições). 

O primeiro efeito, o mais directo, que 
podemos retirar é um efeito “constitutivo”, 
ou seja, ao invalidar-se o acto 
administrativo eliminam-se os seus efeitos, 
tendo por isso o acórdão uma eficácia ex 
tunc.  

Pensar que esta é a única consequência 
levar-nos-ia a situações em que não se 
conseguiria retirar qualquer utilidade dos 
acórdãos, uma vez que ficaria na 
discricionariedade deste Conselho a decisão 
de concretizar de forma fáctica as 
anulações produzidas com efeitos 
retroactivos.  

Freitas do Amaral (Lições de Direito 
Administrativo, IV, Lisboa, 1988, ps. 228 e 
ss.) formulou o princípio da reconstituição 
da situação hipotética actual, nos termos 
do qual a Administração tem o dever de 
extrair todas as consequências jurídicas da 
anulação decretada pelo tribunal, o que se 
traduz na obrigação, para a Administração, 
de praticar todos os actos jurídicos e todas 
as operações materiais que sejam 
necessários à reintegração da ordem 
jurídica violada. Esta reintegração deve 
traduzir-se não no dever legal de repor o 
administrado na situação anterior à prática 
do acto ilegal, mas sim consistir na 
reconstituição da situação jurídica que 
actualmente existiria se o acto ilegal não 
tivesse sido praticado. Por força deste 
princípio proíbe-se a reincidência, isto é, 
conferindo um efeito conformativo à 
sentença, fica a Administração obrigada a 
não praticar um acto com os mesmos vícios, 
sob pena de nulidade por ofensa do caso 
julgado.  

Foi partindo desta linha de raciocínio 
que se consagrou, no actual art.173/1 do 
Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, aprovado pela Lei n.º 
15/2002, de 22.02, que, “[s]em prejuízo do 
eventual poder de praticar novo acto 
administrativo, no respeito pelos limites 
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ditados pela autoridade do caso julgado, a 
anulação de um acto administrativo 
constitui a Administração no dever de 
reconstituir a situação que existiria se o acto 
anulado não tivesse sido praticado, bem 
como de dar cumprimento aos deveres que 
não tenha cumprido com fundamento no 
acto entretanto anulado, por referência à 
situação jurídica e de facto existente no 
momento em que deveria ter actuado.” Este 
dever é complementado com a consagração 
do princípio da execução efectiva no n.º 2 
do mesmo art.173.  

Assim, citando José Carlos Vieira de 
Andrade (Justiça Administrativa, 4.ª ed., 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 360), “o dever 
positivo que resulta para a Administração da 
sentença de mera anulação é, afinal, o dever 
de reexaminar a situação de facto à luz da 
lei aplicável e da sentença, e o dever de 
actuar em termos legais e correctos em face 
desse exame – com esse alcance dir-se-á 
que os efeitos «ultra-constitutivos» se 
resumem afinal numa condenação genérica 
à resolução administrativa de um caso 
concreto, condicionada e orientada pelos 
termos da fundamentação anulatória.” 

É partindo deste pressuposto que vamos 
analisar o acórdão anulatório proferido pelo 
STJ para, a partir dele, conjugado com a lei 
aplicável, responder à reclamação 
apresentada – ou, melhor dizendo, ao 
requerimento apresentado. 

* 

III. Como se afigura óbvio, a deliberação 
do Plenário deste Conselho constitui o 
ponto de partida para a análise e 
compreensão do acórdão anulatório do STJ. 

É, portanto, importante recordar que, 
nessa deliberação, foi entendido que a 
deliberação do CSMJ da República 
Democrática de Timor-Leste, ao considerar 
injustificada a ausência da reclamante do 
(...), localidade sede do Tribunal em que a 
mesma foi colocada, como juiz 

internacional, ao abrigo do protocolo 
tripartido estabelecido entre o Estado 
Português, o Estado da República 
Democrática de Timor-Leste e a United 
Development Programme, não pode ser 
sindicada pelo Conselho Superior da 
Magistratura Português, pois tal implicaria 
uma ingerência na soberania de um Estado 
estrangeiro. Nessa medida, o Conselho 
Superior da Magistratura tem de 
reconhecer a deliberação do seu congénere 
timorense – ou seja, tal deliberação produz, 
de forma automática, efeitos na ordem 
jurídica interna, pelo que outra alternativa 
não resta que não seja a de descontar à 
reclamante, para efeitos de antiguidade na 
categoria de juiz de direito, o período de 
tempo correspondente à referida ausência 
do (...). 

O STJ, depois de enunciar a questão a 
apreciar – a de saber se o CSM “não tem 
competência para decidir se as faltas em 
que a recorrente incorreu, quando prestava 
serviço em Timor-Leste (…), devem ou não 
devem ser consideradas justificadas à luz do 
direito português a partir do momento em 
que o CSMJ de um outro Estado – no caso, a 
República Democrática de Timor-Leste – 
considerou, por decisão não impugnada, que 
as faltas não se deviam considerar 
justificadas” –, afirmou o princípio da 
territorialidade absoluta dos actos 
emanados do poder público: “ao passo que 
a aplicação extraterritorial dos actos de 
direito privado se aceita como uma 
evidência (…), já no que respeita aos actos 
administrativos ou, de uma forma mais 
geral, aos actos emanados do poder público 
que são a expressão bruta do poder 
soberano do Estado no seu território, vale o 
princípio da territorialidade mais absoluto.”  

A partir desse princípio, enunciou, em 
termos de fundamentação do juízo 
anulatório, as seguintes premissas: 
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1.ª Encontrando-se a reclamante em 
comissão de serviço de natureza judicial, 
cuja duração é considerada, para todos os 
efeitos, como de efectivo serviço na função 
(arts. 53, 56/2 e 58 do EMJ), não contando, 
para efeitos de antiguidade, o tempo de 
ausência ilegítima do serviço (art. 74, c), do 
EMJ), o CSM não pode deixar de extrair, na 
ordem jurídica portuguesa, as 
consequências de uma ausência 
injustificada ao serviço; 

2.ª Contudo, não existindo um princípio 
de reconhecimento automático, na ordem 
jurídica portuguesa, das decisões 
administrativas das autoridades 
estrangeiras, a apreciação sobre se houve 
uma ausência da reclamante ao serviço e a 
qualificação dessa ausência como ilegítima 
devem ser feitas pelo CSM e de acordo com 
o direito português; 

3.ª O reconhecimento automático da 
deliberação do CSMJ de Timor-Leste que 
considerou que a reclamante se ausentou 
do serviço ilegitimamente, na medida em 
que preclude a possibilidade de o CSM 
apreciar a questão à luz do direito 
português, contraria a soberania 
portuguesa e não a soberania de Timor-
Leste, que permanece intocada. 

Estas ideias permitem-nos concluir que 
aquilo que o CSM tem de fazer, neste 
momento, em face do acórdão anulatório, é 
verificar se a ausência da reclamante do (…) 
nas circunstâncias e condições de facto por 
ela mencionadas – e que não estão 
controvertidas, conforme é dito no § 53 do 
acórdão do STJ –, deve ou não considerar-
se ilegítima à luz do direito português, 
designadamente do art. 74, c), do EMJ. 

* 

IV.1. É então chegado o momento de 
responder à questão, começando, para 
tanto, por recordar os factos relevantes, 
valendo-nos, data venia, do acórdão 
anulatório do STJ, designadamente do 

respectivo § 34, onde tais factos foram 
elencados, assim se suprindo a omissão de 
que enfermava a deliberação anulada: 

1) Foi publicado o Aviso n. º 3961/2012 
do Conselho Superior da Magistratura no 
DR, 2.ª Série, n.º· 52 de 13-3-2012 do qual 
consta:  

“Para efeitos do disposto no artigo 77.º do 
Estatuto dos Magistrados Judiciais, faz-se 
público que se encontra disponível para consulta 
no site do Conselho Superior da Magistratura 
(http://www.csm.org.pt) a lista de antiguidade 
dos magistrados judiciais relativa a 31 de 
Dezembro de 2011.  

6 de Março de 2012. 

O Juiz Secretário, Luís Miguel Vaz da Fonseca 
Martins.” 

2) Do aludido site resulta que a ora 
reclamante (…) tem o número (…) de 
antiguidade reportada a 31-12-2011, 
contando 22 anos, 3 meses e 7 dias de 
serviço na magistratura e na categoria.  

3) Da anterior lista de antiguidade, 
referente a 31 de Dezembro de 2010, 
constava que a reclamante tinha o número 
(…) de antiguidade contando 21 anos, 3 
meses e 23 dias de serviço na magistratura 
e categoria. 

4) Se não tivessem sido descontados 
16 dias a sua antiguidade seria maior, 
competindo-lhe, segundo cálculo da 
reclamante, o número de ordem (…)  

5) Essa diferença resulta de 
comunicação do CSMJ de Timor-Leste que 
comunicou ao CSM de Portugal que a 
reclamante deu 16 faltas injustificadas 
entre os dias 10 e 25 de Outubro de 2011.  

6) O CSMJ de Timor-Leste denunciou o 
contrato de prestação de serviço por 
deliberação de 21 de Outubro de 2011 que 
foi notificado à reclamante em 24 de 
Outubro de 2011.  

7) Nos termos dessa deliberação, o 
CSMJ de Timor-Leste assumiu a 
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responsabilidade de pagar à reclamante o 
salário correspondente aos 30 dias de pré-
aviso estabelecido no contrato. 

8) A reclamante exerceu funções em 
Timor-Leste, ao abrigo do protocolo 
tripartido estabelecido entre o Estado 
português, o Estado da República 
Democrática de Timor-Leste e a United 
Development Programme, entre 27 de 
Janeiro de 2011, data em que tomou posse 
como Juiz do Tribunal Distrital (…), e 24 de 
Outubro do mesmo ano.  

9) No âmbito desse Protocolo datado 
de 21 de agosto de 2008 “o desempenho de 
cada uma das missões terá a duração de um 
ano, com a possibilidade de renovação por 
iguais períodos, desde que: a) O Conselho de 
Coordenação para a Justiça de Timor-Leste 
manifeste uma vontade nesse sentido; c) As 
autoridades portuguesas competentes – 
Conselho Superior da Magistratura ou 
procuradoria-Geral da República – 
manifestem concordância na prorrogação 
da colaboração.”  

10) Do contrato de prestação de serviço 
celebrado com a ora reclamante ficou, para 
além do mais, estipulado o seguinte: 

“(2) Duração do contrato: o contrato terá 
início no dia 1 de Janeiro de 2011 
terminando a 3 de Dezembro de 2011. 

(3) Responsabilidades: o Assessor 
Internacional desenvolverá as tarefas que 
lhe forem atribuídas de acordo com o 
definido no Contrato com o Conselho 
Superior da Magistratura Judicial [ … ].  

(5) Obrigações legais: todos os 
Conselheiros de Justiça deverão obedecer às 
leis nacionais e estão sujeitos aos princípios 
do Código de Conduta e Disciplina para 
Conselheiros de Justiça a exercer funções 
em Timor-Leste no Sector da Justiça (Anexo 
1). A incapacidade de seguir estas regras 
poderá resultar em acção disciplinar e 
cancelamento imediato deste protocolo (...).  

(10) Local de trabalho: o Assessor 
Internacional será colocado no Tribunal (…). 
O Assessor Internacional poderá também ser 
solicitado a viajar para diferentes áreas do 
país a pedido da sua Instituição de 
Acolhimento. A Instituição de Acolhimento 
é responsável pela colocação do assessor, 
assistindo-o na organização de condições 
mínimas de vida. O magistrado contratado 
só poderá ausentar-se do distrito em que for 
colocado mediante prévia autorização do 
Presidente do Tribunal de recurso/Conselho 
Superior da Magistratura Judicial (...).  

(12) Horário de trabalho: o Assessor 
desempenhará as suas funções sujeito ao 
horário de trabalho nacional e dias de 
trabalho estabelecido pela legislação 
nacional, devendo permanecer no Tribunal 
Distrital (…) durante toda a semana, 
assumindo os turnos de fim-de-semana e 
outros, alternadamente, com o seu colega 
nacional, excepto se tiver prévia 
autorização do Presidente do Tribunal de 
recurso/Conselho Superior da Magistratura 
Judicial (…) 

(15) Disposições de Segurança: apesar 
de os assessores não serem contratados pela 
PNUD, a Unidade de Segurança da PNUD 
facilitará briefings específicos, fornecerá 
uma lista de contactos de emergência [ … ]. 
Numa situação de crise o primeiro ponto de 
contacto será a Embaixada do país de 
origem de cada um dos assessores de forma 
a que seja providenciada segurança e 
evacuação. A ONU e as suas organizações 
poderá providenciar”: assistência na 
segurança e evacuação aos conselheiros de 
Justiça sempre que possível e da forma 
possível, mas sem qualquer obrigação ou 
garantia implicada.  

(16) Rescisão do Contrato: este acordo 
pode ser rescindido pelo assessor ou pela 
Instituição Nacional por comunicado escrito 
com um aviso mínimo de 30 dias (...).” 

11) A partir do dia 7 de Outubro de 
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2011, por falta de outro alojamento, a 
reclamante teve de ficar alojada na 
enfermaria de um convento-hospital, onde 
se encontravam internados doentes com 
tuberculose na sua fase aguda. 

12) A reclamante foi evacuada de 
helicóptero do (…) para (…) no dia 10 de 
Outubro de 2011 (2.ª feira) por intervenção 
do Embaixador de Portugal junto do UNMIT 
(United Nations Mission em Timor-Leste). 

13) Na sequência de participação da ora 
reclamante de 10 de Outubro de 2011 ao 
CSMJ em que solicitava que “face à 
gravidade da pública afronta de que fui alvo 
e pela qual não me foram, a mim e aos 
restantes visados, apresentadas desculpas, 
não subsistem as menores condições para 
que se possa manter a relação profissional 
entre nós; solicito, por isso, a V.Ex.ª que, face 
aos factos descritos, sejam tomadas as 
adequadas medidas disciplinares, bem como 
que é signatária possa concluir o seu 
contrato noutro Tribunal Distrital.” 

14) Nesse mesmo dia 10 de Outubro de 
2011 a ora reclamante enviou ao Presidente 
do CSMJ mensagem electrónica onde 
afirmava: “como é do conhecimento de 
V.Ex.ª na sequência dos factos ocorridos no 
(…) no pretérito dia 7 encontro-me em (…) 
até que o Venerando Conselho Superior a 
que V. Ex.ª preside delibere sobre as medidas 
a adoptar.  

Até que isso aconteça, manifesto a V.Ex.ª 
a minha total disponibilidade para prestar 
serviço em qualquer outro local no qual 
possa ser útil o meu contributo.” 

15) No dia 11 de Outubro a reclamante 
enviou nova mensagem que concluía 
solicitando que “ em virtude de, até este 
momento, não ter qualquer indicação nesse 
sentido, venho solicitar a V.Ex.ª que, mesmo 
que provisoriamente, me seja indicado local 
no qual possa prestar serviço.” 

16)  No dia 18 de Outubro de 2011 o 

CSMJ deliberou que a ora reclamante devia 
continuar ao serviço no Tribunal Distrital 
(…) “por se entender que os factos descritos 
na participação não permitem concluir que 
não existam as menores condições para que 
se possa manter a relação profissional entre 
esta senhora juíza e o senhor Juiz (...)” 

17) Notificada no dia 19 de Outubro de 
2011 da deliberação do CSMJ de que 
deveria continuar ao serviço no Tribunal 
Distrital (…), a ora reclamante enviou uma 
mensagem em 20-10-2011 na qual dizia 
pretender cumprir a deliberação do 
Conselho, mas pedia (a) que a averiguação 
sobre os factos alegados na sua 
participação fosse concluída o mais 
rapidamente possível, (b) pedia que as suas 
ausências do Tribunal Distrital (…) sejam 
justificadas e (c) pedia, finalmente, que o 
Conselho ou o PNUD tornassem as medidas 
necessárias para assegurar um local com 
condições mínimas de habitabilidade e 
segurança. 

18) Por deliberação de 21 de Outubro de 
2011 o CSMJ declarou que sobre a ausência 
do Tribunal Distrital já em 18 de Outubro de 
2011 o CSMJ deliberara que a ausência era 
injustificada pois não fora autorizada pelo 
Conselho ou pelo seu Presidente, não 
havendo razão para alterar essa deliberação 
pois o Conselho “numa análise liminar dos 
factos descritos na participação verificou 
que tais factos não permitiam concluir que 
não existiam as menores condições para que 
se possa manter a relação profissional entre 
a Sr.ª Juíza (…) e o Sr. Juiz (...)” 

19) Nessa mesma deliberação de 21 de 
Outubro de 2011 referia-se, a propósito da 
comunicação de que a reclamante tinha 
sido evacuada, que o Presidente do CSMJ 
informou o Sr. Embaixador de Portugal de 
que a transferência do (…) tinha de ser 
decidida pelo “Conselho quando ele lhe 
pediu para providenciar pela saída do (…) na 
segunda-feira”, razão por que se mantinha a 
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deliberação de 18-10-2011.”   

20) Nessa mesma deliberação de 21 de 
Outubro de 2011, e agora no que respeita 
às condições mínimas de habitabilidade e 
de segurança, o CSMJ denunciou o contrato 
reconhecendo que não lhe podia garantir a 
segurança correspondente à ameaça que a 
Sr.ª Juíza sentia – no dia 3 de Julho de 2011 
foram colocadas no interior da casa onde a 
reclamante habitava duas folhas com um 
desenho de figura feminina com urna corda 
ao pescoço – nem as condições de 
habitabilidade por ela exigidas, 
reconhecendo “não poder deixar de ter em 
conta o visível desconforto manifestado 
pela Sr.ª Juíza e de estar solidário com ele.”  

21) Desta deliberação, tal como da 
deliberação de 18-10-2011, a ora 
reclamante não interpôs recurso.  

* 

2. Como escrevemos, a Exma. Sr.ª Juiz 
de Direito (…), considerando-se lesada pela 
graduação constante da lista de 
antiguidade publicada por este CSM com 
referência ao dia 31 de Dezembro de 2011, 
veio dela reclamar, dizendo que devem ser 
somados 16 dias ao período de tempo (22 
anos, 3 meses e 7 dias) que lhe foi 
contabilizado na categoria de juiz de direito 
(perfazendo assim um total de 22 anos, 3 
meses e 23 dias). A Exma. Sr.ª Juiz formulou 
uma outra pretensão: a de que este CSM 
considere justificada a respectiva ausência 
(…), cidade sede do Tribunal Distrital onde 
foi colocada, no período compreendido 
entre 10 e 24 de Outubro de 2011. A 
formulação desta pretensão tem, a nosso 
ver, duas consequências: por um lado, na 
medida em que exige deste CSM uma 

                                                             
1 Fazemos aqui uma analogia com o processo 

civil, em cujo âmbito se consideram como 
prejudiciais as relações jurídicas distintas da 
deduzida em juízo pelo autor, mas de cuja 
existência ou inexistência depende logicamente o 
teor da decisão do pedido, sobre as quais não ocorre 

pronúncia expressa sobre se o período de 
ausência da reclamante (…) deve qualificar-
se como justificado ou injustificado 
(ilegítimo na terminologia legal: art. 74, c), 
do EMJ), confere ao requerimento em 
apreço uma natureza diferente da de uma 
simples reclamação contra a lista de 
antiguidade; pelo outro, transmuta a 
qualificação da ausência, que em princípio 
seria uma questão prejudicial relativamente 
à primeira pretensão1 – a de reclamação 
contra a lista de antiguidade –, em questão 
principal.  

Vejamos. 

Começamos por notar que existe uma 
diferença entre o período de tempo que a 
Exma. Sr.ª Juiz disse ter estado ausente (…) 
(10 a 24 de Outubro de 2011, num total de 
15 dias) e o período de tempo que o 
Conselho Superior da Magistratura de 
Timor-Leste considerou para esse efeito (10 
a 25 de Outubro de 2011, num total de 16 
dias). 

Se atentarmos nos factos provados 6 e 
7, conseguimos compreender que a razão 
está com a reclamante: a denúncia do 
contrato celebrado entre a reclamante e o 
CSMJ de Timor-Leste, feita por iniciativa 
deste, foi notificada à reclamante no dia 24 
de Outubro de 2011, produzindo como 
efeito imediato a cessação da comissão de 
serviço da reclamante como juiz do Tribunal 
Distrital (…). Só assim se compreende que o 
CSMJ de Timor-Leste tenha assumido “a 
responsabilidade de pagar os 30 dias de pré-
aviso” previstos na cláusula 16 do contrato 
de prestação de serviço celebrado com a 
reclamante.  

decisão, mas simples cognitio (J. C. Barbosa 
Moreira, “Os Limites Objectivos da Coisa Julgada no 
Sistema do Novo Código de Processo Civil”, Temas de 
Direito Processual Civil, São Paulo: Saraiva, ps. 90 - 
91 e 95.) 
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Nesta conformidade, no dia 25 de 
Outubro de 2011, a reclamante já não tinha 
o dever de estar presente (…) e, logo, a sua 
ausência dessa localidade na referida data 
não pode ser qualificada como ilegítima. 

Prosseguindo... 

De acordo com a linha de orientação 
traçado pelo acórdão do STJ, as disposições 
legais a considerar são as dos arts. 58, 72 e 
74, c), do EMJ. 

Segundo o art. 58, o tempo em comissão 
de serviço é considerado, para todos os 
efeitos, como de efectivo serviço na função.  

Decorre, do art. 72/1 do EMJ, que a 
antiguidade dos magistrados na categoria 
conta-se desde a data da publicação do 
provimento no Diário da República e, do art. 
74, c), que não conta – ou seja, deve ser 
descontado – para efeitos de antiguidade o 
tempo de ausência ilegítima do serviço. 

Há que densificar este conceito de 
ausência ilegítima do serviço, tarefa para a 
qual colhemos subsídios relevantes nos arts. 
9.º e 10.º do EMJ. 

No 1.º, estabelece-se o dever de os 
juízes estarem presentes na circunscrição 
judicial onde estão colocados, salvo no 
período autorizado de férias e, quando em 
exercício de funções, em virtude de licença, 
dispensa e em sábados, domingos e 
feriados, sempre sem prejuízo da execução 
do serviço urgente.  

Admite-se, no art. 10.º/1, a possibilidade 
de os juízes se ausentarem da circunscrição 
respectiva por número de dias que não 
exceda três em cada mês e dez em cada ano, 
comunicando previamente o facto ao 
Conselho Superior da Magistratura ou, não 
sendo possível, imediatamente após o seu 
regresso. 

Perante isto, diríamos, a contrario, que 
qualquer ausência fora dos condições 
previstas nos preceitos acabados de referir 
deve considerar-se como ilegítima. 

Semelhante conclusão seria demasiado 
simplista, deixando de fora uma série de 
situações em que a ausência, fora das 
condições previstas nos arts. 9.º e 10.º, não 
pode ser imputada ao juiz, como, por 
exemplo, a que ocorre por causa de força 
maior. 

O conceito de causa de força maior é 
utilizado no direito civil para excluir a 
responsabilidade pelo risco causada por 
veículos (art. 505 do Código Civil) ou a 
responsabilidade do devedor pelo 
incumprimento definitivo das obrigações 
(arts. 790 a 797 do Código Civil). 

A doutrina e, em muitos casos, a própria 
lei, alude apenas a caso fortuito num 
sentido lato que compreende ambas as 
figuras, tanto mais que em matéria de “não 
cumprimento das obrigações o caso fortuito 
e o caso de força maior produzem as 
mesmas consequências exoneratórias” 
(Mário Júlio de Almeida Costa, Direito das 
Obrigações, 9.ª ed., Coimbra: Almedina, 
2003, p. 1000). 

Alguns autores tendem a avançar 
critérios operativos que permitem a 
distinção entre os dois conceitos: o caso 
fortuito, compreendendo inundações, 
incêndios, a morte, etc., anda associado ao 
desenvolvimento de forças naturais a que se 
mantém alheia a acção do homem; o caso 
de força maior, nele se incluindo as 
situações de guerra, prisão, roubo, etc., 
consiste num facto de terceiro, pelo qual o 
devedor não é responsável. Como refere 
Mário Júlio de Almeida Costa (Direito cit., p. 
1001), “o conceito de caso de força maior 
tem subjacente a ideia de inevitabilidade: 
será todo o acontecimento natural ou acção 
humana que, embora previsível ou até 
prevenido, não se pode evitar, nem em si 
mesmo nem nas suas consequências. Ao 
passo que o conceito de caso fortuito 
assenta na ideia da imprevisibilidade: o 
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facto não se pôde prever, mas seria evitável 
se tivesse sido previsto.” 

No direito administrativo, força maior é 
um facto imprevisível e não querido, uma 
causa que transforma o agente 
administrativo em instrumento cego de 
forças externas irresistíveis. 

Marcelo Caetano (Manual de Direito 
Administrativo, 9.ª ed., Coimbra: Almedina, 
1983, I Vol., p. 623), reflectindo sobre o 
conceito a propósito do contrato 
administrativo, pondera que “caso de força 
maior é, pois, o facto imprevisível e estranho 
à vontade dos contraentes que impossibilita 
absolutamente de cumprir as obrigações.” 
Aponta como exemplos típicos de força 
maior os cataclismos (tais como incêndios, 
os tremores de terra, as inundações, etc.), as 
greves, os actos de guerra ou de rebelião, 
etc. Também para Eduardo Garcia de 
Enterria / Tomás-Ramón Fernández (cf. 
Curso de Derecho Administrativo, 7ª ed., 
Madrid: Civitas, 2000, p. 396), o caso de 
força maior anda associado à ideia de factos 
imprevisíveis na sua produção e 
absolutamente irresistíveis. 

Do exposto podemos retirar que a causa 
de força maior funciona como um princípio 
geral excludente da responsabilidade. E 
assim deve suceder, também, quando está 
em causa o cumprimento de um dever, 
designadamente de um dever estatutário 
estabelecido na lei, como é o caso do dever 
de permanência na circunscrição judicial 
que recai sobre os juízes de direito, de tal 
modo que, ocorrendo um evento 
enquadrável no conceito, a ausência fora do 
quadro previsto no art. 10.º do EMJ não 
pode ser qualificada como ilegítima. 

Pois bem... 

O acórdão anulatório do STJ enunciou já 
os factos que levaram a reclamante a 
ausentar-se (…) no referido período de 10 a 
24 de Outubro de 2011: o não ter outro 
espaço para habitar que não a enfermaria 

de um convento-hospital onde estavam 
internados com tuberculose em fase aguda. 

É do conhecimento geral que a 
tuberculose, na fase aguda, causa tosse, o 
que provoca a disseminação da bactéria 
através de aerossóis no ar, havendo, assim, 
o risco de contágio para as pessoas que 
estão próximas. 

Nesta medida, havia um perigo efectivo 
e iminente para a saúde da reclamante. Não 
foi, por isso, de estranhar que o Exmo. Sr. 
Embaixador de Portugal em Timor-Leste, ao 
tomar conhecimento da situação em que se 
encontrava a reclamante, tivesse logo 
providenciado pela sua evacuação para (…), 
recorrendo para o efeito ao UNMIT. Diga-se, 
aliás, que estava previsto, na cláusula 15 do 
contrato de prestação de serviço celebrado 
entre a reclamante e o CSMJ de Timor-
Leste, que “numa situação de crise” o 1.º 
ponto de contacto da reclamante seria a 
Embaixada de Portugal – e não o CSMJ -, de 
modo a que fosse providenciada segurança 
e evacuação. 

Perante este quadro, entendemos que 
existiu, de facto, uma causa de força maior 
que impediu a reclamante de cumprir o seu 
dever de permanecer no (…), o que nos 
conduz, inexoravelmente, à conclusão de 
que a respectiva ausência não pode ser 
considerada como ilegítima. 

Note-se, de resto, que o CSMJ de Timor-
Leste não manifestou, em momento algum, 
entendimento diverso deste: se bem 
atentarmos no teor da deliberação deste 
órgão nosso congénere que considerou a 
ausência da requerente do (…) como 
ilegítima, concluímos que na base dela não 
esteve a avaliação feita acerca das 
condições de segurança ou de 
habitabilidade proporcionadas à 
requerente. Essa ausência foi perspectivada 
como consequência da incompatibilidade 
que se gerou entre a reclamante e o juiz 
administrador (…), como bem nota o STJ no 
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§ 59 do acórdão anulatório da anterior 
deliberação do Plenário deste CSM, 
acrescentando depois, no § 62, que “terá 
sido assim porque a recorrente fez incidir a 
sua reclamação junto das entidades 
administrativas timorenses tendo em vista a 
justificação das suas faltas à luz da 
incompatibilidade que se gerou entre si e o 
juiz administrador; assim vistas as coisas, 
havemos de convir, não encontraram as 
autoridades de Timor-Leste razão para 
justificar a sua ausência do (...) e muito 
menos uma razão de urgência que a levasse 
a ser evacuada do (…) sem prévia 
autorização do CSMJ por não constituir 
manifestamente uma tal incompatibilidade 
situação de urgência.” Diremos mesmo que, 
ao tomar conhecimento das condições em 
que se encontrava a reclamante – e que 
determinaram a respectiva evacuação do 
(…) – o CSMJ de Timor-Leste, num juízo de 
humanidade que, na esteira do acórdão do 
STJ (cf. § 56), cumpre relevar, manifestou a 
sua solidariedade e, reconhecendo nada 
poder fazer para alterar essas condições, 
optou por denunciar o contrato. 

Neste contexto, a ausência da 
reclamante do (…), no referido período de 
15 dias balizado pelos dias 10 e 24 de 
Outubro de 2011, na medida em que teve 
uma causa justificativa, não pode ser 
qualificada como ilegítima e, logo, não 
implica desconto na antiguidade. 

Isto leva a concluir que, no dia 31 de 
Dezembro de 2011, a reclamante tinha 22 
anos, 3 meses e 23 dias de antiguidade na 
categoria de juiz de direito e que, seguindo 
o critério estabelecido no art. 75 do EMJ, 
devia ocupar o lugar de ordem (…) da lista 
de antiguidade. 

* 

V. Nestes termos, acordam os membros 
que compõem o Plenário do Conselho 
Superior da Magistratura em deferir o 
requerido pela Exma. Sr. ª Juiz de Direito (…) 
e, em consequência: 

 Considerar como justificada a sua 
ausência do (…) no período compreendido 
entre 10 e 24 de Outubro de 2011; 

 Reconhecer que a Exma. Sr.ª Juiz 
tinha, no dia 31 de Dezembro de 2011, 22 
(vinte e dois) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte 
e três) dias de antiguidade na categoria de 
juiz de direito, graduando-a, por isso, na 
posição 128 da lista de antiguidade relativa 
àquela data a que se reporta o Aviso n.º 
3961/2012, de 6.03, publicado no Diário da 
República, II Série, n.º 52, de 13 de Março 
de 2012. 

*** 

A presente deliberação implica que seja 
corrigida, em conformidade com ela, a lista 
de antiguidade reportada ao dia 31 de 
Dezembro de 2012, que entretanto foi 
publicada (Aviso n.º 2733/2013, DR, II Série, 
n.º 39, de 25-02-2013). 

Assim sendo, nos termos e ao abrigo do 
disposto no art. 77/1 do EMJ, delibera-se 
determinar essa correcção de modo que à 
requerente sejam somados 16 dias na 
categoria de juiz de direito, perfazendo 
assim o total de 23 anos, 3 meses e 23 dias, 
o que implica que a mesma seja colocada 
na posição (…). 

*** 

Notifique e proceda à correcção das 
referidas listas de antiguidade em 
conformidade com o ora deliberado, 
procedendo depois à respectiva 
republicação, cf. art. 77 do EMJ. 
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1. O Estatuto dos Magistrados Judiciais 
(EMJ), aprovado pela Lei n.º 21/85, de 30.06, 
contém previsão própria para as situações 
em que a um magistrado judicial sobrevém 
uma debilidade ou um entorpecimento das 
faculdades físicas ou intelectuais, 
manifestados no exercício da função, que 
obste à continuação desta sem grave 
transtorno da justiça ou dos respectivos 
serviços. Trata-se do art. 65, cujo número 1, 
na redacção actual, introduzida pela Lei n.º 
9/2011, de 12.04, estatui que, em tais 
situações, o magistrado judicial deve ser 
aposentado por incapacidade ou reformado 
por invalidez.  

As situações em que a incapacidade é 
meramente parcial, por não obstar ao 
exercício da função “sem grave transtorno 
da justiça ou dos respectivos serviços”, mas 
apenas o tornar mais oneroso para o 
magistrado judicial afectado, não 
encontram tratamento específico no EMJ, o 
que nos conduz à aplicação do regime 
supletivo previsto para a função pública, cf. 
art. 69 daquele diploma. Essa aplicação 
subsidiária deve, todavia, ser feita à luz do 

estatuto próprio dos magistrados judiciais 
(lato sensu) e dos seus princípios 
estruturantes, que se apresentam como um 
limite intransponível. 

* 

2.1. Em termos de consequências das 
duas situações, temos que o art. 66 do EMJ 
estabelece que o magistrado aposentado 
por incapacidade ou reformado por 
invalidez tem direito a que a pensão seja 
calculada com base no tempo de serviço 
correspondente a uma carreira completa. 

Esta norma, com origem na norma do 
art. 64 da versão originária do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, aprovada pela Lei nº 
85/77, de 13.12, consagra, para os 
magistrados judiciais, um regime especial 
relativamente ao que decorre do art. 53 do 
Estatuto da Aposentação, aprovado pelo DL 
n.º 498/72, de 9.12. 

A conformidade da norma com os arts. 
13 e 63/4 da Constituição da República foi 
apreciada pelo Tribunal Constitucional nos 
acórdãos 369/97, de 14 .05. 1997 e 613/98, 
de 21.10.1998. Em tais arestos entendeu-se 

Objecto: Repercussão de incapacidades funcionais não determinadas por acidente 

de serviço nem doença profissional no exercício das funções de magistrado judicial. 
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que o sentido e alcance da solução 
encontrada é de aceitar quando se tenha 
em consideração que os magistrados 
judiciais aposentados por incapacidade 
hão-de ser portadores de debilidade ou 
entorpecimento das faculdades físicas ou 
intelectuais, manifestadas no exercício da 
sua função em termos tais que os 
impossibilitam de continuar nesta sem 
grave transtorno da justiça ou dos 
respectivos serviços. “Em tal contexto, face 
a um grau tão elevado de incapacidade e 
procurando assegurar ao incapacitado – 
titular de um órgão de soberania - condições 
de sobrevivência dignas e consentâneas 
com o seu estatuto profissional, pode 
afirmar-se existir ali a suficiente 
fundamentação material. Assim sendo, não 
se tem a norma do art. 66 do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, quando interpretada 
no sentido de que os magistrados judiciais 
aposentados ou jubilados por incapacidade 
têm direito à pensão de aposentação por 
inteiro, independentemente do tempo de 
serviço, como violadora do art. 13 da 
Constituição. Como, do mesmo modo (…), tal 
norma, assim interpretada, não viola o art. 
63/5 da Constituição que rege sobre o 
cálculo das pensões de velhice e invalidez no 
sistema se segurança social.” 

* 

2.2. Quanto às consequências das 
situações do segundo tipo, sabemos que, a 
partir da entrada em vigor da Lei n.º 12-
A/2008, de 27.02, a relação jurídica de 
emprego pública passou a constituir-se, nos 
termos do respectivo art. 9.º, em regime de 
nomeação ou em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas, solução que, 
grosso modo, foi mantida pela recente Lei 
n.º 35/2014, de 20.06 (cf. art. 6.º/3). 

Apenas no Regime do Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) e 
respectivo Regulamento (RRCTFP), 
aprovados pela Lei nº 59/2008, de 11.09, 

encontrávamos tratada a matéria referente 
aos trabalhadores com deficiência ou 
doença crónica e com capacidade de 
trabalho reduzida. Tal constituía o objecto 
dos arts. 44 a 51, que consagravam soluções 
assentes nos princípios da não 
discriminação e igualdade no acesso ao 
emprego e no trabalho (art. 13, 14 e 16 do 
RCTFP).  

O RCTFP seguia neste campo a mesma 
filosofia do Código de Trabalho, onde se 
regula a matéria relativa aos trabalhadores 
com deficiência ou doença crónica e com 
capacidade de trabalho reduzida.  

No seu artigo 44, fazia recair sobre a 
entidade pública os deveres de proporcionar 
as adequadas condições de trabalho, 
procedendo designadamente à adaptação 
do posto de trabalho e da remuneração, e 
de promover ou auxiliar acções de formação 
e aperfeiçoamento profissional. 

Para a prossecução daqueles objectivos, 
devia o Estado estimular e apoiar a sua 
concretização, podendo estabelecer 
medidas de protecção no que respeita à 
admissão e condições de prestação de 
trabalho por lei ou regulamentação 
colectiva de trabalho. 

No que concerne aos trabalhadores com 
deficiência ou com doença crónica eram 
garantidos o acesso à formação e promoção 
profissionais, a dispensa de horário de 
trabalho organizado e a dispensa de 
prestação de trabalho nocturno, desde que 
apresentado o devido atestado médico, e a 
não sujeição a trabalho extraordinário. 

Com a revogação da Lei n.º 59/2008, de 
11.09, pela Lei n.º 35/2014, de 20.06, 
diploma que aprovou a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, o 
tratamento da questão passou a fazer-se, 
independentemente do vínculo de emprego 
público, nos termos do Código do Trabalho 
e respectiva legislação complementar, 
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atenta a remissão feita na alínea e) do n.º 1 
do art. 4.º 

Dos arts. 85 a 88 do Código do Trabalho 
decorre que o trabalhador com deficiência 
ou doença crónica tem os mesmos direitos 
e deveres dos demais trabalhadores no 
acesso ao emprego, à formação, à promoção 
ou carreira profissionais e às condições de 
trabalho (art. 85). Cabe ao Estado estimular 
e apoiar a acção do empregador na 
contratação de trabalhador com deficiência 
ou doença crónica e na sua readaptação 
profissional. O empregador deve adoptar 
medidas adequadas que garantam esse 
acesso e progressão do trabalhador com 
deficiência ou doença crónica (art. 86). O 
trabalhador com deficiência ou doença 
crónica é dispensado da prestação de 
trabalho em horário organizado de acordo 
com o regime de adaptabilidade, de banco 
de horas ou horário concentrado, e entre as 
20 horas de um dia e as sete horas do dia 
seguinte, se tais formas de organização do 
tempo prejudicarem a sua saúde ou a 
segurança no trabalho (art. 87). Não é 
obrigado a prestar trabalho suplementar 
(art. 88). 

* 

2.2.1. Concomitantemente, o art. 142 do 
RCTFP previa a possibilidade de os 
trabalhadores com capacidade de trabalho 
reduzida, designadamente decorrente de 
doença, prestarem serviço a tempo 
meramente parcial. Em tais situações – que 
pressupunham que a incapacidade 
decorrente do estado de doença não fosse 
total –, os trabalhadores tinham direito à 
remuneração base prevista na lei, em 
proporção do respectivo período normal de 
trabalho semanal (art. 146/4).  

Solução semelhante decorre do regime 
do Código do Trabalho, agora aplicável ex vi 
do art. 4.º/1, e), da Lei n.º 35/2014: O 
trabalhador a tempo parcial tem direito à 
retribuição base e outras prestações, com 

ou sem carácter retributivo, previstas na lei 
ou em instrumento de regulamentação 
colectiva de trabalho ou, caso sejam mais 
favoráveis, às auferidas por trabalhador a 
tempo completo em situação comparável, 
na proporção do respectivo período normal 
de trabalho semanal (art. 154/3, a)). 

* 

2.2.3. Do exposto decorre que, no que 
tange aos trabalhadores que exercem 
funções públicas, o regime vigente se 
reconduz, grosso modo, a medidas de 
organização do tempo de trabalho e à 
possível redução deste, com a consequente 
redução proporcional da retribuição 
auferida. 

Como facilmente se conclui, tais 
medidas não podem ser aplicadas, sem 
mais, aos magistrados judiciais. Estes não 
estão sujeitos a um horário de trabalho 
propriamente dito. O que se lhes exige é que 
respondam à carga processual que lhes é 
distribuída dentro dos prazos ordenadores 
definidos pelo legislador – ou, pelo menos, 
em tempo razoável. Os únicos actos cuja 
prática está sujeita a um horário – o de 
funcionamento dos tribunais – são os que 
envolvem a participação de outros sujeitos 
e intervenientes processuais, como sejam as 
audiências, os debates, as conferências, as 
sessões conjuntas de prova, etc.. 

Daí que, perante um magistrado cuja 
capacidade de trabalho se mostre reduzida 
por doença, deva antes falar-se em redução 
da carga processual que lhe está adstrita, 
em resultado do funcionamento das regras 
próprias da alocação de processos. Isto sem 
prejuízo da adopção casuística de outras 
medidas que se mostrem adequadas como, 
por exemplo, a isenção do serviço de turno 
ou de serviço a determinados dias úteis. 

Ademais, estamos seguros que tais 
medidas não podem ter como consequência 
uma redução remuneratória, desde logo por 
não deverem ser enquadradas no art. 154/3, 
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a), do Código do Trabalho, mas nos arts. 85 
a 88 do mesmo diploma e das normas que, 
de forma sucessiva, para eles remetem. 

Em causa sempre estaria o princípio da 
independência do poder judicial. 

Com efeito, embora não seja um factor 
condicionante, o magistrado deve ter um 
salário adequado à importância da sua 
função na comunidade. Não pode haver 
independência plena se o juiz não receber 
um salário correspondente à dignidade do 
cargo que desempenha. E isto tanto vale 
para os que a exercem em pleno como para 
aqueles que, por motivo de doença, o fazem 
com limitações, vendo por isso reduzida a 
respectiva carga de trabalho. Uns e outros 
são igualmente juízes. Uns e outros 
dedicam-se a tempo inteiro, embora os 
segundos com as limitações decorrentes do 
seu estado, e de forma exclusiva à função.1 

A propósito, respigamos aqui a 
deliberação tomada no Plenário de 
16.10.2013, a propósito do corte de 
remunerações previsto no projecto de 
orçamento de Estado para 2014: 

“As instâncias internacionais de que 
Portugal faz parte, designadamente o 
Conselho da Europa, pugnam pela 
estabilidade do estatuto dos Juízes, 
especialmente no que respeita à sua 
componente remuneratória, proibindo 
mesmo — e à semelhança do estatuído em 
várias Constituições — a sua degradação, 
como forma de assegurar uma verdadeira 
independência do Poder Judicial face ao 
Poder Político e no respeito pelo princípio da 
separação de poderes. 

                                                             
1 O art. 216/3 da Constituição da República 

Portuguesa dispõe: “Os juízes em exercício não 
podem desempenhar qualquer outra função pública 
ou privada, salvo as funções docentes ou de 
investigação científica de natureza jurídica, não 
remuneradas, nos termos da lei.” O art. 13/1 do 
Estatuto dos Magistrados Judiciais estabelece: “Os 

O exercício da função judicial, pela sua 
natureza e por determinação legal, exclui a 
possibilidade de o Juiz desempenhar 
qualquer outra actividade remunerada, 
impondo-lhe uma total disponibilidade e 
frequentemente uma alteração do centro da 
sua vida pessoal e familiar, especialmente 
aos mais jovens.  

Apesar do condicionalismo referido, a 
remuneração dos Juízes tem vindo, no 
âmbito do actual quadro de ajustamento 
financeiro, a sofrer sucessiva erosão, 
adveniente não apenas da aplicação dos 
cortes nos vencimentos do sector público 
(na máxima proporção), mas igualmente na 
tributação cada vez mais elevada.  

A Constituição da República consagra a 
independência dos Tribunais, à qual não 
pode ser alheio um Estatuto dos Juízes que 
efectivamente a garanta. Por isso, não pode 
o Conselho Superior da Magistratura deixar 
de ser ouvido, como Órgão Constitucional do 
Estado, quando estejam em causa – como já 
sucede – as condições económicas mínimas 
dos Juízes.  

O Conselho Superior da Magistratura 
assinala o notável esforço dos magistrados 
judiciais neste contexto tão adverso e de 
particular exigência, assegurando o 
exercício jurisdicional sem qualquer quebra, 
mas não pode deixar de expressar aos 
restantes Órgãos de Soberania a sua enorme 
preocupação pela grave deterioração do 
estatuto remuneratório dos Juízes, a qual 
poderá pôr em causa a dignidade exigível ao 
exercício desta função soberana do Estado.”  

Esta é, aliás, a razão pela qual o art. 66 
do EMJ, disposição que referimos supra, 

magistrados judiciais (...) não podem desempenhar 
qualquer outra função pública ou privada de 
natureza profissional, salvo as funções docentes ou 
de investigação científica de natureza jurídica, não 
remuneradas, e ainda funções directivas em 
organizações sindicais da magistratura judicial.” 
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estabelece, em desvio ao que sucede no 
regime geral da função pública (cf. arts. 41, 
46, 47 e 53 do Estatuto da Aposentação 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 
de Dezembro, na redacção actual), que o 
magistrado aposentado por incapacidade 
ou reformado por invalidez tem direito a 
que a pensão seja calculada com base no 
tempo de serviço correspondente a uma 
carreira completa. Solução semelhante deve 
valer para o magistrado que veja a sua 
capacidade reduzida, pois só assim se 
assegura que o mesmo mantém um 
estatuto social consentâneo com o cargo 
que ocupa na estrutura do Estado, 
pressuposto da afirmação do poder judicial 
perante os demais, e se dissuade o exercício 
de outras actividades remuneradas. 

* 

3.1. Em termos de procedimento, o art. 
65/2 do EMJ estabelece, para as situações 
do 1.º tipo, que os magistrados judiciais que 
se encontrem na situação de incapacidade 
que obste ao exercício das funções são 
notificados para, no prazo de 30 dias, 
requererem a aposentação ou reforma ou 
apresentarem, por escrito, as observações 
que tiverem por convenientes. 

De acordo com o n.º 3, o Conselho 
Superior da Magistratura pode determinar a 
imediata suspensão do exercício de funções 
do magistrado cuja incapacidade 
especialmente a justifique, suspensão que, 
nos termos do n.º 4, não tem efeito sobre as 
remunerações auferidas. 

Concluindo pela incapacidade para o 
exercício de funções de um magistrado 
judicial que não requeira, por sua iniciativa, 
a aposentação ou reforma, o CSM pode 
promover, junto da Caixa Geral de 
Aposentações, a aposentação obrigatória 
daquele (art. 41 do Estatuto da 
Aposentação). 

Para tanto, deverá apresentar o 
magistrado judicial que se encontre na 

referida situação a exame médico da Caixa 
Geral de Aposentações (art. 89 do Estatuto 
da Aposentação). 

Esse exame médico inicia-se com a 
intervenção de médico relator designado 
pela Caixa Geral de Aposentações, o qual é 
responsável pela preparação do processo de 
verificação da incapacidade e pela 
elaboração dos relatórios clínicos que 
sirvam de base à deliberação da junta 
médica (art. 90 do Estatuto da 
Aposentação). Cabe-lhe, designadamente, 
verificar se a informação médica recebida 
está completa e, caso contrário, dar 
conhecimento do facto ao magistrado 
judicial; realizar o exame clínico; promover 
a obtenção dos meios auxiliares de 
diagnóstico, bem como dos exames e 
pareceres especializados que considerar 
necessários; articular-se directamente com 
os serviços e estabelecimentos de saúde ou 
médicos que tenham intervindo na situação 
clínica do magistrado judicial, objecto de 
verificação de incapacidade, de forma a 
obter os elementos necessários ao estudo 
da situação; elaborar um relatório 
circunstanciado do exame feito com base 
nos elementos reunidos, organizar o 
processo clínico do subscritor e submetê-lo 
à junta médica; e propor que da junta 
médica faça parte perito de determinada 
especialidade, sempre que tal se mostre 
conveniente. 
Segue-se a junta médica, composta por três 
médicos designados pela Caixa, sendo o 
presidente escolhido entre eles por 
cooptação. 

Compete à junta médica apreciar o 
processo clínico do subscritor com base nos 
dados coligidos pelo médico relator e nos 
demais elementos de diagnóstico que 
constem do processo (art. 91 do Estatuto da 
Aposentação). 

Concluída a instrução do processo, a 
administração da Caixa, se julgar 
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verificadas as condições necessárias, 
proferirá resolução final sobre o direito à 
pensão de aposentação e sobre o montante 
desta, regulando definitivamente a situação 
do interessado (art. 97 do Estatuto da 
Aposentação). 

O procedimento susceptível de conduzir 
à aposentação por incapacidade, quando 
não seja impulsionado pelo próprio 
magistrado judicial incapacitado, comporta, 
assim, duas fases: uma primeira, que se 
processa no seio do CSM, inicia-se com o 
conhecimento da situação de incapacidade 
e, depois de feita a instrução, em que 
participa o magistrado judicial, notificado 
para apresentar as “observações” que tiver 
por pertinentes, termina com a deliberação 
no sentido de ser promovida, junto da Caixa 
Geral de Aposentações, a aposentação 
obrigatória; a segunda, que se processa no 
âmbito da Caixa Geral de Aposentações, 
inicia-se por impulso do CSM, contempla a 
fase do exame, em que intervém o médico 
relator e a junta médica, e termina com a 
decisão da Caixa Geral de Aposentações. 

Como é bom de ver, pode concluir-se, 
tanto no termo da 1.ª como no da 2.ª fase, 
que a incapacidade detectada não obsta ao 
exercício da função – apenas o torna mais 
oneroso – e, logo, não permite a 
aposentação. Quanto tal suceda, ficaremos 
perante uma situação do 2.º tipo. 

E o inverso também pode ocorrer: num 
procedimento que se inicie com o objectivo 
de apurar se um magistrado judicial padece 
que de uma doença que torna mais oneroso 
o exercício da função, pode concluir-se que, 
afinal, se está perante um verdadeiro 
obstáculo ao exercício da função. Se assim 
suceder, a decisão do procedimento, depois 
de cumprida a audiência prévia, deverá ser 
no sentido de promover, junto da Caixa 
Geral de Aposentações, a aposentação 
obrigatória. 

* 

3.2. Não encontrámos, na legislação 
vigente, qualquer disposição relativamente 
ao procedimento a observar na 1.ª fase das 
situações do 1.º tipo nem nas situações do 
2.º tipo, o que nos leva a entender serem 
aplicáveis as disposições do procedimento 
administrativo comum constantes do 
Código do Procedimento Administrativo. 

Embora a doutrina não se revele 
uniforme no que tange à identificação das 
fases do procedimento administrativo 
comum, autonomizando ou não certas 
fases, na prática, todos coincidem nos 
trâmites seguidos tendo em vista a prática 
de um acto administrativo. 

Na fase preparatória, seguindo um 
conceito técnico de procedimento 
administrativo, incluem-se todos os actos 
jurídicos que visam a preparação da decisão 
definitiva e que só produzem efeitos através 
do acto principal – os designados actos 
preparatórios.  

Em procedimentos complexos (que 
incluem no seu interior subprocedimentos) 
podemos encontrar situações em que a 
prática de um acto administrativo 
pressupõe outros actos administrativos – os 
actos destacáveis – que, produzindo efeitos 
jurídicos externos, não constituem actos 
preparatórios e são, eles próprios, o 
resultado final de um procedimento 
administrativo (v. g., autorizações 
constitutivas de legitimação, acto de 
suspensão de um funcionário no decurso de 
um procedimento disciplinar).  

No conceito de acto preparatório não se 
subsumem também os antecedentes 
procedimentais (queixas, denúncias, 
reclamações) que não iniciam a fase 
preparatória, mas que constituem apenas 
pressupostos susceptíveis de provocar uma 
iniciativa oficiosa do procedimento. 

A iniciativa do procedimento pode ser 
desencadeada pela Administração ou pelos 
interessados (art. 54 do CPA). Em atenção a 
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estas duas modalidades de iniciativa, 
classifica-se o procedimento administrativo 
como de iniciativa pública ou particular, 
classificação esta que assume relevo não 
despiciendo. 

Os procedimentos de iniciativa 
particular (procedimentos de 
heteroiniciativa) têm por objecto a decisão 
de pretensões fundadas nos interesses dos 
particulares. Para estes procedimentos vale 
o princípio da liberdade de iniciativa 
privada: os particulares, desde que tenham 
legitimidade nos termos do art. 53 e 
estejam verificados os demais pressupostos 
procedimentais, podem iniciar, através de 
um requerimento (cf. arts. 74 e ss.), um 
procedimento administrativo (direito 
potestativo). 

A apresentação do requerimento pelos 
interessados constitui a Administração no 
dever de decisão procedimental (princípio 
da decisão) desde que esteja verificado o 
cumprimento de um conjunto de 
pressupostos. 

Por um lado, o requerimento tem de ser 
apresentado ao órgão competente por um 
particular com legitimidade para tanto, na 
acepção do já citado art. 53 (pressupostos 
subjectivos). Por outro lado, exige-se a 
inteligibilidade (cf. art. 76/3), unidade (art. 
74/2) e tempestividade do pedido, a 
actualidade do direito que se pretende 
exercer e que o órgão não haja decidido (art. 
9/2) sobre o mesmo pedido (formulado pelo 
mesmo particular e com os mesmos 
fundamentos) há mais de dois anos 
contados da apresentação do requerimento 
(pressupostos objectivos). 

Dentro dos procedimentos de iniciativa 
pública encontramos os procedimentos 
oficiosos e os procedimentos não oficiosos, 
consoante a iniciativa caiba ao órgão com 
competência dispositiva na matéria 
(procedimento de auto-iniciativa) ou a 
outro órgão, no exercício de uma 

competência jurídico-administrativa, 
através de propostas, requisições ou 
pedidos (procedimento de heteroiniciativa).  

No âmbito dos procedimentos oficiosos 
vigora o princípio da legalidade articulado 
com o princípio da oportunidade: embora o 
órgão competente fique obrigado a iniciar o 
procedimento sempre que se verifiquem as 
situações de facto que o legislador 
considerou determinantes da existência de 
um dever de actuar da Administração, é à 
autoridade administrativa que cumpre 
decidir discricionariamente se e quando 
deve abrir o procedimento; sobre o órgão 
com competência dispositiva impende 
sempre, porém, o dever de averiguar se, em 
concreto, estão preenchidos os 
pressupostos do exercício da sua 
competência procedimental, para, a partir 
daí, decidir da conveniência da abertura de 
um procedimento. 

A instrução é o momento em que a 
Administração se vai inteirar das 
circunstâncias de facto e de direito que lhe 
permitem tomar a decisão. A direcção da 
instrução – desenvolvida segundo o 
princípio do inquisitório (art. 56) – cabe, em 
regra, ao órgão decisor, sem prejuízo de este 
poder delegar essa competência em 
subordinado seu (cf. art. 86). 

Na instrução incluem-se todos os “actos 
que relevam como produtores de uma 
situação jurídica que é condição de validade 
do acto principal mas exterior ao tipo legal 
respectivo” (Vieira de Andrade, As Formas 
Principais da Actividade Administrativa: 
Regulamento, Acto e Contrato 
Administrativo, Coimbra, 2009/2010, p. 38). 

A realização de diligências instrutórias 
abrange, desde logo, as diligências 
efectuadas pela própria Administração: 
diligências probatórias – i. é, actos de 
conteúdo verificativo, (cf. art. 87 e ss.) e 
diligências consultivas, enquanto actos de 
conteúdo valorativo. 
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Além de actuações dos órgãos 
administrativos, a instrução vive também 
da participação dos particulares. Com 
efeito, sobre os particulares impende 
igualmente um dever de colaboração com a 
Administração: tal como dispõe o n.º 2 do 
art. 60, “os interessados têm (…) o dever de 
prestar a sua colaboração para o 
conveniente esclarecimento dos factos e a 
descoberta da verdade.” Daí que os 
interessados possam ser chamados a prestar 
informações, a apresentar documentos e a 
colaborar noutros meios de prova (art. 
89/1), deveres cujo incumprimento é 
livremente apreciado para efeitos de prova 
(art. 91/2). Nesta fase cumpre, pois, aos 
particulares a produção de prova (art. 88.º) 
e a dedução de alegações. 

Concluída a instrução e possuindo, 
nesta altura, a Administração elementos 
que lhe permitem elaborar um projecto de 
decisão, os interessados têm direito a ser 
ouvidos antes da tomada de decisão e a ser 
informados sobre o seu sentido provável 
(art. 100/1) – sem prejuízo de, nos termos 
do art. 59, em qualquer fase do 
procedimento poderem os órgãos 
administrativos ordenar a notificação dos 
interessados para, dentro de um 
determinado prazo, se pronunciarem sobre 
qualquer questão. 

A audiência pode assumir a forma 
escrita (art. 101) ou oral (art. 102), cabendo 
a decisão acerca da forma ao órgão 
instrutor (art. 100/2). 

A consagração de um direito de 
audiência dos interessados no 
procedimento administrativo consubstancia 
a concretização mínima (o conteúdo legal 
mínimo) do princípio da participação dos 
administrados e do princípio da 
Administração aberta. 

Além das situações de urgência 
administrativa, não há lugar a audiência 
dos interessados quando seja 

razoavelmente de prever que a diligência 
possa comprometer a execução ou a 
utilidade da decisão e quando o número de 
interessados torne impraticável a realização 
da diligência (cf. art. 103/1). Nos termos do 
n.º 2 do art. 103, existem certas hipóteses 
em que a Administração (o órgão instrutor) 
pode dispensar a realização de audiência 
(casos de dispensa administrativa): tal 
sucederá sempre que a audiência dos 
interessados (ou de certos interessados) se 
revele inútil, quer porque a finalidade 
prosseguida por esta diligência já foi 
atingida em momento anterior, quer porque 
os elementos constantes do processo 
permitem concluir por uma solução 
favorável aos interessados (art. 103/2). 

Na fase constitutiva produz-se o acto 
principal ou típico (o resultado jurídico 
unitário) a que se dirige o procedimento, 
acto que, neste momento 
(independentemente da existência da fase 
subsequente), já está perfeito.  

Em qualquer momento do procedimento 
administrativo (embora, com maior 
frequência, tal suceda durante a instrução) 
pode revelar-se necessária a adopção de 
medidas que previnam ou façam face a um 
justo receio de se produzir lesão grave ou de 
difícil reparação dos interesses públicos em 
causa. Destarte, as medidas provisórias 
assumem uma natureza cautelar, 
permitindo que a decisão final do 
procedimento em que surgem tenha alguma 
utilidade. O Código não estabelece um 
elenco de medidas provisórias admissíveis, 
pelo que vigora nesta matéria um princípio 
de atipicidade. 

De acordo com o art. 84, exige-se o 
cumprimento de alguns requisitos para a 
adopção de medidas provisórias: 1.º Decurso 
de um procedimento administrativo: o 
objectivo da adopção das medidas 
provisórias consiste justamente em tentar 
assegurar as finalidades de uma decisão 
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final de um procedimento, daí que se afirme 
que as mesmas constituem «actos 
situados»; 2.º Adopção pelo órgão com 
competência dispositiva na matéria: afasta-
se a competência do órgão instrutor, ainda 
que este dirija a instrução ao abrigo da 
delegação prevista no n.º 2 do art. 86; 3.º 
Necessidade das medidas, em resultado de 
um justo receio de sem elas se produzir uma 
lesão grave ou dificilmente reparável dos 
interesses públicos em causa: a ideia de 
necessidade aponta para a exigência de 
adequação objectiva da medida (em termos 
de causalidade) à finalidade que se intenta 
prosseguir, i. é, evitar as mencionadas 
lesões. 

Estas últimas têm de assumir um 
carácter especialmente gravoso (lesões 
qualificadas), implicando um perigo para os 
interesses realizáveis através do 
procedimento administrativo em causa, 
sejam interesses da Administração, sejam 
interesses particulares que tenham uma 
conexão com os interesses públicos 
realizados através do procedimento; 4.º 
Fundamentação da decisão de adopção das 
medidas provisórias (assim como das 
decisões de alteração ou revogação. 

A adopção destas medidas é marcada 
por três princípios fundamentais: 

- Informalidade: o CPA não delineia o 
procedimento tendente à adopção das 
medidas provisórias, limitando-se a dispor 
que a iniciativa do mesmo pode ser 
particular (mediante requerimento) ou 
oficiosa; 

- Celeridade: a natureza cautelar das 
medidas provisórias impõe que sejam 
adoptadas de forma rápida e urgente. 

- Aligeiramento da tramitação: 
traduzido, desde logo, na inexistência, em 
regra, de audiência dos interessados. 

*** 

3.3.1. A instrução, tanto na 1.ª fase do 
procedimento tendente à aposentação 
obrigatória, como no procedimento 
tendente à adoptação de medidas de 
adequação da carga de serviço, merece 
especial atenção neste estudo, atenta a 
natureza eminentemente técnica dos factos 
sujeitos a prova – a saber, o estado de 
doença do magistrado judicial e o efectivo 
efeito da incapacidade por ele causada no 
exercício da função. 

Assim sendo, embora não estejamos 
perante um caso de prova vinculada, é de 
reconhecer que as declarações e relatórios 
médicos recolhidos assumem aqui como o 
papel de prova rainha, podendo ser 
circunstanciados com outros elementos, 
inclusive de natureza testemunhal (v.g., 
relatos feitos por pessoas que trabalhem 
com o magistrado judicial, tendo, por isso, 
percepção directa do modo como a situação 
de doença se repercute no exercício da 
função).  

Os atestados multiusos, emitidos pelas 
juntas médicas constituídas no âmbito das 
administrações regionais de saúde, por 
despacho do delegado regional de saúde (cf. 
art. 2.º/1 e 2 e art. 4.º/2 e 6 do DL n.º 202/96, 
de 23.10, na redacção do DL n.º 291/2009, 
de 12.10), são também elementos 
relevantes, ainda que não decisivos. 

Na verdade, a previsão de tal 
instrumento está directamente relacionada 
com o conceito de pessoa com deficiência 
plasmado no DL n.º 202/96, de 23.10, na 
redacção do DL n.º 291/2009, de 12.10: 
“Considera-se pessoa com deficiência 
aquela que, por motivo de perda ou 
anomalia, congénita ou adquirida, de 
funções ou de estruturas do corpo, incluindo 
as funções psicológicas, apresente 
dificuldades específicas susceptíveis de, em 
conjugação com os factores do meio, lhe 
limitar ou dificultar a actividade e a 
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participação em condições de igualdade 
com as demais pessoas”.  

Visa o acesso às medidas e benefícios 
previstos na lei, mais concretamente: o 
gozo de benefícios na aquisição de viatura 
própria (Lei n.º 22-A/2007, de 29.06); a 
obtenção de cartão de estacionamento 
modelo comunitário para pessoas com 
deficiência com mobilidade condicionada 
(DL n.º 307/2003, de 10.12); o gozo de 
benefícios na aquisição ou construção de 
habitação (DL n.º 230/80, de 16.07); o gozo 
de benefícios fiscais em sede de IRS 
(Orçamento Geral do Estado); a obtenção de 
ajudas técnicas (Despacho n.º 2027/2010, 
de 29.01); a isenção do Imposto Único de 
Circulação (Lei n.º 22-A/2007, de 29.06); a 
prioridade no atendimento nos serviços 
públicos (DL n.º 135/99, de 22.04); o 
benefício de quota de emprego na 
Administração Pública (DL n.º 29/2001, de 
3.02); os incentivos do IEFP à contratação 
de pessoas com deficiência no sector 
privado (DL n.º 290/2009, de 12.10); o 
benefício de integrarem um contingente 
especial para o ensino superior (Portaria n.º 
478/2010, de 9.07); e a regulamentação 
específica consagrada para trabalhadores 
com deficiência no Código do Trabalho. 

Não se afigura existir qualquer efeito do 
atestado de incapacidade multiuso para a 
redução do serviço de um trabalhador. Nem 
nos parece possível estabelecer uma 
correspondência directa e imediata entre a 
incapacidade determinada em 
conformidade com o que se dispõe no DL n.º 
202/96, de 23.10, na redacção do DL n.º 
291/2009, de 12.10, e a determinação do 
concreto serviço compatível com o estado 
de saúde do trabalhador. 

O procedimento previsto no DL n.º 
202/96, de 23.10, na redacção introduzida 
pelo DL n.º 291/2009, de 12.10, tem como 
objecto atestar, com a maior fidedignidade 

possível, a limitação física e/ou psíquica de 
que padece uma pessoa com deficiência. 

Como claramente resulta da própria 
definição legal, o que está em causa é 
determinar se a pessoa examinada (por 
motivo de perda ou anomalia, congénita ou 
adquirida, de funções ou de estruturas do 
corpo, incluindo as funções psicológicas) se 
encontra limitada ou experimenta 
dificuldades acrescidas na sua actividade 
genérica e individual e na sua participação, 
em condições de igualdade com as demais 
pessoas, nas actividades comunitárias, bem 
como determinar em que medida se fazem 
sentir essas limitações. Não se trata de 
aferir se a pessoa se encontra limitada para 
o exercício da sua concreta actividade 
profissional nem de que forma a eventual 
limitação de que padeça se repercute nesse 
exercício. Cremos ser por isso que o art. 
4.º/1, a) e b), do DL n.º 202/96, de 23.10, diz, 
de forma expressa, que não se aplicam, no 
âmbito da avaliação de incapacidade a 
realizar nos termos do mesmo diploma, as 
instruções gerais da Tabela Nacional de 
Incapacidades por Acidentes de Trabalho e 
Doenças Profissionais, aprovada pelo DL n.º 
352/2007, de 23.10 (instruções que 
fornecem as bases de avaliação do dano 
corporal ou prejuízo funcional sofrido em 
consequência de acidente de trabalho ou de 
doença profissional, com redução da 
capacidade de ganho, fazendo corresponder 
a cada dano corporal ou prejuízo funcional 
um coeficiente expresso em percentagem, 
que traduz a proporção da perda da 
capacidade de trabalho resultante da 
disfunção, como sequela final da lesão 
inicial, sendo a disfunção total, designada 
como incapacidade permanente absoluta 
para todo e qualquer trabalho, expressa 
pela unidade), mas antes as instruções 
gerais constantes do anexo I do próprio DL 
n.º 202/96, de 23.10 (na sua actual 
redacção), as quais constituem princípios 
gerais que devem ser seguidos aquando da 
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utilização da Tabela Nacional de 
Incapacidades para a avaliação de 
incapacidades em deficientes civis, fazendo 
corresponder a cada situação de disfunção 
um coeficiente expresso em percentagem, 
que traduz a proporção da deficiência 
funcional, sendo a disfunção total expressa 
pela unidade. 

Aquela aferição (de que a pessoa se 
encontra limitada para o exercício da sua 
concreta actividade profissional e de que 
forma a eventual limitação de que padeça 
se repercute nesse exercício) estará sempre 
dependente da específica natureza das 
limitações de que a pessoa com deficiência 
padeça, da concreta actividade profissional 
que desenvolva e, bem assim, da correlação 
entre ambas. 

Assim acontece nas situações de 
incapacidade permanente resultante de 
acidentes em serviço ou de doenças 
profissionais, como decorre do que a este 
propósito se estipula no DL n.º 503/99, de 
20.11 (diploma que estabelece o regime 
jurídico dos acidentes de trabalho e das 
doenças profissionais ocorridos ao serviço 
de entidades empregadoras públicas). 

Efectivamente, no art. 23/3 e 4 deste 
diploma, prevê-se que nas situações em que 
se verifique incapacidade permanente que 
impossibilite o trabalhador de exercer 
plenamente as suas anteriores funções ou 
quando destas possa resultar o 
agravamento do seu estado de saúde, este 
tem direito (sem que tal implique, em caso 
algum, a redução de remuneração nem a 
perda de quaisquer regalias) a ocupação em 
funções compatíveis com o respectivo 
estado, a formação profissional, a 
adaptação do posto de trabalho e a trabalho 
a tempo parcial e o dever de se candidatar 
a todos os procedimentos concursais para 
ocupação de postos de trabalho previstos 
nos mapas de pessoal dos órgãos ou 
serviços, desde que reúna os requisitos 

exigidos e se encontre nas condições 
referidas nos n.ºs 2 e 3 do art. 61 da Lei n.º 
12-A/2008, de 27.02 (que definia e regula 
os regimes de vinculação, de carreiras e de 
remunerações dos trabalhadores que 
exercem funções públicas, entretanto 
revogada pela Lei n.º 35/2014, de 20.06), 
aplicáveis com as necessárias adaptações.  

Significa isto que que a ponderação a 
realizar nestes casos (de incapacidade 
permanente adveniente de acidente em 
serviço ou de doença profissional) sobre as 
funções compatíveis com o respectivo 
estado do trabalhador será necessariamente 
casuística, devendo atentar nas específicas 
limitações advenientes da incapacidade do 
trabalhador e também nas características 
objectivas das funções, de modo a 
determinar qual o grau de exigência 
suportável no caso concreto por aquele no 
desempenho das funções que lhe estão 
confiadas. 

Atendendo à sua similitude, não se 
descortinam motivos para tratar 
diversamente as situações em que a 
incapacidade permanente (necessariamente 
parcial) não tem na sua origem um acidente 
em serviço ou doença profissional mas, 
designadamente, um acidente 
descaracterizado ou uma doença natural. 

* 

3.3.2. É de admitir que o CSM, órgão 
decisor, requeira exames a perito ou peritos 
médicos, podendo também solicitá-los a 
serviços públicos que, pela sua 
competência, sejam aptos à respectiva 
realização, com arrimo no art. 94 do CPA. 

O custo de tais serviços deverá, então, 
ser suportado pelo CSM, sendo de salientar, 
neste particular, que o diploma relativo à 
forma de nomeação de peritos e sua 
remuneração, anunciado no n.º 3 do art. 94, 
ainda está por elaborar. O CSM terá, 
portanto, de sujeitar-se à remuneração que 
lhe for exigida pelo perito ou peritos. 



Repercussão de incapacidades funcionais no serviço 

 
104 

Também o magistrado judicial poderá 
servir-se de perícias que ele próprio 
obtenha dos serviços públicos 
especializados, pagando-lhes aquilo que for 
devido por isso. 

Não encontrámos suporte legal para a 
afirmação de Mário Esteves de Oliveira / 
Pedro Costa Gonçalves / J. Pacheco de 
Amorim (Código do Procedimento 
Administrativo, 2.ª ed., reimpressão, 
Coimbra: Almedina, 2010, p. 436), no 
sentido de que “[s]empre que as diligências 
periciais (através de peritos nomeados ad 
hoc ou através de instâncias públicas 
especializadas) sejam realizadas pela 
Administração a pedido do interessado (ou, 
então, por iniciativa dela, mas porque são 
necessários à comprovação dos 
fundamentos da pretensão do interessado), 
os respectivos encargos podem-lhe ser 
debitados se, antes da sua realização, for 
pedida a concorrência dele ou, pelo menos, 
comunicada a razão por que se manda 
proceder à respectiva perícia.”  

* 

4. O objectivo do procedimento é, como 
decorre do que escrevemos, apurar se o 
magistrado judicial padece de alguma 
doença natural incapacitante, seja de 
natureza física ou psicológica e do efectivo 
rebate profissional dela. 

Como se sabe, dentro de todo o prejuízo 
funcional que pode ser provocado, em 
termos permanentes, por uma doença – e 

                                                             
2 Tabela I anexa ao DL n.º 352/07 de 23.10. 
3 Em sede de Direito Civil, onde não se aplicam as 

normas do Direito do Trabalho, o perito médico 
descreve, antes, o Rebate Profissional, que 
corresponde ao rebate do défice funcional no 
exercício da actividade profissional da vítima à data 
do evento e (ou) à data da perícia. Podem verificar-
se as seguintes situações relativamente ao estado 
sequelar: 1) compatibilidade com o exercício da 
actividade profissional; 2) compatibilidade com o 
exercício da actividade profissional mas implicando 

que corresponderá a uma incapacidade 
permanente geral –, há que distinguir e 
autonomizar aquele que tem rebate 
profissional – e na concreta actividade 
desenvolvida –, sendo este o que releva 
nesta sede. 

Explicando melhor, diremos que a 
incapacidade permanente, de uma forma 
genérica, corresponde a um dano na 
integridade físico-psíquica de um indivíduo, 
de carácter permanente, actual ou futuro, 
que se repercute em diversas áreas da sua 
existência: actividades da vida diária; 
actividades afectivas, familiares, sociais, de 
lazer e desportivas; actividades de 
formação; actividades profissionais. Esta 
incapacidade pode, assim, ser relativa a 
duas perspectivas distintas: às actividades 
gerais da vida diária e às actividades 
profissionais, constituindo estas, dois 
aspectos muito diferentes. 

A incapacidade permanente relativa à 
actividade profissional (que no domínio do 
Direito do Trabalho recebe a designação de 
Incapacidade Parcial Permanente - IPP) tem 
como objectivo, segundo a Tabela Nacional 
de Incapacidades para Acidentes de 
Trabalho e Doenças Profissionais (TNI)2, 
descrever o prejuízo funcional sofrido, com 
perda da capacidade de ganho.3 

A incapacidade permanente relativa às 
actividades gerais (Incapacidade 
Permanente Geral), corresponde à 
afectação definitiva da integridade física e 
(ou) psíquica da pessoa, com repercussão 

esforços suplementares no exercício da actividade 
profissional; 3) incompatibilidade com o exercício 
da actividade profissional, sendo no entanto 
compatível com outras profissões na área da sua 
preparação técnico-profissional; 4) 
incompatibilidade com o exercício da actividade 
profissional, bem assim com qualquer outro dentro 
da área da sua preparação técnico-profissional (cf. 
Oliveira Sá, Clínica Médico-Legal da Reparação do 
Dano Corporal em Direito Civil, Coimbra: APADAC, 
1992). 
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nas actividades da vida diária, incluindo as 
familiares, sociais, de lazer e desportivas, 
sendo independente das actividades 
profissionais. Trata-se, pois, de um dano 
que, podendo ser personalizado, deve ser 
valorado de igual forma em todas as 
pessoas, independentemente da sua 
actividade profissional ou ocupacional. É 
determinado tendo em conta a globalidade 
das sequelas do caso concreto (corpo, 
funções e situações de vida) e a Tabela de 
Avaliação de Incapacidades em Direito Civil 
(Anexo II do DL n.º 352/2007, de 23.10), de 
acordo com a experiência médico-legal 
relativa a estes casos.4 

* 

5. Concluindo-se que a capacidade de 
trabalho de um magistrado judicial se mostra 
reduzida por doença natural incapacitante, 
haverá então que adoptar as medidas 
necessárias a adequar a carga processual a 
seu cargo. 

Isto suscita uma interrogação situada a 
montante de toda esta problemática: qual a 
carga processual adequada a cada magistrado 
em termos de lhe possibilitar uma resposta 
atempada, sem prejuízo do tempo de lazer? 

Não é este, obviamente, o lugar próprio 
para se tratar de um tema tão complexo 
quanto controverso, de modo que nos 
limitaremos a dizer que a interrogação 
subsiste sem resposta, designadamente em 
face da actual organização judiciária.5 

De modo que, por ora, apenas nos é 
possível aferir a carga processual adequada 
tomando como referência a média da 
jurisdição em causa, ou de jurisdição que lhe 
seja equivalente na anterior estrutura 

                                                             
4 Cf. Teresa Magalhães, Da avaliação à reparação 

do dano corporal, disponível em 
http://www.trp.pt/ficheiros/estudos/teresamagalha
es_danocorporal.pdf. 

5 O Estudo sobre Contingentação Processual da 
autoria do Exmo. Sr. Juiz de Direito José Igreja 

judiciária, considerado um período de tempo 
razoável. 

Foi esta, de resto, a solução seguida, a 
propósito dos mecanismos de reafectação de 
magistrados e de processos nos tribunais de 
1.ª instância, no recente Regulamento relativo 
à aplicação do disposto nas alíneas f) e g), do 
n.º 4, do artigo 94, da Lei n.º 62/2013, de 
26.08, aprovado na Sessão Plenária do 
passado dia 15 de Julho, no qual se 
considerou, para o preenchimento do referido 
conceito, a média da jurisdição em causa, ou 
de jurisdição que lhe seja equivalente na 
anterior estrutura judiciária, nos três últimos 
anos de resultados estatísticos consolidados. 
Não vemos razões para, nesta matéria, 
divergir dessa solução. 

Na sequência, caberá ao CSM, no exercício 
das competências que lhe estão 
constitucional e legalmente atribuídas, aferir 
previamente da efectiva carga processual a 
cargo do magistrado judicial, designadamente 
em termos que permitam avaliar, tomando por 
referência o escrito supra, se a mesma é ou 
não incompatível com o estado de 
incapacidade que lhe foi reconhecido. Só 
depois deverá determinar a medida adequada 
da redução do serviço a aplicar na situação 
concreta e adoptar os mecanismos de gestão 
adequadas a assegurar o remanescente do 
serviço a cargo dele. 

Na determinação da medida adequada da 
redução do serviço haverá que, tomando por 
referência as concretas limitações, determinar 
o volume de serviço que é exigível.  

Subsequentemente, haverá que adoptar os 
mecanismos de gestão adequados a assegurar 
o remanescente do serviço. 

Matos, aprovado na Sessão Plenária do Conselho 
Superior da Magistratura de 13.03.2012, tinha em 
vista organização judiciária consagrada na Lei n.º 
52/2008, de 28.08, apenas vigente nas três 
comarcas piloto do Alentejo Litoral, Baixo Vouga e 
Lisboa Noroeste. 
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O feixe de mecanismos que pode ser 
adoptado é variado. O destacamento de um 
juiz auxiliar é apenas uma das várias 
possibilidades. Outras serão, por exemplo, a 
alteração dos critérios da distribuição dos 
processos entre os magistrados colocados na 
mesma secção, a reafectação de processos a 
magistrado de outra secção ou a reafectação 
de magistrado de outra secção (cf. art. 149, h), 
do EMJ e art. 94/4, f) e g), da LOSJ). 

Nas tarefas acabadas de referir, o CSM 
deverá socorrer-se dos seus serviços de 
inspecção, sem prejuízo do contributo que 
deve ser dado pelo juiz presidente do Tribunal 
e pelos magistrados que forem afectados. 

* 

II. 

Depois deste percurso, estamos 
habilitados a concluir, sob a forma de 
proposta de deliberação, que: 

 

i.Os magistrados judiciais que, durante o 
exercício da função, sejam afectados por 
doença natural que lhes determine uma 
situação de incapacidade, devem ser 
aposentados, quando tal estado de doença 
obste ao exercício da função, por causar 
transtorno à justiça ou aos respectivos 
serviços, ou beneficiar de medidas de 
adequação do serviço, quanto apenas o torne 
mais oneroso; 

ii.Quando tome conhecimento de que um 
magistrado padece de uma incapacidade com 
repercussão no exercício da função, o CSM 
deverá dar início a um procedimento 
destinado a apurar os factos e a adoptar as 
medidas adequadas; 

iii.Na instrução desse procedimento são 
admissíveis todas as provas que não sejam 
proibidas, muito embora assumam especial 
relevo os relatórios e as declarações médicas; 

iv.Pode o CSM determinar a realização de 
perícias médicas, tendo de suportar o 
respectivo custo, salvo se a iniciativa tiver 
partido do magistrado judicial incapacitado, 
caso em que o custo será suportado por este; 

v.Durante o procedimento, podem ser 
adoptadas medidas cautelares, destinadas a 
assegurar o efeito útil da decisão final; 

vi.Indiciando-se que a decisão será no 
sentido de que a incapacidade obsta ao 
exercício a função, pode ser determinada a 
suspensão do exercício de funções, sem perda 
de remuneração; 

vii.Se concluir que a incapacidade obsta 
ao exercício da função, o CSM deverá, depois 
de observar o disposto no art. 65/2 do EMJ, 
promover, junto da Caixa Geral de 
Aposentações, a aposentação obrigatória; 

viii.Se concluir que a doença apenas torna 
mais oneroso o exercício da função, o CSM 
deverá adoptar as soluções que se revelem 
mais adequadas ao caso (v.g., redução do 
tempo de serviço, isenção do serviço de turno, 
etc); 

ix.Neste caso, dependendo da causa da 
incapacidade e das perspectivas de evolução 
futura do quadro clínico do magistrado 
judicial, poderá ser estabelecido um termo ad 
quem para as soluções adoptadas, sem 
prejuízo de eventual prorrogação das mesmas, 
o que implicará o retomar do procedimento; 

x.Quaisquer soluções de redução do 
serviço não devem ser determinadas em 
abstracto, mas atendendo à concreta carga 
processual a cargo do magistrado judicial 
incapacitado, tomando como referência os 
valores processuais de referência ou, na falta 
deles, a média da jurisdição em causa, ou de 
jurisdição que lhe seja equivalente na anterior 
estrutura judiciária, nos três últimos anos de 
resultados estatísticos consolidados. 

xi.Da adopção dessas soluções não poderá 
decorrer qualquer diminuição da remuneração 
do magistrado; 

xii. O CSM deverá adoptar as medidas de 
gestão mais adequadas a evitar ou, pelo 
menos, minimizar, os efeitos das soluções que 
forem decretadas sobre o serviço da secção 
onde o magistrado judicial incapacitado 
exerce funções, podendo servir-se para tanto 
dos seus serviços de inspecção e da 
colaboração do juiz presidente do tribunal e 
dos demais juízes que possam ser afectados. 
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I. 
Regulamento das Actividades  
de Formação Complementar 

Na Sessão Plenária do Conselho Superior da 
Magistratura, de 8 de Outubro de 2013, foi 
deliberado alterado o Regulamento das 
Actividades de Formação Complementar, 
publicado no Diário da República, n.º 222, II 
Série, de 19-11-2013 —Deliberação 
(extracto) n.º 2182/2013. 

 

II. 
Remuneração dos Juízes 

Na Sessão do Plenário do Conselho 
Superior da Magistratura, realizada no dia 
15 de Janeiro de 2013, foi deliberado que "a 
competência para a apreciação relativa ao 
índice remuneratório dos Magistrados 
Judiciais é da exclusiva responsabilidade do 
Conselho Superior da Magistratura", 
disponível no sítio Internet do CSM. Na 
sequência, Na Sessão do Plenário do 
Conselho Superior da Magistratura, 
realizada no dia 16 de Outubro de 2013, foi 
tomada por unanimidade uma deliberação 
sobre a  “estabilidade do estatuto dos 
Juízes, incluindo na sua componente 
remuneratória”. 

 

III. 
Contraordenações aeronáuticas civis 

Na Sessão Permanente de 31-10-2013, 
na sequência de dúvidas colocadas sobre a 
aplicação normativa em sede de processos 
por contraordenações aeronáuticas civis, foi 
deliberado  alertar os Exmos. Juízes que em 
tal domínio existe um regime processual e 

prescricional próprio, consagrado no 
Decreto-Lei nº10/2004, de 9 de Janeiro. 

 

IV. 
Entrada e livre trânsito 

Conforme deliberado na Sessão de 05 de 
Novembro de 2013 do Plenário do Conselho 
Superior da Magistratura, o direito especial 
dos Magistrados Judiciais à entrada e 
acesso gratuito, com apresentação do 
cartão de livre trânsito, aos lugares 
elencados no n.º 2, do artigo 17.º, do EMJ, é 
circunscrito a quando estejam em exercício 
de funções, conforme consta 
expressamente do referido preceito. 

 

V. 
Transição de processos e 

agendamento de diligências 
Na sessão do Plenário do CSM, de 09 de 

Abril de 2014, ao abrigo do disposto no 
artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 49/2014, de 
27 de Março, foram aprovadas com a 
abstenção do Exmo. Senhor Juiz 
Conselheiro Vice-Presidente regras gerais e 
recomendações, no âmbito das diligências 
de implementação da nova organização do 
Sistema Judiciário, as quais foram 
disponibilizadas no sítio Internet e no 
IUDEX: 

1. Transição de processos pendentes e 
delegação de competências: Regras 
relativas à transição de processos na 
instalação das novas comarcas operada 
pela Lei de Organização do Sistema 
Judiciário (regras gerais da transição e de 
delegação de competências); 

Outras deliberações 
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2. Agendamento de diligências: 
Recomendação sobre o agendamento de 
diligências (marcações de audiências de 
julgamento e outras diligências que devam 
ser efectuadas para data ulterior a 31 de 
Agosto de 2014). 

 

VI. 
Estatuto dos Magistrados Judiciais 

Com a entrada em vigor da nova Lei de 
Organização Judiciária (Lei n.º 62/2013, de 
26 de Agosto), o Estatuto dos Magistrados 
Judiciais mostrava-se desajustado à nova 
realidade, pelo que reclamava a sua 
alteração ou densificação. Com esse 
propósito, o Vice-Presidente do Conselho 
Superior da Magistratura, Juiz Conselheiro 
Dr. António Joaquim Piçarra, determinou, a 
21 de Junho de 2013, a criação de um grupo 
de trabalho para elaboração de estudo de 
revisão do Estatuto, constituído pelos 
seguintes Magistrados Judiciais: Juiz 
Conselheiro do STJ Gabriel Martin dos Anjos 
Catarino; Juiz Conselheiro do STJ António 
dos Santos Abrantes Geraldes, Juiz 
Desembargador Nuno de Melo Gomes da 
Silva, Juiz Desembargador José António 
Pires Teles Pereira, Juiz Desembargador 
António Francisco Martins, Juiz de Direito 
Jorge Manuel da Silva Loureiro, Juíza de 
Direito Albertina Maria Gomes Pedroso (que 
também secretariou e coordenou os 
trabalhos), Juíza de Direito Florbela 
Filomena Moreira Lança, Juíza de Direito 
Laurinda Vitória Doudinho Guerreiro 
Gemas, Juíza de Direito Hermínia Maria 
Neri de Oliveira, Juiz de Direito Diogo Maria 
Alarcão Ravara e Juiz de Direito Luís Miguel 
Simão da Silva Caldas.   

O grupo de trabalho reuniu no edifício 
do CSM nos dias 21 de Junho de 2013, 01 
de Julho, 15 de Julho, 17 de Julho e, 03 de 
Setembro de 2013. Em resultado dos 
trabalhos foi elaborada uma versão 
preliminar do parecer da proposta de 

alteração ao Estatuto dos Magistrados 
Judiciais, sobre a qual, através da 
Divulgação do CSM n.º 174/2013, foram 
solicitados os contributos de todos os Juízes 
de Direito (audiência prévia). As pronúncias 
foram devidamente encaminhadas para 
aquele grupo de trabalho que, em 11 de 
Setembro de 2013, apresentou a versão 
final da proposta.  

No Plenário de 25 de Fevereiro de 2014, 
foi deliberado aprovar na generalidade o 
Parecer sobre o projecto de alteração do 
Estatuto dos Magistrados Judiciais, com as 
declarações de voto dos Senhores 
Conselheiros José Manuel Cardoso da 
Costa, João Eduardo Vaz Rodrigues e Pedro 
Dias de Sousa Pestana Bastos. 

Por despacho de sua Excelência, a 
Ministra da Justiça Dra. Paula Teixeira da 
Cruz, a 14 de Março de 2014, foi solicitado 
ao CSM (bem como ao CSMP) a nomeação 
de um representante do Conselho Superior 
da Magistratura para integrar o grupo de 
trabalho preparatório da revisão do 
Estatuto dos Magistrados Judiciais, tendo o 
Exmo. Senhor Vice-Presidente nomeado a 
Exma. Senhora Juíza Desembargadora, Dra. 
Cecília Agante, Vogal do CSM, para integrar 
o aludido Grupo de Trabalho, em 
representação do CSM, sendo coadjuvada 
pela Dra. Florbela Lança. 

Em 21 de Maio de 2014, por 
determinação do Exmo. Vice-Presidente do 
CSM, foi disponibilizada exclusivamente na 
área reservada das Comunicações da 
aplicação informática do CSM — Iudex —  
para conhecimento dos Exmos. Senhores 
Juízes,  o Parecer do Conselho Superior da 
Magistratura sobre o Projecto de proposta 
de Lei de alteração do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais. 

Apesar do intenso e profundo trabalho 
desenvolvido pelo CSM, a proposta não 
chegou a ser convertida em projecto de lei 
a fim de ser aprovada pela Assembleia da 
República. 
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VII. 
Movimento Judicial 

e Estatuto Remuneratório 
Na sessão do Plenário de 27-05-2014, 

foram aprovadas as seguintes deliberações: 

1) Referente à manutenção da 
remuneração em caso de obtenção (ou 
não) em lugar de preferência, 
designadamente sobre se ao normativo do 
artigo 185.º, da LOSJ deve dar-se a 
interpretação de que o estatuto 
remuneratório só subsiste se o Juiz não for 
colocado em lugar de preferência ou em 
lugar por si indicado e por conseguinte: a) 
O estatuto remuneratório não subsiste se o 
Juiz for colocado em lugar diverso da 
preferência; b) O estatuto remuneratório 
subsiste se o Juiz for colocado 
obrigatoriamente em lugar diverso da 
preferência ou em lugar diverso dos por si 
indicados, sendo este regime aplicável aos 
juízes de direito providos interinamente nos 
lugares de juízes de círculo judicial e em 
instâncias de especialização (n.º 2, do artigo 
185.º, da LOSJ); 

2) Sobre a remuneração de Juiz 
interino e a remuneração de Juiz Auxiliar: 

2.1. A interpretação conforme à 
Constituição e aos princípios consignados 
nos artigos 13.º e 59.º do texto 
constitucional implica que, quer no caso de 
juízes colocados em situação de 
interinidade – preenchendo o lugar, embora 
sem os requisitos legais , quer no caso de 
juízes que sejam destacados – alocados ao 
exercício de funções complementares ou 
substitutivas de um lugar -, no próximo 
movimento judicial, como juízes auxiliares 
às secções das instâncias das Comarcas, nos 
tribunais de 1.ª instância, a remuneração a 
considerar deverá ter por referência o 
conteúdo material e a natureza das funções 
desempenhadas;  

2.2. Em consequência, no caso de a 
situação de colocação em interinidade ou 
de destacamento de juiz auxiliar ocorrer 
relativamente a tribunais de competência 
territorial alargada ou quanto a secções das 
instâncias centrais dos tribunais de 
comarca, os respectivos juízes deverão 
auferir pelo índice 220 da escala indiciária 
constante do mapa anexo ao EMJ;  

2.3. No caso de a situação de 
colocação em interinidade ou de 
destacamento de juiz auxiliar ocorrer 
relativamente a secções  e criminais das 
instâncias locais, os respectivos juízes 
deverão auferir pelo índice 175 da escala 
indiciária constante do mapa anexo ao EMJ;  

2.4. Nos demais casos, o destacamento 
de juiz auxiliar deverá ser remunerado 
tendo por referência o exercício, em 
efectividade, de tais funções. 

3) Sobre a aplicação do disposto no n.º 
2, do artigo 184.º, da LOSJ, foi deliberado 
que o índice 175 da escala indiciária 
constante do mapa anexo ao Estatuto dos 
Magistrados Judiciais é aplicável apenas 
aos Juízes a que se refere o n.º 2, do artigo 
183.º, ou seja, colocados apenas nas secções 
cíveis e criminais das instâncias locais dos 
tribunais de comarca, não sendo aplicável 
aos Juízes colocados em secções de 
competência genérica não desdobradas em 
secções cíveis e/ou  criminais das instâncias 
locais. 

 

VIII. 
Regulamento das Férias  

e Turnos Judiciais 
Por despacho do Exmo. Vice-Presidente, 

de 22-01-2014, foi cumprido o princípio de 
audiência prévia junto dos Exmos. Senhores 
Juízes para,  querendo, se pronunciarem 
sobre a alteração do regulamento das férias 
e turnos judiciais. 
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Numerosas pronúncias incidiram sobre 
a manutenção da norma do artigo 2.º do 
regulamento que transcrevia o regime legal 
quanto à duração do período de férias. Foi 
invocada a necessidade de pronúncia sobre 
o regime legal aplicável face à entrada em 
vigor da lei 35/2014, de 20 de junho 
(LGTFP). 

As dúvidas suscitadas conduziram à 
revisão do artigo 2.º no sentido de nele 
efetuar a remissão para a lei primariamente 
aplicável, o Estatuto dos Magistrados 
Judiciais, ao invés de optar pela transcrição 
de um concreto regime legal, em si inócua. 

A audição prévia permitiu ainda 
discernir uma clivagem quanto ao critério 
de primazia na escolha dos turnos: mérito 
ou antiguidade. Considerando a tradição 
vigente na maioria dos tribunais de opção 
pelo critério da antiguidade e as 
dificuldades práticas de aplicação de 
critério diverso mantém-se a redação 
submetida a consulta que encontra algum 
acolhimento no disposto no artigo 20.º, n.º 
2, do EMJ. 

Na sequência da audição prévia, 
aperfeiçoou-se ainda o regime de inclusão 
dos tribunais de competência territorial 
alargada nos turnos das comarcas onde têm 
sede, explicitaram-se situações de audição 
prévia dos juízes que, decorrendo da lei 
geral, importava sublinhar, e aceitaram-se 
correções terminológicas, nomeadamente 
quanto à presidência dos tribunais de 
primeira instância. 

Manteve-se a possibilidade de 
delegação de competências pelo CSM 
quanto à aprovação dos mapas, por se 
entender que a habilitação para a 
delegação resulta do disposto no artigo 
28.º-A, n.º 3, do Estatuto dos Magistrados 
Judiciais. 

Permaneceu a redação do projeto 
quanto ao artigo 16.º, n.º 3, relativo à 
preferência dos juízes cônjuges ou unidos 

de facto. A redação que foi criticada por 
restringir a preferência às situações de 
colocação no mesmo tribunal encontra-se 
em vigor desde 2012. A norma foi revista 
apenas para alargar o regime aos tribunais 
superiores e, na primeira instância, ao 
âmbito territorial das novas comarcas, mais 
vasto do que o dos agrupamentos ou 
círculos judiciais anteriores, abrangendo 
mais situações de preferência na escolha de 
férias por juízes cônjuges ou unidos de 
facto. Esse alargamento fica circunscrito 
aos juízes que exercem funções num mesmo 
tribunal, numa mesma comarca ou tribunal 
de competência territorial alargada que 
nela tenha sede por, na prática, a 
preferência apenas poder operar com essa 
limitação. A consagração mais vasta 
pretendida implicaria um sistema de 
organização de turnos a nível nacional que 
a lei não prevê. Esse regime restrito é, aliás, 
o que decorre da lei geral (art.º 5.º, n.º 7, do 
Decreto-Lei 100/99, art.º 241.º, n.º 7, do 
Código de Trabalho, aplicável por força do 
disposto no artigo 4.º, n.º 1, da Lei 35/2014). 

A revisão do Regulamento das Férias e 
Turnos Judiciais foi aprovada na sessão do 
Plenário de 03 de Março de 2015, cuja 
versão consolidada é do seguinte teor: 

 

 
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 
Os magistrados judiciais têm direito, em 

cada ano civil, ao período de férias 
resultante do respetivo Estatuto. 
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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 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 
respetivo tribunal; 

c) Ao juiz presidente do tribunal judicial 
de comarca, no que respeita aos 
magistrados judiciais que exerçam funções 
na respetiva circunscrição territorial ou nos 
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tribunais de competência territorial 
alargada com sede na comarca. 

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 abrangidos pelo 
serviço de turno, com o objetivo 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 juiz presidente do 
tribunal judicial da comarca. 

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 competente 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. 

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 onde se encontra colocado ou, no 
caso de exercer funções num tribunal de 
competência territorial alargada, ao juiz 

presidente do tribunal judicial da comarca 
onde o respetivo tribunal tem sede, a forma 
mais expedita de o contactar. 

 
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 
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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 efetivo e o 
juiz suplente, sem prejuízo do disposto no 
artigo 17.º, n.º 3, deste regulamento. 

4 – No período das férias judiciais, o juiz 
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 situações excecionais de gozo de 
férias fora do período legal, o juiz substituto 

será o substituto legal que não se encontre 
de férias. 

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

7 – 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 dirigir ao juiz 
presidente do tribunal judicial de comarca 
onde se encontra colocado ou, no caso de 
exercer funções num tribunal de 
competência territorial alargada, onde o 
respetivo tribunal tem sede. 

 
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 
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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 – O juiz presidente do tribunal judicial 
de comarca, nos termos do art.º 57.º do 
decreto-lei 49/2014, de 27 de março, e 
atendendo às especificidades da comarca, 
propõe ao Conselho Superior da 
Magistratura a determinação dos juízes que 
prestam o serviço de turno a que alude o 
número anterior. 

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

4 – A proposta referida no n.º 2 é 
precedida de audição prévia dos 
magistrados judiciais abrangidos pelo 
serviço urgente. 

 
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 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 em comissão 

de serviço no Quadro Complementar 
participam nos turnos que forem 
organizados para a execução do serviço 
urgente nas comarcas onde se encontrem 

destacados aquando da elaboração dos 
mapas referido no artigo 10.º, devendo ser 
considerados na elaboração dos mesmos.  

2 Não se aplica o previsto no número 
anterior quando, no momento da 
elaboração dos mapas de turno, tenha sido 
já determinado o destacamento para outra 
comarca, a operar em período que abranja 
a realização dos turnos, caso em que o 
magistrado do Quadro Complementar 
participa nos turnos nesta organizados.  

 
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. 



DELIBERAÇÕES 

 

 
Boletim Informativo CSM | s5 #1 fev16 | 115 

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 
efetuada segundo a ordem de antiguidade 
do juiz na função e das preferências que 
forem concedidas pelo presente 
Regulamento ou por outro qualquer 
instrumento legislativo, sem prejuízo do 
gozo de férias já aprovadas. 

3 – Aos cônjuges ou pessoas que vivam há 
mais de dois anos em condições análogas e 
que, sendo juízes, exerçam em simultâneo 
funções no Supremo Tribunal de Justiça, na 
mesma Relação ou na mesma comarca, 
incluindo os tribunais de competência 
territorial alargada que aí tenham sede, 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 
Organização do serviço de turno 

1 – Para cada dia de serviço de turno é 
designado o número de juízes necessário à 
realização do serviço previsível, segundo 
indicação fundamentada do juiz presidente 
do tribunal judicial de comarca, 
respeitando, sempre que possível, o 
princípio da especialização, sem prejuízo do 
agrupamento de secções por conveniência 
de serviço, designadamente em razão do 
número de juízes ou da complexidade do 
serviço de turno das jurisdições. 

2 – Nas suas ausências, faltas e 
impedimentos, os magistrados designados 
são substituídos por aqueles que se lhes 
sigam na ordem de designação, salvo 
diversa e fundamentada determinação no 
mapa, respeitando, sempre que possível, o 
princípio da especialização. 

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. 
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4 Os juízes de turno nos Tribunais de 
Comarca têm sede: 

a) Nos dias úteis, nas secções da comarca 
onde prestam habitualmente serviço, 
deslocando-se aos tribunais em que deva 
ser prestado o serviço de turno, salvo 
determinação em contrário no mapa, 
designadamente quando o previsível 
volume do serviço de turno o justifique; 

b) Nos dias de sábado, feriados que 
recaiam em segunda-feira ou no segundo 
dia feriado em caso de feriados 
consecutivos, nas secções de turno. 

5 – Nos períodos de férias judiciais, os 
turnos de sábado, feriados que recaiam em 
segunda-feira ou no segundo dia feriado em 
caso de feriados consecutivos podem 
integrar os turnos de férias. 

6 – Nos dias úteis dos períodos de férias 
judiciais, o serviço urgente previsto no 
Código de Processo Penal que não envolva 
pessoas detidas pode ser organizado por 
município, atribuindo a cada um dia ou dias 
específicos para a realização das 
diligências, a fim de racionalizar as 
deslocações dos magistrados de turno.   

 
Artigo 18.º 

Agenda 
Em cada circunscrição territorial ou 

agrupamento de secções para organização 
autónoma de turnos deve ser instituída uma 
agenda com o serviço de turno com o 
objetivo de evitar a sobreposições de 
marcações de diligências e de racionalizar 
as deslocações dos magistrados. 

 
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. 

 

 

IX. 
Acções de formação: procedimentos 
Na Sessão Permanente de 13-05-2014 foi 

tomada a deliberação do seguinte teor: 

“Foi deliberado solicitar aos Exmos. Srs. 
Juízes que, quando autorizados a frequentar 
acções de formação, adoptem, com uma 
antecedência de pelo menos uma semana, o 
seguinte procedimento: 

— Nos Tribunais com mais de um Juiz, a 
comunicação da ausência ao Venerando 
Presidente do Tribunal da Relação 
respectiva, com a  indicação do Juiz que 
assegurará o serviço urgente que surja; 

— Nos Tribunais com apenas um Juiz, a 
comunicação da ausência ao Venerando 
Presidente do Tribunal da Relação 
respectiva, solicitando-lhe a designação de 
Juiz substituto para assegurar o serviço 
urgente que surja”. 

Esta redacção foi posteriormente 
actualizada (Circular n.º 7/2015, de 05-03), 
para a seguinte redacção: 

“Quando autorizados a frequentar acções 
de formação, os Exmos. Senhores Juízes 
devem adoptar, com uma antecedência de 
pelo menos cinco dias úteis, o seguinte 
procedimento: 

— Nas Secções com mais de um Juiz, a 
comunicação da ausência ao Juiz 
Presidente do Tribunal da Comarca 
respectiva, com a indicação do Juiz que 
assegurará o serviço urgente que surja (art.º 
86.º, n.º 2, da Lei n.º 62/2013, de 26 de 
Agosto); 

— Nas Secções com apenas um Juiz, a 
comunicação da ausência ao Juiz 
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Presidente do Tribunal da Comarca 
respectiva, solicitando-lhe a designação de 
Juiz substituto para assegurar o serviço 
urgente que surja (art.º 86.º, n.º 1, da Lei n.º 
62/2013, de 26 de Agosto); 

— Nos Tribunais de competência alargada, 
a comunicação da ausência ao Juiz 
Presidente do Tribunal da Comarca da sede 
desse Tribunal, com a indicação do Juiz que 
assegurará o serviço urgente que surja ou, 
se tal não for possível, requerer ao Conselho 
Superior da Magistratura a designação de 
substituto, nos termos do disposto no n.º 3, 
do art.º 86.º, da Lei n.º 62/2013, de 26 de 
Agosto 

 

X. 
Comparência de peritos 

Na sessão do Conselho Permanente de 
13-05-2014 foi tomada deliberação no 
sentido de renovar as deliberação de 
10.10.2006, 05.07.2011 e esta última 
complementada em 13.09.2011 devendo 
ser novamente circulado pelos Exmos. 
Senhores Juízes de Direito tais deliberações, 
no sentido de evitar que peritos do Instituto 
Nacional de Medicina Legal sejam 
convocados a depor em Tribunal como 
testemunhas, sendo que o INML dispõe de 
equipamentos de videoconferência que 
permite a inquirição dos Exmos. Senhores 
Peritos naquelas instalações. 

 
XI. 

Regulamentação do art.º 94.º LOSJ 
Pela Divulgação n.º 130/2014, de 25-06-

2014, foi promovida a audiência prévia dos 
Exmos. Senhores Juízes para, querendo, 
pronunciarem-se sobre a reafectação de 
juízes a outra secção da mesma comarca;  o 
exercício de funções em mais de uma 
secção da mesma comarca; a afectação de 

processos a outro juiz que não o seu titular 
e a acumulação de funções. 

Na sessão Plenária do CSM de 15 de Julho 
de 2014, foi aprovado o regulamento 
relativo à aplicação do disposto nas alíneas 
f) e g), do n.º 4, do artigo 94.º, da Lei n.º 
62/2013, de 26 de agosto (LOSJ), 
publicitado através da Circular n.º 8/2014, o 
qual é do seguinte teor:  

 

Regulamento do artigo 94.º, n.º 4, alíneas 
f) e g), da Lei 62/2013, de 26 de agosto  

 
Artigo 1.º  
(Âmbito) 

O presente regulamento estabelece os 
princípios, critérios, requisitos e 
procedimentos a que deve obedecer a 
promoção pelo juiz presidente de comarca 
das medidas a que alude o artigo 94.º, n.º 4, 
alíneas f) e g), da LOSJ, e a deliberação pelo 
CSM da sua aplicação. 

 
Artigo 2.º  

(Definições) 
Para efeitos deste regulamento 

considera-se: 
a) Reafectação de juízes a secção diversa 

da mesma comarca: O exercício de funções 
em secção diversa da mesma comarca, com 
a interrupção das funções exercidas na 
secção em que o juiz foi colocado ou para a 
qual foi destacado no movimento judicial; 

b) Afetação de processos a juiz diverso do 
seu titular inicial: a atribuição de processos, 
para tramitação e despacho, que não 
decorra da distribuição inicial do processo 
na unidade orgânica ou de distribuição 
subsequente determinada por despacho 
judicial proferido nos autos, quer a mesma 
se reporte a juízes efetivos ou auxiliares; 

c) Exercício de funções em mais de uma 
secção: a afetação do juiz a secção na qual 
não foi colocado  ou  para  a  qual  não  foi  
destacado no  movimento judicial,  com  a  
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manutenção do exercício de funções na 
secção onde foi colocado ou para a qual foi 
destacado no movimento: 

d) Especialização dos magistrados: a 
determinada pela última colocação ou 
destacamento do juiz em secção de 
competência especializada, entendendo-se 
também como tal as instâncias locais 
desdobradas em secção criminal e cível. 

 
 

Artigo 3.º 
(Reafetação de juízes a outra secção  

da mesma comarca) 
1 – A reafetação do juiz a outra secção da 

mesma comarca implica a sua audição 
prévia e depende de consentimento. 

2 – O consentimento do juiz pode ser 
dispensado quando, cumulativamente: 

a) A carga processual da secção de origem 
seja inferior em mais de 20% à média da 
jurisdição, ou de jurisdição equivalente na 
antiga estrutura judiciária, considerados os 
três últimos anos de resultados estatísticos 
consolidados ou, quando fixado pelo CSM, 
ao VRP da jurisdição; 

b) A carga processual da secção de 
colocação seja superior em 50% à da secção 
de origem; 

c) A reafetação não implique prejuízo 
sério para a vida pessoal ou familiar do juiz. 

3 – Não pode ser dispensado o 
consentimento do juiz, quando tenha 
ocorrido outra reafectação sem 
consentimento, nos dois anos anteriores. 

4 – Pela reafectação o juiz assume o 
serviço da secção onde é colocado que lhe 
couber, nomeadamente o inerente serviço 
de turno, sem prejuízo do direito a férias já 
concretizado em mapa aprovado. 

 
Artigo 4.º 

(Reafetação de juízes a mais de uma 
secção da mesma comarca) 

1 – A reafetação do juiz a mais de uma 
secção da mesma comarca implica a sua 

audição prévia e depende de 
consentimento. 

2 – O consentimento do juiz pode ser 
dispensado quando a carga processual 
global atribuída seja igual ou inferior a 
120% da média da jurisdição, ou de 
jurisdição equivalente na antiga estrutura 
judiciária, considerados os três últimos anos 
de resultados estatísticos consolidados ou, 
quando fixado pelo CSM, do VRP da 
jurisdição. 

3 – Pela reafectação o juiz assume o 
serviço que lhe couber das secções de 
origem e de reafectação, sem prejuízo do 
direito a férias já concretizado em mapa 
aprovado, sendo o serviço de turno 
reorganizado para igualação. 

 
Artigo 5.º 

(Afetação de processos a outro juiz) 
1 – A afetação de processos a juiz diverso 

daquele ao qual foram inicialmente 
atribuídos ou distribuídos implica a sua 
audição prévia e depende de 
consentimento. 

2 – O consentimento do juiz pode ser 
dispensado quando a carga processual 
global atribuída seja igual ou inferior a 
120% da média da jurisdição, ou de 
jurisdição equivalente na antiga estrutura 
judiciária, considerados os três últimos 
anos. 

 
 

Artigo 6.º 
(Juízes destacados como auxiliares) 

1 – A distribuição de serviço a juiz auxiliar 
é feita de acordo com a exposição de 
motivos que determinou a sua colocação 
por ocasião do movimento judicial e implica 
a sua audição prévia. 

2 – Quando a colocação do juiz auxiliar 
não tenha sido precedida de exposição de 
motivos, o juiz presidente de comarca 
apresenta proposta de distribuição de 
serviço, ouvidos o juiz auxiliar e os demais 
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juízes da secção ou secções, a homologar 
pelo CSM. 

3 – A proposta de distribuição de serviço 
deve respeitar a proporcionalidade do 
serviço atribuído aos diversos juízes da 
secção. 

4 – O previsto nos números anteriores é 
aplicável, com as necessárias adaptações, 
aos juízes previstos no art. 107.º, n.º 1, do 
Regulamento da Lei de Organização do 
Sistema Judiciário. 

 
Artigo 7.º 

(Critérios de afetação e reafectação) 
As medidas referidas nos artigos 3.º a 6.º 

serão propostas e determinadas em função 
de critérios gerais e abstratos, 
nomeadamente a antiguidade, o atraso na 
prolação de certo tipo de despachos mais 
complexos, a natureza, espécie ou 
complexidade dos processos. 

 
Artigo 8.º 

(Excecionalidade e subsidariedade) 
1 – As medidas previstas nos artigos 3.º a 

5.º têm natureza excecional, cessando: 
 a) Quando se tornem desnecessárias ou 

cessem os respetivos pressupostos de 
aplicação; ou 

b) No movimento judicial subsequente, 
sem prejuízo da sua eventual renovação 
caso subsistam os pressupostos respetivos; 

2 – As medidas referidas nos artigos 3.º a 
5.º são aplicáveis ainda que haja 
possibilidade de recurso a juiz do quadro 
complementar de juízes. 

 
 

Artigo 9.º 
(Despesas de deslocação e ajudas de 

custo) 
A aplicação das medidas previstas nos 

arts. 3.º a 5.º confere direito a ajudas de 
custo e ao reembolso das despesas de 
transporte em função das necessidades de 
deslocação nos termos da lei geral, sem 

prejuízo dos acréscimos remuneratórios a 
que houver lugar. 

 
Artigo 10.º  

(Publicidade) 
1 – O CSM ou o juiz presidente de 

comarca poderão publicitar previamente as 
medidas propostas, quando o entendam 
conveniente. 

2 – As medidas referidas nos artigos 3.º a 
6.º estão sujeitas a forma escrita e são 
publicitadas ao público no tribunal a que 
respeitem. 

 
Artigo 11.º  

(Procedimento) 
1 – O juiz presidente de comarca procede 

à audição dos juízes da secção ou secções 
afetadas pelas medidas e recolhe os 
consentimentos necessários. 

2 – A proposta de aplicação de medidas a 
apresentar pelo juiz presidente de comarca 
indica: 

a) Os dados estatísticos ou outras 
situações que justificam a medida; 

b) Os motivos da escolha da medida e as 
medidas alternativas abordadas na 
preparação da proposta; 

c) O tempo provável de duração da 
medida; 

d) Os objetivos prosseguidos e os 
indicadores de medida a considerar na 
avaliação final; 

e) Os procedimentos complementares, 
nomeadamente de organização dos serviços 
de secretaria, necessários à execução da 
medida. 

3 No termo final da medida o juiz 
presidente de comarca elabora e remete ao 
CSM, no prazo máximo de trinta dias, 
relatório sucinto apreciando dos objetivos 
prosseguidos e alcançados. 

4 – O relatório referido no número 
anterior será tido em conta na fixação de 
remuneração a que haja lugar. 
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Artigo 12.º  
(Outras medidas) 

O   procedimento  estabelecido  no   artigo   
anterior   será   seguido,   com   as   
necessárias adaptações, na promoção pelo 
juiz presidente junto do CSM de outras 
medidas de gestão processual ou de 
afetação de meios humanos, 
nomeadamente aquelas a que aludem os 
artigos 88.º, e 155.º, alíneas h) e i), da LOSJ, 
e 108.º, do RLOSJ. 

 
Artigo 13.º  

(Prazo de deliberação) 
1 O CSM delibera sobre a proposta de 

aplicação de medidas no prazo máximo de 
trinta dias 

2 – Quando seja invocada urgência, a 
aplicação das medidas é decidida pelo Vice-
Presidente do CSM por despacho a ratificar 
ulteriormente nos termos gerais. 

 
 
 
 

XII. 
Distribuição de serviço 

Na sessão do Conselho Permanente de 
21 de Outubro de 2014 foi deliberado 
consignar, na sequência de requerimentos e 
provimentos elaborados e remetidos ao 
CSM por Juízes de Direito, tendo por 
desiderato a distribuição processual entre 
Juízes de Direito colocados como efectivos 
e Juízes de Direito destacados como 
Auxiliares para a mesma Secção, que 
conforme o disposto no art.º 6.º da 
Regulamentação do art.º 94.º, n.º 4, alínea f) 
e g), da Lei n.º 62/2013 [a qual foi 
publicitada através da Circular n.º 8/2014), 
cabe ao Juiz Presidente da Comarca — e 
apenas a este — apresentar proposta de 
distribuição de serviço, a homologar pelo 
Conselho Superior da Magistratura. 

XIII. 
Informação sobre processos 

Na sessão do Plenário de 03-03-2015 
foi deliberado (cfr. Circular n.º 9/2015): 

«1) Reafirmar deliberação tomada na 
Sessão Plenária de 01-10-2002 do seguinte 
teor: “Verificando-se que, por vezes, os 
Senhores Juízes, quando solicilados por este 
Conselho a prestar certas informações sobre 
processos judiciais as substituem, por sua 
exclusiva iniciativa, pelo envio de certidões 
do processado ou pelo próprio processo 
para consulta, atenta a desnecessidade e 
inconveniência deste procedimento, 
solicita-se aos Senhores Juízes que, nesses 
casos, se limitem a responder ao solicitado”; 

2) Circular pelos pelos Exmos. Srs. Juízes 
que quaisquer comunicações que dirijam ao 
CSM devem ser subscritas pelos próprios e 
não por intermédio de oficiais de justiça». 

 
XIV. 

Licenças sem retribuição 
Na Sessão Plenária do Conselho 

Superior da Magistratura, de 14 de Abril de 
2015, foi deliberado por unanimidade 
circular (n.º 8/2015)  por todos os Exmos 
Senhores Juízes que: 

«De acordo com o actual regime legal 
das licenças sem retribuição, constante dos 
arts. 280 a 283 da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20.06,  aplicável aos 
magistrados judiciais por via da remissão 
feita pelo art.º 32 do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, os magistrados 
judiciais que beneficiem de licença sem 
retribuição de duração inferior a um ano, 
para acompanhamento do cônjuge 
colocado no estrangeiro, bem como para o 
exercício de funções em organismos 
internacionais ou de licença fundada em 
circunstâncias de interesse público, uma 
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vez cessada essa situação, ficam em 
situação de disponibilidade, podendo ser 
destacados como auxiliares, 
designadamente no âmbito dos quadros 
complementares, nos termos previstos no 
art.º 80 do Estatuto dos Magistrados 
Judiciais, até ao movimento judicial 
subsequente, no qual serão colocados no 
lugar que neste lhes couber, por essas vias 
se conformando o direito à ocupação de 
“um” lugar que lhes é conferido pelo n.º 4 
do art.º 282.º” 

 
XV. 

Autorização para exercício 
de actividades de docência 

Tendo por referência os pedidos 
autorização para o exercício de actividades 
de docência, na sessão Plenária de 14-07-
2015, foi deliberado (Circular n.º 15/2015): 

«O descomedido número de magistrados 
judiciais que requer autorização para o 
exercício de actividades de docência de 
natureza jurídica impõe assunção de 
medidas de gestão que salvaguardem o 
interesse público da administração da 
justiça.  

As soluções normativas, constitucional 
e estatutariamente, acolhidas sobre a 
matéria não podem deixar de ponderar-se e 
harmonizar-se com os princípios jurídicos, 
interesses objectivos e direitos contrapostos 
também constitucionalmente consagrados, 
como sejam a garantia do acesso à justiça e 
o inalienável direito dos cidadãos a verem 
dirimidas pelos tribunais as suas pretensões 
segundo processo equitativo e em prazo 
razoável.  

Ademais, o novo regime de organização 
do sistema judiciário continua a gerar 
desafios e a exigir o empenho e o esforço de 
todos, designadamente dos magistrados 
judiciais, podendo a eficiência do serviço 
não contemplar eventual dispersão com o 

exercício de actividades de natureza diversa 
da jurisdicional, desde logo se 
representarem prejuízo para a 
administração da justiça.  

Por outro lado, só uma apreciação 
criteriosa das situações que, amiúde, são 
colocadas à decisão deste CSM poderá 
assegurar uma paridade de tratamento de 
todos os magistrados judiciais 

Estes considerandos determinam a 
definição de um procedimento prévio 
ajustado a dotar o Plenário de elementos de 
facto que sustentem um juízo sobre o 
estado do serviço a cargo do juiz 
requerente.  

Assim, determina-se:  

1. A comunicação do requerimento do 
magistrado judicial ao Juiz Presidente do 
Tribunal da Relação ou do Tribunal da 
Comarca, conforme aquele seja deduzido 
por Juiz Desembargador ou Juiz de Direito, 
com a solicitação de informação sobre o  
volume processual pendente, a dilação de 
agendamento e o número de decisões finais 
nos antecedentes seis meses; 

2. A emissão de parecer sobre o eventual 
prejuízo do requerido para o serviço. 

3. Coligidos esses elementos, a 
elaboração de proposta pelo Vogal da área 
de competência territorial do Tribunal de 
Relação a que pertence a Relação / Comarca 
onde o requerente exerce funções». 

 

XVI. 
Emissão de provimentos por Juiz 

Na sessão do Plenário de 14-07-2015, 
tendo por referência a competência para 
emissão de provimentos por Juiz, 
corporizando instruções orientações e 
medidas de gestão processual no âmbito da 
vigente Lei de Organização do sistema 
Judiciário (LOSJ) e a intervenção do Juiz 
Presidente de Comarca, foi deliberado que: 
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1) O Juiz Presidente de Tribunal Judicial 
de Comarca pode emitir provimentos ou 
ordens de serviço, no âmbito das suas 
competências, nomeadamente dirigidos à 
implementação administrativa de métodos 
de trabalho para cada unidade orgânica que 
não assumam relevância no âmbito do 
"case management" (dever de gestão 
processual característico do exercício das 
funções jurisdicionais), circunscritos ao 
"court management" (de cunho 
administrativista), ouvindo previamente os 
Juízes que exercem funções nas secções em 
que se encontram as unidades orgânicas 
visadas;  

2) Os restantes Juízes têm legitimidade 
para emitir provimentos ou ordens de 
serviço no exercício do seu poder de 
direcção funcional, devendo previamente 
concertá-los com o Juiz Presidente do 
Tribunal Judicial de Comarca, no que 
concerne aos impactos que dos mesmos 
decorrerão para a actividade administrativa 
das unidades orgânicas;  

3) Nas secções onde exerçam funções 
mais do que um Juiz, os Juízes podem 
adoptar provimentos nos termos referidos 
em 2), os quais devem, sempre que possível, 
ser consensualizados entre todos;  

4) Os provimentos referidos nos 
números anteriores devem ser remetidos ao 
Conselho Superior da Magistratura pelo 
Juiz Presidente do Tribunal Judicial de 
Comarca que emitirá parecer quanto aos 
provimentos emitidos ao abrigo dos pontos 
2) e 3)». 

 

XVII. 
Revisão do Regulamento do QCJ 
Após audiência prévia  (Circular n.º 

5/2015, de 25-02), na sessão Plenária de 
14-07-2015 foi aprovada a revisão do 
Regulamento do Quadro Complementar de 
Juízes, cuja versão consolidada foi 

publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 174, de 07-09-2015. 

 
1.º 

Objeto 
O presente regulamento tem por objeto 

o Quadro Complementar de Juízes, 
disciplinando a sua composição e 
funcionamento. 

 
2.º 

Quadro Complementar de Juízes 
1 — Na sede de cada um dos Tribunais 

de Relação há um Quadro Complementar de 
Juízes para afetação a tribunais judiciais de 
primeira instância em que se verifique a 
falta ou o impedimento dos seus titulares, a 
vacatura do lugar ou o número ou a 
complexidade dos processos existentes o 
justifiquem. 

2 — O Quadro Complementar referido 
no número anterior pode ser desdobrado ao 
nível de cada uma das comarcas. 

3 — O desdobramento é determinado 
pelo Conselho Superior da Magistratura, 
mediante proposta do vogal da respetiva 
área, devendo constar do aviso do 
movimento judicial. 

  
3.º 

Pressuposto geral 
1 — Em qualquer das situações previstas 

no artigo 2.º, a afetação deve atender ao 
tempo previsível da falta, impedimento ou 
vacatura, assim como ao volume ou 
complexidade de serviço existente na 
secção ou tribunal de competência 
territorial alargada e dos outros sedeados 
na área do respetivo Tribunal da Relação. 

2 — Em qualquer daquelas situações, a 
afetação pressupõe que a superação da 
situação em causa com recurso aos regimes 
de substituição, de afetação de processos 
ou de reafetação de juízes 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 numa secção ou tribunal de 
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competência territorial alargada se deva a 
motivos estruturais de inadequação da 
organização judiciária, a superação da 
situação de carência deve, 
preferencialmente, ser solucionada através 
da afetação de juízes a que se referem os 
artigos 107.º e 108.º do Decreto-Lei n.º 
49/2014, de 27 de março. 

4 — A afetação de juízes de direito no 
Quadro Complementar deve fazer-se com 
prevalência das necessidades do 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 os mesmos 
critérios e formalismo. 

3 — O Quadro Complementar de Juízes 
da área de cada um dos Tribunais de 
Relação constitui, no concurso, uma 
unidade orgânica, podendo candidatar-se 
os juízes de direito com, pelo menos, um 
ano de serviço efetivo e que tenham 
exercido funções em lugares de primeiro 
acesso. 

4 — O disposto nos números anteriores 
do presente artigo aplica-se, com as devidas 
adaptações, ao preenchimento dos lugares 
de Quadro Complementar desdobrado nos 
termos dos números 2 e 3 do artigo 2.º 

 
5.º 

Nomeação 
1 — Os juízes efetivos do Quadro 

Complementar são nomeados em comissão 
de serviço, pelo período de três anos, 
sucessivamente renováveis por períodos de 
igual duração, mediante apresentação a 
movimento judicial. 

2 — Os juízes efetivos 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 finda 

aquela comissão caso obtenham outra 
colocação. 

3 — Os destacamentos dos juízes 
auxiliares do Quadro Complementar podem 
ser renovados, mediante sujeição ao 
movimento judicial nos termos gerais, com 
o limite de duas renovações sucessivas. 

4 — Ultrapassado o limite previsto no 
número anterior, pode haver lugar a novo 
destacamento, nos termos gerais, por força 
do movimento judicial. 

 
 

6.º 
Posse 

Os juízes do Quadro Complementar 
nomeados tomam posse perante o 
Presidente da Relação respetiva, 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 ou 
outro de excecionalidade justificada ou 
legalmente previsto, é admitida, 
independentemente de movimento judicial, 
a transferência ou permuta entre juízes de 
diferentes Quadros Complementares 

 
 
 

8.º 
Domicílio 

1 — Os juízes do Quadro Complementar 
consideram-se domiciliados na sede do 
respetivo Tribunal de Relação, podendo 
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. 
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9.º 
Férias e Turnos 

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

 
 

10.º 
Remuneração e ajudas de custo 

1 — Os juízes do Quadro Complementar 
nomeados auferem o vencimento 
correspondente ao que lhes competiria se 
exercessem funções como efetivos nos 
lugares a que são afetados e recebem 
ajudas de custo, calculadas nos termos da 
lei geral, sem limite de tempo, no período 
em que se encontrarem afetados a uma 
secção com sede na área de município 
diverso do município da sede do respetivo 
Tribunal da Relação, sem prejuízo do 
disposto nos números seguintes. 

2 — Não há lugar ao abono de ajudas de 
custo no período de afetação do juiz a 
secção com sede na área do município em 
que se situe a sua residência habitual. 

3 — Não se considera residência 
habitual, para os efeitos do número 
anterior, aquela em que o juiz se fixar em 
virtude da afetação. 

 
 

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 
Inspeções judiciais 

As inspeções ao trabalho desempenhado 
pelos juízes do Quadro Complementar 
apreciam o serviço prestado nas várias 
secções ou tribunais de competência 
territorial alargada no período a abarcar 
pela inspeção. 

 
 

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, objetividade e 
transparência de forma a distribuírem-se 
equitativamente os recursos existentes 
pelas diversas secções e tribunais de 
competência territorial alargada da área de 
cada Tribunal de Relação. 

2 — O Conselho Superior da 
Magistratura deve manter devidamente 
atualizadas as informações relativas à 
afetação de juízes do Quadro 
Complementar de Juízes na sua página na 
internet. 

 
14.º 

Critérios de afetação 
1 — Após o movimento judicial, a 

primeira afetação dos juízes efetivos e 
auxiliares do Quadro Complementar será 
feita em função, sucessivamente, da 
classificação de serviço e da antiguidade, 
sem prejuízo do disposto no n.º 3. 

2 — A afetação de juízes a lugares de 
instância central e tribunais de 
competência territorial alargada respeitará 
o disposto no artigo 183.º, n.º 1 da LOSJ, 
admitindo-se a afetação de juízes sem tais 
requisitos naqueles lugares apenas à falta 
de outros que as reúnam ou, 
excecionalmente, por razões de 
conveniência do serviço, nos termos do n.º 
3. 

3 — Na afetação serão ponderadas 
razões de conveniência do serviço, 
designadamente o exercício de funções 
anteriormente na mesma secção ou tribunal 
de competência territorial alargada e as 
informações provenientes dos serviços de 
inspeção. 

4 — Às afetações subsequentes até ao 
movimento judicial seguinte aplica-se, com 
as necessárias adaptações, o disposto no 
número anterior, procurando assegurar a 
estabilidade do serviço, na medida em que 
a tal não se oponham as razões ali previstas. 
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5 — Na prossecução dos objetivos 
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 adoção; 

b) A substituição de juízas 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 o trabalho, devida a doença por tempo 
superior a trinta dias ou licença para 
assistência a filhos com deficiência ou 
doença por idêntico período; 

d) A substituição de juízes a que tenha 
sido aplicada sanção disciplinar de 
transferência, suspensão de exercício ou 
inatividade; 

e) 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. 

f) A substituição de juízes a quem foi 
atribuído o regime de exclusividade. 

g) O suprimento de necessidades de 
resposta adicional não garantidas com a 
afetação de juízes a que se referem os 
artigos 107.º e 108.º do Decreto-Lei n.º 
49/2014, de 27 de março, designadamente 
com o objetivo de diminuir pendências ou a 
dilação no agendamento de diligências e 
julgamentos. 

h) O preenchimento de vacatura de 
lugar decorrente da aplicação de 
aposentação compulsiva, demissão, 
aposentação, jubilação ou falecimento. 

6 — Relativamente às afetações 
previstas na alínea g) do número anterior, 
sempre que tal se mostre possível, aquando 
da publicação do anúncio relativo ao 
movimento judicial seguinte, o Conselho 
Superior da Magistratura deve definir 
critérios que permitam avaliar o número e a 
complexidade dos processos que 
justifiquem a afetação de juízes do Quadro 
Complementar, nomeadamente fixando 
índices relativos ao volume processual 
adequado e à complexidade processual em 

função das especificidades de cada 
jurisdição. 

 
15.º 

Impulso e apoio informativo 
1 — Os juízes que prevejam a 

necessidade de se ausentarem do serviço 
por período superior a trinta dias, ou logo 
que se ausentem do serviço por motivo 
justificado pelo mesmo período de tempo, 
informam o presidente do tribunal desse 
facto e, bem assim, do período previsível 
dessa ausência. 

2 — Comunicada pelo juiz a ausência 
justificada ao serviço, por motivo de doença 
ou outro ou reconhecida a previsibilidade 
dessa ausência, o juiz presidente do tribunal 
da comarca informa o Conselho Superior da 
Magistratura com a maior brevidade 
possível. 

3 — Quanto às situações previstas no 
artigo 14.º, n.º 5, al. f), a necessidade de 
afetar juízes para os fins ali previstos pode 
ser comunicada ao Conselho Superior da 
Magistratura, por escrito, pelo juiz 
presidente do respetivo tribunal de comarca 
ou pelo inspetor judicial da área de 
inspeção. 

4 — Essa comunicação deve ser 
devidamente fundamentada, 
nomeadamente levando em conta o 
disposto nos artigos 3.º e 13.º, e indicar: 

a) Os dados estatísticos ou outras 
situações que justificam a medida; 

b) Os motivos da escolha da medida e as 
medidas alternativas abordadas na 
preparação da proposta; 

c) O tempo provável de duração da 
medida; 

d) Os objetivos prosseguidos e os 
indicadores de medida a considerar na 
avaliação final; 

e) Os procedimentos complementares, 
nomeadamente de organização dos serviços 
de secretaria, necessários à execução da 
medida. 

5 — No termo final da medida o juiz 
presidente de comarca elabora e remete ao 
CSM, no prazo máximo de trinta dias, 
relatório sucinto apreciando dos objetivos 
prosseguidos e alcançados. 
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16.º 
Período mínimo e comunicação  

da afetação 
1 — O período mínimo da afetação de 

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

2 — A afetação é determinada pelo 
Conselho Superior da Magistratura, por 
despacho do respetivo Vice-Presidente, e é 
comunicado aos juízes abrangidos, 
mediante comunicação eletrónica, com oito 
dias de antecedência, salvo caso de 
urgência de serviço devidamente 
fundamentada, não podendo implicar 
deslocação no próprio dia quando esta for 
superior a 60 km em relação à secção ou 
tribunal de competência territorial alargada 
a que o juiz esteja afetado. 

3 — A afetação é comunicada ao 
presidente do tribunal da respetiva Relação, 
ao inspetor judicial que exerce funções 
nessa área de inspeção e ao juiz presidente 
do tribunal da comarca para a qual o juiz do 
Quadro Complementar é afetado. 

 
 

17.º 
Afetação 

1 — Até ao terceiro 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. 

2 — Nos três dias seguintes àquela 
publicação, os juízes colocados no Quadro 
Complementar devem remeter em 
requerimento as suas preferências quanto à 
sua afetação. 

3 — Nos três dias imediatos, o Conselho 
Superior da Magistratura decide da 
afetação levando em conta tais 
preferências, sendo que, havendo 
pluralidade de candidatos à mesma 
afetação, deve ser respeitado o critério 
referido no artigo 14.º, n.º l, do presente 
regulamento. 

4 — Antes da decisão, pode ocorrer uma 
reunião entre os magistrados que foram 
colocados no Quadro Complementar e o 
vogal de primeira instância da respetiva 
área, sob supervisão do Vice-Presidente, 
com o objetivo de harmonizar os interesses 
individuais de cada juiz e o regular 
funcionamento do serviço dos tribunais, 
com respeito pelos critérios referidos no 
artigo 14.º, n.º l, do presente regulamento. 

 
18.º 

Disponibilidade 
Os juízes de direito que regressam ao 

serviço sem lugar de origem podem ser 
colocados no Quadro Complementar de 
Juízes até ao movimento judicial 
subsequente, salvaguardando, 
preferencialmente, a afetação na sua área 
de residência. 

 
19.º 

Impugnação 
Da decisão de afetação inicial ou 

subsequente cabe reclamação para o 
Conselho Plenário, com efeito meramente 
devolutivo, a interpor no prazo de dez dias, 
contados da comunicação a afetação, e com 
apreciação necessária na sessão seguinte 
daquele Conselho. 

 
20.º 

Entrada em vigor e aplicação no 
tempo 

O presente regulamento entra em vigor 
no próximo dia 30 de setembro (2015) e 
aplica-se às afetações de juízes do Quadro 
Complementar que ocorram em momento 
ulterior a essa data. 

 
21.º 

Norma revogatória 
Fica revogado o Regulamento do 

Quadro Complementar de Juízes aprovado 
na sessão plenária do Conselho Superior da 
Magistratura de 17 de janeiro de 2012. 
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XVIII. 
Mais Deliberações 

1. Na primeira sessão, após a tomada de 
posse (Plenário de 16-04-2013, de tarde), 
foi deliberado que na primeira metade do 
mandato dos Juízes agora investidos (18 
meses), são designados para 

a) O Conselho Permanente os Exmºs 
Vogais Juíza Desembargadora Drª Maria 
Cecília Oliveira Agante Reis Pancas e os 
Juízes de direito Dr. Artur José Carvalho de 
Almeida Cordeiro e Dr. Gonçalo David da 
Fonseca Oliveira Magalhães;  

b) O Conselho Administrativo os Exmºs 
Juízes de direito Dr. Nelson Nunes 
Fernandes e Drª. Maria João Barata dos 
Santos. 

c) Para a S.A.L.T.J. (Secção de 
Acompanhamento e Ligação aos Tribunais 
Judiciais) são designados os 4 Vogais da 1ª 
Instância (Juízes de direito Dr. Artur José 
Carvalho de Almeida Cordeiro, Dr. Gonçalo 
David da Fonseca Oliveira Magalhães, Dr. 
Nelson Nunes Fernandes e Drª. Maria João 
Barata dos Santos) e para a primeira parte 
do mandato (18 meses) a Exmª Juíza 
Desembargadora Dr. Maria Cecília Oliveira 
Agante Reis Pancas.  

d) Para a S.A.A.F.R. (Secção de 
Acompanhamento das Acções de Formação 
e do Recrutamento) é designado o Exmº Juiz 
Desembargador Dr. Jorge Manuel Ortins de 
Simões Raposo.  

e) Para integrar o Conselho Pedagógico 
do Centro de Estudos Judiciários, designar 
Exmº Sr. Juiz Desembargador Dr. Jorge 
Manuel Ortins de Simões Raposo 

f) Designar o Exmº Vice-Presidente 
como Coordenador do Gabinete de 
Comunicação, Relações Institucionais, 
Estudos e Planeamento do Conselho 
Superior da Magistratura. 

2. Na sessão do Permanente de 28-05-
2014, apreciando-se o expediente remetido 
por um Exmo. Senhor Juiz de Direito dando 
conhecimento da presença (não autorizada 
e não comunicada) no Tribunal Judicial, dos 
representantes do Ministério da Justiça, do 
Ministério da Administração Interna e do 
IGFEJ IP, foi deliberado informar estas 
instituições, que em situações como esta de 
visita programada, deverá ser dado 
conhecimento atempadamente ao Exmº Sr. 
Juiz Presidente. 

3. Na sessão do Plenário de 11-06-2013 
foi aprovado por unanimidade o Louvor ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente do STJ e 
do CSM, Luís António Noronha Nascimento, 
jubilado com efeitos a partir de 12-06-
2013, do seguinte teor: «O Conselho 
Superior da Magistratura tem por bem 
expressar, por unanimidade, ao Sr. 
Conselheiro Luís Noronha do Nascimento, 
seu ainda Presidente, o reconhecimento, a 
gratidão e a honra institucionais pela forma 
como sempre pautou a sua conduta na 
direcção deste órgão constitucional 
compósito. Linha de actuação em que 
sempre se misturaram – em doses de 
variação que iam desde a poalha da fina 
sugestão até à afirmação directa e 
inequívoca – a defesa intransigente dos 
valores de uma magistratura judicial livre e 
independente, a imparcialidade perante as 
diferentes sensibilidades ideológicas dos 
membros do Conselho, a bonomia atenta e 
crítica, a ironia serena e, talvez como pilar 
fundamental, a sensibilidade para a decisão 
justa e responsável». 

4. Na mesma sessão do Plenário de 11-
06-2013, foi deliberado, com votação por 
unanimidade, a nomeação do Exmº Juiz de 
direito Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira, do 
Círculo de Santa Maria da Feira, para 
exercer, em comissão de serviço ordinária 
de natureza judicial, por um período de 3 
anos, com efeitos a partir de 01-09-2013, 
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as funções de Juiz Secretário do Conselho 
Superior da Magistratura, guardando vaga 
no lugar de origem, nos termos dos artigos 
53.º, 54.º, 55.º, 56.º, número 1, alínea c) e 
57.º, n.º 1 do EMJ. 

5. Na mesma sessão do Plenário de 11-
06-2013, foi deliberado ratificar o despacho 
do Exmº. Vice-Presidente do C.S.M. de 
31.05.2013, que determinou a redução de 
serviço à Exmª. Juíza de Direito Auxiliar no 
Tribunal da Relação de Coimbra, Drª. 
Albertina Maria Gomes Pedroso, com 
efeitos a partir de 3 de Junho de 2013, 
fixando-se a mesma em 75%, acrescida de 
dispensa total de vistos nos processos, 
atenta a nomeação desta Exmª Magistrada 
como Chefe de Gabinete de Apoio ao Vice-
Presidente e aos Membros do Conselho 
Superior da Magistratura em acumulação 
de funções com o Tribunal da Relação de 
Coimbra, por despacho do Exmº Sr. 
Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura de 21 de Maio de 2013. 

6. Na sessão do Plenário de 09-07-
2013, relativamente à organização do 
processo eleitoral para os órgãos das 
autarquias locais, através do sistema 
habilus/citius, foi deliberado comunicar que 
os processos eleitorais devem ser 
tramitados nos termos legalmente previstos 
e pelos meios legalmente admissíveis, 
cabendo ao Juiz decidir em conformidade 
sobre os procedimentos que adoptará para 
esse efeito. 

7. Na mesma sessão foi deliberado 
aprovar a proposta apresentada pelo Exm.º 
Vice-Presidente, elaborada na sequência da 
reunião realizada, no dia 5 desse mês, com 
os Exm.ºs Juízes que se encontram em 
comissão de serviço no CEJ, no sentido de 
manter as comissões de serviço durante o 
próximo ano lectivo, não obstante a 
diminuição das necessidades formativas 
decorrentes da não abertura de concurso 
para admissão de auditores de justiça, mas 

determinar a acumulação de serviço, na 
respectiva área, nos moldes a definir 
posteriormente pelo CSM, tendo em vista a 
recuperação de pendências (1ª instância) e 
não redistribuição de processos (2ª 
instância), ou na prestação de assessoria ao 
próprio CSM. 

8. Na sessão do Plenário de 17-09-2013 
foi deliberado tomar conhecimento da 
comunicação apresentada pelo Exmo. Sr. 
Prof. Doutor José Francisco de Faria Costa 
em que comunica que, na sequência da sua 
eleição pela Assembleia da República para 
o Órgão de Estado de Provedor de Justiça, 
renuncia ao cargo de Vogal deste Conselho. 

9. Na mesma sessão do Plenário foi 
deliberado criar um Grupo de Trabalho que 
será constituído pelo Exmo. Sr. Vice-
Presidente (que coordenará) e pelos Exmos. 
Srs. Vogais de Primeira Instância, Juízes de 
Direito Dr. Artur José Carvalho de Almeida 
Cordeiro, Dr. Gonçalo David da Fonseca 
Oliveira Magalhães, Dr. Nelson Nunes 
Fernandes e Dra. Maria João Barata dos 
Santos, com vista à revisão do Regulamento 
das Férias e Turnos Judiciais. 

10. Na mesma sessão foi ainda 
deliberado aprovar as delegações de 
poderes e competências do Plenário no 
Exmo. Senhor Presidente do C.S.M. (com 
faculdade de delegação), nos Presidentes 
dos Tribunais da Relação (de forma directa 
ou com faculdade de delegação) e nos 
Presidentes dos Tribunais das Comarcas 
instalados ao abrigo da Lei n.º 52/2008, de 
28 de Agosto. 

11. Na mesma sessão do Plenário de 17-
09-2013 foi deliberado nomear o Exmo. Juiz 
Desembargador Dr. Manuel José Aguiar 
Pereira, do Tribunal da Relação de Lisboa, 
como Inspector Judicial, em comissão de 
serviço ordinária, de natureza judicial, por 
um período de 3 anos (art. 53.º, 54.º, 55.º, 
56.º, n.º 1, alínea a) e 57.º, n.º 1 do EMJ. 
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12. Na sessão do Plenário de 08-10-
2013, foi deliberado declara aberto o XIV  
Concurso Curricular de Acesso ao Supremo 
Tribunal de Justiça e aprovar o respectivo 
Aviso. 

13. Na mesma sessão foi deliberado 
concordar com a proposta de Alteração do 
Regulamento da Formação Complementar, 
apresentado pelo Exmo. Senhor Juiz 
Secretário do CSM. 

14. Na sessão do Plenário de 08-10-
2013, tendo sido apreciada a relação dos 
candidatos à frequência do Curso específico 
de formação habilitante à Presidência das 
novas Comarcas criadas pela Lei n.º Lei 
62/2013, de 26 de Agosto, na qual 
constavam 48 (quarenta e oito) Juízes 
Desembargadores e Juízes de Direito que 
preenchem cumulativamente os requisitos 
estatuídos no artigo 92.º, n.º 2, da Lei n.º 
62/2013, de 26 de Agosto, 3 (três) Juízes de 
Direito que apesar de terem mais de 15 anos 
de serviço nos Tribunais, possuem última 
classificação de serviço de "Bom com 
Distinção", 2 (dois) Juízes de Direito que 
posteriormente à submissão da candidatura 
apresentaram requerimento de desistência 
e 1 (um) Juiz de Direito que apresentou a 
candidatura após o termo do prazo (fixado 
para 09 de Setembro de 2013), foi pelo 
Plenário deliberado admitir à frequência do 
Curso específico de formação habilitante à 
Presidência das novas Comarcas criadas no 
âmbito da reforma da Organização do 
Sistema Judiciário, apenas os candidatos 
que, tendo apresentando tempestivamente 
a candidatura e da mesma não tendo 
desistido, preenchem cumulativamente os 
requisitos estatuídos no artigo 92.º, n.º 2, da 
Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto. 

15. Na sessão do Plenário de 16-10-
2013 foi deliberado aprovar a prorrogação 
da comissão de serviço do Exmº Senhor 
Inspector Judicial Juiz Desembargador Dr. 
Nuno Maria Rosa da Silva Garcia. 

16. Na mesma sessão foi deliberado 
nomear a Exmª Juíza Desembargadora Drª. 
Maria Rosa Oliveira Tching, do Tribunal da 
Relação de Guimarães, como Inspectora 
Judicial deste Conselho, em comissão de 
serviço ordinária, de natureza judicial, por 
um período de 3 anos. 

17. Na sessão do Plenário de 05-11-
2013 foi deliberado concordar com a 
proposta do Exmº Sr. Vice-Presidente deste 
Conselho Superior da Magistratura para a 
reestruturação do Gabinete de Apoio deste 
Conselho Superior da Magistratura, 
nomeando-se a Exmª Srª Juíza de Direito Drª 
Florbela Filomena Moreira Lança de Vieira 
Martins, como Adjunta do Gabinete de 
Apoio ao Vice-Presidente e aos Membros do 
C.S.M., em regime de acumulação de 
funções com as de Ponto de Contacto da 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e 
Comercial, da Rede da Cooperação Jurídica 
e Judiciária Internacional dos Países de 
Língua Portuguesa e da IberRede – Rede 
Iberoamericana de Cooperação Judicial. 

18. Na mesma sessão, apreciada a 
exposição apresentada pelo Exmº Sr. 
Director Executivo do Centro Nacional de 
Exposições relativamente ao acesso de 
Magistrados Judiciais a recintos de festas e 
exposições, foi deliberado reiterar as 
anteriores deliberações do Plenário no 
sentido de que os Exmºs Srs. Juízes só 
podem ter acesso gratuito se e quando 
estiverem em exercício de funções. 

19. Bem como, apreciado o expediente 
apresentado pela Associação Sindical de 
Juízes Portugueses, relativamente às 
“instalações, segurança e condições de 
trabalho nos Tribunais”, foi deliberado 
comunicar o teor do mesmo ao Gabinete de 
Sua Excelência a Ministra da Justiça, 
insistindo que se nada for efectuado em 
prazo razoável, deverá ser dado 
posteriormente conhecimento à entidade 
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responsável pela segurança no trabalho 
para actuar em conformidade. 

20. Na mesma sessão foi deliberado que 
«suspendendo-se o estatuto de jubilado 
para quem faça uso do direito fundamental 
de exercício de um cargo político ou 
equiparado, a cessação do exercício desse 
cargo político não pode importar a perda de 
direito de que previamente era titular, pelo 
que a cessação de tais funções tem por 
consequência a restituição ao estado 
anterior, ou seja, do estatuto de jubilado». 

21. Na sessão do Plenário 
Extraordinário de 19-11-2013 foi 
deliberado declarar aberto e aprovar o aviso 
do 3.º Concurso Curricular de Acesso aos 
Tribunais da Relação. 

22. Na mesma sessão, apreciado o 
expediente apresentado pelo Exmo. Juiz 
Secretário do Conselho Superior da 
Magistratura, Dr. Joel Timóteo Ramos 
Pereira, referente à “Imagem corporativa do 
Conselho Superior da Magistratura”, foi 
deliberado concordar com o mesmo e 
delegar no Exmo. Sr. Vice-Presidente e no 
Exmo. Sr. Juiz Secretário a execução do 
mesmo. 

23. Na sessão do Plenário de 03-12-
2013, apreciado o expediente apresentado 
pelo Exmo. Juiz Secretário do Conselho 
Superior da Magistratura, Dr. Joel Timóteo 
Ramos Pereira, referente à regulamentação 
das comunicações entre os Juízes e o 
Conselho Superior da Magistratura e atenta 
a fundamentação exarada na respectiva 
informação de suporte, foi deliberado 
aprovar o mesmo, nos seguintes termos:  

«Considerando o benefício que 
representará para os Exmos. Senhores 
Juízes em termos de segurança, celeridade 
e transparência, bem como de eficiência e 
poupança de recursos do Conselho Superior 
da Magistratura, o Conselho Plenário 
delibera:  

§ 1. Após a implementação da 
plataforma informática de acesso reservado 
aos Exmos. Senhores Juízes, todas as 
comunicações entre estes e o Conselho 
Superior da Magistratura e vice-versa, 
passam a efectivar-se exclusivamente 
através desse recurso aplicacional, devendo 
todos os requerimentos, respostas, 
exposições, consultas, notificações ou 
outros actos ser formulados e/ou acedidos 
por essa via.  

§ 2. Exceptuam-se do referido em §1., 
todas as comunicações que, nos termos do 
Estatuto dos Magistrados Judiciais ou 
Código de Procedimento Administrativo, 
estejam sujeitas ao registo postal; 

§ 3. Salvaguarda-se a possibilidade de 
utilização de outros meios em situações 
excepcionais, designadamente 
indisponibilidade de acesso ou necessidade 
de envio de originais de documentos ou 
textos que pelo tamanho do papel ou 
volume não possam ser submetidos pela 
plataforma electrónica e sem prejuízo do 
justo impedimento;  

§ 4. É estabelecido ainda o período 
experimental de três meses, durante o qual 
todos os actos podem continuar a ser 
praticados com recurso a qualquer meio de 
comunicação;  

§ 5. Deve ser assegurado que a circular 
que venha a ser emitida sobre esta matéria 
chegue ao conhecimento efectivo e pessoal 
de todos os Exmos. Senhores Juízes, 
solicitando-se, se necessário, a colaboração 
dos Juízes Presidentes dos Tribunais na sua 
efectivação». 

24. Na mesma sessão do Plenário de 03-
12-2013, deliberado concordar com a 
proposta apresentada pelo Exmo. Juiz 
Secretário do Conselho Superior da 
Magistratura, Dr. Joel Timóteo Ramos 
Pereira, referente ao modelo dos novos 
cartões de identificação dos Exmos. Juízes, 
deliberando-se nos seguintes termos: 
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1. O Plenário do Conselho Superior da 
Magistratura aprova a substituição do 
cartão de identificação dos Juízes, previsto 
no artigo 17.º, do Estatuto dos Magistrados 
Judiciais e emitido segundo os modelos 
anexos ao Regulamento para a concessão 
de cartões de identificação dos magistrados 
judiciais, publicado no Diário da República, 
II Série, n.º 75 (Suplemento), de 30-03-
1993, por novos cartões nos termos 
propostos pelo Juiz Secretário do Conselho 
Superior da Magistratura, designadamente 
com formato padronizado de 21x16 mm, 
em material não perecível (PVC com 
acabamento brilhante) com aplicação de 
holograma de imagem genérica, escudo da 
República em foil metálico de cor prata, 
sendo personalizado com os dados de 
identificação e fotografia apostos por 
transferência térmica. 

2. O Plenário do Conselho Superior da 
Magistratura (CSM), na sua Sessão de 03 de 
Dezembro de 2013, aprova o seguinte 
Regulamento para a concessão de cartões 
de identificação dos Magistrados Judiciais:  

1.º — De harmonia com o disposto no 
artigo 17.º, da Lei n.º 21/85, de 30 de Julho, 
os cartões de identificação dos Magistrados 
são produzidos em conformidade com os 
modelos em anexo ao presente 
Regulamento, com a discriminação dos 
direitos e regalias que a lei lhes concede:  

Modelo A — Cartão de identificação e 
Livre Trânsito para Juízes Conselheiros do 
Supremo Tribunal de Justiça e Juízes 
Desembargadores;  

Modelo B — Cartão de identificação e 
Livre Trânsito para Juízes de Direito. 

2.º — Os cartões respeitantes aos Juízes 
Conselheiros do Supremo Tribunal de 
Justiça e aos Juízes Desembargadores são 
autenticados com a assinatura do Vice-
Presidente do CSM, aposta por 
transferência térmica.  

3.º — Os cartões respeitantes aos Juízes 
de Direito são autenticados com a 
assinatura do Juiz-Secretário do CSM, 
aposta por transferência térmica.  

4.º — Os cartões são substituídos sempre 
que os respectivos titulares sejam 
promovidos e são recolhidos pelo CSM 
quando os seus detentores deixarem de 
exercer a função em virtude da qual os 
mesmos lhe tenham sido concedidos ou por 
qualquer outro motivo justificado.  

5.º — Aos Juízes Jubilados aplicam-se os 
mesmos direitos e condições referidos nos 
números anteriores.  

6.º — É revogado o «Regulamento para a 
concessão de cartões de identificação dos 
magistrados judiciais», publicado no Diário 
da República, II Série, n.º 75 (Suplemento), 
de 30-03-1993, alterado pela deliberação 
do Plenário de 17-12-1998, conforme 
extracto n.º 33/99, publicado no Diário da 
República, II Série, n.º 14, de 18-01-1999. 

ANEXOS 
(artwork original no processo respectivo) 

Modelo A: 
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Modelo B: 

 

 

 

25. Na mesma sessão do Plenário de 03-
12-2015, apreciado o expediente 
apresentado pelo Exmo. Inspector Judicial, 
Juiz Desembargador Dr. Domingos José de 
Morais, relativamente às inspecções 
judiciais ordinárias a Juízes 
Desembargadores ou aos Juízes de Direito 
destacados, como auxiliares, nos Tribunais 
da Relação, foi deliberado concordar com a 
mesma. Em consequência, a deliberação 
tomada na Sessão Plenária do Conselho 
Superior da Magistratura, de 07-10-2008, 
passa a ter a seguinte redacção:  

«[…] que relativamente aos Juízes 
Desembargadores ou aos Juízes de Direito 
destacados como auxiliares nos Tribunais 
da Relação, que figurem nos planos anuais 
de inspecções judiciais ordinárias, os Srs. 
Inspectores, após breve averiguação, podem 
propor ao Conselho Superior da 
Magistratura a dispensa dessa inspecção, 
perante a evidência de um processo 
inspectivo que não deixaria de confirmar 

um mérito já anteriormente reconhecido, 
desde que colhida a anuência do 
inspeccionado. 

Tratando-se de Juízes de Direito ou de 
Juízes de Direito destacados como 
Auxiliares nos Tribunais da Relação, 
concorrentes a concurso curricular de 
acesso aos Tribunais da Relação, a avaliação 
de serviço prestado na Primeira Instância 
deverá ter prioridade absoluta e a respectiva 
inspecção, ordinária ou extraordinária, deve 
estar realizada a tempo de ser considerada 
no âmbito do respectivo concurso 
curricular» [em itálico, o aditado pela 
presente Deliberação].  

 

26. Ainda na mesma sessão do Plenário 
(03-12-2015) foi deliberado nomear o 
Exmo. Juiz Desembargador Dr. Paulo Jorge 
Tavares Fernandes da Silva, do Tribunal da 
Relação de Guimarães e a Exma. Juíza 
Desembargadora Drª. Ana Maria Pereira de 
Moura Resende, do Tribunal da Relação de 
Lisboa, como Inspectores Judiciais, em 
comissão de serviço ordinária, de natureza 
judicial, por um período de 3 anos. 

27. Na sessão do Conselho Permanente, 
de 10-12-2013, foi deliberado: «1) Com 
cópia do expediente, manifestar o 
desagrado ao Gabinete de Sua Excelência O 
Ministro da Administração Interna, pela 
situação de tendo um Tribunal (in casu, de 
Família e Menores) se preocupado em dar 
uma resposta rápida à situação de 
permanência no país de um jovem que aqui 
pretende prosseguir os seus estudos e tendo 
sido proferida uma decisão específica pelo 
Tribunal, tal decisão tenha sido ignorada 
pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
mediante a invocação do pretexto de que se 
trataria de uma decisão provisória; 2) 
Solicitar sejam emanadas instruções para 
que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
(S.E.F.) cumpra as decisões judiciais, ainda 
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que provisórias, conforme lhe é imposto 
pelo artigo 205.º, n.º 2, da Constituição da 
República Portuguesa, nos termos de cujo 
preceito, “as decisões dos tribunais são 
obrigatórias para todas as entidades 
públicas e privadas e prevalecem sobre as de 
quaisquer outras autoridades”. 

28. Na sessão do Permanente de 11-02-
2014, apreciada a proposta de deliberação 
apresentada pela Exma. Chefe do Gabinete 
do Conselho Superior da Magistratura, Dra. 
Albertina Pedroso, que neste acto entrou na 
sala para explicitar a mesma, relativamente 
à proposta final de “indicadores de gestão”, 
na sequência do documento recebido de 
Sua Excelência a Senhora Ministra da 
Justiça elaborado no contexto do Grupo de 
Trabalho para Implementação de Reforma 
Judiciária, depois de discutido por todos os 
presentes foi deliberado aprovar por 
unanimidade a seguinte deliberação:  
«tomar conhecimento do documento 
elaborado no contexto do Grupo de 
Trabalho para a Implementação da Reforma 
Judiciária relativo aos objectivos 
estratégicos e indicadores de medida a 
considerar nos termos dos artigos 90º e 91º 
da L.O.S.J., considerando-o base de trabalho 
para a implementação em todo o território 
do novo modelo de gestão dos tribunais de 
comarca, nomeadamente para apoiar a 
definição de objectivos estratégicos a que 
se refere o artigo 90º, nºs 1 e 2, da L.O.S.J». 

29. Na sessão do Plenário de 18-02-
2014, apreciada a proposta apresentada 
pelo Exmo. Vice-Presidente do Conselho 
Superior da Magistratura, Juiz Conselheiro, 
Dr. António Joaquim Piçarra, relativamente 
à nomeação para Adjuntos do Gabinete de 
Apoio deste Conselho Superior da 
Magistratura dos seguintes Exmos. Srs. 
Juízes: Dr. Nuno Miguel Laranjeira de Lemos 
Jorge, Juiz de Direito destacado como 
auxiliar no Tribunal Judicial de Leiria; Dra. 
Ana Isabel de Azeredo Rodrigues Coelho 

Fernandes da Silva, Juíza de Direito Auxiliar 
no Tribunal da Relação de Lisboa; Dr. Carlos 
Gabriel Donoso Castelo Branco, Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível de Lisboa, foi 
deliberado por unanimidade propor ao 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho da 
Magistratura a nomeação destes Exmos. 
Srs. Juízes, com efeito a partir de 19 de 
Fevereiro de 2014, e com redução de serviço 
de 75% nos Tribunais respectivos dos 
Exmos. Srs. Dr. Nuno Miguel Laranjeira de 
Lemos Jorge e Dr. Carlos Gabriel Donoso 
Castelo Branco e, relativamente à Exma. 
Sra. Dra. Ana Isabel de Azeredo Rodrigues 
Coelho Fernandes da Silva, sem qualquer 
redução de serviço no Tribunal da Relação 
de Lisboa. 

30. Na mesma sessão foi deliberado 
nomear a Exma. Juíza Desembargadora Dra. 
Maria do Carmo Saraiva de Menezes da 
Silva Dias, do Tribunal da Relação do Porto, 
como Inspectora Judicial, em comissão de 
serviço ordinária, de natureza judicial.  

31. Para a sessão do Plenário 
Extraordinário de 25-02-2014, Foram 
convocados e encontram-se presentes os 
Exmos. Srs. Presidentes dos Tribunais da 
Relação de Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e 
Guimarães, respectivamente, os Exmos. Srs. 
Juízes Desembargadores, Dr. Luís Maria Vaz 
das Neves, Dr. José António de Sousa 
Lameira, Dr. António Isaías Pádua, Dr. 
Joaquim António Chambel Mourisco e Dr. 
António Alberto Rodrigues Ribeiro, que 
usaram da palavra abordando o quadro de 
Magistrados previsto para cada um dos 
respectivos Tribunais de Relação, no âmbito 
da nova Lei da Organização do Sistema 
Judiciário, sugerindo quais as necessidades 
para o cabal preenchimento do quadro de 
cada um dos Tribunais da Relação, atenta a 
projecção processual correspondente às 
novas áreas geográficas de cada Tribunal da 
Relação. 
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32. Na sessão do Plenário de 11-03-
2014, Apreciado o expediente apresentado 
pela Exma. Juíza de Direito a exercer 
funções de Ponto de Contacto da Rede 
Judiciária em Matéria Civil e Comercial, Dra. 
Florbela Filomena Moreira Lança de Vieira 
Martins, em que requer a cessação da 
comissão de serviço como Ponto de 
Contacto da Rede Judiciária Europeia em 
Matéria Civil e Comercial e ainda como 
Ponto de Contacto da IberRed e da Rede de 
Cooperação Jurídica e Judiciária 
Internacional dos Países de Língua 
Portuguesa, foi deliberado aceitar a mesma, 
com efeito a 6 de Abril de 2014 por, em 
conformidade com a informação exarada 
pelo Exmo. Sr. Juiz Secretário, Dr. Joel 
Timóteo Ramos Pereira, estar cumprido o 
prazo estatuído no artigo 34.º, n.º 1, da Lei 
12-A/2008, de 27 de Fevereiro e, em 
consequência, propor ao Exmo. Presidente 
do Conselho Superior da Magistratura, a 
exoneração da mesma das funções de 
Adjunta do Gabinete de Apoio ao Vice-
Presidente e aos Membros do Conselho 
Superior da Magistratura, com efeitos na 
mesma data da cessação da comissão de 
serviço (06-04-2014), ao abrigo do disposto 
no artigo 19.º n.º 5, da Lei n.º 36/2007, de 
14 de Agosto, ex vi artigo 34.º, n.º 2, da 
citada Lei n.º 12-A/2008, determinando-se 
igualmente a abertura de procedimento 
concursal, nos termos, condições e prazo 
propostos constantes da proposta Aviso. 

33. Na mesma sessão foi deliberado 
ratificar o despacho do Exmo. Sr. Vice-
Presidente, de 05-03-2014, que homologou 
o Plano de Inspecções – Ano 2014, bem 
como as respectivas alterações ao mesmo. 

34. Ainda na mesma sessão, foi 
Apreciado o expediente referente à 
nomeação dos Juízes Presidentes de 
Comarca, foi deliberado concordar com o 
teor da proposta do Exmo. Sr. Juiz 
Secretário, Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira, 

que aqui se dá por integralmente 
reproduzida, procedendo-se à notificação 
de cada um dos Juízes que obtiveram 
aptidão no curso de preparação para 
presidência das comarcas para que 
procedam à manifestação do seu interesse 
na nomeação como Presidente de Comarca, 
com eventual aditamento de novos 
elementos relevantes. 

35. Na mesma sessão do Plenário de 11-
03-2014, foi deliberado: 

a) Concordar com o relatório de avaliação 
extraordinária das Vara Criminais de Lisboa 
elaborado pelos Exmos. Inspectores Judiciais, 
Juízes Desembargadores, Dr. Manuel José 
Aguiar Pereira e Dr. Paulo Eduardo Cristão 
Correia, bem como as propostas apresentadas 
pelo Exmo. Vogal do Distrito Judicial de Lisboa, 
Dr. Artur Cordeiro e em consequência:  

1. Quanto ao agendamento das audiências 
de julgamento, recomenda-se Exm.ºs Srs. 
Juízes em exercício de funções nas Varas 
Criminais de Lisboa, mormente nas Varas 
Criminais que apresentam uma maior 
pendência processual ou no caso de 
audiências de julgamento previsivelmente 
mais demoradas, como regra, o alargamento 
do número dos dias destinados à marcação de 
audiências de julgamento para, pelo menos, 
quatro dias por semana (a ser atribuído em 
regime de rotatividade entre os Srs. Juízes na 
presidência do Tribunal Colectivo);  

2. Ainda quanto ao agendamento das 
audiências de julgamento, recomenda-se aos 
Exm.ºs Srs. Juízes em exercício de funções nas 
Varas Criminais de Lisboa, nos casos especiais 
de agendamento dos julgamentos em que é 
previsível o seu maior prolongamento no 
tempo (nalguns casos, meses), a marcação de 
sessões consecutivas em três dias por semana, 
continuamente, devendo os dias restantes ser 
preenchidos pelos Srs. juízes adjuntos com os 
julgamentos dos processos a que devam 
presidir, articulando as agendas e 
comunicando antecipadamente as respectivas 
disponibilidades ou impedimentos;  
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3. Quanto à marcação de férias pessoais, 
recomenda-se aos Exm.ºs Srs. Juízes em 
exercício de funções nas Varas Criminais de 
Lisboa que, sem prejuízo dos direitos que lhes 
assistem nesta matéria, o agendamento dos 
turnos de férias seja efectuado com as 
cautelas necessárias a obviar a limitação de 
agendamentos no princípio do mês de Julho 
(por força do início de férias de apenas um dos 
Exm.ºs Srs. Juízes que compõem da respectiva 
Vara) e que se sinalize ao Exm.º Sr. Juiz 
Presidente das Varas Criminais e ao Tribunal de 
Relação de Lisboa a necessidade de se 
assegurarem de que tais cautelas foram 
adoptadas no momento da aprovação do 
mapa de férias pessoais dos Exm.ºs Srs. Juízes 
das Varas Criminais;  

4. Recomenda-se aos Exm.ºs Srs. Juízes em 
exercício de funções nas Varas Criminais de 
Lisboa a utilização do Citius/h@bilus, do que 
advirão múltiplas vantagens para o serviço, 
mormente para os actos de secretaria;  

5. Adopta-se o seguinte procedimento 
regra a observar nas situações em que se 
mostre absolutamente necessária a afectação 
exclusiva de Exm.ºs Srs. Juízes de Direito à 
realização de determinados julgamentos no 
âmbito de processos com uma especial 
complexidade (em todo o país e relativamente 
a todas as jurisdições):  

a. A solicitação da afectação exclusiva 
deverá ser acompanhada de uma proposta de 
calendarização das diversas sessões da 
audiência de julgamentos e dos actos a 
realizar em cada uma delas, num concreto 
horizonte temporal;  

b. A solicitação, para merecer 
acolhimento, deverá ser objecto de parecer 
favorável do Exm.º Sr. Inspector Judicial da 
área em que se integre o Tribunal em que 
exerce funções o Exm.º Sr. Juiz que solicita a 
afectação exclusiva;  

c. A afectação exclusiva deverá ser 
atribuída por um período temporal 
previamente fixado e, quando se trate de 
julgamento a ter lugar perante Tribunal 

Colectivo, ressalvados casos verdadeiramente 
excepcionais, apenas deverá ser concedida ao 
Juiz Presidente (que deverá assegurar a 
realização de um mínimo de três sessões de 
julgamento por semana), de forma a que os Srs. 
Juízes adjuntos possam realizar os 
julgamentos nos processos que lhes estão 
afectos nos dias não ocupados no processo 
para o qual foi concedida a exclusividade ao 
Juiz Presidente;  

d. A afectação exclusiva do Exmº Sr. Juiz 
para o julgamento de um determinado 
processo não deverá obstar a que retome o 
serviço normal nos períodos em que ocorra 
imprevista interrupção das sessões por período 
que seja tido por relevante;  

e. Quando, devendo ser concedida 
exclusividade ao Exm.º Sr. Juiz e tal se revele 
absolutamente necessário, pode ser 
determinada a suspensão temporária da 
distribuição de qualquer tipo de processo ao 
mesmo (tratando-se de Tribunal Colectivo e se 
ocorrer uma situação de verdadeira 
excepcionalidade que justifique a atribuição 
de exclusividade a todos os Exm.ºs Srs. Juízes, 
a suspensão temporária de distribuição poderá 
aplicar-se também aos Juízes Adjuntos);  

f. O Exm.º Sr. Juiz em afectação exclusiva 
(tratando-se de Tribunal Colectivo e de uma 
situação em que tenha sido atribuída 
exclusividade a todos os Exm.ºs Srs. Juízes que 
o integram, o Exm.º Sr. Juiz Presidente), 
quando esta perdure por mais de um mês, 
deverá informar sobre o andamento dos 
trabalhos, por escrito e mensalmente, o Exm.º 
Sr. Inspector da área em que se integre o 
Tribunal em que exerce funções, reportando o 
Exm.º Sr. Inspector, seguidamente, ao CSM a 
informação prestada e o que tiver por 
conveniente sobre o curso do serviço (…) 

8. Em face da situação de acumulação de 
serviço que se verifica nas 6.ª e 8.ª Varas, 
determina-se sejam a elas respectivamente 
afectos dois Exm.ºs Srs. Juízes 
(preferencialmente auxiliares, de modo a que 
se intensifique a realização de julgamentos 
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(recomendando-se que, com quatro Exm.ºs Srs. 
Juízes em funções em cada uma destas Varas, 
cada um deles presida julgamentos todos os 
dias de uma semana, na semana seguinte não 
intervenha em julgamentos para a elaboração 
dos acórdãos a proferir nos processos em que 
tiveram lugar os julgamentos a que presidiu, e 
nas duas semanas seguintes integre todos os 
dias da semana o Tribunal colectivo como Juiz 
Adjunto e assim sucessivamente) (…)». 

36. Foi, ainda, na mesma sessão, 
deliberado concordar com o plano de 
intervenção no Tribunal de Comércio de 
Lisboa sugerido pela Direcção-Geral da 
Administração da Justiça, relativo à equipa 
de recuperação processual (composta por 
escrivães de direito e prestadores de 
serviços contratados pela DGAJ em regime 
de avença) e à reafectação dos quatro 
elementos inicialmente colocados no 
tribunal do comércio para assegurar a 
tramitação dos recursos de marca à 
prossecução de outras tarefas. 

37. Na sessão do Plenário de 27-03-
2014, o Exmo. Senhor Vice-Presidente 
informou que o Centro de Estudos 
Judiciários continua a remeter a sua 
proposta de indicação para apreciação e 
decisão de nomeação dos Exmos. Srs. 
Magistrados Judiciais para fazerem parte do 
júri das provas de acesso, com um prazo 
diminuto para apreciação por parte do CSM 
dos nomes que nela constam. Assim, 
embora tenha proferido despacho favorável, 
sugere que o C.E.J. seja alertado para esta 
situação. Após, foi deliberado por 
unanimidade oficiar ao Centro de Estudos 
Judiciários, sensibilizando para alterar o 
procedimento, devendo a proposta com a 
lista de nomes ser remetida com um 
intervalo de tempo suficiente para 
apreciação pelo CSM. 

38. Na mesma sessão, Foi deliberado 
homologar a proposta de “Regulamento de 

emolumentos da Secretaria do Conselho 
Superior da Magistratura”, apresentada 
pelo Exmo. Sr. Juiz Secretário deste 
Conselho, Juiz de Direito, Dr. Joel Timóteo 
Ramos Pereira e que, na sequência de 
aprovação pelo Conselho Administrativo, foi 
por este remetido ao Plenário para 
homologação. 

39. Foi ainda deliberado, na mesma 
sessão, aprovar o projecto de deliberação 
elaborado pelo Exmo. Senhor Vogal do 
C.S.M., Juiz de Direito, Dr. Gonçalo Oliveira 
Magalhães, relativamente ao expediente 
remetido pela Associação Sindical do Juízes 
Portugueses referente às ajudas de custo do 
Quadro Complementar de Juízes. 

40.  Na sessão do Plenário de 09-04-
2014 foi deliberado aprovar os critérios de 
preferência, fatores e procedimentos de 
processamento do movimento judicial 
ordinário de 2014. 

42. Foi ainda deliberado, com a 
abstenção do Exmo. Senhor Vice-
Presidente, aprovar a proposta dos Exmo. 
Senhores Vogais do CSM, relativa à 
transição de processos na instalação das 
novas comarcas operadas pela Lei de 
Organização do Sistema Judiciário (LOSJ) – 
regras gerais da transição e de delegação de 
competências. 

43. Na mesma sessão foi iniciado o 
procedimento para a escolha de Juízes 
Presidentes de Comarca (JPC). Foram 
posteriormente nomeados como Juízes 
Presidentes dos 24 Tribunais Judiciais de 
Comarca os seguintes Magistrados 
Judiciais: 
 Açores: Juiz de Direito Dr. José Francisco 

Moreira das Neves  
 Aveiro: Juiz Desembargador Dr. Paulo 

Neto da Silveira Brandão 
 Beja: Juiz de Direito Dr. José António 

Penetra Lúcio 
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 Braga: Juiz de Direito Dr. Artur Dionísio 
do Vale dos Santos Oliveira 

 Bragança: Juiz de Direito Dr. Fernando 
Manuel Vilares Ferreira  

 Castelo Branco: Juiz de Direito Dr. José 
Avelino da Encarnação Gonçalves  

 Coimbra: Juíza de Direito Dra. Isabel 
Maria Afonso Matos Namora 

 Évora: Juiz Desembargador Dr. Edgar 
Gouveia Valente 

 Faro: Juiz Desembargador Dr. Sénio 
Manuel dos Reis Alves 

 Guarda: Juíza de Direito Dra. Maria 
Alexandra Xavier Ferreira Guiné 

 Leiria : Dra. Patrícia Helena Leal Cordeiro 
da Costa 

 Lisboa: Juíza de Direito Dra. Amélia 
Maria dos Reis Catarino Correia de 
Almeida  

 Lisboa Norte: Juíza de Direito Dra. Rute 
Alexandra da Silva Sabino Lopes  

 Lisboa Oeste: Juíza de Direito Dra. Rosa 
Maria Colchete de Vasconcelos  

 Madeira: Juiz Desembargador Dr. Paulo 
Duarte Barreto Ferreira  

 Portalegre: Juiz de Direito Dr. José 
Manuel Costa Galo Tomé de Carvalho 

 Porto: Juiz de Direito Dr. José António 
Rodrigues da Cunha 

 Porto Este: Juíza de Direito Dra. 
Armanda Alves Rei de Lemos Gonçalves 

 Santarém: Juiz de Direito Dr. João 
Guilherme Gato Pires da Silva  

 Setúbal: Juiz de Direito Dr. Manuel 
Alexandre Teixeira Advínculo Sequeira 

 Viana do Castelo: Juiz de Direito Dr. José 
Júlio da Cunha Amorim Pinto 

 Vila Real: Juiz de Direito Dr. Álvaro 
Monteiro  

 Viseu: Juíza de Direito Dra. Maria José 
Monteiro Guerra. 

44. Na sessão do Plenário de 09-04-
2014 foi deliberado, com a abstenção do 

Exmo. Senhor Vice-Presidente, concordar 
com a proposta do Exmo. Senhor Juiz 
Secretário do C.S.M., Dr. Joel Timóteo 
Ramos Pereira, referente à definição 
interpretativa dos critérios de preferência, 
factores e procedimentos de processamento 
do movimento judicial ordinário de 2014. 

45. Na sessão do Plenário de 29-04-
2014 foi deliberado, por unanimidade, 
aprovar a proposta de Aviso de Movimento 
Judicial Ordinário de 2014, apresentada 
pelo Exmo. Sr. Juiz Secretário do CSM e 
aprovar a proposta elaborada pelo Exmo. 
Senhor Juiz Secretário do Conselho Superior 
da Magistratura, Dr. Joel Timóteo Ramos 
Pereira e do parecer junto, da autoria do 
Exmo. Adjunto do Gabinete de Apoio, Juiz 
de Direito Dr. Carlos Castelo Branco, 
referente ao Movimento Judicial Ordinário 
de 2014 – inexistência de direito de 
preferência dos Juízes dos Quadros 
Complementares. 

46. Na sessão do Plenário de 06-05-
2014, apreciada a informação elaborada 
pelo G.A.V.P.M. deste Conselho 
relativamente à nomeação do Juiz 
Presidente de comarca de Leiria, que aqui se 
dá por integralmente reproduzida, foi 
deliberado, com a abstenção do Exmo. 
Senhor Dr. João Vaz Rodrigues, delegar no 
Exmo. Senhor Vice-Presidente que depois 
de elaborada uma relação dos Magistrados 
Judiciais que reúnam os respectivos 
requisitos e não tenham sido providos e de 
acordo com todos os elementos constantes 
do procedimento para a nomeação de Juízes 
Presidentes das Comarcas, proceda a uma 
indicação de vários interessados, 
designadamente fundada no critério da 
proximidade de residência, que possa ser 
objecto de apreciação e deliberação pelo 
Plenário. 

47. Na mesma sessão, foi deliberado 
aprovar o Relatório Anual do Conselho 
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Superior da Magistratura referente ao ano 
de 2013. Mais foi deliberado por 
unanimidade, enaltecer o trabalho 
desenvolvido pela Exma. Senhora Chefe de 
Gabinete do CSM, Juíza de Direito Auxiliar 
do Tribunal da Relação, Dra. Albertina Maria 
Gomes Pedroso, bem como ao Exmo. Senhor 
Juiz Secretário, Dr. Joel Timóteo Ramos 
Pereira, registando-se na acta o excelente 
trabalho desenvolvido para a elaboração do 
Relatório Anual. 

48. Ainda na sessão do Plenário de 06-
05-2014, apreciado o expediente 
apresentado pelo Conselho Superior da 
Magistratura Judicial de Timor Leste, em 
que é solicitado o procedimento de 
recrutamento para Juiz Assessor 
Internacional para a área de Direito Civil e 
de duas vagas para Inspector Judicial 
Internacional, ao abrigo do Protocolo Geral 
de Cooperação celebrado entre o Ministério 
da Justiça da República Portuguesa e o 
Ministério da Justiça do Governo da 
República Democrática de Timor-Leste, na 
área da Justiça, foi deliberado abrir o 
procedimento concursal solicitado 
divulgando-se o mesmo pelos Exmos. 
Senhores Juízes. 

49. Foi ainda, na mesma sessão, 
concordar com o teor da proposta elaborada 
pelo Exmo. Senhor Juiz Secretário do 
Conselho Superior da Magistratura, Dr. Joel 
Timóteo Ramos Pereira, de acordo com a 
deliberação do Conselho Permanente de 
21.01.2014, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida, a saber, «(…) 
seja oficiado ao IGFEJ, IP, no sentido de a 
equipa de desenvolvimento e manutenção 
da aplicação informática Citius, proceder à 
sua securização: a) Mediante a 
implementação funcionalidade que obste a 
impossibilidade de reversão de qualquer 
notificação, bem como a eliminação de 
qualquer acto que tenha sido praticado pela 
Secretaria; b) Mediante a modificação da 

política de restrição de permissões 
atribuídas aos técnicos de informática de 
assistência aos Tribunais, que lhes interdite 
qualquer intervenção ao nível das tabelas 
das bases de dados e do respectivo código-
fonte, só admitindo tal alteração à equipa 
de desenvolvimento do Citius em caso de 
ordem judicial expressa subsequente a 
processo ou procedimento em que tal 
ordem seja necessária, designadamente, 
para salvaguarda dos direitos 
fundamentais; c) Mediante a criação de 
nova funcionalidade no Citius 
(Magistrados) /Habilus (Oficiais de Justiça), 
consubstanciada na inserção associada a 
cada acto da informação sobre respectivo 
depósito na área de notificações do módulo 
dos Mandatários Forenses». 

50. Na sessão do Plenário de 27-05-
2014, apreciado o resultado das diligências 
encetadas pelo grupo de trabalho 
designado pelo Plenário de 06-05-2014, foi 
nomeada, por maioria, a Exma. Sra. Dra. 
Paula Dória de Cardoso Pott para Ponto de 
Contacto da Rede Judiciária Europeia em 
Matéria Civil e Comercial. 

51. Na mesma sessão, tendo por 
referência a solicitação de reconhecimento 
de direito de preferência a juízes auxiliares, 
foi deliberado concordar com a apreciação 
efectivada no Parecer junto ao 
procedimento, elaborado pelo Exmo. 
Adjunto do GAVPM, Dr. Nuno Miguel 
Laranjeira de Lemos Jorge, a saber, em 
síntese: «a) A opção do legislador, no n.º 
10.º, do artigo 175.º, da LOSJ, não viola o 
princípio da inamovibilidade. Em primeiro 
lugar, atenta a natureza do lugar de 
auxiliar, que aliás tem conduzido a que, nos 
movimentos antecedentes, aos juízes 
auxiliares não tenha sido reconhecida 
preferência (para além da renovação do 
destacamento no mesmo lugar, caso este se 
mantenha, e ainda assim limitadamente, o 
que é inaplicável ao movimento de 2014). 
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Em segundo lugar, porque a movimentação 
do juiz auxiliar não constitui uma 
transferência, sendo certo que todos os 
juízes serão movimentados; b) A 
circunstância de ser atribuída preferência 
aos juízes que exercem funções em 
instrução criminal em lugares não 
abrangidos pela competência dos TIC e aos 
juízes dos juízos de execução que não 
reúnam os requisitos legais não distorce os 
princípios aplicáveis, visto que aquelas 
preferências se reconhecem, por força da 
lei, na medida em que existem secções 
correspondentes e dela beneficiam juízes 
titulares de lugar efetivo; c) O Conselho 
Superior da Magistratura não pode aprovar 
“preferências relativas”, de segundo ou 
terceiro grau, sem previsão legal expressa; 
d) Uma deliberação de reconhecimento de 
preferência, no caso do reclamante, seria 
contrária a norma legal expressa». 

52. Na mesma sessão, foi considerado 
que no seio do Grupo de Trabalho (GT) 
formado pelo Ministério da Justiça com 
vista ao processo de revisão das normas 
estatutárias dos Juízes (EMJ) foi veiculada a 
integração do estatuto dos juízes da justiça 
administrativa, vertendo no EMJ as 
especificidades do Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais (ETAF) no que 
respeita aos seus juízes e orgânica do 
Conselho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais (CSTAF), 
mantendo, no entanto, a autonomia das 
duas ordens judiciárias e dos respectivos 
corpos de magistrados. O CSM considera 
que o quadro constitucional vigente não 
prevê um estatuto único para as 
magistraturas dos tribunais judiciais e dos 
tribunais administrativos e fiscais e 
deliberou, por unanimidade, recusar a 
construção da unicidade de estatutos pela 
mera incorporação no EMJ das 
especificidades do ETAF. 

53. O Plenário, na mesma sessão de 27-
05-2014., tendo por referência as das 
reclamações apresentadas sobre os critérios 
registo de direito de preferência para o 
Movimento Judicial de 2014, deliberou: 

1) Reclamações relativas a 
preferências de juízes em exercício de funções 
de instrução criminal nos termos do artigo 
131.º da Lei n.º 3/99, de 13 de janeiro: não 
deverá ser atribuída preferência para as 
secções criminais da instância central, mas 
deverá ser atribuída preferência para qualquer 
secção local com competência criminal 
(genérica ou desdobrada) cuja área geográfica 
corresponda, no todo ou em parte, a comarcas 
nas quais aqueles juízes têm vindo 
efetivamente a exercer funções de instrução 
criminal (que, por regra, não são apenas as 
comarcas da sede); 

2) Reclamações relativas a 
preferências de juízes colocados em primeiro 
acesso no movimento judicial ordinário de 
2014: aos juízes colocados em comarcas de 
primeiro acesso que devam ser movimentados 
para  tribunais de acesso final, são aplicáveis 
os termos conjugados dos artigos 42.º, n.º 3, 
43.º, n.º  2 e 44.º, n.º 5 do EMJ, e bem assim que 
nessa movimentação obrigatória não existe 
preferência de provimento, exceto se as 
secções que corresponderem à atual colocação 
não forem classificadas de acesso final, caso 
em que os juízes que se mantenham em 
comarcas de primeiro acesso, gozam de 
preferência no primeiro provimento de lugares 
nas correspondentes secções das instâncias 
locais.  

3) Secção correspondente e preferência 
residual: “Entendendo-se a “correspondência” 
em termos materiais, em função da 
competência existente, que é de natureza 
cível, à mesma não corresponde preferência 
com secção criminal. A lei não estabeleceu 
preferências relativas de colocação tendo em 
conta outros critérios para além dos 
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legalmente consignados. O tempo em funções 
numa dada comarca, o conhecimento dos 
processos, a colocação anterior não são, neste 
particular, elementos que delimitem as 
preferências a que alude o artigo 175.º da 
LOSJ. A lei expressamente estatui que a 
preferência não é aplicável a juízes colocados 
como auxiliares (cfr. n.º 10 do artigo 175.º da 
LOSJ). A preferência residual do n.º 7 do artigo 
175.º da LOSJ não tem aqui aplicação, 
considerando a natureza do tribunal em 
apreço, bem como, a existência de previsão 
específica – no n.º 6 – de precedente 
aplicação”.  

4) Juízes Auxiliares: Nos termos do n.º 
10 do artigo 175.º da LOSJ, “as preferências 
previstas no presente artigo não se aplicam 
aos juízes auxiliares”. O disposto no artigo 
175.º, n.º 10 da LOSJ traduz uma opção clara e, 
nos termos em que se encontra formulada, 
também uma opção absoluta do legislador, 
que foi a de não considerar, para efeitos de 
preferência, o exercício de funções como 
auxiliar. Uma deliberação de reconhecimento 
de preferência a juízes actualmente 
destacados como auxiliares, seria contrária a 
norma legal expressa.  

5) Critérios de definição de preferência: 
A lei não estabeleceu preferências relativas de 
colocação tendo em conta outros critérios 
para além dos legalmente consignados. O 
tempo em funções numa dada comarca, o 
conhecimento dos processos, a colocação 
anterior não são, neste particular, elementos 
que delimitem as preferências a que alude o 
artigo 175.º da LOSJ.  

6) Renúncia ao exercício do direito de 
preferência: O Juiz, no requerimento do 
movimento judicial, é livre de exercer ou não a 
preferência que lhe é reconhecida. 

7) Âmbito geográfico para 
determinação da preferência: A preferência é 
atribuída à correspondente secção da 
instância da instância (local ou central), 

abrangendo toda a área de jurisdição que os 
actuais Tribunais têm sobre os municípios, 
freguesias incluídas.  

8) Aplicação do artigo 44.º, do EMJ 
(critérios de preferência para as Instâncias 
Centrais): O ponto 11 do Aviso do Movimento 
Judicial não enferma de qualquer lapso, tendo 
a referência ao n.º 2, do artigo 44.º, do EMJ sido 
efectivada em bloco, sem distinção de 
quaisquer das suas alíneas. Da norma do n.º 2, 
do artigo 44.º, não é possível extrair, sem 
dúvida, se os factores aí elencados [e que 
foram sempre circunscritos às comarcas 
experimentais da Lei n.º 52/2008, de 28 de 
Agosto, ainda que nenhum deles tenha tido 
efectiva aplicação] são requisitos para 
colocação ou preferências de movimentação e, 
qualquer que seja a sua qualificação, da 
eventual graduação dos mesmos, quer no 
âmbito dos demais requisitos (classificação e 
antiguidade), quer perante preferências legais. 
ao aprovar a definição interpretativa dos 
termos, critérios de preferência, factores, 
premissas, regras e procedimentos de 
processamento do movimento judicial 
ordinário de 2014, o Plenário pretendeu excluir 
em bloco todas as alíneas do n.º 2, do artigo 
44.º, à semelhança do ocorrido nos 
movimentos dos anos anteriores, 
interpretando como únicas preferências 
absolutas as estatuídas no artigo 175.º, da Lei 
n.º 62/2013 e como requisitos e factores de 
movimentação os estatuídos quer nesse 
preceito (como critério de desempate), quer no 
artigo 183.º, da mesma Lei (classificação e 
antiguidade). 

9) Exercício de direito de preferência e 
verificação de requisitos de classificação e 
antiguidade: Enquanto os números 1 a 5, do 
artigo 175.º, da LOSJ fazem referência 
expressa «que reúnam os requisitos 
legalmente exigidos», os números 6 e 8 do 
mesmo preceito não contêm essa menção, 
pelo que no caso destes números, subsiste a 
preferência com natureza absoluta sem 
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qualquer condição. Compreende-se a 
condição imposta nos números 1 a 5 por se 
tratarem de lugares equiparados a círculo, em 
que actualmente já existem esses requisitos. 
No caso dos lugares de comarca, como os 
normativos não fazem referência aos 
"requisitos legalmente exigidos" o legislador 
pretendeu atribuir  preferência absoluta não 
subordinada a qualquer outra condição, 
sabendo que actualmente tais juízes na sua 
presente colocação não foram também 
sujeitos a quaisquer requisitos. Nesta 
conformidade, é de manter a preferência 
registada a favor dos Exmos. Senhores Juízes 
que, estando colocados nos Tribunais a que se 
referem os números 6 e 8, do artigo 175.º, da 
LOSJ, tenham classificação inferior a Bom e/ou 
antiguidade inferior a 5 anos (incluído nestes, 
o período do Centro de Estudos Judiciários), 
prevalecendo a preferência absoluta 
consignada nos números 6 e 8, do artigo 175.º, 
da LOSJ, independentemente e não 
condicionada à verificação dos requisitos 
previstos no n.º 2, do artigo 183.º, da LOSJ, na 
movimentação para secções especializadas da 
Instância Local». 

54. Ainda na mesma sessão, sobre a 
remuneração de Juiz interino e a 
remuneração de Juiz Auxiliar, o Plenário 
deliberou concordar com o parecer 
elaborado pelo Exmo. Sr. Adjunto do 
Gabinete de Apoio deste Conselho, Dr. 
Carlos Gabriel Donoso Castelo Branco, a 
saber, em síntese:  

«a) A interpretação conforme à 
Constituição e aos princípios consignados nos 
artigos 13.º e 59.º do texto constitucional 
implica que, quer no caso de juízes colocados 
em situação de interinidade – preenchendo o 
lugar, embora sem os requisitos legais - , quer 
no caso de juízes que sejam destacados – 
alocados ao exercício de funções 
complementares ou substitutivas de um lugar 
-, no próximo movimento judicial, como juízes 
auxiliares às secções das instâncias das 
Comarcas, nos tribunais de 1.ª instância, a 

remuneração a considerar deverá ter por 
referência o conteúdo material e a natureza 
das funções desempenhadas;  

b) Em consequência, no caso de a situação 
de colocação em interinidade ou de 
destacamento de juiz auxiliar ocorrer 
relativamente a tribunais de competência 
territorial alargada ou quanto a secções das 
instâncias centrais dos tribunais de comarca, 
os respectivos juízes deverão auferir pelo 
índice 220 da escala indiciária constante do 
mapa anexo ao EMJ;  

c) No caso de a situação de colocação em 
interinidade ou de destacamento de juiz 
auxiliar ocorrer relativamente a secções  e 
criminais das instâncias locais, os respectivos 
juízes deverão auferir pelo índice 175 da 
escala indiciária constante do mapa anexo ao 
EMJ; e  

d) Nos demais casos, o destacamento de 
juiz auxiliar deverá ser remunerado tendo por 
referência o exercício, em efectividade, de tais 
funções». 

Sobre a aplicação do disposto no n.º 2, 
do artigo 184.º, da LOSJ, foi deliberado que 
o índice 175 da escala indiciária constante 
do mapa anexo ao Estatuto dos 
Magistrados Judiciais é aplicável apenas 
aos Juízes a que se refere o n.º 2, do artigo 
183.º, ou seja, colocados apenas nas secções 
cíveis e criminais das instâncias locais dos 
tribunais de comarca, não sendo aplicável 
aos Juízes colocados em secções de 
competência genérica não desdobradas em 
secções cíveis e/ou  criminais das instâncias 
locais 

55. Finalmente, na mesma sessão, 
apreciados os pareceres elaborados pela 
Exma. Sra. Adjunta do Gabinete de Apoio 
deste Conselho, Dra. Ana de Azeredo 
Coelho, relativamente à transição de 
processos das actuais comarcas para as 
secções das novas comarcas a instalar nos 
termos da Lei 62/2013, de 26 de Agosto 
(LOSJ); orientações sobre substituições de 
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Juízes; posses após movimento e ainda 
relativamente aos turnos de sábado e 
feriados; regulamento e organização de 
unidades de processos, foi deliberado 
aprovar genericamente os mesmos, os quais 
devem ser objecto de apresentação para 
discussão aos Juízes Presidentes das 
Comarcas, podendo ser ajustados e 
adaptados com outras ou novas medidas 
consideradas pertinentes, após pronúncia 
daqueles, delegando-se no Exmo. Vice-
Presidente do CSM a definição final dos 
respectivos conteúdos. 

55. Na sessão do Plenário de 08-07-
2014, foi deliberado ratificar o despacho do 
Exmo. Sr. Vice-Presidente deste Conselho 
Superior da Magistratura de 26-06-2014 
que determinou a constituição de um grupo 
de trabalho, constituído pelos Exmos. 
Senhores Vogais (4) de 1ª Instância e pelo 
Exmo. Senhor Juiz Desembargador, Dr. 
Jorge Raposo, que coordenará os trabalhos, 
relativamente à delimitação de 
competência entre o Tribunal de 
condenação e o Tribunal de execução. 

56. Na mesma sessão foi deliberado 
aprovar a graduação do 3.º Concurso 
Curricular de Acesso aos Tribunais da 
Relação. 

57. Na mesma sessão, o Exmo. Sr. Vice-
Presidente solicitou a palavra, e tendo-lhe 
sido concedida, no uso da mesma, propôs 
que fosse atribuído um voto de louvor ao 
Exmo. Sr. Juiz Secretário deste Conselho 
Superior da Magistratura, Dr. Joel Timóteo 
Ramos Pereira, bem como à equipa por si 
coordenada, na elaboração do movimento 
judicial ordinário de 2014, o qual foi 
efectivado sem qualquer erro de 
processamento, não só pelo excelente 
trabalho e desempenho desenvolvido, num 
movimento judicial sem precedentes, quer 
em extensão, quer em complexidade, quer 
pela brevidade com que foi disponibilizado, 

incluindo o uso de funcionalidade de envio 
de SMS aos Juízes, mas também, e na 
sequência de várias manifestações 
expressas por alguns Exmos. Srs. Juízes, da 
salvaguarda do completo sigilo sobre o 
mesmo até à sua publicitação.  

Tendo todos os Exmos. Srs. Conselheiros 
presentes secundado a proposta do Exmo. 
Sr. Vice-Presidente, foi deliberado atribuir 
um louvor ao Exmo. Sr. Juiz Secretário deste 
Conselho Superior da Magistratura, Dr. Joel 
Timóteo Ramos Pereira, bem como a toda a 
sua equipa.  

Pelo Exmo. Senhor Juiz Secretário do 
CSM foi solicitada a palavra e no uso da 
mesma agradeceu o voto de louvor, mas 
salientando ter-se tratado do simples 
cumprimento do seu dever e solicitando 
ficasse consignado que a equipa que 
coordenou foi composta pelo Dr. João 
Cabrita e Dra. Sandra Henriques (da DSQMJ) 
e Técnico de Informática Sr. Sérgio Silva. 

58. Na mesma sessão do Plenário de 08-
07-2015, apreciado o expediente 
apresentado pelo Exmo. Senhor Director 
Geral da Direcção Geral da Administração 
da Justiça, Dr. Pedro de Lima Gonçalves, foi 
deliberado autorizar a renovação da 
comissão de serviço, como Vice-Presidente 
do Conselho dos Oficiais de Justiça, do 
Exmo. Senhor Juiz de Direito, Dr. Vítor 
Manuel Leitão Ribeiro. 

59. Na sessão do Plenário de 15-07-
2015, Foi deliberado tomar conhecimento 
do expediente apresentado pelo Exmo. 
Senhor Juiz Desembargador, Presidente da 
Comarca do Baixo Vouga, Dr. Paulo Neto da 
Silveira Brandão, relativamente à 
necessidade de substituições aquando da 
frequência em acções de formação pelos 
Exmos. Senhores Magistrados, bem como 
ponderar a elaboração de um estudo sobre 
esta matéria, designadamente, com o 
contributo dos Exmos. Senhores Presidentes 
das Comarcas. 
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60. Na mesma sessão, apreciado o 
expediente apresentado pelo Exmo. Senhor 
Presidente do Tribunal da Relação de 
Guimarães, Dr. António Alberto Rodrigues 
Ribeiro, relativamente à nova área de 
jurisdição daquele Tribunal da Relação, foi 
deliberado delegar nos Exmos. Srs. Juízes 
Desembargadores, Dra. Cecília Agante e Dr. 
Jorge Raposo, a elaboração de um estudo 
sobre esta matéria. 

61. Ainda na mesma sessão de 15-07-
2015, o Exmo. Sr. Vice-Presidente solicitou 
aos Exmos. Srs. Conselheiros que se 
pronunciassem sobre uma questão 
pertinente e urgente que lhe foi entretanto 
apresentada pelo Exmo. Sr. Juiz Secretário 
deste Conselho Superior da Magistratura, 
Sr. Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira, relativa 
à necessidade de tomada de posse de 
Magistrados Judiciais que se encontrem em 
situações específicas, na decorrência do 
despacho de 26-06-2014, do Exmo. Senhor 
Vice-Presidente do CSM, concretizador da 
deliberação do Conselho Superior da 
Magistratura reunido em Plenário no dia 27 
de Maio de 2014, foi deliberado por 
unanimidade não estarem abrangidos pelo 
dever de tomar posse no dia 1 de Setembro 
de 2014, os Juízes ausentes do serviço por 
doença, suspensos do exercício de funções, 
bem como os Juízes em comissão de serviço, 
em licença especial ou em cargos electivos 
da judicatura. Tais juízes tomam posse 
perante o Juiz Presidente da Comarca 
aquando do regresso ao serviço no Tribunal, 
sem que essa posse posterior afecte o 
direito ao lugar onde foram colocados ou a 
natureza do respectivo provimento.  

Mais foi deliberado, por unanimidade, 
que entre a data da publicação em Diário da 
República da deliberação sobre o 
movimento judicial (prevista entre 20 a 25 
de Agosto de 2014), os Juízes cujo turno se 
encontre agendado para esse período, 
devem assegurar o respectivo serviço de 
turno, considerando-se mantida a sua 

competência no respectivo lugar da 
prestação do serviço turno, até à data da 
entrada em vigor da nova organização 
judiciária. 

62. Na sessão do Plenário 
Extraordinário de 23-09-2014, foi 
apreciada avaliação da implementação da 
nova organização do sistema judiciário, nas 
suas diversas vertentes, incluindo as 
condicionantes subjacentes ao sistema 
informático CITIUS, tendo sido ouvidas 
nesta sessão, as Exmas. Sras. Juízas de 
Direito Auxiliares do Tribunal da Relação, 
Dra. Albertina Maria Gomes Pedroso (Chefe 
de Gabinete deste Conselho) e a Dra. Ana 
Isabel de Azeredo Rodrigues Coelho 
Fernandes da Silva (Adjunta do Gabinete 
deste Conselho), na qualidade de 
representantes do CSM no Grupo de 
Trabalho para Implementação da Reforma 
Judiciária. Seguiu-se um período de 
discussão por todos os presentes, no qual 
foi abordada a necessidade de uma 
deliberação que, com uma fundada 
exposição dos respectivos factos 
motivadores, seja conformada com a 
solicitação de uma reunião com Sua 
Excelência a Senhora Ministra da Justiça, 
tendo por objecto a apresentação de 
propostas concretas que permitam a 
resolução, com a maior brevidade possível, 
das restrições, condicionamentos e 
consequências da inoperacionalidade 
funcional da aplicação informática de 
suporte à actividade dos Tribunais (CITIUS). 
Após, foi aprovada, por unanimidade, a 
seguinte deliberação: 

«O CITIUS tem funcionado de forma 
deficiente, provocando constrangimentos e 
incertezas em todos os magistrados, 
advogados, solicitadores, oficiais de justiça 
e, especialmente, nos cidadãos. 

Os Juízes têm demonstrado ao longo de 
todo o processo de reorganização do 
sistema judiciário capacidade de trabalho e 
de colaboração e uma vontade de contribuir 
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para a resolução de todas as questões e para 
a normalização da situação com que os 
Tribunais Judiciais estão confrontados. 

O Conselho Superior da Magistratura é 
alheio às dificuldades do sistema 
informático de apoio aos Tribunais e, apesar 
de não lhe caber a sua gestão, sempre 
procurou colaborar institucionalmente na 
resolução dos problemas que se têm 
suscitado. 

O Conselho Superior da Magistratura 
está ciente de que é essencialmente devido 
ao esforço dos Magistrados e Oficiais de 
Justiça, com a compreensão dos Senhores 
Advogados e dos cidadãos em geral que se 
tem procurado garantir a realização de 
diligências e actos processuais em processos 
urgentes ou previamente agendados. 
Também está ciente de que este esforço não 
pode prolongar-se indefinidamente e de que 
as intervenções até agora efectuadas pelo 
IGFEJ ainda não permitem o acesso a todas 
as funcionalidades do CITIUS nem a 
tramitação normal de todos os processos ou 
a correcta distribuição dos processos por 
Juiz e unidade orgânica. 

Com sentido de dever e com espírito de 
colaboração institucional, o Conselho 
Superior da Magistratura irá solicitar uma 
reunião com Sua Excelência a Senhora 
Ministra da Justiça para reiterar as 
preocupações e posições do Conselho sobre 
a necessidade de urgente definição de um 
plano para a normalização da actividade 
dos tribunais, propondo: 

1) Intervenção legislativa urgente 
para acautelar a possibilidade da 
prorrogação dos prazos cujo termo ocorra 
entre 1 de Setembro de 2014 e a entrada em 
vigor de tal diploma, sendo declarada a 
existência de justo impedimento durante 
esse período; 

2) Intervenção legislativa urgente 
para suspender a vigência das normas 
processuais e de custas que proíbam ou 
agravem a prática de actos processuais em 

suporte físico, enquanto a plataforma 
CITIUS não estiver plenamente estabilizada; 

3) Indicação de um cronograma 
preciso e detalhado das operações 
necessárias à realização e conclusão da 
migração dos processos e à regularização do 
funcionamento da plataforma informática, 
para apreciação no Plenário de 30 de 
Setembro; 

4) Adopção de um plano de 
contingência para o funcionamento dos 
Tribunais, a executar na impossibilidade de 
em prazo razoável ser normalizado o 
funcionamento da plataforma informática, 
nos seguintes termos: 

a) Conclusão no decurso da corrente 
semana da correcção da atribuição de 
processos e da redistribuição de processos, 
sem o que o CSM recomendará aos senhores 
juízes presidentes de comarca que 
procedam à redistribuição em cada comarca 
com os meios possíveis; 

b) Quanto aos processos relativamente 
aos quais não seja legalmente obrigatória a 
tramitação electrónica, tramitação em 
suporte físico ou noutro considerado 
adequado, nomeadamente com recurso ao 
CITIUS V2, após pronúncia prévia do IGFEJ 
sobre esta utilização. 

c) Indicação pelo IGFEJ de um modo 
alternativo de efectuar a migração, 
eventualmente mediante plano de 
utilização coordenada da faculdade de 
transferência electrónica manual dos 
processos, com a sua assistência e 
validação, com as seguintes prioridades: 

• processos das instâncias centrais 
de trabalho e de comércio; 

• processos das instâncias centrais 
de família e menores; 

• restantes processos segundo 
planeamento a apresentar pelo IGFEJ para 
validação pelo CSM; 

d) Na falta de indicação do modo 
alternativo referido em c), o CSM 
recomendará que os senhores juízes 
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presidentes de comarca elaborem um 
projecto para a transferência manual dos 
processos pela comarca, indicando as 
unidades orgânicas e o cronograma de 
transferência, com respeito pelas 
prioridades acima definidas, que após 
apresentado ao CSM, será por este remetido 
para validação pelo IGFEJ da sua 
exequibilidade técnica, nomeadamente face 
aos impactos na capacidade de rede e na 
aplicação.» 

63. Na Sessão do Conselho Permanente, 
de 21-10-2014, foi deliberado por 
unanimidade, após discussão da proposta 
do Exmo. Sr. Dr. Gonçalo Magalhães, 
considerando que vários Exmos. Srs. Juízes 
de Direito de Secções para as quais foram 
destacados, por ocasião do Movimento 
Judicial, juízes auxiliares, têm vindo a 
elaborar e remeter ao CSM provimentos de 
distribuição de serviço, fazer circular pelos 
Exmos. Srs. Juízes de Direito que, cf. consta 
do art. 6.º do Regulamento do artigo 94.º, 
n.º 4, alíneas f) e g), da Lei 62/2013, de 
26.08, cabe ao juiz presidente de comarca – 
e apenas a este – apresentar proposta de 
distribuição de serviço, a homologar pelo 
CSM. 

64. Na mesma sessão, o Exmo. Sr. Vice-
Presidente, no uso da palavra, declarou que 
sendo essa a última sessão em que 
intervinham no Conselho Permanente os 
Exmos. Srs. Vogais eleitos pelos 
Magistrados Judiciais, Juíza 
Desembargadora Dra. Maria Cecília Oliveira 
Agante Reis Pancas, Juiz de Direito Dr. 
Gonçalo David da Fonseca Oliveira 
Magalhães e Juiz de Direito Dr. Artur José 
Carvalho de Almeida Cordeiro, não podia 
deixar de enaltecer a competência, 
qualidade e profissionalismo demonstrado 
por estes Exmos. Srs. Magistrados no 
desempenho destas funções tão exigentes e 
tão trabalhosas, agradecendo a sua 
prestimosa colaboração neste Órgão, tendo 

todos os Exmos. Srs. Conselheiros presentes 
secundado este agradecimento. 

65. Na sessão do Plenário 
Extraordinário de 28-10-2014, foi aprovada 
a graduação referentes aos Candidatos 
Voluntários da alínea a), do n.º 3, do art.º 
51.º, do EMJ, referente o XIV Concurso 
Curricular de acesso ao Supremo Tribunal 
de Justiça. 

66. Na mesma sessão, apreciado o 
conteúdo da resolução do Parlamento 
Nacional da República de Timor-Leste, n.º 
11/2014 de 24 de Outubro, foi deliberado 
manifestar a profunda preocupação deste 
Conselho Superior da Magistratura pelo 
teor deste resolução e informar de imediato 
o Ministério dos Negócios Estrangeiros no 
sentido de ser salvaguardada a dignidade da 
relação institucional entre os Estados, bem 
como com a imagem dos Juízes Portugueses 
que exercem funções nos Tribunais e 
Organismos da República Popular de Timor-
Leste. 

67. Na sessão do Plenário de 04-11-
2014 retomou-se discussão do Projecto de 
Parecer do Júri, a que se reporta o art.º 52.º, 
n.º 3 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, 
quanto aos candidatos “Juristas de 
Reconhecido Mérito” que se apresentaram 
ao XIV Concurso Curricular de Acesso ao 
Supremo Tribunal de Justiça, 
Pronunciando-se todos os Exmos. Srs. 
Conselheiros presentes, e na sequência da 
discussão e dos contributos dos 
intervenientes, foi considerada a seguinte 
formulação dos critérios e elementos de 
fundamentação: 

“O Conselho Superior da Magistratura 
(CSM) congratula-se com o rigor e a qualidade 
do trabalho desenvolvido pelo júri na laboriosa 
tarefa de avaliação curricular dos candidatos 
ao 14.º Concurso Curricular de Acesso ao 
Supremo Tribunal de Justiça, num laudável 
esforço de uniformização e harmonização dos 
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critérios legais de valoração do mérito dos 
candidatos. 

Conquanto o júri tenha desenvolvido a 
densificação do conceito «juristas de 
reconhecido mérito», o plenário do CSM 
discutiu o Parecer do júri na parte relativa aos 
concorrentes «juristas de mérito» – artigo 51.º, 
3, b), do EMJ - considerando que a natureza do 
concurso impõe, antes da graduação relativa, 
a prévia decisão sobre a existência de mérito 
absoluto de cada candidato, que supõe a 
integração da categoria «jurista de mérito» na 
circunstância do objecto e finalidade do 
concurso de acesso a juiz do Supremo Tribunal 
de Justiça (STJ). 

O acesso ao STJ faz-se mediante concurso 
curricular aberto a magistrados judiciais e do 
Ministério Público e outros juristas de 
reconhecido mérito e idoneidade cívica com, 
pelo menos, vinte anos de actividade 
profissional exclusiva ou sucessivamente na 
carreira docente universitária ou na advocacia 
(artigo 51º, 3, b), do EMJ). Vale por dizer que, 
para além da carreira na magistratura, o 
acesso ao STJ está reservado à docência 
universitária e à advocacia. 

Vem a propósito o pensamento do insigne 
Bastonário da Ordem dos Advogados Dr. Mário 
Raposo (que, além destas elevadas funções, 
desempenhou outras de idêntica importância, 
entre as quais a de Membro da Comissão de 
Reforma Judiciária, criada pelo Ministro 
Salgado Zenha, em Junho de 1974), o qual, a 
respeito do perfil e natureza do STJ, afirmou: 
«(…) Regressando (…) ao Supremo Tribunal de 
Justiça tenho como certo que ele é um 
supremo tribunal judicial e que, portanto, deve 
ser integrado predominantemente por juízes. E 
juízes são os de carreira. Isto não significa, 
claro está, que a e ele não devam ter acesso 
outros juristas, a começar pelos magistrados 
do Ministério Público, em termos idênticos aos 
agora estabelecidos na lei ordinária, em cuja 
sede o regime deve permanecer. Regime que 
não desponta de um mero favor concedido aos 
juízes. Se, usando de uma fórmula clássica, o 

juiz é o legislador dos casos concretos, a sua 
actividade não deixa de igual passo de ter uma 
função generalizante. (…) Pluralizado e, 
portanto, enriquecido pela presença de outros 
juristas, o Supremo Tribunal deve ser, 
predominantemente, um núcleo de julgadores 
com essa experiência específica. Será assim 
que melhor poderá cumprir o papel 
pedagógico, homólogo ao da doutrina, que a 
ele se pede e que dele se espera. (…) 
subsidiariamente, a garantia de acesso, em 
condições qualificadas, ao topo da carreira 
judiciária será um reforço da independência 
dos juízes.»  («A revisão constitucional e a 
independência dos juízes», in Revista da Ordem 
dos Advogados, Ano 42, Vol. II, pp. 336 a 338). 

À luz deste pensamento, que se crê ter sido 
vertido na lei vigente, a aludida norma (que 
neste segmento - al. b) do n.º 3 do art. 51.º - 
mantém a redacção original, conformada pela 
Lei n.º 21/85, de 30 de Julho) elege como 
concorrentes voluntários ao Concurso 
Curricular de Acesso ao Supremo Tribunal de 
Justiça, os juristas que o requeiram, de 
reconhecido mérito e idoneidade cívica com, 
pelo menos, vinte anos de actividade 
profissional exclusiva ou sucessivamente na 
carreira docente universitária ou na advocacia 
(contando-se também até ao máximo de cinco 
anos o tempo de serviço que esses juristas 
tenham prestado nas magistraturas judicial ou 
do Ministério Público). 

A admissão a este concurso curricular de 
juristas (não magistrados) exige a asseveração 
inequívoca de que o candidato, no exercício 
efectivo e estável da correspondente 
actividade profissional (docência universitária 
e/ou advocacia) durante o período legalmente 
indicado, se destacou claramente dentro do 
universo em que se moveu, incluindo entre os 
seus pares, emergindo como jurista eminente, 
capaz de profunda, aturada e adequada 
reflexão intelectual nas diversas áreas do 
direito e com uma superior aptidão para 
conferir necessária dimensão prática à 
reflectida exegese teórica (revelada, 
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designadamente, por concretas contribuições 
do candidato na produção de estudos ou 
projectos teóricos com repercussão material 
no plano legislativo e na organização e 
administração Justiça ou na estruturação de 
algum dos ramos de saber que a ela importam 
e também pela capacidade de relevantemente 
influenciar a doutrina e a jurisprudência). 
Como sublinhou o Ex.mo Sr. Conselheiro 
António Cardoso dos Santos Bernardino, então 
Vice-Presidente do CSM, na sessão do Plenário 
do CSM realizada em 30 de Janeiro de 2006, 
«(…) o conceito de “reconhecido mérito” 
carrega em si, a nosso ver, dois diferentes 
sentidos, posto que complementares: - o de 
intensidade – com o significado de mérito 
elevado, acentuado, de alto grau, que se 
evidencia no conjunto dos restantes 
profissionais académicos ou advogados; - o de 
notoriedade – significando o reconhecimento, 
a consideração, pela comunidade jurídica 
(magistrados, universitários, advogados e 
outros profissionais forenses, juristas em geral, 
etc.). É, pois, mister que, relativamente a 
qualquer candidato que se apresente ao 
concurso ao abrigo do art. 51º, n.º 3, al. b), do 
EMJ, se possa afirmar, sem margem para 
dúvidas, que, na qualidade em que se 
apresenta – seja, como docente universitário 
ou como advogado – o seu mérito é 
reconhecido, nos termos acabados de referir. 
(…)». 

Não se trata de criar uma exigência 
acrescida aos candidatos juristas (não 
magistrados) mas antes de nivelar, em termos 
materialmente idênticos, os candidatos das 
diversas proveniências, modelando o patamar 
a partir do qual se admite o exercício das 
funções de Juiz Conselheiro no Supremo 
Tribunal de Justiça, a mais alta instância da 
orgânica judicial portuguesa. 

Na verdade, aos candidatos magistrados 
exige-se um longo percurso profissional, 
calcorreado em duas instâncias (sabendo-se 
que, para o acesso à segunda delas, necessário 
será que tenham comprovado um mérito 

diferenciado entre os seus pares – artigos 46.º 
a 49.º do EMJ), ao longo de mais de três 
décadas, sempre dedicados à tarefa de 
administrar a justiça em nome do Povo, num 
exercício de progressivo amadurecimento que 
decanta a capacidade de ponderação dos 
factos e de interpretação normativa e a sábia 
aptidão para a aplicação, correcta e justa, da 
Lei ao caso concreto. Mesmo depois de 
alcançarem a possibilidade (conferida pela 
antiguidade, categoria e elevado mérito) de se 
candidatarem às funções de Juiz Conselheiro 
do Supremo Tribunal de Justiça, só os 
magistrados a quem seja reconhecido um 
percurso profissional de maior mérito têm a 
legítima expectativa de exercer aquelas 
distintas funções. 

Não se ignora que o exercício das funções 
de docência universitária (pressuposta 
durante vinte anos), normalmente aliada à 
investigação, aportará, em regra, um 
aprofundado estudo e conhecimento da Lei 
(frequentemente em ramos específicos do 
Direito) e da jurisprudência, bem como alguma 
experiência de resolução de casos concretos 
(mormente ao nível teórico), exigindo ainda 
uma postura de independência e 
imparcialidade.  

Mas bastará um impressivo currículo 
académico, onde se destaquem 
essencialmente dissertações de mestrado e 
doutoramento, para admitir o seu detentor ao 
concurso curricular do Supremo Tribunal de 
Justiça? 

Entende-se que não. 
Apesar das similitudes que possam 

apresentar umas e outras funções 
(essencialmente radicadas no conhecimento, 
na interpretação e no dizer do Direito), elas são 
bem diversas, o que é, desde logo, indiciado 
pela impossibilidade de um Juiz Conselheiro, 
sem acrescidos graus académicos, se 
candidatar às funções de Professor 
Catedrático (ou de Professor associado ou 
ainda de Professor auxiliar) a exercer em 
instituição universitária nacional (artigos 40.º, 



Outras deliberações 

 
148 

41.º e 41.º-A do Decreto-Lei n.º 207/2009, de 
31 de Agosto - Estatuto da Carreira Docente 
Universitária). De igual forma, não refere a lei 
e não foi essa a intenção do legislador, que aos 
titulares do grau de doutor ou de mestre em 
qualquer área do Direito, com vinte anos de 
actividade profissional exclusiva ou 
sucessivamente na carreira docente 
universitária ou na advocacia, deve ser, sem 
mais, reconhecido o “mérito absoluto” 
pressuposto para o acesso às funções de Juiz 
Conselheiro e, consequentemente, graduado o 
seu “mérito relativo” no acesso a tais funções. 

Se assim fosse, tendo apenas em linha de 
conta o número de titulares do grau de doutor 
(doutoramentos realizados e reconhecidos em 
Portugal) desde 1985 (ano em que foi 
publicado e entrou em vigor o EMJ), para não 
irmos mais longe, teríamos 488 potenciais 
candidatos ao concurso de acesso ao Supremo 
Tribunal de Justiça (dados disponíveis para 
consulta no sítio electrónico da DGEEC – 
Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e 
Ciência). 

As alterações que a carreira de docência 
universitária tem sofrido ao longo destes 
últimos anos, as profundas modificações que 
se vêm registando no ensino do Direito e nas 
condições de obtenção dos graus académicos, 
que proliferam (note-se que entre 1970 a 
1985, num período de 15 anos, foram 
realizados e reconhecidos em Portugal 24 
doutoramentos em Direito, ao passo que, 
desde então, num período com o dobro da 
duração, foram realizados e reconhecidos em 
Portugal 488 doutoramentos em Direito), bem 
como o elevado grau de especialização em 
áreas muito particulares da ciência jurídica e 
específicas, que a obtenção destes graus exige 
(que não garantirá, de todo e só por si, a 
experiência mundividente e a sábia 
ponderação de interesses em conflito exigida a 
quem decide, em última instância, sobre a 
liberdade e a fazenda do seu semelhante) 
sempre impediriam que a titularidade de graus 

académicos, per se, fosse condição suficiente 
para o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça. 

Desta feita, para que se reconheça ao 
jurista (docente universitário) o mérito 
necessário para a aceitação da sua 
candidatura às funções de Juiz Conselheiro do 
Supremo Tribunal de Justiça será essencial a 
demonstração de outras concretas valências 
(de que, a título exemplificativo, acima se deu 
nota) que não, única e simplesmente, o 
reconhecimento que obteve na academia 
(reconhecimento esse em que pontificam os 
graus de mestre e de doutor, já obtido, aliás, 
por diversos magistrados Judiciais e do 
Ministério Público em exercício de funções na 
primeira e na segunda instâncias, sem que tal 
lhes conceda a faculdade de se candidatarem 
às mais altas funções de um magistrado 
judicial). 

Dito isto, compraz-se o CSM com a 
pluralidade cultural e a mundividência 
potenciadas pela diversidade da proveniência 
dos candidatos ao STJ, o que constitui, 
inelutavelmente, um factor de equilíbrio 
interno e de vitalidade, numa instituição de 
referência da Justiça, construída por gerações 
de juízes que conformaram o seu intocado 
prestígio. 

Nesse contexto, o mérito dos juristas que 
se candidatam ao STJ não pode deixar de ser 
aferido em função do modelo, arquétipo 
histórico dos juízes dos supremos tribunais, 
nos quais sobrelevam a segurança de um longo 
exercício, a capacidade de decisão em elevado 
grau, na ponderação adequada entre os factos 
concretos, as construções metodológicas, os 
conhecimentos jurídicos de nível superior e o 
saber de experiência feito que permite a 
construção equilibrada de decisões ou a 
ponderação decisória. Nessa medida, os 
candidatos provenientes da docência 
universitária, como no caso, têm de 
substanciar o conceito normativo de 
«reconhecido mérito» na aceitação deste pela 
academia e restante comunidade jurídica. A 
primeira definida através dos graus conferidos 
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pela academia e a segunda pelo prestigiado 
reconhecimento da comunidade jurídica, no 
plano da expressividade e criatividade de 
posições jurídicas publicadas, valorizadas pela 
capacidade de cunhar a doutrina e a 
jurisprudência.  

Sobremaneira relevante é o contributo 
reflexivo académico nas áreas jurídicas de 
intervenção do STJ e a produção de trabalho 
jurídico que incida sobre a Justiça e as 
problemáticas que lhe estão agremiadas, 
influindo e marcando a jurisprudência ou 
intervindo na reflexão do judiciário. Tudo 
enformando um contributo de relevante 
merecimento ao mais alto Tribunal, a que está 
agregada uma qualidade de excelência. Senda 
que constitui uma exigência da sociedade e 
um dever do CSM.  

O exercício funcional no STJ convoca a 
técnica, mas também a capacidade de decisão 
em prazos adequados e razoáveis à 
especificidade do tribunal de última instância, 
a disciplina e o rigor construídos na dialética 
dos julgamentos, no humanismo dialógico, nos 
permanentes desafios de fazer a justiça 
concreta, a criar jurisprudência. Mais-valia 
que não se identifica necessariamente com 
uma carreira académica brilhante, mas 
distanciada da aplicação prática do direito, 
que aqui deve ser evidenciada, sempre 
enformada pela prudência na pesquisa das 
soluções justas e garantes da segurança 
jurídica.  

Reconhece-se que a aplicação prática do 
direito nem sempre estará distanciada e fora 
do alcance de um académico, como se 
assevera que a “criação de jurisprudência” é 
tributária das contribuições da doutrina, na 
passagem entre o caldeamento teórico e a 
síntese com a perspectiva prática: num 
supremo tribunal, tanto como a prática, 
importa o nível de reflexão teórica e doutrinal 
na investigação aplicada que permita a 
decisão de casos, mas também «fazer» 
jurisprudência que muitas vezes servirá de 

modelo para as instâncias e para a 
comunidade jurídica. 

Finalmente, crê-se que a determinação do 
«mérito absoluto», específico na finalidade do 
concurso, deverá ser enformada também pela 
natureza, duração e homogeneidade da 
actividade académica como critério de 
equiparação ao modelo do juiz do STJ que deve 
constituir um projecto total numa nova 
escolha de vida profissional, não compatível 
com a fragmentação na actividade ou índices 
de percurso funcional que permitam revelar 
dúvidas sobre a adesão a uma ideia de 
exclusividade. E, assim, uma actividade 
académica homogénea, contínua e 
tendencialmente exclusiva que deverá 
aproximar-se do tipo-padrão de juiz do STJ, 
não afectando o equilíbrio interno e 
permitindo alguma similitude e simetria na 
troca de experiências dos juízes do S.T.J. das 
diversas origens. 

Submetido à votação, obteve o seguinte 
resultado: a favor, 11 (onze) votos, dos 
Exmos. Srs. Presidente, Vice-Presidente, 
Dra. Cecília Agante, Dr. Jorge Raposo, Dr. 
Alexandre Sousa Machado, Dr. Pedro 
Pestana Bastos, Prof. Doutor Vera-Cruz 
Pinto, Dr. Gonçalo Magalhães, Dr. Nelson 
Fernandes, Dr. Artur Cordeiro, Dra. Maria 
João Barata dos Santos e contra, 4 (quatro) 
votos, dos Exmos. Srs. Dr. Vaz Rodrigues, Dr. 
Borges Pires, Dr. Pinto Leite e Prof. Doutor 
Cardoso da Costa.  

Nesta sessão, procedeu-se por voto 
secreto à tomada da deliberação tendo por 
objecto a admissão à graduação de cada um 
dos Exmos. Srs. Candidatos nos termos do 
art.º 51.º, n.º 3 alínea b) do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais que se apresentaram 
ao XIV Concurso Curricular de Acesso ao 
Supremo Tribunal de Justiça. 

68. Na mesma sessão do Plenário de 04-
11-2014, apreciada a situação dos Juízes 
Portugueses em exercício de funções na 
República Democrática Popular de Timor-
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Leste, foi deliberado por unanimidade emitir 
o seguinte comunicado:  

«1) O Conselho Superior da Magistratura 
de Portugal concedeu autorização, a pedido 
das autoridades da República de Timor-Leste, 
para que sete Magistrados Judiciais 
exercessem funções naquele País, ao abrigo de 
Protocolos Internacionais de Cooperação. 

2) O Governo da República Democrática de 
Timor-Leste, por resolução de 31 de Outubro 
de 2014 e publicada em 3 de Novembro, 
decidiu expulsar cinco dos sete Juízes 
Portugueses que se encontram a exercer 
funções em Timor-Leste. 

3) O Conselho Superior da Magistratura 
tendo tomado conhecimento da referida 
decisão do Governo de Timor-Leste, deliberou 
revogar, com efeitos imediatos, as 
autorizações concedidas a todos os sete Juízes 
que se encontram em Timor-Leste e, em 
consequência, determinar que todos 
regressem a Portugal.  

4) O Conselho Superior da Magistratura 
reafirma publicamente a competência dos 
Juízes portugueses recrutados e escolhidos 
pelo Estado de Timor-Leste». 

69. Na sessão do Plenário de 11-11-
2014, foi aprovado o Aviso de abertura do 
4.º Concurso Curricular de Acesso aos 
Tribunais da Relação, tendo sido proferida a 
seguinte fundamentação: “O Conselho 
Superior da Magistratura reconhece a 
crescente distribuição processual de 
recursos, a complexidade das matérias e, 
sobretudo, o significativo incremento da 
impugnação da matéria de facto, que 
aumenta o dispêndio de tempo na 
apreciação recursiva das decisões finais. 
Também a alteração da área de 
competência dos Tribunais de Relação 
resultante da LOSJ, o agravamento das 
condições de trabalho e o acréscimo de 
processos de elevada ou especial 
complexidade que determinam a afectação 
em exclusividade do relator e a sua 

consequente retirada do circuito da normal 
distribuição têm contribuído para o 
agravamento da insuficiência de número de 
juízes a exercer funções nos Tribunais da 
Relação. Porém, consciente da 
inexequibilidade prática da realização de 
um concurso curricular com a abrangência 
necessária ao provimento dos quadros das 
Relações com a dotação adequada de 
efectivos, opta pela abertura de 40 vagas, 
número limite que se lhe afigura 
comportável face aos indispensáveis 
procedimentos concursais e graduativos 
impostos estatutariamente. Determinando 
o consequente chamamento de 80 
candidatos, implicará um acrescido esforço 
para, em tempo útil, concluir todo o 
processo concursal. Escolha que não 
posterga a possibilidade deste CSM 
ponderará, em função das circunstâncias, a 
abertura imediatamente subsequente de 
novo concurso curricular». 

70. Na sessão do Conselho Permanente 
de 18-11-2014, apreciado o expediente 
apresentado pela Exma. Senhora Juíza de 
Direito, Dra. Teresa Maria de Melo Madaíl, 
representante do C.S.M. junto da Comissão 
de Acompanhamento dos Auxiliares de 
Justiça, relativamente à implementação do 
sistema informático para nomeação dos 
Administradores Judiciais, foi deliberado 
designar os Exmos. Srs., Vogal Distrital de 
Lisboa, Juiz de Direito Dr. Artur José 
Carvalho de Almeida Cordeiro e o Juiz 
Secretário do Conselho Superior da 
Magistratura, Juiz de Direito Dr. Joel 
Timóteo Ramos Pereira para apreciarem o 
funcionamento da referida aplicação. 

71. Na sessão do Plenário de 09-12-
2014, Apreciado o expediente apresentado 
pelo Exmo. Senhor Presidente do Tribunal 
da Relação de Guimarães, Dr. António 
Alberto Rodrigues Ribeiro, relativamente à 
necessidade de implementação da secção 
social naquele Tribunal, foi deliberado por 
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unanimidade concordar com o teor da 
proposta da Exma. Sra. Juíza 
Desembargadora Dra. Cecília Agante, que 
aqui se dá por integralmente reproduzida e, 
em consequência, nos termos do artigo 67.º 
da L.O.S.J., atendendo ao volume e à 
complexidade do serviço, deliberou a 
instalação de uma secção social no Tribunal 
da Relação de Guimarães. 

72. Na sessão do Plenário 
Extraordinário de 16-12-2014, foi 
deliberado, por maioria, designar o Exmo. 
Sr. Inspector Judicial, Juiz Desembargador 
Dr. Paulo Jorge Tavares Fernandes da Silva, 
como Inspector-Coordenador para o 
próximo triénio. 

73. Na sessão do Conselho Permanente 
de 13-01-2015, foi deliberado aprovar o 
seguinte louvor: «Tendo a Exma. Senhora 
Juíza de Direito Auxiliar na Relação Dra. 
Albertina Maria Gomes Pedroso cessado as 
funções como Chefe de Gabinete de Apoio 
ao Vice-Presidente e aos Membros, o 
Conselho Superior da Magistratura 
manifesta o louvor público das elevadas 
capacidades técnicas, sentido de lealdade, 
dever, zelo, dedicação, cooperação, espírito 
de iniciativa e inexcedível dinamismo com 
que a Exma. Juíza desempenhou aquelas 
funções, no complexo período da 
implementação da nova Organização do 
Sistema Judiciário, durante o qual 
igualmente representou este Conselho com 
particular e relevante empenho, com que 
honrou este Órgão.». 

74. Na sessão do Plenário de 20-01-
2015, foi deliberado nomear o Exmo. Juiz 
Desembargador Dr. José Manuel Ferreira de 
Araújo Barros, do Tribunal da Relação do 
Porto, como Inspector Judicial deste 
Conselho, em comissão de serviço ordinária, 
de natureza judicial, por um período de 3 
anos. 

75. Na sessão do Plenário de 03-02-
2015, foi deliberado concordar com a 
proposta apresentada pelo Exmo. Senhor 
Juiz Conselheiro, Vice-Presidente do 
Conselho Superior da Magistratura, Dr. 
António Joaquim Piçarra, e apresentar ao 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior 
da Magistratura, a proposta de nomeação 
de Adjunta do Gabinete de Apoio, nos 
termos do disposto no n.º 5, do artigo 19.º, 
da Lei nº 36/2007, de 14 de Agosto, da 
Exma. Senhora Juíza de Direito Auxiliar no 
Tribunal da Relação de Coimbra, Dra. Maria 
Inês Carvalho Brasil de Moura, com efeitos 
a partir de 4 de Fevereiro de 2015, inclusive. 

75. Na mesma sessão, foi deliberado 
unanimidade delegar nos termos do 
disposto no art.º 158.º, n.º 1, al. c) e d) e n.º 
3, da Lei n.º 62/2013, de 25 de Agosto, nos 
Exmos. Senhores Juízes Presidentes de 
Comarca os poderes de autorização de 
ausência e de residência diversa da sede da 
secção da Instância em que o Juiz se 
encontre colocado (domicílio necessário 
estatuído no n.º 1, do art.º 8.º, do Estatuto 
dos Magistrados Judiciais), quer a mesma se 
situe dentro ou fora da área da Comarca, 
tendo por critério a conveniência para o 
serviço, presumindo-se haver 
inconveniência quando a distância seja 
superior a 100 km e/ou a duração da 
deslocação seja superior a 1 (uma) hora. A 
delegação relativa à a al. c), do n.º 1, do art.º 
158.º, da Lei n.º 62/2013 circunscreve-se, 
até que o CSM assuma o processamento do 
vencimento dos Juízes de Primeira 
Instância, às faltas previstas no artigo 10.º 
do Estatuto dos Magistrados Judiciais. 

76. Na sessão de 03-03-2015 foi 
deliberado por unanimidade concordar com 
o parecer elaborado pela Exma. Senhora 
Chefe de Gabinete, Juíza de Direito Auxiliar 
do Tribunal da Relação, Dra. Ana de Azeredo 
Coelho e pela Exma. Adjunta do Gabinete de 
Apoio ao Vice-Presidente e Membros deste 
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Conselho, Juíza de Direito Auxiliar do 
Tribunal da Relação, Dra. Maria Inês Moura, 
relativamente a fixação de objectivos 
estratégicos e processuais. 

77. Na mesma sessão, apreciado o 
expediente apresentado pela Procuradoria-
Geral da República e do estudo e proposta 
de deliberação elaborados pelo Exmo. 
Senhor Vogal do C.S.M., Dr. Gonçalo Oliveira 
Magalhães acerca do agendamento de 
diligências e a conveniência de concertação 
de agendas entre Magistrados Judiciais e do 
Ministério Público, foi deliberado por 
unanimidade concordar com as propostas 
apresentadas por aquele Exmo. Sr. Vogal. 

78. Ainda na mesma sessão, apreciada 
a proposta sobre implementação do sistema 
de videoconferência no C.S.M., elaborada 
pelo Exmo. Senhor Juiz Secretário, Dr. Joel 
Timóteo Ramos Pereira, foi deliberado por 
unanimidade remeter a apreciação desta 
proposta para os grupos de trabalho 
constituídos para reverem o Regulamento 
Interno do Conselho Superior da 
Magistratura e o Regulamento das 
Inspecções Judiciais, sem prejuízo da 
utilização do equipamento instalado nas 
comunicações em que tal se revele 
necessário ou conveniente. 

79. Na mesma sessão, apreciada a 
informação elaborada pelo Exmo. Senhor 
Juiz Secretário, Dr. Joel Timóteo Ramos 
Pereira, como representante do Conselho 
Superior da Magistratura na Comissão para 
a Coordenação da gestão dos dados 
referentes ao Sistema Judicial, foi 
deliberado por unanimidade agradecer a 
excelente e desenvolvida Informação e 
remetê-la para apreciação do Grupo de 
Trabalho aprovado constituir na Sessão 
Extraordinária do Plenário do Conselho 
Superior da Magistratura, de 23 de 
Setembro de 2014, mandatando-se o Exmo. 

Sr. Vice-Presidente para definir a 
constituição deste. 

80. Na mesma sessão de 03-03-2015, 
Apreciado o expediente apresentado pela 
Associação Sindical de Juízes Portugueses, 
foi deliberado por maioria aprovar a 
proposta de deliberação elaborada pelo 
Exmo. Senhor Vogal do C.S.M., Dr. Artur 
Cordeiro, relativamente aos critérios de 
preferência para frequência de Acções de 
Formação. 

81. Ainda na mesma sessão de 03-03-
2015, apreciada a proposta do Exmo. 
Senhor Juiz Secretário do CSM, Dr. Joel 
Timóteo Ramos Pereira e as informações 
juntas pelo Exmo. Senhor Director dos 
Serviços Administrativos e Financeiros do 
CSM, relativamente à atribuição de plafond 
de comunicações móveis aos Exmos. 
Inspectores Judiciais e aos Exmos. Juízes 
Presidentes dos Tribunais de Comarca, foi 
deliberado por unanimidade concordar com 
o teor da mesma. 

82. Foi igualmente deliberado por 
unanimidade informar que o Conselho 
Superior da Magistratura não vê interesse 
naquela redução do período de estágio do 
30º Curso Normal de Formação de 
Magistrados. 

83. Na mesma sessão, apreciado o 
parecer elaborado pelo Exmo. Senhor 
Adjunto do Gabinete de Apoio ao Vice-
Presidente e aos Membros do CSM, Dr. 
Carlos Gabriel Donoso Castelo Branco, 
referente às “Férias pessoais dos Juízes – Lei 
aplicável – Férias vencidas em 01/01/2015”, 
foi deliberado por unanimidade concordar 
com o teor do mesmo. 

84. Na sessão do Plenário de 14-04-
2015 foi deliberado circular por todos os 
Exmos. Senhores Juízes de Direito que «de 
acordo com o actual regime legal das 
licenças sem retribuição, constante dos arts. 
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280 a 283 da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20.06,  aplicável aos 
magistrados judiciais por via da remissão 
feita pelo art. 32 do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, os magistrados 
judiciais que beneficiem de licença sem 
retribuição de duração inferior a um ano, 
para acompanhamento do cônjuge 
colocado no estrangeiro, bem como para o 
exercício de funções em organismos 
internacionais ou de licença fundada em 
circunstâncias de interesse público, uma vez 
cessada essa situação, ficam em situação de 
disponibilidade, podendo ser destacados 
como auxiliares, designadamente no âmbito 
dos quadros complementares, nos termos 
previstos no art. 80 do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, até ao movimento 
judicial subsequente, no qual serão 
colocados no lugar que neste lhes couber, 
por essas vias se conformando o direito à 
ocupação de “um” lugar que lhes é conferido 
pelo n.º 4 do art.º 282.º». 

85. Na mesma sessão, o Exmo. Sr. 
Presidente solicitou aos Exmos. Srs. 
Conselheiros que fosse apreciado um texto 
apresentado pelo Exmo. Sr. Vice-Presidente 
relacionado com o “dever de reserva”, 
atenta a intervenção de alguns Srs. Juízes 
na discussão pública relativa a decisões 
judiciais, a factos ainda em investigação ou 
passiveis de a ela serem sujeitos, bem como 
a sua intervenção nas denominadas “redes 
sociais”, tendo sido deliberado por 
unanimidade concordar com o teor da 
mesma e circular o mesmo para 
conhecimento pelos Exmos. Srs. Juízes e da 
população em geral e que é do seguinte 
teor:  

«1.  Na sua Sessão Plenária de 11 de Março 
de 2008, o Conselho Superior da Magistratura 
debateu implicações concretas do dever de 
reserva dos magistrados judiciais, tendo 
deliberado explicitar que:  

I – Os valores protegidos e o fundamento 
do dever de reserva, para além das áreas de 
reserva ou segredo acauteladas pela Lei, são a 
protecção da imparcialidade, da 
independência, da dignidade institucional dos 
tribunais, bem como da confiança dos 
cidadãos na justiça, e do respeito pelos direitos 
fundamentais, em conjugação com a liberdade 
de expressão.  

II – Salvaguardados os segredos de justiça, 
profissional e de Estado bem como a reserva de 
vida privada, os juízes podem dar todas as 
informações sobre as decisões e seus 
fundamentos.  

III – O dever de reserva abrange, na sua 
essência, as declarações ou comentários 
(positivos ou negativos), feitos por juízes, que 
envolvam apreciações valorativas sobre 
processos que têm a seu cargo.  

IV - Todos os juízes, mesmo que não sejam 
os titulares dos processos, podem ser agentes 
da violação do dever de reserva. 

V – O dever de reserva tem como objecto 
todos os processos pendentes e aqueles que 
embora já decididos de forma definitiva, 
versem sobre factos ou situações de 
irrecusável actualidade.  

VI – Não estão abrangidos no dever de 
reserva nem a apreciação de decisões 
decorrente do exercício de funções docentes 
ou de investigação de natureza jurídica, nem 
os comentários de natureza científica, estes 
depois do trânsito da decisão comentada.  

VII – O Direito de Resposta está abrangido 
pelo nº 1 do artigo 12º do EMJ desde que 
exceda o âmbito do nº 2 da mesma norma. 

 
2. Tem sido questionado publicamente 

através dos meios de comunicação social o 
conteúdo do dever de reserva dos Juízes 
enquanto interventores na discussão pública 
relativa a decisões judiciais, a factos em 
investigação ou passíveis de a ela serem 
sujeitos ou, mesmo, a situações que poderão 
vir a suscitar a intervenção dos tribunais.  



Outras deliberações 

 
154 

3. Neste contexto, entende-se 
adequado que o Conselho Superior da 
Magistratura reitere aquela sua deliberação e 
relembre aos Juízes e a todos os cidadãos que 
o especifico estatuto dos magistrados judiciais 
lhes impõe deveres que constituem limitações 
não aplicáveis à generalidade dos cidadãos.  

4. Essas limitações exprimem-se com 
particular acuidade quanto ao comentário 
público de decisões judiciais, mesmo para os 
juízes que não são titulares do respectivo 
processo, como naquela deliberação se 
sublinha, excepcionados os casos nela 
mencionados quanto ao exercício de funções 
docentes ou a comentários de natureza 
científica.  

5. Mais se afigura adequado sublinhar 
que a intervenção ou comentário pelos Juízes 
no espaço público tem dimensões que se vão 
actualizando, impondo um cuidado criterioso 
com o nível de publicidade a que podem ser 
sujeitas. Nomeadamente, assume particular 
relevância e exige especial cuidado a 
expressão através das denominadas redes 
sociais.» 

86. Na sessão do Conselho Permanente 
de 28-04-2015, apreciado o expediente 
apresentado pelo Exmo. Senhor Presidente 
da Comarca de Faro, Dr. Sénio Manuel dos 
Reis Alves, em que solicita informação 
relativamente às comunicações efectuadas 
por correio electrónico entre os Exmos. 
Juízes Presidentes e os Exmos. Juízes de 
Direito, foi deliberado por unanimidade 
concordar com a proposta da Exma. Sr. 
Vogal, Dra. Maria João Barata dos Santos. 

87. Na sessão do Plenário de 05-05-
2015 foi deliberado aprovar a proposta 
elaborada pelo Exmo. Senhor Juiz 
Secretário do Conselho Superior da 
Magistratura, Dr. Joel Timóteo Ramos 
Pereira, referente ao Movimento Judicial 
Ordinário de 2015 – aviso do movimento 
judicial ordinário de 2015. 

88. Na mesma sessão, foi deliberado 
ratificar o despacho do Exmo Senhor Vice-
Presidente de 27 de abril de 2015 que 
estabeleceu os critérios de substituição do 
Juiz Presidente do Tribunal de Comarca nas 
suas faltas e impedimentos. 

89. Bem como, na mesma sessão, foi 
deliberado aprovar o estudo apresentado 
pelo Exmo. Senhor Vogal do Conselho 
Superior da Magistratura, Juiz de Direito, 
Dr. Gonçalo Oliveira Magalhães referente à 
repercussão de incapacidades funcionais 
não determinadas por acidente de serviço 
nem doença profissional no exercício das 
funções de Magistrado Judicial, o qual ficou 
anexo à respectiva acta (9/2015). 

90. Na mesma sessão de 05-05-2015 
foi deliberado nomear o Exmo. Juiz de 
Direito Dr. Vítor Manuel Leitão Ribeiro, da 
Instância Central de Guimarães, 2ª Secção 
Cível, Juiz 4 e actualmente em comissão de 
serviço no C.O.J., como Inspector Judicial 
deste Conselho, em comissão de serviço 
ordinária, de natureza judicial, por um 
período de 3 anos. 

91. Na mesma sessão, apreciado o 
expediente – informação apresentada pelo 
Exmo. Senhor Juiz Secretário do Conselho 
Superior da Magistratura, Dr. Joel Timóteo 
Ramos Pereira, relativamente à “Condição 
de divulgação de deliberações do CSM e 
actos de comunicação do CSM”, foi 
deliberado por maioria, com o voto de 
vencido do Exmo. Sr. Prof. Doutor Vera-Cruz 
Pinto, concordar com o teor da mesma (o 
Exmo. Sr. Prof. Doutor Vera-Cruz Pinto, 
proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Não votei favoravelmente o ponto 1 - 
comunicação do C.S.M. - porque especifica 
uma deliberação em que votei vencido”). 

92. Ainda na mesma sessão de 05-05-
2015, apreciado o expediente apresentado 
pela Exma. Chefe de Gabinete do GAVPM., 
Dra. Ana de Azeredo Coelho, referente ao 



DELIBERAÇÕES 

 

 
Boletim Informativo CSM | s5 #1 fev16 | 155 

pedido da RTP em que requer informações 
para realização de reportagem sobre 
situações de ameaças a Juízes em 
consequência de exercício de funções, foi 
deliberado por unanimidade informar que o 
Conselho Superior da Magistratura abstém-
se de se pronunciar, cabendo a cada Exmo. 
Sr. Juiz a decisão sobre a possibilidade, 
adequação, pertinência e forma de 
participar e, em caso afirmativo, desde que 
ao abrigo dos preceitos, princípios e deveres 
estatutários. 

93. Na sessão do Conselho Permanente 
de 26-05-2015, foi deliberado por 
unanimidade concordar com o Parecer 
elaborado pelo Exmo. Sr. Adjunto do 
Gabinete de Apoio deste Conselho, Dr. Nuno 
de Lemos Jorge, sobre o efeito da 
aposentação em procedimento disciplinar 
contra oficial de justiça. 

94. Na sessão do Conselho Permanente 
de 09-06-2015 foi deliberado, comunicar 
aos Exmos. Senhores Inspectores Judiciais, 
para observarem nos futuros relatórios de 
inspecção o teor da deliberação do 
Conselho Permanente de 25.05.2010 e 
ainda do Plenário Extraordinário de 
23.05.2014, do seguinte teor: 

“Tal como foi colocada a questão pela 
Exm.ª Juiz de Direito, impõe-se averiguar o que 
verdadeiramente distingue a “advertência não 
registada” da “advertência registada”, 
nomeadamente no tocante aos efeitos de tais 
penas. 

Como o próprio nome indica, a diferença 
entre as duas modalidades da pena que é a 
“advertência” reside na existência ou não do 
seu registo [afastamo-nos aqui do 
entendimento seguido pelo STA no seu 
acórdão de 30.04.2009 (proc.º 0532/08, 
disponível em http://www.dgsi.pt) segundo o 
qual as penas de advertência serão sempre não 
registadas].  

A advertência é uma pena que se esgota 
em si, ou seja, a partir do momento em que é 

decidida e transita, considera-se 
efectivamente aplicada. O registo, como tal, é 
meramente acessório. 

Decidir não registar a infracção apenas 
pode ter um sentido: o órgão decisor não 
pretende que tal condenação seja tomada em 
consideração em futuros processos 
disciplinares ou em futuras avaliações de 
mérito posto que quem os vier a apreciar não 
terá conhecimento, pelo registo, de tais 
condenações. Diferente será o caso da 
advertência registada pois, por natureza, será 
mantida em registo para daí serem retiradas as 
devidas considerações. 

Porém, não existe um registo autónomo 
para as sanções disciplinares, à semelhança de 
um Registo Criminal. As sanções disciplinares 
são registadas no processo individual de cada 
Juiz, no qual são mantidas todas as 
informações profissionais relevantes, 
incluindo as de natureza disciplinar. Neste 
constam, além do mais, referências a todos os 
processos disciplinares instaurados, tenham 
merecido provimento e consequente 
condenação, tenham sido arquivados. 

A legitimidade para manter tal registo não 
é beliscada pela definição da “advertência não 
registada” ou pela circunstância do processo 
ter sido arquivado. Com efeito, impõe-se ao 
órgão de gestão disciplinar manter memória 
da sua actuação até para prevenir a repetição 
de julgados (por exemplo, ser apresentada 
nova queixa por factos já apreciados em 
anterior processo de natureza disciplinar). 
Porém, a restrição será reflectida na 
impossibilidade de utilização desse registo, 
seja em avaliações de mérito posteriores, seja 
em novos procedimentos disciplinares.  

Fazendo um paralelo com o Registo 
Criminal (Lei. n.º 57/98, de 18.08), também 
este encerra a possibilidade de as condenações 
não serem tidas em consideração, senão para 
fins criminais (art.º 17.º) mas, mais importante 
que isso, permite a eliminação do registo de 
condenações passado que seja um 
determinado período (art.º 15.º). E em que é 
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que isto se traduz? No momento da decisão, 
por via do Certificado do Registo Criminal, o 
julgador não tem acesso ao historial criminal 
do arguido que se encontra perante si. Mas isso 
não faz com que as condenações passadas não 
existam, apenas que terão que ser conhecidas 
através de outro meio idóneo. E se o arguido, 
por exemplo, relatar com credibilidade que foi 
condenado num passado remoto e até cumpriu 
a respectiva pena de prisão, o Tribunal não vê 
vedada a possibilidade de conhecer dessa 
condenação.  

Então, lendo as normas disponíveis sobre a 
matéria no Estatuto dos Magistrados Judiciais, 
nada obsta a que seja mantido um registo 
administrativo dos processos disciplinares 
instaurados e referência à conclusão final. O 
que não pode é tal registo ser tido em conta, 
em futuros processos disciplinares ou de 
avaliação de mérito. E, na prática, assim 
acontece posto que ao iniciar um processo 
(disciplinar ou de mérito) o Exm.º Inspector 
solicita aos serviços do Conselho Superior da 
Magistratura a ficha biográfica e de registo 
individual disciplinar do Juiz inspeccionado ou 
averiguado, e na certidão correspondente que 
lhe é entregue não constam referências a 
sanções de advertência não registada, nem a 
processos disciplinares arquivados (posto que 
tal arquivamento revela apenas a inexistência 
de matéria susceptível de imputar 
responsabilidade disciplinar ao mesmo).  

Pede a Exm.ª Juiz de Direito que seja 
expurgada do seu Certificado de Registo 
Individual qualquer menção à instauração de 
processos disciplinares. É, pois, de deferir tal 
pretensão. Ou seja, sem prejuízo da 
manutenção no sistema informático do registo 
biográfico o historial dos processos e suas 
decisões, tal não poderá ser certificado. Desta 
forma, quando for pedido um “Certificado de 
Registo Individual” da Exm.ª Juiz de Direito ….., 
do mesmo nada constará relativamente à 
matéria disciplinar. Seja tal registo pedido pela 
própria ou pelo Exm.º Inspector que tenha a 

seu cargo a instrução de qualquer processo 
relativo à Juiz requerente. 

Tendo em consideração este 
entendimento, mais simples se torna 
compreender a decisão que agora 
explanaremos quanto ao cúmulo de penas 
requerido, no sentido de ser aplicada uma pena 
única de advertência. Conforme acima já 
enunciámos, a advertência é uma pena que se 
esgota em si, ou seja, a partir do momento em 
que é decidida e transita, considera-se 
efectivamente aplicada, na medida em que “a 
pena de advertência consiste em mero reparo 
pela irregularidade praticada ou em 
repreensão destinada a prevenir o magistrado 
de que a acção ou omissão é de molde a causar 
perturbação no exercício das funções ou de 
nele se repercutir de forma incompatível com 
a dignidade que lhe é exigível”. 

Mas o facto de não ser registada nenhuma 
das penas aplicadas importa que, ao decidir a 
segunda, o decisor não tome em consideração 
a primeira. A decisão é tomada como se a 
anterior não existisse.” 

1) “A supressão dos registos que, com 
idêntica menção (referência a processo 
arquivado), constem dos registos individuais 
de outros Magistrados Judiciais;  

2) Sem prejuízo de ser mantido um registo 
informático dos processos disciplinares e/ou 
inquéritos arquivados, a informação pública 
ou transcrita em certidões ou declarações 
emitidas não pode conter qualquer menção 
aos mesmos ou ao seu resultado.”  

95. Na sessão do Plenário de 16-06-
2015, apreciado o documento resultante do 
consenso obtido pelos Exmos. Senhores 
Vogais Juízes, após a apreciação de diversas 
propostas apresentadas no âmbito do Plano 
de Comunicação do Conselho Superior da 
Magistratura, foi deliberado por 
unanimidade concordar com o mesmo e 
considerar o mesmo como plano de 
orientação, que aqui se dá por 
integralmente reproduzido, sendo 
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Coordenador do mesmo o Exmo. Senhor 
Vice-Presidente. 

96. Na mesma sessão, apreciada a 
proposta apresentada pelo Exmo. Senhor 
Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura Judicial e pelo Presidente do 
Tribunal de Recurso da República 
Democrática de Timor-Leste, relativamente 
à colaboração entre o C.S.M. de Portugal e 
o Tribunal de Recurso da República 
Democrática de Timor-Leste, procedendo-
se à audição dos Exmos. Srs. Conselheiros 
que se pronunciaram sobre esta matéria (no 
decurso desta discussão, saiu da sala o 
Exmo. Sr. Prof. Doutor Eduardo Vera-Cruz 
Pinto), foi deliberado por unanimidade, face 
à mui recente ocorrência dos factos 
apreciados na sessão do Plenário de 05-11-
2014, diligenciar-se junto de S.ª Ex.ª o 
Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros 
e/ou de S.ª Ex.ª a Senhora Ministra da 
Justiça para informação sobre a posição do 
Governo Português relativamente à 
cooperação em matéria da justiça do Estado 
da República Portuguesa com o Estado da 
República Popular de Timor-Leste. 

97. Ainda na mesma sessão de 16-06-
2015, tendo por referência o parecer 
elaborado pelo Exmo. Sr. Adjunto do 
GAVPM Juiz de Direito Nuno de Lemos Jorge 
relativo ao processamento de ajudas de 
custo e subsídio de transporte após a 
entrada em vigor da LOSJ, foi deliberado, 
por unanimidade: (i)) concordar com as 
conclusões gerais i., ii., v., vi., vii., viii. e ix. 
do referido parecer; (ii)) quanto à conclusão 
geral iii. do referido parecer, concordar com 
a mesma, mas apenas quando a secção 
tenha sido temporariamente deslocalizada 
da sua sede legal por despacho ministerial, 
publicado após a abertura do Movimento 
Judicial pelo qual o magistrado judicial foi 
colocado ou destacado, e já não quando a 
deslocalização ocorreu em momento 
anterior, por via legal, uma vez que em tais 

situações não ocorre quebra da expectativa 
criada relativamente ao município em que 
seria exercida a função; (iii)) quanto à 
conclusão iv., concordar com a mesma no 
que tange ao cálculo das ajudas de custo, 
por dias sucessivos, nos termos do n.º 4 do 
art. 8.º do DL n.º 106/98, de 24 de Abril, 
desde o primeiro dia em que o juiz exerce 
funções na secção deslocalizada, e relegar 
para o momento em que for discutido o 
direito a ajudas de custo pelos juízes que 
exercem funções nos quadros 
complementares a deliberação quanto a 
saber se deve aplicar-se o limite de tempo 
previsto no art. 12.º, n.º 1, do DL n.º 106/98, 
de 24 de Abril, ou se não há limite de tempo. 

98. Na sessão do Plenário 
Extraordinário de 22-06-2015 foi 
deliberado aprovar por maioria, com a 
abstenção dos Exmos. Srs., Dr. Gonçalo 
Magalhães, Dr. Nelson Fernandes e Dr. Artur 
Cordeiro, o teor do Relatório (Parecer) Final 
do Júri do IV Concurso Curricular de Acesso 
aos Tribunais da Relação. Na acta ficaram 
expressas as declarações de voto do Exmo. 
Senhor Vice-Presidente (subscrita pelos 
Exmos. Srs. Presidente, Dr. Jorge Raposo, 
Dra. Maria João Barata dos Santos, Dr. 
Nelson Fernandes e Dr. Borges Pires), pelo 
Exmo. Sr. Dr. Gonçalo Magalhães e pelo 
Exmo. Sr. Dr. Artur Cordeiro. 

99. Na sessão do Plenário de 07-07-
2015 foi deliberado por unanimidade 
aprovar as propostas de lista dos locais de 
formação do 2.º Ciclo, respeitante aos 
Auditores de Justiça do 31.º Curso Normal 
de Formação para os Tribunais Judiciais, 
bem como o pedido de nomeação dos novos 
formadores. 

100. Na mesma sessão, o Exmo. Senhor 
Vice-Presidente declarou que «após a 
realização do Encontro Luso-Espanhol de 
Conselhos em Sintra, entre o Conselho 
Superior da Magistratura e o Consejo 
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General del Poder Judicial de Espanha, 
subordinado ao tema “Sistemas Judiciários 
em Cooperação Organização, 
Independência, Reconhecimento de 
Decisões”, em que estiveram presentes os 
respectivos Presidentes, Vogais e diversos 
Juízes de ambos os países, congratula--se 
pelo modo elevado como o mesmo 
decorreu, pela troca de ideias e opiniões 
positivas a que deu lugar. Mais propôs que 
se manifestasse à Câmara Municipal de 
Sintra o agradecimento pela forma 
empenhada e hospitaleira como recebeu 
este evento, o que foi aprovado por 
unanimidade. 

101. Na mesma sessão, foi deliberado 
por unanimidade, na sequência do 
expediente junto, propor ao Exmo. Sr. 
Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura, nos termos do art.º 19.º, da 
LOFCSM, a nomeação como Adjunto do 
Gabinete de Apoio do Conselho Superior da 
Magistratura, o Exmo. Sr. Juiz de Direito, Dr. 
Ruben Jorge Marques Morais de Oliveira, 
em regime de acumulação com as funções 
de Juiz de Direito, com redução de serviço 
no Tribunal de 75%. 

102. Foi ainda deliberado por 
unanimidade concordar com o parecer 
elaborado pelo Exmo. Senhor Adjunto do 
GAVPM, Dr. Nuno de Lemos Jorge, 
relativamente à remuneração dos Exmos. 
Senhores Juízes colocados na Instância 
Local que asseguram o serviço de Instrução 
Criminal em resultado de distribuição de 
serviço – Remuneração – Instância Local – 
Índice 175 – Índice 220 – Instrução 
Criminal – Distribuição de serviço. 

103. Na sessão do Plenário de 14-07-
2015, foi tomada por unanimidade a 
seguinte deliberação, referente aos pedidos 
de autorização para o exercício de docência 
de natureza jurídica, formulados por 
Magistrados Judiciais (não jubilados): 

O descomedido número de magistrados 
judiciais que requer autorização para o 
exercício de actividades de docência de 
natureza jurídica impõe assunção de medidas 
de gestão que salvaguardem o interesse 
público da administração da justiça.  

As soluções normativas, constitucional e 
estatutariamente, acolhidas sobre a matéria 
não podem deixar de ponderar-se e 
harmonizar-se com os princípios jurídicos, 
interesses objectivos e direitos contrapostos 
também constitucionalmente consagrados, 
como sejam a garantia do acesso à justiça e o 
inalienável direito dos cidadãos a verem 
dirimidas pelos tribunais as suas pretensões 
segundo processo equitativo e em prazo 
razoável.  

Ademais, o novo regime de organização do 
sistema judiciário continua a gerar desafios e 
a exigir o empenho e o esforço de todos, 
designadamente dos magistrados judiciais, 
podendo a eficiência do serviço não 
contemplar eventual dispersão com o exercício 
de actividades de natureza diversa da 
jurisdicional, desde logo se representarem 
prejuízo para a administração da justiça.  

Por outro lado, só uma apreciação 
criteriosa das situações que, amiúde, são 
colocadas à decisão deste CSM poderá 
assegurar uma paridade de tratamento de 
todos os magistrados judiciais. 

Estes considerandos determinam a 
definição de um procedimento prévio ajustado 
a dotar o Plenário de elementos de facto que 
sustentem um juízo sobre o estado do serviço 
a cargo do juiz requerente.  

Assim, determina-se:  
1. A comunicação do requerimento do 

magistrado judicial ao Juiz Presidente do 
Tribunal da Relação ou do Tribunal da 
Comarca, conforme aquele seja deduzido por 
Juiz Desembargador ou Juiz de Direito, com a 
solicitação de informação sobre: 

•  volume processual pendente 
•  dilação de agendamento 
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•  número de decisões finais nos 
antecedentes seis meses; 

2. A emissão de parecer sobre o eventual 
prejuízo do requerido para o serviço. 

3. Coligidos esses elementos, a elaboração 
de proposta pelo Vogal da área de 
competência territorial do Tribunal de Relação 
a que pertence a Relação / Comarca onde o 
requerente exerce funções. 

Mais se determina a divulgação desta 
deliberação.» 

104. Na mesma sessão, sob proposta do 
Exmo. Senhor Vice-Presidente, Juiz 
Conselheiro António Joaquim Piçarra foi 
aprovada a atribuição do seguinte louvor: 
«No momento em que o Juiz de Direito 
Nuno de Lemos Jorge cessa funções como 
Adjunto do Gabinete de Apoio ao Vice-
Presidente e Membros é dever de justiça 
prestar testemunho das elevadas 
qualidades de aprumo, excelente 
capacidade técnica, enorme dedicação, 
espírito de sacrifício e sentido de dever com 
que exerceu as suas funções num momento 
de particular exigência do funcionamento 
do Gabinete, motivos pelos quais, lhe 
confiro louvor público». 

105. Na mesma sessão do Plenário de 
14-07-2015 foi aprovada a prorrogação da 
comissão de serviço do Exmº Senhor 
Inspector Judicial Juiz de Direito Auxiliar do 
Tribunal da Relação de Coimbra, Dr. Paulo 
Eduardo Cristão Correia, na 9.ª área, por 
mais três anos. 

106. Na mesma sessão do Plenário de 
14-07-2015, apreciado o texto apresentado 
pelos Exmos. Senhores Vogais do CSM 
relativamente ao Grupo de Trabalho 
constituído para a revisão do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, foi deliberado 
aprovar o mesmo por unanimidade (com 
excepção do parágrafo 4.º, que teve a 
abstenção do Exmo. Dr. João Eduardo Vaz 
Resende Rodrigues, por desconhecimento 

pessoal do ali enunciado), o qual tem a 
seguinte redacção:  

“No âmbito da reforma da organização 
judiciária, o CSM apresentou ao Ministério 
da Justiça um projecto de revisão do 
Estatuto dos Magistrados Judiciais, que 
assentava em três pilares fundamentais: 
densificação dos deveres dos magistrados 
judiciais; adequação à futura organização 
judiciária; e dignificação da função, 
enquanto garantia da independência do 
poder judicial.  

Por despacho de 13 de Março de 2014, 
Sua Excelência a Sra. Ministra da Justiça 
determinou a constituição de dois grupos de 
trabalho, um para a revisão do EMJ e outro 
para a revisão do Estatuto do Ministério 
Público.  

O primeiro desses grupos de trabalho foi 
coordenado pelo Sr. Secretário de Estado da 
Justiça, e constituído por um representante 
do CSM, um representante do Conselho 
Superior dos TAF, um representante da ASJP, 
duas personalidades de reconhecido mérito 
e duas personalidades indicados pelo Exmo. 
Sr. Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça, com experiência ou reflexão sobre 
as questões estatutárias relativas à 
magistratura judicial.  

As propostas do CSM e do Grupo de 
Trabalho continham soluções adaptadas aos 
novos modelos e à concretização dos pilares 
fundamentais, bem como sugestões para 
adaptações técnicas do estatuto material, 
tomando em devida consideração as 
circunstâncias difíceis do País, e nada tendo 
a ver com valores que foram veiculados no 
espaço público.  

A proposta desse grupo de trabalho foi 
apresentada a Sua Excelência a Sra. 
Ministra da Justiça em 3.12.2014.  

No princípio da passada semana, foi 
divulgado um documento técnico de 
trabalho, a “sujeitar a audições, contributos, 
negociação sindical e publicação no Boletim 
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do Trabalho e Emprego”, no qual não se 
mostram contempladas propostas dos 
referidos grupos de trabalho. 

Neste cenário, decorridos quase dois 
anos desde a publicação da Lei de 
Organização do Sistema Judiciário, o CSM 
expressa a sua preocupação pelo facto de 
ainda não estar aprovado um novo Estatuto 
dos Magistrados Judiciais, compatível com a 
actual realidade judiciária, necessário ao 
funcionamento integral do novo modelo de 
gestão judiciário assegurando a 
independência do poder judicial, assente em 
instituições fortes e prestigiadas e em 
magistrados motivados». 

107. Na sessão do Plenário de 14-07-
2015, foi deliberado aprovar o documento 
referente aos objetivos estratégicos para o 
sistema de Justiça no triénio de 2015 a 
2018. 

108. Na mesma sessão, apreciadas as 
propostas do Grupo de Trabalho para a 
elaboração de estudo sobre a possibilidade 
de transferência de instrumentos 
necessários ao exercício de competências 
de gestão dos Tribunais próprias do CSM, a 
começar pelos meios informáticos, foi 
deliberado por unanimidade ratificar e 
aprovar as mesmas propostas e ainda 
encarregar o mesmo Grupo de Trabalho 
para a calendarização e execução do 
proposto. 

109. Na sessão do Plenário de 15-09-
2015, apreciado o expediente apresentado 
pelo Exmo. Senhor Procurador-Geral 
Adjunto, Membro Nacional de Portugal na 
Eurojust, Dr. António Cluny, na sequência 
da deliberação do Conselho Plenário de 
14.07.2015 e da informação recebida do 
Gabinete de Sua Excelência a Ministra da 
Justiça, foi deliberado por unanimidade 
conceder autorização para a nomeação 
como Perito Nacional destacado para a 
Eurojust, do Exmo. Sr. Juiz de Direito Dr. Luís 

Miguel Andrade de Lemos Triunfante, com 
efeitos a 30 de Setembro de 2015, inclusive, 
pelo período de dois anos. 

110. Na mesma sessão, após votação, 
foi deliberado, em resposta à solicitação 
remetida pelo Ministério da Justiça, 
designar o Exmo. Sr. Juiz Conselheiro Dr. 
Sebastião Coutinho Póvoas como 
representante para integrar a lista que será 
enviada pela Assembleia da República para 
eleição do Membro português da Comissão 
para a Prevenção da Tortura do Conselho da 
Europa. 

111. Ainda na mesma sessão, apreciada 
a informação elaborada pelo Exmo. Sr. 
Adjunto do Gabinete de Apoio, Juiz de 
Direito Dr. Ruben Juvandes, referente a Call 
for proposals JUST/2015/JACC/AG/QUAL 
recebido da Direcção-Geral para a Justiça e 
Consumo da Comissão Europeia, em 
execução do programa de 2015 da 
Comissão Europeia para a Justiça, foi 
deliberado por unanimidade formalizar a 
candidatura deste Conselho a este 
programa, desenvolvendo-se os contactos 
necessários, atenta a data limite para tal. 

112. Na sessão do Plenário de 29-09-
2015 foi aprovada a proposta apresentada 
pelo Exmo. Senhor Juiz Secretário do C.S.M., 
Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira, referente à 
Inscrição e Frequência das acções de 
formação complementar e contínua Centro 
de Estudos Judiciários 2015/2016 e os 
critérios de preferência nela exarados. 

113. Na mesma sessão, apreciado o 
expediente relativo à Cooperação Judiciária 
– Inspecções Judiciais em São Tomé e 
Príncipe, foi deliberado por unanimidade: a) 
Manifestar a disponibilidade do Conselho 
Superior da Magistratura na recepção dos 
Exmos. Senhores Juízes Conselheiros do 
Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e 
Príncipe, Silvestre da Fonseca Leite e Renato 
da Costa Alegre Coelho do Nascimento 
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para, no período temporal que seja 
necessário, prestar toda a colaboração em 
sede da actividade inspectiva, para o 
desiderato enunciado; b) Na sequência da 
explicitação efectivada pelo Exmo. Senhor 
Vice-Presidente, acerca da anterior 
iniciativa de pedido de cooperação que 
envolveu o Ministério da Justiça e no 
âmbito de cujo procedimento o Conselho 
Superior da Magistratura, delegar no Exmo. 
Senhor Vice-Presidente a condução das 
diligências necessárias para o fim ora 
solicitado». 

114. Ainda na mesma sessão (29-09-
2015), apreciado o documento apresentado 
pelo Grupo de Trabalho constituído por 
despacho de 26-02-2015 do Exmo. Sr. Vice-
Presidente deste Conselho, com vista ao 
estudo e à apresentação de propostas sobre 
diversas questões que se colocam no 
funcionamento das secções de execuções, 
foi dada a palavra ao Exmo. Sr. Vogal, Dr. 
Artur Cordeiro, que na qualidade de 
Membro daquele Grupo de Trabalho, fez 
uma exposição sucinta da actividade 
desenvolvida e dos resultados alcançados, 
tendo sido deliberado por unanimidade 
aprovar o teor do documentos, mais se 
determinando que o documento seja 
disponibilizado aos Ex.mos Senhores Juízes 
de Direito salientando, como dele consta, 
que o trabalho não representa, qualquer 
imposição de regras de conduta, mas tão só 
um conjunto de ideias apresentado por 
juízes com experiência na tramitação dos 
processos executivos, com conhecimento 
próximo dos problemas com que se 
deparam diariamente, podendo ser 
ponderado e avaliado por cada um e 
adaptado a cada realidade, em ordem a uma 
pretendida melhor eficiência na tramitação 
dos processos executivos pretendendo-se 
tão só contribuir com o que pode constituir 
um apoio para desbloquear 
constrangimentos que são patentes nas 
secções de execução, confrontadas com 

vários milhares de processos e escassos 
recursos materiais e humanos para lhes 
fazer face e na articulação com um 
interveniente que é estranho ao tribunal. 

115. Na mesma sessão, apreciada a 
proposta de deliberação apresentada pelos 
Exmos. Senhor Vogais do Conselho Superior 
da Magistratura, referente à selecção de 
candidatos à frequência do curso de 
formação específica a que alude a artigo 
97º da Lei 62/2013 de 26 de Agosto (LOSJ), 
foi deliberado por unanimidade aprovar a 
mesma. 

116. Foi ainda, na mesma sessão de 29-
09-2015, apreciado o relatório final 
elaborado pelo Grupo de Trabalho criado 
por deliberação do Plenário de 03-03-2015, 
após ter analisado os relatórios semestrais 
remetidos pelos Exmos Srs. Presidentes das 
Comarcas, com a proposta quanto aos 
termos a considerar nos relatórios futuros, 
nomeadamente no que concerne à 
distribuição entre os relatórios semestrais e 
os relatórios anuais, e à sua integração com 
quadros relativos aos recursos humanos, foi 
deliberado por unanimidade aprovar os 
mesmos, bem como aprovar o modelo de 
relatório sugerido. 

117. Ainda na sessão do Plenário de 29-
09-2015, apreciados os documentos 
relativos aos objectivos para cada um dos 
Tribunais de Comarcas, foi dada a palavra 
aos Exmos. Vogais Distritais de Primeira 
Instância, que dela usaram 
respectivamente, fazendo um resumo de 
cada uma das comarcas que representam. 
Após, foi deliberado por unanimidade 
aprovar os mesmos salientando que:  

«1. Nas propostas que indicam números 
mínimos de processos findos ou de decisões 
como objectivo ressalva-se que tal não 
constitui aceitação de qualquer medida de 
contingentação genérica de processos, 
conclusões ou diligências, sem prejuízo da 
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necessidade, a apreciar caso a caso, de a 
estabelecer em alguns casos concretos com 
fundamento específico e execução limitada 
no tempo.  

2. A limitação dos agendamentos em 
função das salas disponíveis exige 
monitorização de ocupação efectiva das 
salas de audiência pelos juízes presidentes.  

3. A utilização da videoconferência 
como instrumento de aproximação ao 
cidadão deve ser objecto de ponderação 
quanto à dignidade dos actos de julgamento 
e à percepção da realização da justiça, 
nomeadamente nas vertentes da prevenção 
geral e da pacificação dos litígios». 

118. Na sessão do Plenário de 06-10-
2015, foi deliberado por maioria, com os 
votos a favor dos Exmos. Srs. Vice-
Presidente, Prof. Doutor Cardoso da Costa, 
Prof. Doutor Vera-Cruz Pinto, Dra. Cecília 
Agante, Dr. Gonçalo Magalhães, Dr. Nelson 
Fernandes, Dr. Pedro Pestana Bastos, Dr. 
Sousa Machado, Dra. Maria João Barata dos 
Santos, e com os votos contra, dos Exmos. 
Srs. Presidente, Dr. Vaz Rodrigues, Dr. Jorge 
Raposo e Dr. Artur Cordeiro, que, com um 
cariz transitório, para vigorar apenas no ano 
judicial 2015/2016, os presidentes das 
secções criminais dos Tribunais de Relação 
passem a integrar a distribuição dos 
recursos penais, entre 25% e 50%, na 
concreta percentagem a determinar pelos 
Exmos. Srs. Presidentes das Relações. 

119. Na sessão do Plenário de 20-10-
2015, o Exmo. Senhor Presidente deu a 
conhecer ter o Conselho Superior da 
Magistratura recebido um convite do 
Gabinete de Estudos do Partido Socialista 
para reunião na sede daquele partido 
político, tendo sido pelos Exmos. Membros 
deliberado por unanimidade responder do 
seguinte modo: ”Apreciado o expediente 
remetido pelo Exm.º Sr. Director do Gabinete 
de Estudos do Partido Socialista, o Conselho 
Superior da Magistratura deliberou 

expressar a sua disponibilidade para receber 
os representantes dos partidos políticos, 
quando solicitado e em momento que seja 
considerado oportuno”. 

120. Na mesma sessão, foi deliberado 
por unanimidade concordar com a proposta 
apresentada pelo Exmo. Senhor Juiz 
Secretário do Conselho Superior da 
Magistratura, Dr. Joel Timóteo Ramos 
Pereira, relativamente ao envio de 
comunicações por correio electrónico para 
o endereço de e-mail registado por cada 
Juiz na Plataforma IUDEX. 

121. Ainda na mesma sessão, o Exmo. 
Senhor Vice-Presidente propôs ao Plenário 
em seu nome e dos Exmos. Vogais do 
Conselho Superior da Magistratura, Juízes 
Desembargadores, Jorge Raposo e Cecília 
Agante, e Juízes de Direito Nelson 
Fernandes, Gonçalo Magalhães, Artur 
Cordeiro e Maria João Barata dos Santos, a 
deliberação relativa ao esclarecimento do 
pretendido quanto à monitorização da 
actividade processual nos tribunais judiciais 
de primeira instância, tendo os Exmos. Srs. 
Membros presentes deliberado aprovar a 
mesma por unanimidade e que é do 
seguinte teor: 

“1. Na sequência de documento elaborado 
pela Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses e enviado para o Conselho 
Superior da Magistratura relativo à 
monitorização dos tribunais de primeira 
instância e na constatação de que existem, por 
parte dos Juízes, algumas dúvidas sobre a 
finalidade e preenchimento das grelhas de 
monitorização elaboradas pelo CSM e 
enviadas aos Juízes Presidentes, foi 
considerado pertinente emitir uma 
comunicação que preste alguns 
esclarecimentos a este respeito. 

2. A monitorização da actividade dos 
tribunais de primeira instância constitui não 
só uma imposição legal, expressa 
designadamente nos artigos 90º nº 3 e artº 
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155º al. m) da Lei 62/2013 de 26 de Agosto 
(LOSJ), mas uma necessidade em face do novo 
modelo de gestão dos tribunais, assumindo, 
por estes motivos, natureza imperativa para o 
Conselho Superior da Magistratura.  

3. A monitorização da actividade dos 
tribunais de primeira instância, nos termos 
agora solicitados aos Juízes Presidentes dos 
Tribunais, configura-se como um instrumento 
essencial de apoio na gestão dos recursos 
humanos e constitui um instrumento 
relevante e necessário na detecção e avaliação 
de eventuais constrangimentos, com vista à 
sua superação.  

4. Sendo uma novidade para os tribunais 
de primeira instância, não abarcados pelas 
experiências piloto encetadas em 2009, a 
realidade é que a monitorização (actualmente 
também uma prática corrente na generalidade 
dos países europeus) faz-se desde 1999, com 
naturalidade, nos Tribunais da Relação e 
nestes por referência ao trabalho desenvolvido 
por cada magistrado e com a divulgação de 
estatísticas, elementos que inicialmente eram 
remetidos para o CSM trimestralmente e que 
hoje o são semestralmente.  

5. A monitorização da actividade do 
tribunal, do ponto de vista processual, foi 
solicitada pelo Conselho Superior da 
Magistratura aos Juízes Presidentes dos 
Tribunais Judiciais de Comarca, atentas as 
suas funções no âmbito do novo modelo de 
gestão, pretendendo, naturalmente, não 
sobrecarregar os juízes, em exercício de 
funções jurisdicionais, com tarefas 
burocráticas, aliás no acolhimento do que tem 
sido uma preocupação frequentemente 
manifestada,  

Tal não impedirá que os Juízes, que para 
tanto manifestem a sua disponibilidade, 
apoiem o Juiz Presidente na realização desta 
tarefa (mormente contribuindo para o maior 
acerto dos dados coligidos mediante algumas 
correcções que se revelem necessárias).  

Salienta-se, contudo, que, em última 
análise, compete aos Juízes Presidentes o 

preenchimento das grelhas de monitorização, 
que deverão ser trimestrais, sem prejuízo do 
conhecimento pelos Juízes do resultado dessa 
actividade.” (pº 2015/GAVPM/0750). 

Mais foi deliberado por unanimidade que: 
“1. A Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses enviou para o Conselho Superior 
da Magistratura um documento relativo à 
monitorização dos tribunais de primeira 
instância, na sequência, segundo refere, de ter 
tomado conhecimento da divulgação que o 
Conselho Superior da Magistratura fez pelos 
Juízes Presidentes de uma denominada “grelha 
de monitorização” e de um outro documento 
que configuraria um “manual de instruções” 
sobre o preenchimento daquela grelha.  

Em síntese, são as seguintes as questões 
suscitadas pela ASJP: 

a) Da falta de transparência do 
procedimento; 

b) Da inexistência de deliberação do CSM; 
c) Das grelhas de monitorização e 

respetivas instruções de preenchimento; 
d) Do aumento da atividade burocrática. 
2. Recaindo a “interpelação” da ASJP ao 

Conselho Superior da Magistratura sobre 
procedimentos adotados em áreas da 
competência deste Conselho e revelando a 
“interpelação realizada uma perceção, não 
muito clara, dos objetivos e finalidades 
pretendidas com o preenchimento das grelhas 
de monitorização em causa, será útil a 
prestação de algumas informações a este 
propósito.  

3. Sobre a falta de transparência do 
procedimento que invoca refere a ASJP que 
qualquer sistema de controlo do desempenho 
do juiz ou da unidade processo onde o mesmo 
presta funções não pode ser feito à sua revelia, 
não cabendo ao escrivão de direito controlar a 
atividade do juiz ou prestar informações que 
este desconhece ou não pode validar.  

Em primeiro lugar importa referir que as 
grelhas de monitorização em causa não têm 
como função avaliar a atividade do juiz, o que 



Outras deliberações 

 
164 

caberá, em primeira linha, aos serviços de 
inspeção. 

O objetivo das grelhas de monitorização é 
antes o de monitorizar a atividade de cada 
tribunal, em conformidade com o que dispõe o 
art.º 90.º n.º 3 da LOSJ, sendo da competência 
do Conselho Superior da Magistratura 
acompanhar o desempenho processual dos 
tribunais de primeira instância, conforme é 
previsto no art.º 155.º al. m) do mesmo 
diploma, tarefa que impõe o recurso a 
instrumentos que permitam uma 
uniformização na obtenção e apreciação dos 
respectivos dados.  

A monitorização da atividade dos 
tribunais, que não apenas dos resultados dos 
tribunais, decorre hoje diretamente da lei e do 
novo modelo de gestão implementado e tem 
uma dupla vertente, abrangendo quer a 
atividade dos magistrados, quer da secção de 
processos, surgindo como uma necessidade, na 
medida em que se configura como um 
importante instrumento de apoio na gestão 
dos recursos humanos e permite detetar 
eventuais constrangimentos que demandem 
uma intervenção imediata.  

A monitorização da actividade 
(atualmente também uma prática corrente na 
generalidade dos países europeus) faz-se 
desde 1999, com naturalidade, nos Tribunais 
da Relação e nestes por referência ao trabalho 
desenvolvido por cada magistrado e com a 
divulgação de estatísticas, elementos que 
inicialmente eram remetidos para o CSM 
trimestralmente e que hoje o são 
semestralmente.  

Importa ainda que não se confunda a 
atividade material de recolha de dados, 
cometida eventualmente aos senhores 
funcionários (nomeadamente em virtude dos 
dados informáticos não se mostrarem ainda 
completamente fiáveis e por serem os 
senhores funcionários quem, de forma mais 
completa e abrangente, acede à informação 
necessária), com a ponderação dos mesmos. 
Não é por recolherem e compilarem as 

informações a que sempre acederam que os 
senhores funcionários controlam o juiz.  

4. É, por outro lado, invocada a 
inexistência de deliberação do Conselho 
Superior da Magistratura. A deliberação do 
Conselho Superior da Magistratura em que se 
integra a questão das grelhas de 
monitorização foi tomada a propósito dos 
relatórios semestrais e anuais, na sessão 
Plenária de 29 de setembro de 2015. As grelhas 
em questão surgiram, em primeiro lugar, 
associadas à necessidade de se uniformizarem 
procedimentos e critérios, no que respeita à 
recolha de elementos e reporte de informação 
do movimento processual de cada Tribunal 
Judicial de Primeira Instância, na sequência da 
avaliação feita por grupo de trabalho criado 
por despacho do Vice-Presidente, de 23 de 
abril de 2015, integrado por todos os vogais 
juízes de primeira instância, para análise dos 
relatórios semestrais.  

No âmbito dos procedimentos realizados 
pelo referido grupo de trabalho e na 
constatação de que a informação remetida por 
cada tribunal a respeito dos recursos humanos 
e da pendência processual era muito diversa e 
fornecida com base nos mais diferentes 
critérios, dificultando a análise dos elementos 
e inviabilizando qualquer comparação, foi 
proposto que nessas duas áreas - recursos 
humanos e movimentação processual - a 
informação constante dos relatórios passasse 
a ser substituída pelo preenchimento de 
mapas (quanto aos recursos humanos) e de 
grelhas de monitorização (quanto à pendência 
processual), a comunicar trimestralmente ao 
Conselho Superior da Magistratura. 

Foi esta proposta, assim fundamentada, 
que colheu aceitação na deliberação do 
plenário de 29 de setembro de 2015.  

Quanto ao referido “manual de 
instruções”, mais não é do que a resposta às 
dúvidas apresentadas por vários Juízes 
Presidentes, com referência ao preenchimento 
das grelhas, na iminência da apresentação do 
relatório anual, dúvidas essas que foram 
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avaliadas e respondidas em reunião realizada 
com os vogais juízes, como aliás consta do 
documento apresentado e que foi entendido 
divulgar por todos os Juízes Presidentes, no 
pressuposto de que as dúvidas de uns podiam 
ser as dos outros.  

5. Relativamente às questões colocadas a 
propósito dos critérios das grelhas de 
monitorização e das instruções de 
preenchimento, crê-se não ser esta a sede 
própria para prestar quaisquer 
esclarecimentos à ASJP sobre as opções 
seguidas, apenas se referindo que, atento o 
novo modelo de gestão, foi entendido caber ao 
Juiz Presidente a responsabilidade do 
preenchimento das grelhas, naturalmente 
socorrendo-se do apoio administrativo que 
considere ser necessário.  

A opção foi também a de não 
sobrecarregar os juízes, em exercício de 
funções jurisdicionais, com trabalho adicional 
de natureza burocrática, no acolhimento aliás 
do que tem sido uma preocupação 
frequentemente manifestada. Tal não impede 
os juízes, que para tanto manifestem a sua 
disponibilidade, apoiem o Juiz Presidente na 
realização desta tarefa (mormente 
contribuindo para o maior acerto dos dados 
coligidos mediante algumas correcções que se 
revelem necessárias).  

Realça-se também que a opção por grelhas 
em “modelo fechado” se justifica com a 
necessidade de serem preenchidas de igual 
forma e de acordo com os mesmos critérios em 
todos os Tribunais, já que só esta 
uniformização tornará possível e útil a 
comparação de dados, nada obstando, porém, 
que ao seu teor sejam aditados comentários ou 
esclarecimentos.  

Finalmente, no que respeita à atividade 
burocrática, seria desejável que as 
informações em causa, a utilizar para 
preenchimento das grelhas de monitorização, 
fossem retiradas diretamente do sistema 
informático. Todavia, esta forma de recolha 
não se mostra ainda possível relativamente a 

todas as informações necessárias, prevendo-
se que tal venha a ser possível a curto prazo, 
atenta a articulação que nesse sentido tem 
vindo a ser feita entre o CSM e a DGPJ.” 

122. Na sessão do Plenário de 03-11-
2015, foi deliberado aprovar o Aviso de 
abertura do V Concurso curricular de acesso 
aos Tribunais da Relação. 

123. Na mesma sessão foi deliberado 
por unanimidade concordar com o 
Memorando de reunião e expediente 
relacionado com projecto de 
implementação do ECLI – European Case 
Law Identifier, bem como ainda, alargar o 
mesmo à intervenção do Supremo Tribunal 
de Justiça. 

124. Na sessão do Plenário de 01-12-
2015, foi deliberado por unanimidade 
concordar com a proposta apresentada pelo 
Exmo. Sr. Juiz Secretário, Juiz de Direito Dr. 
Joel Timóteo Ramos Pereira, relativamente 
à correspondência registada e recebida em 
nome de Membros ou Dirigentes deste 
Conselho Superior da Magistratura. 

125. Na sessão do Plenário de 05-01-
2016 foi deliberado por unanimidade 
manter a designação do Exmo. Senhor Juiz 
de Direito da Instância Central de Lisboa – 
1ª Secção Criminal, Dr. Rui Francisco 
Figueiredo Coelho, como membro da 
Comissão de Programas Especiais de 
Segurança nos termos do art.º 23.º, n.º 2, da 
Lei n.º 93/99, de 14/07. 

126. Na mesma sessão foi deliberada a 
renovação da comissão de serviço do Exmº 
Senhor Inspector Judicial Juiz 
Desembargador do Tribunal da Relação de 
Guimarães, Dr. João Manuel Araújo Ramos 
Lopes, por mais três anos. 

127. Na sessão do Plenário de 02-02-
2016 foi deliberado por unanimidade 
designar para o cargo de Juiz Árbitro para o 
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Tribunal Arbitral do Centro de Arbitragem 
de Conflitos e Consumo da Região 
Autónoma da Madeira, o Exmo. Sr. Juiz 
Conselheiro Dr. Gregório Eduardo Simões 
Silva Jesus. 

127. Na mesma sessão foi deliberado 
por unanimidade ratificar o despacho do 
Exmo. Sr. Vice-Presidente deste Conselho, 
de 12.01.2016, que designou representante 
do Conselho Superior da Magistratura no 
Conselho dos Julgados de Paz, para a 
presente legislatura, o Exmo. Senhor Juiz 
Desembargador, Dr. Pedro dos Santos 
Gonçalves Antunes. 

128. Ainda na mesma sessão foi 
deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Exmo. Sr. Vice-Presidente 
deste Conselho, de 12.01.2016, que 
designou para integrar a Lista de Árbitros 
Presidentes a constituir nos termos do 
artigo 384º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, o Exmo. Senhor Juiz 
Desembargador, Dr. Pedro dos Santos 
Gonçalves Antunes, a Exma. Senhora Juíza 
de Direito, Dra. Sónia Kietzmann Baptista 
Lopes Gamboa, e o Exmo. Senhor Juiz de 
Direito, Dr. José Joaquim Fernandes Oliveira 
Martins. 

129. Na mesma sessão de 02-02-2016 
foi deliberado mandatar a Exma. Sra. Dra. 
Paula Pott, para estabelecer contactos com 
a D.G.P.J. e a P.G.R., visando o apuramento 
das condições de modo a definir se o novo 
Ponto de Contacto da Judicatura deverá 
ocupar-se exclusivamente de todos os 
pedidos de cooperação formulados por 
juízes -caso em que deverá ser nomeado um 
Juiz em exclusividade para exercer funções 
na R.J.E. Penal - ou se antes, o novo Ponto 
de Contacto deverá coordenar-se com os 
Pontos de Contacto já existentes no 
Ministério Público, repartindo com eles o 
trabalho. 

130. Ainda na sessão do Plenário de 02-
02-2016, Apreciado o expediente referente 
à abertura de concurso para auditores de 
justiça,  foi deliberado por unanimidade o 
seguinte: 

«O Conselho Superior da Magistratura 
tomou conhecimento de despacho da Senhora 
Ministra da Justiça determinando a abertura 
de concurso de ingresso no Centro de Estudos 
Judiciários para preenchimento de 84 lugares 
de auditores de justiça, fixando em 28 o 
número de vagas para a magistratura judicial. 

O Conselho Superior da Magistratura 
recorda que em janeiro de 2015 considerou 
necessária a abertura de concurso para a 
magistratura judicial indicando deverem ser 
abertas 40 vagas. 

Esse número, superior ao agora 
estabelecido, encontrava-se já desatualizado 
face às jubilações e aposentações entretanto 
ocorridas e à necessidade de dotar os Tribunais 
de Relação de número adequado de juízes. 

Acresce que o Conselho Superior da 
Magistratura prevê que nos próximos três 
anos, período que decorre até à colocação dos 
novos juízes nos tribunais, ocorram 66 novas 
aposentações ou jubilações, considerando 
apenas as determinadas por limite de idade. 

Neste quadro, o Conselho Superior da 
Magistratura, em sessão plenária de 2 de 
fevereiro de 2016, deliberou, por unanimidade, 
expressar a sua preocupação com a 
capacidade de resposta dos tribunais, 
comunicando à Senhora Ministra da Justiça 
que considera manifestamente insuficiente o 
número de vagas agora abertas». 

131. Na mesma sessão foi aprovado o 
Aviso referente ao concurso de selecção de 
Juízes para a frequência do curso específico 
de formação dos órgãos de gestão da 
Comarca, na sequência de despacho de Sua 
Excelência a Ministra da Justiça, de 
26.01.2016, que estabeleceu em 15 (quinze) 
o número de vagas para Juízes Presidentes. 
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I. 
IX Encontro Anual do CSM 

O IX Encontro Anual decorreu em 12 e 
13 de setembro de 2014 na Figueira da Foz, 
decorreu subordinado ao tema A Nova 
Organização Judiciária: Desafios e 
Dificuldades, tendo contado com cerca de 
110 participantes. 

Na cerimónia de abertura, intervieram o 
Presidente da Câmara Municipal da Figueira 
da Foz (Dr. João Ataíde das Neves), o 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 
(Juiz Conselheiro António Henriques 
Gaspar) e o Secretário de Estado da Justiça 
(António Moura). 

 No 1.º Painel, «O Conselho Superior da 
Magistratura e a Reforma Judiciária», foram 
abordados os seguintes temas: Reforma 
judiciária: linhas de força, modelos de 
governação e gestão (Juiz Desembargador 
Luís Azevedo Mendes), Reforma Judiciária: 
Intervenção do Conselho Superior da 
Magistratura (Juiz de Direito Nelson 
Fernandes, Vogal do CSM), Administração e 
implementação da reforma (Juiz 
Desembargador Pedro Lima Gonçalves, 
Director-Geral da DGAJ). Foi moderador o 
Prof. Doutor José Cardoso da Costa, Vogal 
do CSM. 

No 2.º painel «A gestão da qualidade nos 
Tribunais de Primeira Instância», foram 
abordados os seguintes temas: Fixação de 
objectivos estratégicos e processuais (Juiz 
de Direito Auxiliar do TRL, Ana de Azeredo 
Coelho),  Objectivos processuais e 
indicadores de medida (Dra. Maria João 
Morgado Costa, Subdirectora-Geral da 
DGPJ), Gestão do Tribunal: instrumentos de 

gestão, procedimentos e formalização (Juiz 
de Direito Maria João Barata dos Santos, 
Vogal do CSM), tendo moderado o Juiz de 
Direito Artur Cordeiro, Vogal do CSM. 

No 3.º painel, « A instalação das novas 
Comarcas: Orgânica interna. As 
competências do Presidente de Comarca, do 
Coordenador, do Administrador. O Conselho 
de Gestão da Comarca e o Conselho 
Consultivo», foram abordados os seguintes 
temas: Órgãos da comarca: instalação, 
competências e funcionamento 
(Procuradora-Geral Adjunta Maria Paula 
Figueiredo e Juiz Desembargador Paulo 
Brandão), Conselho de Gestão/ Conselho de 
Comarca/ Conselho Consultivo: uma 
perspectiva de diálogo (Dr. Rui Tavares, 
Advogado e Sr. Jorge Constantino, 
Administrador Judiciário da Comarca do 
Baixo Vouga, na fase de instalação). Foi 
moderador Dr. Vítor Faria, Vogal do CSM. 

No 4.º painel «O Presidente de Comarca: 
gestão, comunicação e informação», foram 
abordados os seguintes temas: Gestão 
processual: aspectos de uma competência 
fulcral (Juiz Conselheiro do STJ, Mário Belo 
Morgado), Gestão da qualidade: critérios e 
perspectiva de aplicação aos Tribunais 
Judiciais (Prof. Doutora Margarida Mano, 
Pró-Reitora da Universidade de Coimbra), 
Planos de comunicação: destinatários 
(público interno, externo e suas 
subcategorias), natureza (interna, 
institucional e de crise) e procedimentos 
(Professor José Luís Cavalheiro, Escola 
Superior de Comunicação Social), 
Informação sobre a atividade do tribunal e 
aferição da qualidade do serviço de justiça 
prestado aos cidadãos (Prof. Doutor António 
Pedro Barbas Homem, Director do CEJ). 
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Foram moderadores a Juíza 
Desembargadora Cecília Agante e o Juiz 
Desembargador Jorge Raposo, ambos 
Vogais do CSM. 

O IX Encontro Anual do CSM encerrou 
com uma intervenção de Sua Excelência o 
Senhor Vice-Presidente, Juiz Conselheiro 
António Joaquim Piçarra. 

 

II. 
X Encontro Anual do CSM 

Decorreu nos dias 6 e 7 de Novembro de 
2015, o X Encontro Anual do Conselho 
Superior da Magistratura, subordinado ao 
tema: "Gestão Estratégica dos Tribunais". 

A cerimónia de abertura contou com as 
intervenções do  Presidente da Câmara 
Municipal de Penafiel (Dr. Antonino Vieira 
de Sousa) e o Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça e do Conselho Superior 
da Magistratura (Juiz Conselheiro António 
Henriques Gaspar). 

No 1.º Painel, «Gestão Processual e 
Actividade do Juiz», foram abordados os 
seguintes temas: Os objectivos processuais 
e a avaliação de desempenho (Juiz 
Desembargador Paulo Fernandes da Silva, 
Inspector Judicial), Os valores processuais 
de referência como instrumento de gestão 
(Juiz de Direito Artur Dionísio Oliveira, 
presidenete do Tribunal Judicial da Comarca 
de Braga), Os valores processuais de 
referência: critérios (Juiz de Direito Rui 
Martins da Rocha, Instância Central Cível 
da Comarca do Porto Este). 

No 2.º Painel, «A Experiência Comparada 
na Gestão dos Tribunais», foram abordados 
os seguintes temas: A experiência da Nueva 
Oficina Judicial de Espanha (Mariano 
Gascón Valero, Jugado de lo social n.º 2 de 
Murcia) e A implementação da Loi 
Organique pour les Lois de Finances (Eric 
Négron, Premier Président de la Cour 
d'appel de Montpellier). 

No Painel-debate sobre Gestão do 
Tribunal e Qualidade da Justiça, André 
Teixeira dos Santos (Juiz de Direito na 2.ª 
Secção da Instância Central de Execução da 
Comarca de Lisboa) abordou o tema « A 
Gestão estratégica dos tribunais e o papel 
do Juiz de 1.ª Instância». 

No 3.º Painel, «Dimensão, Limites e 
Coordenação das Competências 
Intervenientes na Gestão do Tribunal» 
foram abordados os seguintes temas: O Juiz 
Presidente e os Vogais do Conselho Superior 
da Magistratura (Juiz de Direito Maria João 
Barata Santos, Vogal do CSM), Os juízes em 
exercício de funções jurisdicionais e a 
gestão dos tribunais (Juiz de Direito 
Alexandre Baptista, Tribunal da 
Concorrência, Regulação e Supervisão) e O 
Juiz Presidente e os Juízes em exercíco de 
funções jurisdicionais (Juiz de Direito Sara 
Benilde Gonçalves, Instância Central de 
Família e Menores da Comarca da Madeira). 

O X Encontro Anual do CSM encerrou 
com uma intervenção de Sua Excelência o 
Senhor Vice-Presidente, Juiz Conselheiro 
António Joaquim Piçarra 

 
 
 

III. 
Visitas aos Tribunais 

Tal como em anos anteriores, o Conselho 
Superior da Magistratura manteve o 
contacto directo entre os seus membros e 
os juízes e agentes judiciários. Neste 
sentido, o Vice-Presidente e os Membros 
Vogais de Primeira Instância, visitaram 
Tribunais e Círculos Judiciais.  

No ano de 2013 foram visitados os 
Tribunais de Coimbra, Évora, Santarém, 
Almeirim, Benavente, Alenquer e Vila 
Franca de Xira, Tribunal de Comércio de 
Lisboa e Varas Criminais de Lisboa. 

Nos anos de 2014 e 2015 foram visitados 
todos os Tribunais Judiciais de Comarca. 
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IV. 
Reuniões com a “Troika” 

No âmbito das avaliações ao 
cumprimento do programa de ajustamento 
económico-financeiro acordado entre o 
governo português, o Fundo Monetário 
Internacional, a Comissão Europeia e o 
Banco Central Europeia. 

Em 2013 o CSM continuou as reuniões 
com vista a dar seguimento aos temas 
tratados em reuniões anteriores.  

• Em 27.02.2013 e 25.05.2013 foram 
tratadas, nomeadamente, as matérias da 
reforma judiciária (novo mapa, gestão dos 
tribunais e alocação de recursos), do Código 
de Processo Civil (acção declarativa e 
executiva) e de pendências em atraso; 

• Em 16.09.2013, pela “Troika” foi 
manifestado interesse no funcionamento do 
Tribunal especializado de concorrência e 
regulação; 

• Em 11.12.2013, foi abordada a 
situação dos Tribunais de Comércio, 
Concorrência e Propriedade Intelectual, 
entre outros assuntos, anteriormente 
debatidos; 

•  Em 24 de Fevereiro de 2014 decorreu 
reunião com os representantes da Comissão 
Europeia, Banco Central Europeu e Fundo 
Monetário Internacional, na qual foram 
tratadas questões relacionadas com a 
implementação da reorganização judiciária, 
com a redução de pendências nas secções 
de Execução e de Comércio, com a seleção 
dos juízes presidentes e com o novo código 
de processo civil; 

• Em 21 de janeiro de 2015 decorreu 
reunião com os representantes da Comissão 
Europeia no contexto do Semestre Europeu 
- Atualização de Informação, com a 
seguinte  ordem de trabalhos:  1) Code of 
civil procedure – feedback; 2) Judicial 
reorganisation - state of play; 3) 

Existence/plans of fully electronic 
procedures i.e. for small (uncontested) 
claims; 4) Need for further reforms; 

• Em 6 de março de 2015 decorreu 
reunião telefónica com os Ex.mos 
Representantes do FMI, com a seguinte 
ordem de trabalhos: (i) Discuss backlog, 
judicial organization reform, CPC (taking 
stock), CAAJ, PEPEX, tax courts backlog 
(high value);  (ii) Discuss judicial 
organization, CPC; (iii) Discuss the fee 
structure for enforcement cases, 
garnishments, CPC, PEPEX impact; (iv) 
Discuss disciplinary procedures for 
enforcement agents. 

 

V. 
Encontro Anual de trabalho com 

Inspectores Judiciais e 
Juízes Presidentes Tribunal Comarca 
Retomou-se a tradição de o Conselho 

Superior da Magistratura organizar um 
encontro de trabalho no final do ano 
judicial. Este Encontro, que envolvia 
tradicionalmente os serviços de inspeção, 
alargou-se a partir do ano de 2014 aos 
juízes presidentes dos tribunais judiciais de 
comarca. 

Encontro de 2014 

O Encontro de 2014 decorreu no Fundão, 
em 12 de julho.  

A reunião de trabalho dos serviços de 
inspeções teve como ordem de trabalhos a 
análise do trabalho do ano judicial transato. 

A reunião de trabalho dos juízes 
presidentes dos tribunais judiciais de 
comarca decorreu com a seguinte ordem de 
trabalhos: 1) Trabalho de implementação: 
orgânica e instalações; 2) Documentação 
do CSM para a implementação: revisão e 
catálogo; 3) O GAVPM: análise crítica dos 
procedimentos de debate e apoio; a atuação 
futura; 4) Transição de processos: questões 
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específicas (Processos sem número único; 
Operações de marcação (decurso da 
atividade); Planeamento até 1 de setembro: 
as comarcas e o IGFEJ; Transição nos TEP e 
tribunais de competência territorial 
alargada; Transição efetiva (atribuição e 
redistribuição): os testes de transição); 5) 
Organização e gestão do tribunal em fase 
de implementação (Unidades de processos 
assimétricas; Gestão da informação interna 
e externa; Juízes coordenadores; Instrução 
criminal; Gestão processual macro); 6) 
Outros assuntos. 

 

Encontro de 2014 

O Encontro de Trabalho de 2015 decorreu 
em Tomar, em 11 de julho. 

A reunião de trabalho dos serviços de 
inspeções teve como ordem de trabalhos a 
análise do trabalho do ano judicial transato. 

A reunião de trabalho dos juízes 
presidentes dos tribunais judiciais de 
comarca decorreu com a seguinte ordem de 
trabalhos: 1) Homologação das propostas 
de fixação de objetivos processuais 
(procedimento, calendário e questões 
diversas); 2) Plano de comunicação do 
Conselho Superior da Magistratura; 3) 
Modelo de gestão: especificidades de cariz 
administrativo e 4) Eleições (apreciação de 
questões relativas à intervenção judicial no 
apuramento eleitoral próximo). 

O debate incidiu sobretudo na questão 
dos objetivos processuais e das 
intervenções dos Juízes nas operações de 
apuramento eleitoral, não tendo sido 
possível abordar os restantes pontos. 

Os participantes puderam ainda visitar o 
Convento de Cristo e assistir no final do dia, 
no Palácio da Justiça de Tomar, à peça de 
teatro “A Utopia de Thomas More”, 
encenada pelo grupo Fatias de Cá. 
Participaram no Encontro cerca de 55 
pessoas. 

VI. 
Participação em Grupos de Trabalho 
O Conselho Superior da Magistratura teve 

ainda participação em diversos grupos de 
trabalho de que se salientam os seguintes: 

1) Projeto Europeu - INASC - Avaliação 
de necessidades e apoio a vitimas de 
violência doméstica em trajetórias 
judiciais - financiado pelo Programa 
Justiça Criminal da União Europeia; 

2) V Plano Nacional de Prevenção e 
Combate à Violência doméstica e de 
Género; 

3) Grupo de Gestão da Entidade 
Certificadora das Infraestruturas da 
Justiça (GGECIEJ); 

4) Comissão de Acompanhamento que 
visa estudar formas de compensação 
dos professores candidatos à Bolsa de 
Contratação de Escola, por danos 
causados por erros da Administração 
Escolar; 

5) Grupo de Trabalho para o III Plano 
Nacional de Prevenção e Combate ao 
Tráfico de Seres Humanos; 

6) Grupo de Trabalho que coadjuva a 
Comissão para a Igualdade de Género 
na execução do III Programa de Acão 
para a Prevenção e Eliminação da 
Mutilação Genital Feminina; 

7) Projeto da DGRSP com o MJ do Reino 
Unido e os serviços de probation 
Holandeses 

8) Workshop subordinado ao tema 
Acesso ao Direito, organizado pela 
DGPJ; 

9) European Commission - Centre for 
Strategy  and Evaluation Services LLP 
- Pre-trial detention study  in relation 
to Portugal; 

10) Rede Europeia Anti Pobreza - Grupo 
de Trabalho no âmbito do Projeto The 
Third Sector Against Pushed Begging; 
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11) Grupo de Trabalho para a 
Consolidação Legislativa - 
Conferência Internacional sobre o 
tema Simplificar e melhorar a Lei; 

12) Comissão para a Eficácia das 
Execuções; 

13) Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária; 

14) Comissão de Fiscalização e 
Funcionamento dos Centros 
Educativos; 

15) Grupo de Trabalho para Reforma do 
Atual Sistema Inspetivo; 

16) Conselho Consultivo da Comissão para 
o Acompanhamento dos Auxiliares de 
Justiça; 

17) Grupo de Trabalho sobre a 
Delimitação de competência entre o 
Tribunal de condenação e o Tribunal 
de execução; 

18) Conselho de Fiscalização do Sistema 
Integrado de Informação Criminal; 

19) Comissão de Proteção às Vitimas de 
Crimes; 

20) Rede Internacional de Juízes da 
Conferência de Haia. 

 

VI. 
Recepção de visitas institucionais 

• Em 2 de Junho de 2014, foi recebida 
na sede do Conselho Superior da 
Magistratura Sua Excelência a Senhora 
Conselheira Procuradora-Geral da 
República. A reunião foi presidida por Sua 
Excelência o Senhor Vice-Presidente do 
Conselho Superior da Magistratura tendo 
sido abordadas questões relacionadas com 
a implementação da reorganização 
judiciária (tratamento de processos 
urgentes na fase de transição, deliberações 
várias tomadas pelo CSM ou em curso, 
posses de magistrados em setembro, 

agendamento, juízes auxiliares, DIAP’s e 
secções de instrução criminal); 

• Em 2 de julho de 2015, na sede do 
Conselho Superior da Magistratura, o 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 
e do Conselho Superior da Magistratura, 
Juiz Conselheiro António da Silva Henriques 
Gaspar, concedeu audiência a Sua 
Excelência o Senhor Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação da República 
Democrática de Timor-Leste, Hernâni 
Coelho. 

• O Ex.mo Senhor Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação da República 
Democrática de Timor-Leste esteve 
acompanhado pela Ex.ma Senhora 
Embaixadora da República Democrática de 
Timor-Leste em Portugal, Maria da Paixão 
Costa, pelo Ex.mo Senhor Diretor Nacional 
para a Europa, Armindo Simões, e pela 
Ex.ma Senhora Diretora de Protocolo e 
Chefe de Gabinete Interina, Elisa da Silva. 

 

VII. 
Recepção de delegações estrangeiras 
O Conselho Superior da Magistratura teve 

a honra de receber nos dia 6 de Maio e 6 de 
Junho de 2013, as visitas de uma Delegação 
da Federação Russa, e do Conselho Superior 
da Magistratura e do Ministério Público da 
Turquia, respectivamente. 

A 18 de Setembro de 2013 e a seu pedido, 
foi recebido em audiência pelo Senhor Vice-
Presidente deste CSM, o Dr. Oliver Mader, 
Director do Projecto financiado pela União 
Europeia - em que são parceiros o CSM e 
Hulla & Co Human Dynamics KG, da Áustria, 
- com o objectivo de dar apoio ao Conselho 
Judicial do Kosovo na implementação e 
reforma sistema judicial desse país. 

 Em 2 de junho de 2015, deslocou-se à 
sede do Conselho Superior da Magistratura 
um grupo de Magistrados do Kosovo, 
presidido por Sua Excelência o Senhor 
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Presidente do Supremo Tribunal do Kosovo, 
que se encontrava em visita de estudo a 
Portugal. delegação foi recebida por uma 
delegação presidida por Sua Excelência o 
Senhor Vice-Presidente, tendo sido 
apresentadas diversas comunicações: O 
Conselho Superior da Magistratura 
Português: composição, competências e 
funcionamento; A formação dos juízes e a 
progressão na carreira e O Estatuto dos 
Juízes Portugueses e o Modelo de Gestão 
dos Tribunais Judiciais. 

 
 
 

 
 

 
 

 

VIII. 
1.ª Exposição de Fotografia e Pintura  
O Conselho Superior da Magistratura 

organizou, de 1 a 18 de Dezembro de 2013, 
a sua 1.ª Exposição de Fotografia e Pintura, 
a qual teve a participação de Vogais, 
Inspectores, Juízes e Funcionários do CSM.
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I. 

Ponto de Contacto da RJECC 

Junto do Conselho Superior da 
Magistratura funciona o Ponto de Contacto 
Português da Rede Judiciária Europeia em 
Matéria Civil e Comercial. A relação da suas 
actividades pode ser consultada no 
respectivo Anexo dos Relatórios Anuais do 
CSM (disponíveis no sítio Internet do CSM) 
e no sítio Internet da RJECC 
(http://www.redecivil.mj.pt/). 

 

II. 
Ponto de Contacto da RIJH 

O Conselho Superior da Magistratura 
passou a ter um Ponto de Contacto da Rede 
Internacional de Juízes da Conferência de 
Haia. A sua missão e actividade podem ser 
consultadas no respectivo sítio Internet – 
http://rijh.csm.org.pt. 

 

III. 
Participações internacionais 

O Conselho Superior da Magistratura foi 
convidado a estar presente no Simpósio 
“The Training of members of the judiciary 
for Effective and Efficient Judiciary”, de 23 
a 25-10-2013, em Antalya (Turquia). 

O Vice-Presidente do CSM fez-se 
representar pela Chefe de Gabinete, Juiz de 
Direito, Dr.ª Albertina Pedroso e interveio 
como oradora a Juiz de Direito, Drª. Sónia K. 
Gamboa. 

Também em Outubro de 2013, nos dias 
24 e 25, e por ocasião do 130º aniversário 
do Conseil Supérieur de la Magistrature 

francês, teve lugar em Paris a conferência 
internacional subordinada ao tema  « la 
contribution des Conseils de Justice à la 
séparation des pouvoirs”, tendo estado 
presente, em representação do Senhor 
Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura, o Vice-Presidente, Juiz 
Conselheiro António Joaquim Piçarra. 

 

IV. 
Cimeira Judicial Iberoamericana e 

Rede Europeia de Conselhos  
de Justiça 

O Conselho Superior da Magistratura 
integra duas organizações internacionais de 
instituições congéneres: a Cimeira Judicial 
Iberoamericana e a Rede Europeia de 
Conselhos de Justiça. 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.  

 

RECJ 

No âmbito da Rede Europeia de 
Conselhos de Justiça (RECJ/ENCJ), o CSM 
integrou dois Projetos, constituídos em 
Setembro de 2013:  Grupo 1. Independence 
and Accountability – Ex.ma Vogal Juiz de 
Direito Maria João Barata dos Santos; 
Grupo 2. Minimum Judicial Standards IV – 
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Allocation of Cases – Ex.mo Vogal Juiz de 
Direito Gonçalo Oliveira Magalhães 

Neste âmbito, foi assegurada a resposta 
aos questionários elaborados no seio de 
cada uma das duas equipas de projeto 
identificadas, os quais foram discutidos, 
aperfeiçoados e concluídos nas seguintes 
reuniões, nas quais o CSM se fez 
representar: 

1.Independence and Accountability: 23 
e 24 de Janeiro 2014 (Bruxelas) e 24 e 25 
de Março 2014 (Bucareste); 18 e 19 de 
Setembro 2014 (Madrid): 1 e 2 de Dezembro 
2014 (Bruxelas); 12 e 13 de Fevereiro 2015 
(Bucareste); 9 e 10 de abril 2015 (Lisboa) 

2. Minimum Judicial Standards IV – 
Allocation of Cases: 18 e 19 Fevereiro 2014 
(Varsóvia); 26 e 27 de Fevereiro (Madrid). 

Os respectivos relatórios aprovados na 
Assembleia Geral de Roma podem ser 
consultados nos seguintes links: 

http://www.encj.eu/images/stories/pdf/
workinggroups/independence/encj_report_
independence_accountability_adopted_ver
sion_sept_2014.pdf 

http://www.encj.eu/index.php?option=c
om_content&view=category&layout=blog
&id=11&Itemid=16&lang=enem  

Em síntese, o Relatório referente à 
equipa de projeto Independence and 
Accountability 2013/2014 contém: (i) uma 
moldura de trabalho quanto à 
independência e prestação de contas; (ii) os 
indicadores objetivos e subjetivos para a 
independência do judiciário como um todo 
e para os juízes e para a prestação e contas 
do judiciário e dos juízes; (iii) o resultado da 
experiência piloto levada a cabo em quatro 
países visando a medição dos indicadores 
(Irlanda, Itália, Holanda e Roménia); (iv) a 
visão geral dos riscos e ameaças à 
independência; (v) recomendações para a 
implementação dos indicadores; (vi) a 
avaliação da RECJ quanto á independência 

e prestação de contas; (vii) um conjunto de 
recomendações para a continuidade do 
projeto. No relatório de 2014/2015 foram 
focados os seguintes aspetos: (i) aplicação 
dos indicadores pelos membros e 
observadores da ENCJ; (ii) constituição de 
um grupo de perito para analisar os 
resultados; (iii) inquérito junto dos juízes 
quanto à perceção da sua independência; 
(iv) organização de um grupo de diálogo 
para discussão dos principais problemas e 
soluções nos sistemas de quatro países 
(Itália, Noruega, Lituânia e Eslovénia); (v) 
estabelecimento de um subgrupo para 
desenvolver os indicadores quanto aos 
Procuradores.  

O Relatório respeitante à equipa de 
projeto Minimum Judicial Standards IV – 
Allocation of Cases 2013/2014 contempla a 
adoção de onze standards mínimos comuns. 
O relatório de 2014/2015 contém: (i) um 
conjunto de informação relevante dos 
vários sistemas nacionais quanto à 
disciplina e responsabilidade dos juízes; (ii) 
pesquisa, compilação e análise sobre 
relatórios ou opiniões existentes por 
relevantes partes interessadas no campo da 
disciplina e responsabilidade dos juízes; (iii) 
um sumário dos standards mínimos 
relativos aos procedimentos disciplinares e 
responsabilidade dos juízes. 

Os projectos de 2015/2016 ainda estão 
em curso (financiamento do judiciário, 
independência e prestação de contas), 
estando previstas reuniões em Março e Abril 
de 2015, sendo os respectivos relatórios 
aprovados em assembleia geral a decorrer 
no início de Junho de 2016 em Varsóvia. 

 

Cimeira Judicial Iberoamericana 

O Conselho Superior da Magistratura 
respondeu a solicitações diversas efetuadas, 
embora não tenha participado em qualquer 
grupo de trabalho. Ademais, houve 
representação pelo Exmo. Senhor 
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Presidente e Vice-Presidente do CSM na 
Assembleia geral da XVII Edição da Cimeira, 
realizada de 2 a 4 de abril de 2014, no Chile 

 

V. 
GRECO 

O Conselho Superior da Magistratura 
participou ainda no GRECO (Grupo de 
Estados contra a Corrupção). 

No âmbito do IV Ciclo de Avaliações 
mútuas do Grupo de Estados contra a 
Corrupção (GRECO) do Conselho da Europa, 
sob o tema central da “Prevenção da 
corrupção em relação a membros dos 
Parlamentos, Juízes e Magistrados do 
Ministério Público”, realizaram-se nas 
instalações do CSM várias reuniões por 
ocasião da visita de peritos e elementos do 
Secretariado daquele Grupo a Portugal: em 
29.06.2015 - com os Ex.mos Vogais do CSM, 
Juízes Desembargadores Jorge Raposo e 
Cecília Agante, e Juízes de Direito, Maria 
João Santos e Artur Cordeiro); e em 
2.07.2015 –com os Ex.mos Juízes 
Conselheiros do STJ, Raul Eduardo Raposo 
Borges e João Manuel da Silva Miguel; com 
os Ex.mos Juízes Desembargadores 
Agostinho Soares Torres e João Francisco 
Carrola e com os Ex.mos Juízes de 1ª 
instância, Luís Filipe Pires de Sousa e Luís de 
Lemos Triunfante. 

Disponibiliza-se infra o relatório sobre a 
participação do CSM na Quarta Ronda de 
Avaliação do GRECO: 

«1. Na Quarta Ronda de Avaliação do 
GRECO (Group of States against corruption / 
Grupo de Estados contra a corrupção, 
integrado no Conselho da Europa), lançado 
em 1 de Janeiro de 2012 e que trata da 
"Prevenção da Corrupção em relação a 
membros do parlamento, juízes e 
procuradores", são abordadas as seguintes 
questões: princípios éticos, regras de 
conduta e conflito de interesses; proibição 

ou restrição de certas actividades; 
declaração de bens, renda, passivos e 
interesses; execução das regras aplicáveis; 
consciência e percepção da situação. No que 
respeita ao sistema judiciário e outros 
intervenientes no processo de pré-judicial e 
judicial, a avaliação incide essencialmente 
sobre os procuradores e sobre os juízes, 
independentemente do tipo de tribunal em 
que exercem funções no âmbito do sistema 
judiciário nacional. 

No âmbito da preparação do relatório 
referente à situação portuguesa, a GRECO 
utilizou as respostas de Portugal ao 
Questionário de Avaliação (Greco Eval IV 
(2015) 5E), bem como outros dados, 
incluindo informações recebidas da 
sociedade civil. Além disso, uma equipe de 
avaliação do GRECO (doravante referido 
como o “GET”), realizou uma visita a 
Portugal, que decorreu entre de 29 Junho e 
3 Julho de 2015. O GET integrou a Ms Vita 
Habjan BARBORIČ (Chefe do Project 
Manager para a Prevenção da Corrupção, 
Centro de Prevenção e Integridade da 
Função Pública, Comissão para a prevenção 
da corrupção - Eslovénia), o Sr. Alexandru 
CLADCO (Procurador, chefe da Unidade para 
análise e implementação da CEDH, o 
Gabinete do Procurador-Geral - República 
da Moldávia), a senhora deputada 
Dominique Dassonville (Primeira 
Conselheira, Departamento de Assuntos 
Jurídicos, Senado - Bélgica) e o Sr. Hugh 
Geoghegan (aposentado como juiz do 
Supremo Tribunal Federal da Irlanda). O GET 
foi apoiado por Ms Lioubov Samokhina do 
Secretariado do GRECO. 

Na visita que empreendeu a Portugal, o 
GET foi recebido no Conselho Superior da 
Magistratura em 29 de Junho de 2015, onde 
foi recebido por uma delegação de membros 
deste órgão, que prestaram todos os 
esclarecimentos solicitados pelo GET (tendo 
o CSM remetido, posteriormente, diversa 
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documentação solicitada pelo GET – 
essencialmente diplomas legais).  

Ainda no decurso da mesma visita, o GET 
reuniu-se com membros do Conselho 
Superior dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais, do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Conselho Superior do Ministério Público, do 
Ministério Público no Tribunal 
Constitucional e no Supremo Tribunal, com 
outros juízes e procuradores, com 
representantes do Centro de Estudos 
Judiciários, da Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses e do Sindicato dos 
Magistrados do Ministério Público 
Portugueses. O GET organizou igualmente 
entrevistas com elementos do Ministério da 
Justiça, do Conselho de Prevenção da 
Corrupção, da Ordem dos Advogados 
Portugueses, de associações empresariais 
(Confederação Portuguesa do Comércio e a 
Confederação da Indústria de Portugal), de 
organizações da sociedade civil (TIAC - 
Transparência e Integridade, Associação 
Cívica, e OBEGEF – Observatório de 
Economia e Gestão de Fraude) e da 
Associação Portuguesa de Imprensa. 

O principal objectivo desta recolha de 
elementos foi a produção de um relatório 
destinado a avaliar a eficácia das medidas 
adoptadas pelas autoridades de Portugal, a 
fim de prevenir a corrupção em relação aos 
membros do Parlamento, juízes e 
procuradores e assegurar a continuação da 
integridade, aparente e real, do sistema. Este 
relatório deve conter uma análise crítica da 
situação no país, reflectindo sobre os 
esforços envidados pelos agentes 
interessados e os resultados alcançados, 
bem como identificar eventuais lacunas e 
fazer recomendações para maiores 
aperfeiçoamentos. De acordo com a prática 
do GRECO, as recomendações são dirigidas 
às autoridades de Portugal, que deverão 
diligenciar pela tomada de medidas 
necessárias junto das instituições / órgãos 

competentes . No prazo de 18 meses após a 
aprovação daquele relatório, Portugal deve 
apresentar um relatório sobre as medidas 
tomadas em resposta às recomendações 
contidas naquele documento. 

2. Na sequência da visita do GET a 
Portugal, foi por este grupo elaborado um 
projecto do relatório final, comunicado à 
DGPJ (Ministério da Justiça) e por esta 
direcção reencaminhado ao CSM para 
comentários, a serem efectuados até ao dia 
5 de Novembro de 2015. 

O projecto de relatório (vide o projecto 
de relatório inicial constante do presente 
dossier) foi apreciado e, no que tange à 
vertente do mesmo referente à prevenção da 
corrupção na magistratura judicial, foram 
realizadas diversas sugestões de 
rectificação e, bem assim, efectuados 
comentários sobre aspectos do projecto que 
não se encontravam em total consonância 
com a realidade (atinentes, essencialmente, 
à actual organização dos Tribunais Judiciais, 
à actividade dos Tribunais Judiciais e 
respectiva monitorização, à autonomia 
financeira da magistratura judicial, à 
actividade do CSM e à publicitação desta, às 
relações entre os Tribunais e a comunicação 
social, à avaliação e progressão profissional 
dos magistrados judiciais, aos 
procedimentos disciplinares que visam 
magistrados judiciais). 

No final de Novembro, dois Vogais do 
CSM, Maria João Santos e Artur Cordeiro, 
deslocaram-se às instalações da DGPJ 
(Campus de Justiça, em Lisboa), onde se 
reuniram com um representante do 
Conselho Superior do Ministério Público (Dr. 
Jorge Oliveira) e com três elementos da 
referida Direcção (Dr.ª Patrícia Ferreira, Dr. 
António Folgado e Dr. João Oliveira), em 
preparação para a sessão plenária do GRECO 
que se viria a realizar no dia 1 de Dezembro 
de 2015 e onde se discutiria o projecto de 
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relatório, aprovando-se, seguidamente, o 
relatório final. 

3. No dia 1 de Dezembro de 2015, os dois 
Vogais do CSM já identificados deslocaram-
se ao Conselho da Europa (em Estrasburgo) 
para comparecer na sessão plenária do 
GRECO em representação do CSM, 
integrando a delegação portuguesa, 
composta igualmente pelos demais já 
mencionados elementos. 

Na referida data, a delegação 
portuguesa foi recebida nas instalações do 
Conselho da Europa (Edifício Agora), 
inicialmente, pelo GET, realizando-se, pelas 
8.30h, uma reunião prévia ao Plenário, onde 
foram sumariamente debatidas todas as 
sugestões de rectificação e comentários 
efectuados pelo CSM ao projecto de 
relatório. O GET não foi sensível às objecções 
apresentadas pelo CSM e decidiu relegar 
para o Plenário a apreciação do respectivo 
mérito. 

Seguidamente, teve lugar a sessão 
plenária do GRECO, na qual marcaram 
presença todos os representantes dos 
Estados que integram este GRUPO e a 
delegação portuguesa. 

Esta sessão iniciou-se pelas 9.30h e 
prolongou-se até às 17.30h, sendo 
exclusivamente dedicada à primeira leitura 
do projecto de relatório do GET. 

No momento em que se procedeu à 
leitura dos parágrafos relativos à prevenção 
da corrupção dos Juízes, em particular das 
passagens que tinham merecido reparo da 
parte do CSM, os representantes do CSM 
apresentaram as sugestões de rectificação e 
comentários anteriormente dirigidos ao 
GET. 

Não obstante a oposição do GET, na 
defesa da versão do projecto de relatório que 
elaborou, os representantes do CSM 
lograram, após demorada e persistente 

explicitação e também mediante a 
apresentação de documentação 
(essencialmente textos legislativos 
traduzidos no idioma inglês), sensibilizar o 
Plenário sobre o acerto da maior parte dos 
reparos dirigidos ao projecto de relatório. 
Neste ponto, o Sr. Presidente da Assembleia 
Plenária dirigiu uma censura à delegação 
portuguesa, afirmando não ser a primeira 
vez que só no momento da leitura dos 
projectos de relatório eram apresentados 
documentos pertinentes para a apreciação 
das questões tratadas nos projectos (o que 
surpreendeu a delegação portuguesa, por 
desconhecer qualquer anterior situação 
semelhante, e foi por esta considerado 
injusto atendendo às insistências anteriores 
no sentido de serem realizadas correcções 
ao projecto em discussão). Após esta 
censura, o Sr. Presidente da Assembleia 
Plenária decidiu interromper, por alguns 
minutos a sessão, exortando o GET e a 
delegação portuguesa a reunirem durante a 
pausa e acertarem as alterações do projecto 
que entendessem convenientes. Assim se 
fez, tendo sido encontrado um espaço de 
consenso entre o GET e os representantes do 
CSM sobre a redacção dos parágrafos 
relativos à prevenção da corrupção dos 
Juízes, comprometendo-se o GET a alterar a 
redacção original, colocando-a à 
apreciação do Plenário na segunda leitura 
do projecto. 

Foram depois reiniciados os trabalhos, 
com a primeira leitura dos parágrafos 
subsequentes do relatório e que já não se 
prendiam com prevenção da corrupção dos 
Juízes. 

A sessão do dia 1 de Dezembro de 2015 
foi encerrada pelas 17.30h. 

No dia seguinte, 2 de Dezembro de 2015, 
prosseguiram os trabalhos do Plenário com 
a 2.ª leitura do projecto de relatório (já com 
as rectificações acordadas). Os 
representantes do CSM não puderam 
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acompanhar esta sessão até ao final (atenta 
a hora do seu voo de regresso a Portugal). 

O projecto de relatório rectificado (vide 
o projecto de relatório final constante do 
presente dossier) foi aprovado pelo Plenário 
da GRECO (), que fixou a data limite de 30 de 
Junho de 2017 para a apresentação por 
Portugal das medidas destinadas à 
prossecução das recomendações 
formuladas no relatório aprovado. 

4. Como facilmente se concluirá da 
comparação entre as versões inicial e final 
do projecto de relatório do GET (vindo esta 
última a colher a aprovação da Assembleia 
Plenária da GRECO), os objectivos da missão 
dos representantes do CSM foram 
inteiramente cumpridos, obstando à criação 
de uma imagem errónea e prejudicial do 
sistema judicial português e da 
magistratura judicial ao nível de uma 
matéria extremamente sensível, num 
organismo internacional profundamente 
representativo da “sociedade dos Estados” 
(Conselho da Europa). 

Mais se dirá que a representação plural 
(e não isoladamente conduzida por um 
único representante) foi decisiva, já que o 
número de interlocutores e a profundidade e 
diversidade que a discussão assumiu não 
teriam permitido os resultados alcançados 
se fosse apenas uma única pessoa a 
defender as correcções necessárias. 

Finalmente, impõe-se dar nota, para 
futuro, da importância que assume, nestas e 
em outras missões de representação 
similares (que se sucedem com frequência), 
a existência de documentos estruturantes 
(como sejam a LOSJ e o respectivo 
Regulamento, o EMJ, a Lei Orgânica do CSM 
e, bem assim, alguns capítulos dos principais 
códigos processuais – CPC e CPP) traduzidos 
nos idiomas oficiais adoptados pelos 
organismos internacionais 
(designadamente a tradução em idioma 

inglês), sugerindo-se que se diligencie por 
essa tradução logo que possível. 

Lisboa, 8 de Janeiro de 2016 

Os Vogais do CSM, 

Maria João Santos e Artur Cordeiro.» 

 

 
VI. 

Encontro Luso-Espanhol  
de Conselhos 

Nos dias 30 de junho e 1 de julho de 
2014 decorreu em Sintra um Encontro 
Luso-Espanhol de Conselhos Superiores da 
Magistratura subordinado ao tema 
Sistemas Judiciários em cooperação – 
organização, independência e 
reconhecimento de decisões. 

O Encontro decorreu no contexto do 
protocolo celebrado entre o Conselho 
Superior da Magistratura e o Consejo 
General del Poder Judicial, em 7 de outubro 
de 1993, o qual prevê a organização por 
ambos os Conselhos de seminários de 
estudo e ações destinadas a incrementar a 
colaboração entre ambos os países e entre 
estes e países da mesma área cultural, 
jurídica, geográfica ou de língua oficial 
comum. No contexto do referido Protocolo, 
ambos os Conselhos acordaram na 
realização de reuniões periódicas, tendo a 
última decorrido em 2012, em Salamanca. 

A delegação de Espanha foi presidida 
pelo Presidente do CGPJ, D. Carlos Lesmes, 
e integrou Vogais do CGPJ e diversos juízes. 

A representação do Conselho Superior 
da Magistratura foi presidida pelo 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 
e do Conselho Superior da Magistratura, 
Juiz Conselheiro António Henriques Gaspar 
e integrada pelo Vice-Presidente, Juiz 
Conselheiro António Joaquim Piçarra, por 
Vogais e por diversos juízes. 
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I. 
Aprovação 

 
O Plenário do Conselho Superior da 

Magistratura (sessão de 19-11-2013) 
deliberou pela renovação da Imagem 
Corporativa, visando a uniformidade e a 
salvaguarda contra o risco de adulteração 
de actos produzidos pelos vários serviços 
Conselho Superior da Magistratura, bem 
como a redução de despesa com economato 
(papel e consumíveis), mediante uma 
formatação eficiente do processamento do 
texto e a adopção de um tipo de fonte com 
menor densidade da gradação da cor; 

Por Sua Excelência o Senhor Juiz 
Conselheiro Vice-Presidente do Conselho 
Superior da Magistratura, foi proferido 
despacho, datado de 26-11-2013, de 
autorização da adopção de procedimentos 
destinados à referida renovação da imagem 
corporativa do CSM. 

Por ordem de serviço n.º 9/2013, de 27-
11-2013 procedeu-se à definição da 
Imagem Corporativa do Conselho Superior 
da Magistratura, com conformação e 
configuração disponibilizada às diversas 
Unidades Orgânicas, concretizando o 
constante na Exposição de Motivos da 
proposta que foi objecto de adesão pelo 
Plenário do CSM. 

  
 

II. 
Exposição de Motivos 

«1. O Conselho Superior da 
Magistratura é o Órgão Constitucional de 
gestão e disciplina dos Juízes, os quais, de 

acordo com a Constituição da República 
Portuguesa, são titulares do órgão de 
soberania Tribunais. A posição e o relevo 
que o Conselho Superior da Magistratura 
representa na organização política do 
Estado e na salvaguarda da independência 
do Poder Judicial, reclamam uma presença 
vincada, uma comunicação firme e 
institucional, a qual deve ter uma 
apresentação homogeneizada, visando a 
transmissão da consistência e sobriedade 
ínsitas à sua natureza. 

 

2. Um dos elementos essenciais na 
imagem corporativa de uma organização 
consubstancia-se na representação gráfica 
cuidada e uniforme, quaisquer que sejam os 
suportes em que essa representação seja 
afirmada (despachos internos, ofícios, 
cartas de protocolo, contratos, cartões de 
visita, envelopes, modelos de e-mail e de 
fax, brochuras, sítio internet, etc.). Assim, 
sem prejuízo de toda a intervenção 
institucional desenvolvida pelo Conselho 
Superior da Magistratura, a imagem deste 
perante os outros órgãos do Estado e 
perante os cidadãos também é construída 
pela percepção da aludida exteriorização 
gráfica. 

2.1. Analisando o conjunto do fluxo das 
comunicações (impressas e electrónicas), 
verifica-se que não há uniformidade no 
logotipo usado, no tipo e tamanho de fonte 
do cabeçalho e rodapé (quando este existe). 
Com efeito, é distinta a imagem gráfica que 
o CSM exterioriza nos ofícios, nos acórdãos, 
nas actas, nos relatórios de inspecção, nos 
dossiers de contencioso, de 
acompanhamento dos Tribunais e dos 
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Juízes, etc.. Esta falta de homogeneização 
constitui um factor que pode ser 
interpretado negativamente pelos outros 
órgãos do Estado, bem assim pelas demais 
entidades públicas e privadas. 

2.2. Por outro lado, os tipos de fonte 
usados pelos serviços do CSM no cabeçalho 
e no conteúdo dos actos, ofícios, certidões 
e demais documentação, são muito comuns, 
encontrando-se instalados por defeito com 
o sistema operativo Windows, facilitando a 
falsificação e a quebra de integridade dos 
documentos. De igual modo, o selo da 
república usado como logotipo no 
cabeçalho — além de não ser usado de 
forma uniforme por todos os serviços do 
CSM, nem quanto ao desenho gráfico, nem 
quanto ao tamanho e posição relativa — é 
facilmente obtido como ficheiro de imagem 
a partir de uma pesquisa simples na 
Internet, o que é igualmente potenciador de 
alguma falsificação que possa ser criada a 
partir de um documento original emitido 
pelo CSM. 

2.3. Finalmente, estando em curso 
procedimento para substituição dos cartões 
de identificação dos Juízes por um modelo 
mais funcional, seguro e com a inserção de 
holograma para evitar qualquer utilização 
abusiva, é pertinente que tal cartão 
incorpore uma imagem corporativa única e 
inconfundível, visando conferir a maior 
dignidade possível ao elemento de 
identificação profissional por excelência de 
cada Magistrado Judicial. 

2.4. Ao supra enunciado acresce que a 
folha de estilo em prática nos serviços 
internos do CSM, quer pelo tipo de fonte, 
tamanho, espacejamento dos parágrafos e 
demais formatação, pela densidade da 
impressão, implica um maior dispêndio de 
consumíveis e igualmente de papel. Torna-
se necessário implementar uma cultura do 
uso mínimo possível do formato impresso, 
convertendo-o em tramitação electrónica, 

porém independentemente desta opção, 
nos casos em que seja necessária a 
impressão dos ofícios, relatórios e demais 
actos do Conselho Superior da 
Magistratura, deve primar-se pela 
economia e poupança máxima possível. 

 

3. Considerando o referido supra, 
propõe-se: 

1) A adopção por todos os 
Membros, Inspectores, Dirigentes, Serviços 
e Funcionários de uma imagem corporativa 
que seja única e transversal no cabeçalho e 
rodapé de todos os despachos, relatórios, 
certidões, declarações, ofícios e demais 
actos praticados; 

2) O cabeçalho uniforme deve ser 
composto pelos seguintes elementos:  

2.1. Selo da República: Deve ser 
recuperado o uso do selo da república 
originário do Conselho Superior da 
Magistratura, evitando-se o risco do uso da 
actual imagem facilmente obtida a partir da 
Internet. As abreviaturas de «Ao Serviço de 
República» (S.R.) devem ser posicionadas na 
parte central de cada lado do selo da 
república: 

[Suprimida a indicação, por motivo de 
reserva e segurança…] 

2.2. Identificação. A identificação 
«Conselho Superior da Magistratura» teve 
ao longo da história do Conselho Superior 
da Magistratura diversas representações: 
[…] 

Procurando uma aproximação sóbria, 
sugere-se que a identificação do CSM seja 
efectivada com um tipo de fonte de 
configuração média entre as últimas duas 
representações, mas que  igualmente pela 
sua singularidade e unicidade obste à 
utilização indevida. Sugere-se, assim, a 
utilização do tipo de fonte True Type […] 
(freeware), tamanho […] pt., estilo Bold: 
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2.3. Órgão, Função ou Serviço. Sugere-
se ainda que seja aditada na parte inferior 
à designação, o órgão, função ou serviço de 
origem do documento, em […]  […] pt, Bold, 
Maiúsculas Pequenas, (ex. Serviços de 
Inspecção, Plenário, Vice-Presidente, Juiz 
Secretário, Serviços de Contencioso, etc.): 

3) O rodapé, igualmente uniforme, deve 
ter uma marca única e distintiva, que no 
conjunto com o cabeçalho torne difícil a 
imitação ou falsificação de documentos. 
Assim, é conveniente que tenha uma 
identificação precisa de todos os elementos 
de contacto do CSM, sugerindo-se que para 
conferir carácter de singularidade, seja 
igualmente aposta a esfera armilar que 
outrora foi adoptada pelo CSM — a cor 
(para relatórios ou documentos especiais) a 
cinza (para a generalidade dos documentos 
e actos): 

[Suprimida a indicação, por motivo de 
reserva e segurança…] 

4) Formatação de conteúdo. Nesta 
matéria, sugere-se que apenas os serviços 
internos do CSM estejam adstritos ao 
cumprimento de uma formatação 
específica, sem prejuízo de os demais 
serviços, Membros e Dirigentes máximos 
poderem também aderir à mesma. Ou seja, 
ao Presidente, Vice-Presidente, Vogais, 
Inspectores, Juiz Secretário, Membros do 
Gabinete de Apoio (Chefe de Gabinete e 
Adjuntos) deve ser concedida liberdade de 
formatação do conteúdo, com o tipo de 
fonte, tamanho, parágrafos e 
espacejamentos, em virtude de a 
personalização que nesta sede se efectivar 
não contender com a imagem corporativa 
do CSM. Já os serviços do CSM devem 
observar regras mínimas que permitam a 
uniformização dos ofícios, das certidões, 
dos relatórios e outros documentos 
internos. Essas regras devem ser orientadas 
pela concentração da informação que evite 
o dispêndio de consumíveis e de papel, mas 

que permita uma escrita e leitura fluída, 
mas simultaneamente em tipo de letra de 
difícil imitação. Deste modo, sugere-se que 
os serviços internos do CSM observem as 
seguintes normas gráficas: 

[Suprimida a indicação, por motivo de 
reserva e segurança…] 

 

5) Verso. A cada Utilizador/Serviço 
deverão ser facultados dois modelos de 
ficheiro. Um para impressão apenas no 
rosto da folha e outro para impressão frente 
e verso, com margens simétricas. Neste 
último caso, o verso não deve ter aposto 
qualquer logotipo, símbolo ou designação, 
apenas respeitando a altura e largura do 
cabeçalho e rodapé para que o texto seja 
impresso em espelho relativamente à frente 
da folha. Preferencialmente, os serviços do 
Conselho Superior da Magistratura devem 
utilizar a versão de impressão frente e verso, 
no desiderato da maior poupança possível 
de papel e da ocupação que este tem em 
sede de espaço de arquivo. 

 

6) Outras normas gráficas: 
Oportunamente, conforme as normas 
gráficas principais supra propostas, serão 
adaptadas as restantes normas gráficas em 
uso nos serviços do CSM, designadamente 
as que resultam da Ordem de Serviço n.º 
4/2008, complementada pela Ordem de 
Serviço n.º 1/2011, incluindo as que devem 
ser observadas na expedição de correio 
electrónico. As aplicações informáticas e os 
documentos gerados por estas, incluindo 
notificações, deverão igualmente ser 
revistas e conformadas com as normas 
gráficas principais. 

 

4. Procedimentos.  

Embora se enquadre no âmbito das 
competências do Juiz Secretário a definição 
das normas gráficas dos serviços do 
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Conselho Superior da Magistratura, o 
objecto da presente informação é mais 
amplo, por versar sobre a imagem 
corporativa deste Órgão Constitucional, que 
se pretende seja uniforme, sóbria, mas 
igualmente com presença forte e digna, 
envolvendo necessariamente todos os que, 
independentemente do respectiva função 
ou serviço, produzam actos e documentos 
exteriorizáveis. Sendo conveniente que a 
adesão à uniformização da imagem 
corporativa (que, no entanto, garante uma 
margem de liberdade de edição) seja ampla 
e consensual, sugere-se a Vossa Excelência 
a observância, designadamente, dos 
seguintes procedimentos: 

1) Audição de todos os Membros, 
Inspectores, Membros do Gabinete de Apoio 
e Pessoal Dirigente Intermédio do Conselho 
Superior da Magistratura, com cópia digital 
da presente Informação (que se 
disponibiliza), em prazo razoável; 

2) Consolidação das normas gráficas 
em conformidade com o resultado da 
audição; 

3) Criação dos modelos gráficos 
(ficheiros quadro editáveis); 

4) Revisão e actualização das normas 
gráficas do Conselho Superior da 
Magistratura em todas as suas vertentes 
(correio postal, fax, correio electrónico, 
tramitação electrónica); 

5) Criação pela Unidade de 
Informática de Manual de Instalação dos 
tipos de letra e de utilização dos modelos 
(em Microsoft Word, nos formatos doc e 
docx e, caso necessário, igualmente no 
formato RTF).  

6) Definição de data do início da 
utilização da imagem corporativa. Propõe-
se que a mesma seja coincidente com a 
projectada disponibilização do novo sítio 
Internet e aplicações de interacção com 
Juízes, Jornalistas e Cidadãos (em fase final 

de implementação, prevendo-se que esteja 
finalizada no corrente mês de Novembro de 
2013). 

7) Disponibilização dos modelos gráficos 
e respectivos suportes (tipos de fonte para 
instalação). Aos novos utilizadores deve ser 
facultado um manual com as normas 
gráficas e respectivos ficheiros (modelos e 
tipos de fontes). 

 

5. Conclusões 

A adopção de uma imagem corporativa 
do Conselho Superior da Magistratura 
permitirá a exteriorização perante os 
Órgãos de Soberania, demais Órgãos do 
Estado, entidades públicas, privadas e 
cidadãos em geral de uma nova organização 
interna, uniforme, visando solidificar o seu 
prestígio e dignificação. Essa imagem 
corporativa manifestar-se-á 
essencialmente no cabeçalho e rodapé de 
todos os documentos e actos praticados, 
conjugando a recuperação de  caracteres e 
logotipos anteriormente utilizados com a 
modernização da folha de estilo, que 
contudo continuará a assentar na 
sobriedade enquanto denominador 
distintivo. Paralelamente, a adopção de 
uma nova imagem corporativa diminuirá 
significativamente o risco de imitação e 
falsificação dos documentos produzidos 
pelo Conselho Superior da Magistratura e 
seus serviços. Permitirá ainda, em sede dos 
serviços internos, a poupança em 
consumíveis e em papel, sendo 
reformulados os tipos de fonte, tamanhos e 
espaçamentos. Sem prejuízo, não se 
restringe a liberdade de edição, 
relativamente à qual Membros, Inspectores 
e Dirigentes Superiores podem continuar a 
usar a formatação que melhor considerem, 
só se estabelecendo a observância 
imperativa de regras de estilo aos Serviços 
Internos do CSM. 

[…] Lisboa, 05 de Novembro de 2013.» 
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I. 

Informação inicial 

Súmula da Informação de 27-11-2013,  
do Juiz Secretário do CSM 

 

«1. O artigo 17.º, do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais prevê que os Juízes 
gozam de determinados direitos especiais, 
sendo suficiente a exibição de cartão de 
identificação que, nos termos do n.º 5, do 
mesmo preceito, «é atribuído pelo Conselho 
Superior da Magistratura e renovado no 
caso de mudança de categoria, devendo 
constar dele, nomeadamente, a categoria 
do magistrado e os direitos e regalias 
inerentes». 

Pela Sessão Plenária do Conselho 
Superior da Magistratura de 09 de Fevereiro 
de 1993, foi aprovado o «Regulamento para 
a concessão de cartões de identificação dos 
magistrados judiciais» e respectivos 
modelos, publicado no Diário da República, 
II Série, n.º 75 (Suplemento), de 30-03-1993 
(posteriormente alterado pela deliberação 
do Plenário de 17-12-1998, conforme 

extracto n.º 33/99, publicado no Diário da 
República, II Série, n.º 14, de 18-01-1999). 

2. Decorridos mais de 20 anos, os 
cartões de identificação continuam a ser 
emitidos e entregues aos Exmos. Senhores 
Juízes de acordo com os citados modelos, 
que além de não corresponderem ao padrão 
de cartões de identificação, não garantem 
— face ao desenvolvimento tecnológico 
verificado — segurança nem salvaguarda de 
possíveis falsificações ou adulterações.  

Por outro lado, a impressora que 
permitia o preenchimento dos respectivos 
dados encontra-se avariada e a aquisição de 
um novo equipamento é demasiado oneroso 
— mais de 4.000,00€ (quatro mil euros) — 
atento o uso exclusivo e circunscrito que ao 
mesmo seria dado. 

3. Atendendo a este circunstancialismo, 
diligenciou-se da viabilidade de produção 
de novos cartões, com um formato 
padronizado (correspondente ao formato do 
cartão de cidadão de 21x16 mm), com 
dignidade e sobriedade gráficas, em 
material não perecível (pvc com 
acabamento brilhante) e, sobretudo, com 

Cartão de Identificação Profissional 

 

Os cartões de identificação profissional, no anterior modelo 
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elementos distintivos únicos, 
designadamente mediante a aplicação de 
holograma de imagem genérica, escudo da 
República em foil metálico de cor prata, 
sendo personalizado com os dados de 
identificação e fotografia apostos por 
transferência térmica. 

Das várias empresas e entidades 
consultadas, a que oferece maior qualidade, 
segurança, privacidade, bem como melhor 
preço considerando as funcionalidades 
oferecidas, incluindo o processo de recolha 
dos dados e expedição dos cartões, é a 
Imprensa Nacional Casa da Moeda 
(proposta junta ao procedimento). 

4. Considerando o disposto dos n.os 2 e 
4, do artigo 2.º, do Código do IVA, nos 
termos dos quais, “2— O Estado e demais 
pessoas colectivas de direito público não 
são, no entanto, sujeitos passivos do 
imposto quando realizem operações no 
exercício dos seus poderes de autoridade, 
mesmo que por elas recebam taxas ou 
quaisquer outras contraprestações, desde 
que a sua não sujeição não origine 
distorções de concorrência. (….) 4— Para 
efeitos dos n.os 2 e 3 do presente artigo, o 
Ministro das Finanças define, caso a caso, as 
actividades susceptíveis de originar 
distorções de concorrência ou aquelas que 
são exercidas de forma não significativa”, 
na medida em que o cartão de identificação 

dos Juízes é um imperativo legal que o CSM 
está obrigado a disponibilizar aos Juízes, 
pela emissão não existe recebimento de 
qualquer contraprestação e mais nenhuma 
entidade pode solicitar a emissão de tais 
cartões, foram dadas instruções para que a 
Direcção de Serviços Administrativos e 
Financeiros do CSM diligenciasse junto da 
Autoridade Tributária no sentido de obter a 
dispensa de pagamento de IVA. 

Tal diligência veio a mostrar-se 
procedente, tendo sido emitido despacho 
concordante do Sub-Director Geral do IVA, 
datado de 15 de Outubro de 2013, no 
sentido de «a transmissão ao CSM, por parte 
da INCM, de cartões de identificação de 
juízes, não é passível de IVA, por se tratar de 
operação efectuada no âmbito dos poderes 
de autoridade da INCM e, como tal, ser 
afastada de tributação por força do n.º 2, do 
art.º 2.º, do CIVA”. 

5. Na conformação dos elementos e 
condições supra enunciadas e face ao 
reconhecimento da isenção de IVA se a 
produção dos cartões de identificação dos 
Juízes for solicitada à INCM, foram 
determinadas as diligências subsequentes 
destinadas à compilação de um artwork 
gráfico com qualidade e dignidade 
correspondentes a um cartão de 
identificação de titulares do órgão de 
soberania Tribunais, cujo resultado final é o 

constante dos Anexos 5 a 8 (juntos ao 
respectivo procedimento). 

6. O procedimento subsequente 
necessário à substituição dos 
cartões é o seguinte: 

a) Aprovação pelo Plenário 
do Conselho Superior da 
Magistratura do novo modelo de 
cartões, conforme o seu titular seja 
Juiz de Direito [assinatura aposta 
pelo Juiz Secretário] ou por Juiz 
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dos Tribunais Superiores [assinatura aposta 
pelo Vice-Presidente]; 

b) Alteração do Regulamento para a 
concessão de cartões de identificação dos 
magistrados judiciais; 

c) Publicação em Diário da República 
do referido em a) e b); 

d) Recolha de dados pessoais e 
profissionais de cada Juiz e respectiva 
fotografia, a ser efectivada por Portal 
Internet que a INCM disponibilizará para o 
efeito, com garantia de segurança e 
confidencialidade; 

e) Produção dos cartões e remessa 
directa pela INCM a cada Juiz por correio 
registado.» 

 

II. 

Deliberação do Plenário do CSM 

Plenário de 03-12-2013 

1. O Plenário do Conselho Superior da 
Magistratura aprova a substituição do cartão de 
identificação dos Juízes, previsto no artigo 17.º, 
do Estatuto dos Magistrados Judiciais e emitido 
segundo os modelos anexos ao Regulamento 
para a concessão de cartões de identificação dos 
magistrados judiciais, publicado no Diário da 
República, II Série, n.º 75 (Suplemento), de 30-
03-1993, por novos cartões nos termos 
propostos pelo Juiz Secretário do Conselho 
Superior da Magistratura, designadamente com 
formato padronizado de 21x16 mm, em material 
não perecível (PVC com acabamento brilhante) 
com aplicação de holograma de imagem 
genérica, escudo da República em foil metálico 
de cor prata, sendo personalizado com os dados 
de identificação e fotografia apostos por 
transferência térmica. 

2. O Plenário do Conselho Superior da 
Magistratura (CSM), na sua Sessão de 03 de 
Dezembro de 2013, aprova o seguinte 

Regulamento para a concessão de cartões de 
identificação dos Magistrados Judiciais:  

1.º — De harmonia com o disposto no artigo 
17.º, da Lei n.º 21/85, de 30 de Julho, os cartões de 
identificação dos Magistrados são produzidos em 
conformidade com os modelos em anexo ao 
presente Regulamento, com a discriminação dos 
direitos e regalias que a lei lhes concede:  

Modelo A — Cartão de identificação e Livre 
Trânsito para Juízes Conselheiros do Supremo 
Tribunal de Justiça e Juízes Desembargadores;  

Modelo B — Cartão de identificação e Livre 
Trânsito para Juízes de Direito. 

2.º — Os cartões respeitantes aos Juízes 
Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça e 
aos Juízes Desembargadores são autenticados 
com a assinatura do Vice-Presidente do CSM, 
aposta por transferência térmica.  

3.º — Os cartões respeitantes aos Juízes de 
Direito são autenticados com a assinatura do 
Juiz-Secretário do CSM, aposta por transferência 
térmica.  

4.º — Os cartões são substituídos sempre que 
os respectivos titulares sejam promovidos e são 
recolhidos pelo CSM quando os seus detentores 
deixarem de exercer a função em virtude da qual 
os mesmos lhe tenham sido concedidos ou por 
qualquer outro motivo justificado.  

5.º — Aos Juízes Jubilados aplicam-se os 
mesmos direitos e condições referidos nos 
números anteriores.  

6.º — É revogado o «Regulamento para a 
concessão de cartões de identificação dos 
magistrados judiciais», publicado no Diário da 
República, II Série, n.º 75 (Suplemento), de 30-
03-1993, alterado pela deliberação do Plenário 
de 17-12-1998, conforme extracto n.º 33/99, 
publicado no Diário da República, II Série, n.º 14, 
de 18-01-1999. 

ANEXOS 
(artwork original no processo respectivo) 
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Modelo A: 

 

Modelo B: 

 

III. 

Execução 

Desenvolvido o respectivo módulo na 
plataforma informática IUDEX, foi remetida 
a todos os Juízes em 16-07-2014 a Circular 
n.º 9/2014 com a indicação dos 
procedimentos para substituição dos 
cartões de identificação, mediante 
preenchimento de formulário e submissão 
de fotografia ou de solicitação de 
digitalização aos serviços do CSM.  

Após tratamento informático e observando 
o protoloco de segurança estabelecido 
entre o CSM e a INCM passou a ser possível 
a emissão dos cartões e respectivo envio 
para o endereço postal indicado pelo 
Magistrado Judicial, com rigoroso controlo 
de todos os passos até à sua recepção pelos 
Juízes.  
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I. 
Deliberação do Plenário 

Acta n.º 27/2013, Plenário de 03-12-2013 

Ponto 1.1.3, Proc. 2013-832/D 

Apreciado o expediente apresentado pelo 
Exmo. Juiz Secretário do Conselho Superior da 
Magistratura, Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira, 
referente à regulamentação das 
comunicações entre os Juízes e o Conselho 
Superior da Magistratura e atenta a 
fundamentação exarada na respectiva 
informação de suporte, foi deliberado aprovar 
o mesmo, nos seguintes termos:  

«Considerando o benefício que 
representará para os Exmos. Senhores Juízes 
em termos de segurança, celeridade e 
transparência, bem como de eficiência e 
poupança de recursos do Conselho Superior da 
Magistratura, o Conselho Plenário delibera: 

§ 1. Após a implementação da plataforma 
informática de acesso reservado aos Exmos. 
Senhores Juízes, todas as comunicações entre 
estes e o Conselho Superior da Magistratura e 
vice-versa, passam a efectivar-se 
exclusivamente através desse recurso 
aplicacional, devendo todos os requerimentos, 

respostas, exposições, consultas, notificações 
ou outros actos ser formulados e/ou acedidos 
por essa via. 

§ 2. Exceptuam-se do referido em §1., 
todas as comunicações que, nos termos do 
Estatuto dos Magistrados Judiciais ou Código 
de Procedimento Administrativo, estejam 
sujeitas ao registo postal; 

§ 3. Salvaguarda-se a possibilidade de 
utilização de outros meios em situações 
excepcionais, designadamente indispo-
nibilidade de acesso ou necessidade de envio 
de originais de documentos ou textos que pelo 
tamanho do papel ou volume não possam ser 
submetidos pela plataforma electrónica e sem 
prejuízo do justo impedimento;  

§ 4. É estabelecido ainda o período 
experimental de três meses, durante o qual 
todos os actos podem continuar a ser 
praticados com recurso a qualquer meio de 
comunicação;  

§ 5. Deve ser assegurado que a circular 
que venha a ser emitida sobre esta matéria 
chegue ao conhecimento efectivo e pessoal de 
todos os Exmos. Senhores Juízes, solicitando-
se, se necessário, a colaboração dos Juízes 
Presidentes dos Tribunais na sua efectivação.» 

IUDEX 
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II. 

Fundamentação 

Fundamentação de Regulamentação das 
comunicações entre os Juízes e o CSM 

«1. Actualmente existe uma profunda 
desarticulação das comunicações entre o 
Conselho Superior da Magistratura e os Juízes 
e vice-versa, acentuada pela inexistência da 
definição de regras precisas e objectivas. A 
título meramente exemplificativo, assinalam-
se as seguintes situações: 

a) As divulgações, circulares, avisos e 
demais comunicações do CSM são remetidas 
por correio electrónico, para o endereço 
profissional dos Juízes (@juizes-csm.org.pt, 
vulgo betamail), através de uma aplicação de  
mailing list que o CSM não controla, em 
virtude das respectivas configurações estarem 
no domínio exclusivo do IGFEJ (Ministério da 
Justiça); 

b) Por seu turno, muitos Juízes não 
consultam regular e periodicamente a aludida 
caixa de correio electrónico, potenciando o 
desconhecimento das deliberações, dos 
concursos, das divulgações e dos demais actos 
do Conselho Superior da Magistratura, 
designadamente dos que não são publicados 
no sítio Internet; 

c) O referido em b) tem múltiplas causas, 
podendo apontar-se, designadamente:  

 As deficientes e redutoras 
funcionalidades do serviço betamail [para 
cujo acesso e consulta é necessária a 
introdução de configurações complexas, 
sabendo que só é possível alterar a password 
dentro da rede do Ministério da Justiça, com 
riscos de privacidade]; 

 A utilização regular, por parte dos 
Exmos. Senhores Juízes, de serviço de correio 
electrónico facultado por provedores de 
Internet (ISP) aos quais têm contratado 
serviço de internet fixa e/ou móvel; 

 A reduzida confiança no sistema de 
comunicação do betamail (em testes 
realizados pelo signatário, o envio de 
mensagens via betamail através de aplicações 

de gestão de mensagens — ex. Outlook, 
PostBox, etc. — foi considerado spam ou não 
foi entregue aos destinatários). 

d) A inexistência de um sistema de 
registo automático e de confirmação da 
recepção dos requerimentos, respostas e 
exposições remetidos pelos Exmos. Juízes, tem 
motivado o envio em duplicado e até em 
triplicado (correio electrónico, fax e correio 
postal) da mesma comunicação, que por ser 
recepcionada em datas distintas, tem dado 
origem a dois ou mais expedientes tramitados 
por distintos serviços internos do CSM, 
acrescida da correspondente burocracia; 

e) O envio de requerimentos por correio 
electrónico (sem assinatura ou com mera 
assinatura manuscrita digitalizada) — 
designadamente quando os Exmos. Senhores 
Juízes o fazem a partir dos seus endereços 
electrónicos pessoais diversos do betamail — 
não permite garantir a fidedignidade e 
autenticidade de origem. A facilidade com que 
actualmente se cria um endereço de correio 
electrónico é, nesta matéria, potenciador de 
riscos acrescidos. 

2. Visando a reorganização interna da 
tramitação do expediente e da respectiva 
gestão documental, o signatário proferiu a 
Ordem de Serviço n.º 2/2013 (e posterior 
Aditamento n.º 1), que se juntam em anexo, 
tendo de imediato sido realizadas as 
diligências adequadas à criação de uma 
aplicação informática transversal aos serviços 
do CSM e que permita responder de forma 
célere, segura e directa às necessidades de 
comunicação de e para os Exmos. Senhores 
Juízes, Jornalistas e Cidadãos, integrando 
nessa aplicação as comunicações entre os 
Membros do CSM e uma gestão documental 
que permita igualmente a prolação de 
decisões, numa plataforma exclusivamente 
electrónica web based, acessível em qualquer 
lugar (com ponto internet). 

3. Concretamente em relação à 
plataforma destinada aos Exmos. Senhores 
Juízes (de acesso reservado), após um registo 
inicial — efectivado necessariamente por 
garantia de autenticação, a partir de 
credencial remetida para o endereço de e-mail 
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profissional betamail — permitirá que cada 
Juiz: 

a) Tenha acesso ao seu registo individual, 
podendo alterar automaticamente o seu local 
de residência, indicação de estado civil, 
impedimentos, elementos de contacto; 

b) Configure o endereço de correio 
electrónico para onde pretende receber 
notificações oficiais do CSM ou da submissão 
na sua área reservada de novos conteúdos 
(estando prevista, nesta sede, igualmente a 
possibilidade de recepção de mensagem sms 
para notificações pessoais remetidas pelo 
CSM); 

c) Consulte toda a documentação 
disponibilizada pelo CSM (actas, deliberações, 
circulares, divulgações, etc.); 

d) Formule requerimentos (classificados 
e categorizados) com formulários pré-
elaborados ou mediante formulário genérico, 
com possibilidade de junção de documentos 
(doc, pdf, ou imagem), ficando guardado em 
servidor separado o suporte digital do de 
documento editável para eventual futura 
utilização pelos serviços do CSM; 

e) Obtenha — de imediato após a 
submissão do requerimento — o registo de 
entrada e o respectivo comprovativo 
(evitando-se que, por dúvidas, seja o mesmo 
requerimento submetido em duplicado ou 
triplicado por outras vias); 

f) Acompanhe o estado dos 
requerimentos que tenha formulado, sendo 
notificado automaticamente para o endereço 
de correio electrónico que tenha escolhido ou 
por sms para o telemóvel indicado, do 
depósito da resposta ou decisão na sua área 
reservada para consulta; 

g) Apresente candidaturas em 
formulados pré-elaborados, com alerta de 
elementos que obrigatoriamente deva juntar, 
permitindo a imediata e automática junção de 
cada candidatura a um único dossier digital, 
para tramitação conjunta e electrónica; 

h) Por via de um único acesso (o da área 
reservada) submeta requerimentos para o 
movimento judicial, formação, marcação de 
férias, etc.. 

 4. Atenta a mais-valia que esta 
plataforma é susceptível de representar, não 
apenas para uma comunicação transparente, 
segura e directa entre o CSM e os Exmos 
Senhores Juízes e vice-versa, mas igualmente 
para a própria organização e tramitação 
interna do expediente, com fluxos pré-
definidos, permitindo suprimir actos 
burocráticos, conferindo maior celeridade aos 
procedimentos e assegurando uma pesquisa e 
consulta integrada de qualquer acto ou 
documento, requer-se que após a 
implementação da plataforma informática de 
acesso reservado aos Exmos. Senhores Juízes, 
todas as comunicações entre estes e o 
Conselho Superior da Magistratura e vice-
versa, passem a efectivar-se exclusivamente 
através desse recurso aplicacional, nos termos 
que sejam definidos pelo Plenário do Conselho 
Superior da Magistratura. 

Lisboa, 26 de Novembro de 2013. O Juiz 
Secretário do CSM, Joel Timóteo Ramos Pereira» 

 
II. 

Enquadramento da aplicação 
A nova plataforma informática do 

Conselho Superior da Magistratura — 
denominada IUDEX — está a ser compilada em 
vários módulos, entre os quais um de gestão 
documental (workflow) e outro que 
constituirá a base da comunicação entre o 
CSM e os Magistrados Judiciais. 

A denominação adoptada resultou da 
necessidade de uma identificação nominativa 
com singularidade ínsita ao seu objecto, com 
salvaguarda de nome de domínio e, 
correspondentemente, permitindo um acesso 
simplificado, memorizável e, sobretudo, com 
aposição de certificado digital. 

Auscultados os Exmos. Membros e 
Dirigentes do Conselho Superior da 
Magistratura, foi manifestada concordância 
com a adopção do identificativo nominativo 
de “iudex”. Este termo em latim significa juiz; 
com efeito, o Iudex era uma dos magistrados 
do direito romano, sendo o responsável por 
objectiva e imparcialmente os conflitos, sendo 
por excelência aquele que geria o iudicio 
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(processo) e que reconhecia o ius, distinto do 
magistrado da fase prévia (pretor). Trata-se, 
portanto, de um termo que se ajusta de forma 
adequada ao objecto da aplicação 
informática. 

Da pesquisa efectuada não existia 
nenhuma marca ou patente registada com 
esta designação, razão por que se determinou 
o regime do nome de domínio iudex.pt, a 
partir do qual se fará todo o acesso à 
aplicação. 

O acesso à área reservada dos Juízes faz-
se pelo endereço https://juizes.iudex.pt — a 
utilização do protocolo https significa que o 
acesso é efectivado através de um protocolo 
seguro e certificado — "protocolo de 
transferência de hipertexto seguro", que 
permite ue os dados sejam transmitidos por 
meio de uma conexão criptografada e que se 
verifique a autenticidade do servidor e do 
cliente por meio do certificado digital. 

 
III. 

Documentação estrutural  
e modular da Aplicação IUDEX 

 

. Enquadramento 

Actualmente, o Conselho Superior da 
Magistratura tem uma aplicação informática 
muito limitada de gestão dos Magistrados 
Judiciais, criada em 2004, na qual são registados 
os elementos biográficos, de movimentação, 
disciplinar, classificações, férias e formação. Esta 
aplicação é estática, não permitindo o 
cruzamento de campos e de dados, de forma 
dinâmica e integrada. Os movimentos judiciais 
são realizados manualmente, com grandes 
restrições e frequentemente com erros na 
colocação ou libertação de vagas, a recolha de 
dados é efectivada por listas pré-elaboradas e 
quaisquer novos critérios têm de ser inseridos no 
código fonte, limitando de forma significativa a 
necessária gestão de todos os caracteres ínsitos 
às competências do Conselho Superior da 
Magistratura. 

Por outro lado, toda a tramitação 
administrativa, inspectiva, de gestão e de 
contencioso é processada maioritariamente em 
formato impresso, sendo inclusivamente 
convertidas neste formato todas as 
comunicações recebidas por correio electrónico, 
gerando um elevado dispêndio de papel, 
consumíveis e demais economato. A falta de 
integração classificada dos vários processos tem 
gerado duplicação de procedimentos e, 
inclusivamente, tramitação paralela nos vários 
serviços do CSM, também provocada pela falta 
de uniformização de muitos dos critérios e 
procedimentos, dos fluxos decisórios e de 
competências.  

  

2. Criação de Aplicação Informática de 
Gestão dos Magistrados Judiciais 

 

2.1. Descrição 

Considerando o referido supra em 1., é 
necessária a criação de uma nova aplicação 
informática destinada à gestão dos Magistrados 
Judiciais, a qual deve substituir a existente em 
todas as suas vertentes e funcionalidades, 
acrescentando funcionalidade e 
operacionalidade, com dados dinâmicos, 
integráveis e  exportáveis que tenha a 
capacidade de simplificar e optimizar a 
complexidade dos processos e procedimentos. 

A aplicação a criar deve ter, no mínimo, as 
seguintes características e funcionalidades 
gerais: 

a) Plataforma Web (100% online), com 
possibilidade de futura integração com o sítio 
Internet e a Intranet do CSM; 

b) Atribuição automática do 
procedimento ao departamento/serviço 
respectivo; 

c) Pesquisa semântica e dinâmica; 

d) Cruzamento de dados, com campos 
integráveis entre si, que permita a criação de 
listagens definidas com base em datas, 
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provimentos, notações, categoria, antiguidade, 
Tribunal singularmente indicados ou conjugados. 

e) Repositório e Acervo de 
documentação (v,g., posses, dispensas de serviço, 
requerimentos, despachos publicados em Diário 
da República, referentes a cada Juiz ou a um 
universo de Juízes pré-definidos ou 
seleccionados). 

f) Dados estatísticos, com possibilidade 
da sua listagem considerando as necessidades do 
Conselho Superior da Magistratura, incluindo 
para elaboração do Relatório Anual; 

g) Transversalidade a todos os serviços. 

 

 

2.2. Opção tecnológica 

O Conselho Superior da Magistratura não 
tem — no presente, nem é previsível que tenha 
no futuro — disponibilidade de recursos 
financeiros para suportar licenças de software 
proprietário ou de sistemas operativos que 
obriguem a sucessivas actualizações (pagas) sob 
pena de incompatibilidade. Sem prejuízo da 
permanente actualização da aplicação, de 
acordo com as necessidades do CSM, essa 
actualização deve centrar-se na melhoria das 
funcionalidades da aplicação, sem 
condicionalismos de licenças ou de direitos de 
propriedade industrial ou intelectual. 

Deste modo, opta-se pela tecnologia 
OpenSource, nomeadamente LAMP, devendo ter 
uma construção modular de forma a prever 
funcionalidades futuras. O código fonte deve ser 
transparente e objectivo, registado em todos os 
seus fluxos e comandos em manual de 
propriedade exclusiva do CSM. Além disso, a 
aplicação deve ser construída com a encriptação 
necessária à certificação em todos os itens da 
segurança de informação, atenta a natureza 
sensível e confidencial dos dados e documentos. 

 

2.3. Abrangência 

A aplicação, a compilar em arquitectura 
modular deve permitir a integração com a 

aplicação da área reservada dos Juízes, com 
autenticação única que conceda acesso aos 
vários módulos, de acordo com os perfis que 
sejam criados. Os principais módulos — sem 
prejuízo do aditamento de outros considerados 
necessários ou adequados — são os seguintes: 

a) Processamento de Movimentos 
Judiciais. Este módulo tem prioridade absoluta e 
deve estar concluído, no máximo, em Abril de 
2014, em período que permita realizar um 
movimento judicial “teste” e ainda a consulta e 
confirmação pelos Juízes das suas opções de 
preferência absoluta ou relativa. O módulo deve 
permitir: 

(i) Definição prévia, no momento ou 
posterior ao movimento judicial, das  vagas de 
preenchimento, categorizados por Tribunal, 
Instância, Secção e lugar concreto, sendo este 
único e não repetível, designadamente com 
abreviaturas, não podendo o mesmo lugar ser 
preenchido por mais de um titular, sem prejuízo 
de poderem ser criados lugares (no próprio 
decurso do movimento) de efectivos e/ou 
auxiliares, conforme as necessidades gestão; 

(ii) Submissão de requerimentos 
electrónicos pelos Juízes, para o movimento 
judicial (que necessariamente deve poder ser 
criado por comando informático, sem 
intervenção de programação), com respeito 
pelos critérios de preferência e de movimentação 
que sejam assinalados, com todas as suas 
variantes; 

(iii) Calendarização da submissão de 
requerimentos (com data de início e data e hora 
de fim), mas igualmente com a possibilidade de 
inserção manual de requerimento pelo back-
office  do CSM, em caso de justo impedimento 
ou outro motivo que seja objecto de 
deferimento; 

(iv) Leitura e listagem dos 
requerimentos electrónicos (pela totalidade, por 
selecção de conjunto conforme categoria 
profissional do Juiz, notação, Tribunal, Instância 
ou Secção que tenha assinalado; 
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(v) Ordenação dos requerimentos 
electrónicos segundo os critérios que sejam 
assinalados, designadamente pela conjugação 
da classificação de mérito e da antiguidade, sem 
prejuízo das regras de preferência; 

(vi) Definição de campos específicos 
(que possam ser alterados, bloqueados ou 
acrescentados pelo back-office) que se forem 
preenchidos pelos Juízes (ex. impedimentos, 
preferências ou observações) implica a paragem 
do processamento do movimento, exigindo 
intervenção decisória (comando manual); 

(vii) Pesquisa de pedidos (por Juiz, por 
Tribunal, Instância, Secção, Lugar); 

(viii) Processamento automático do 
movimento judicial, com registo e exibição de 
todas as operações do movimento, passíveis de 
alteração manual, por critérios de gestão do 
CSM, com processamento subsequente das 
respectivas consequências (libertação de vagas e 
preenchimento pelos demais requerentes do 
lugar); 

(ix) Listagem de vagas preenchidas e por 
preencher de forma dinâmica em qualquer ponto 
do processamento, com possibilidade de criação 
de pontos de restauro. As listagens devem ser 
igualmente dinâmicas (requerimentos, provisória 
do processamento, vagas por movimento, etc.); 

(x) Conclusão do movimento judicial, 
com listagens pré-formatadas para publicação 
em Diário da República e inserção automática 
dos respectivos provimentos no registo 
individual de cada Juiz, activando esse último 
provimento e assinalando o anterior como não 
activo; 

(xi) Nos casos em que seja assinalado 
(em back-office) direito de preferência, este deve 
ser passível de configurável apenas para o 
movimento em curso ou para plúrimos 
movimentos, com a opção de se porventura o 
direito de preferência não for satisfeito, ficar 
automaticamente previsto para o movimento 
judicial ou, em caso oposto, ficar 
automaticamente bloqueado. 

— Para a compilação deste módulo deve 
atender-se ao Manual de procedimentos de 
preparação e execução dos movimentos 
judiciais, que deve ser revisto em conformidade 
com a nova Lei de Organização do Sistema 
Judiciário (Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto) e do 
respectivo Regulamento (ainda por publicar). 
Deverá igualmente atender-se aos critérios de 
movimentação que forem aprovados pelo 
Plenário do CSM. 

b) Gestão do Processo Individual dos 
Magistrados Judiciais. Além da importação de 
todos os dados pessoais e profissionais já 
existentes na actual aplicação, deverão ser 
criados os directórios categorizados 
correspondentes aos processos em formato 
físico, cujos documentos e elementos devem ser 
digitalizados e acrescentados como acervo 
consultável (ou não) directamente pelo 
Magistrado, mas condicionando a possibilidade 
de disponibilização de ficheiro com esses 
conteúdos à solicitação de certidão pelo Juiz 
(requerimento integrado com a aplicação de 
área reservada do Juiz). Do processo individual 
devem constar, no mínimo, os seguintes 
elementos cadastrais (classificados 
dinamicamente): 

(i) Identificação (nome completo, sexo, 
estado civil, nacionalidade [País, comarca, 
concelho e freguesia], grau de deficiência, 
número de identificação civil, emissão, validade 
e arquivo, identificação fiscal, número de 
segurança social ou CGA, número de ADSE ou 
outro subsistema, morada de residência, 
contactos [profissional e/ou particular] de 
telefone e/ou telemóvel e e-mail e observações). 
Estes dados pessoais devem ser passíveis de ser 
consultados e alterados automática e 
directamente pelo Juiz (ficando contudo 
registado o histórico dos dados anteriores). Os 
campos em formato de valor devem permitir a 
escolha numa lista pré-definida. 

(ii) Situação (com possibilidade de 
pesquisa e listagem); 
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(iii) Impedimentos (o Juiz deve ter 
acesso directo a esta área e consignar as 
situações de impedimento ou possível 
impedimento, decorrente da respectiva previsão 
do Estatuto dos Magistrados Judiciais; este dado 
deve ser automaticamente assumido pelo 
módulo de movimentos judiciais); 

(iv) Antiguidade (listagens, cálculo de 
tempo; descontos na antiguidade, antiguidade 
na carreira, antiguidade na categoria e 
contagem de tempo no sector público). 

(v) Categorias Profissionais; 

(vi) Provimentos; 

(vii) Classificações (possibilidade de 
ligação com relatórios de inspecção ou 
deliberações do Permanente e do Plenário, que 
estejam depositados no módulo de workflow); 

(viii) Registo disciplinar (integração com 
respectivo directório do módulo de workflow); 

(ix) Registo académico (licenciatura, 
pós-graduação, mestrado, doutoramento e áreas 
de especialização); 

(x) Registo curricular (possibilidade de 
inclusão dos elementos curriculares submetidos 
pelo Juiz ou apresentados aquando de concursos 
curriculares – Relação e STJ); 

(xi) Registo de formação complementar 
(elementos integrados com módulo de 
formação), de acordo com o disposto no artigo 
3.º, do Regulamento das actividades de formação 
complementar. 

(xii) Ingresso na Magistratura e 
Actividade anterior (identificação do curso do 
CEJ, data de ingresso e conclusão, lugar de 
graduação; ingresso na magistratura; funções 
exercidas anteriormente; observações). 

(xiii) Assiduidade / faltas (integração com 
módulo de remunerações); 

(xiv) Dispensas de serviço; 

(xv) Férias marcadas e gozadas 
(integração com módulo de férias) 

(xvi) Louvores; 

(xvii) Autorizações; 

(xviii) Remunerações (integração com 
módulo de remunerações); 

(xix) Aposentação e Jubilação; 

(xx) Outros elementos (campos abertos). 

 

c) Férias. Módulo com requerimento 
para marcação de férias (no prazo anual fixado), 
listagens, homologação pelos Presidentes da 
Relação ou Presidentes da Comarca. Integração 
com aplicação de processamento de 
vencimentos. 

d) Formação. Requerimentos para 
formação contínua ou complementar; criação 
(por funcionário) dos itens dos cursos de 
formação a partir de formulários, com data de 
início e fim para submissão de requerimentos; 
processamento (automatizado) de acordo com 
critérios pré-definidos e/ou critérios adicionados 
anualmente; possibilidade de concessão de 
acesso externo (ao Centro de Estudos 
Judiciários) de listagens e outros elementos 
relevantes; possibilidade de registo das 
actividades efectivamente frequentadas; 
integração com aplicação de processamento de 
vencimentos (eventual pagamento de ajudas de 
custo e deslocações); integração com plataforma 
do sítio Internet da lista de admitidos; 
integração com área reservada de cada Juiz com 
indicação das acções de formação em que tenha 
sido admitido. 

e) Integração com aplicação de 
processamento de vencimentos, abonos, 
descontos e faltas (considerando o projectado 
processamento e pagamento das remunerações 
dos Magistrados Judiciais). 

3. Gestão Documental Electrónica do 
Conselho Superior da Magistratura 
(“Workflow”) 

 

3.1. Requisitos 

A aplicação de gestão documental, a 
compilar em arquitectura modular e com a 
tecnologia supra referida em 2.2., deve  observar 
os seguintes requisitos mínimos: 
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a) Suporte de  captura electrónica, 
digitalização, distribuição e processamento, 
repositório e armazenamento, preservação e 
gestão, da documentação relativa a todos 
processos executados no Conselho Superior da 
Magistratura; 

b) Resposta às necessidades de Workflow  
e Business Process  Management (BPM), de 
forma a suportar a execução das competências 
do CSM; 

c) Escalabilidade e actualização, 
permitindo a integração total com os demais 
módulos e aplicações; 

d) Comportamento com larguras de 
banda restritivas (a arquitectura deve apresentar 
baixos constrangimentos e a largura de banda 
aceitável para o utilizador); 

e) Facilidade e flexibilidade na definição 
de um fluxo processual (a definição e 
configuração da solução deve ser fácil, 
permitindo a rápida implementação dos 
processos a suportar no sistema; a definição e 
configuração dos processos devem ser de 
alteração ágil e passíveis de serem executadas 
por perfis funcionais de forma a garantir a 
flexibilidade dos mesmos) 

f) Facilidade de uso e deployment (A  
solução  deve  ser  amigável  — user-friendly —  
e  de  fácil  aprendizagem, quer pelo utilizador 
final como pelos responsáveis técnicos pelo 
sistema). 

 

3.2. Objectivos  

Este módulo visa a automatização (ainda 
que monitorizada) de todos os processos, 
dossiers, requerimentos, relatórios e demais 
actos e expediente. O módulo deve ser 
centralizado para o tratamento de todas as 
comunicações e documentação tendo por base 
um “processo” ao qual podem ser adicionados 
novos conteúdos, com aposição de assinatura 
electrónica pelo respectivo utilizador, mediante 
a definição precisa dos perfis de acesso, 
autorização de consulta e de execução. 

Com este módulo o CSM deve melhorar a 
qualidade da sua resposta, reduzir o tempo de 
tramitação (o que se espera obter com a 
melhoria e simplificação dos procedimentos), 

promover  a articulação entre os vários serviços 
internos, criando novos métodos de 
comunicação interna, visando a satisfação das 
necessidades dos Membros do CSM, dos Juízes e 
dos Tribunais. 

Em resumo, a arquitectura tecnológica deve 
permitir: 

a) A constituição de um sistema de 
informação colaborativo (circulação    e    
processamento    electrónicos    dos    
documentos    e    processos, com 
disponibilização permanente de todos os 
processos, de acordo com perfis estabelecidos); 

b) Racionalização dos circuitos actuais 
dos documentos (uniformização de circuitos e 
documentos e eliminação de redundâncias; 
integração de minutas, pré-forms, e hepldesk e 
bibliotecas de utilização comum); 

c) Integração de novas funcionalidades 
operacionais e tecnológicas (cfr., infra 3.6.) 

d) Controlo, responsabilização e 
auditoria (criação de parâmetros de 
identificação entre arquivos correntes e arquivos 
findos; guarda e conservação da documentação 
virtual; impressão do código de barras e código 
gráfico, quer nos documentos impressos, quer 
nos documentos digitais; possibilidade de 
fomentar indicadores de desempenho) 

  

 3.3. Definição de fluxo para cada 
tarefa e respectivo controlo 

 O módulo de workflow deverá 
disponibilizar um dashbord com informação 
actualizada sobre os processos pendentes e 
distribuídos a cada Membro, ao Juiz Secretário, 
ao Chefe de Gabinete, aos Adjuntos e Assessores, 
ao Pessoal Dirigente Intermédio e a cada 
funcionário. Devem igualmente ter acesso à 
aplicação os Inspectores Judiciais e Secretários 
de Inspecção, os Presidentes dos Tribunais da 
Relação e os Presidentes dos Tribunais de 
Comarca da nova Lei de Organização do Sistema 
Judiciário. 

Deverá ser ainda criado um sistema opcional 
de notificação simples ou digest (v.g., por e-mail) 
de novas tarefas distribuídas ou conclusões para 
prolação de decisão. 
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De qualquer modo, quaisquer que sejam os 
procedimentos, estes devem ser configurados 
com referência à função e não a qualquer 
utilizador em particular. Havendo alteração do 
respectivo titular na função, a aplicação deve 
passar a conceder permissões ao novo utilizador, 
suspendendo o anterior, mas mantendo a função 
anteriormente configurada.  

Consigna-se, no entanto, que a aplicação 
workflow não se destina a adaptar criticamente 
aos procedimentos actualmente vigentes. Se 
necessário, os processos internos devem ser 
totalmente redefinidos, sendo imperiosa a 
criação de fluxos concretos e transparentes para 
cada espécie de processo, sempre que possível 
melhorados e simplificados. Todos esses fluxos 
devem ser integrados num manual de 
procedimentos, com a maior uniformização 
possível.  

 

3.4. Ferramentas colaborativas 

Sem prejuízo do fluxo normal e dos termos 
em que podem ser criados novos processos, os 
utilizadores devem poder interagir dentro da 
aplicação com apontamentos, lembretes ou 
notas dirigidos exclusivamente a um outro 
utilizador ou conjunto de utilizadores 
seleccionados, estendendo-se essa colaboração 
com partilha de documentos. Deverão ainda ser 
definidos procedimentos de substituição (v.g., 
por férias, ausências temporárias, turnos, etc.) e 
possibilidade de reencaminhamento ou 
reafectação de tarefas. 

 

3.5. Requisitos funcionais  diversos 

 

3.5.1. Suportes lógicos 

A aplicação deve ser integrada com: 

a) Servidor de e-mail, fax [recepção e 
envio]; 

b) Equipamentos de captura 
(digitalização) a cores, em lotes; 

c) Marcas relativas à classificação dos 
documentos por reconhecimento de caracteres; 

d) Assinatura digital, em várias 
instâncias dos circuitos documentais; 

e) Equipamentos terminais de impressão. 

Deve ainda permitir: 

f) A produção de minutas nos 
processadores de texto; 

g) A existência de despachos ou actos 
pré-elaborados por utilizador; 

 

3.5.2. Sistema de gestão documental 

a) Entrada de documentos — 
consignação de atributos distintos conforme 
categoria de documentos; classificação de 
documentos de forma hierárquica (multi-nível); 
possibilidade de atribuição simultânea de várias 
categorias ou departamentos/serviços; 

b) Consulta  de documentos  e pesquisa — 
agrupamento de documentos em 
dossiers/processos; agrupamento de 
dossiers/processos por pastas; sorting dentro de 
pastas por atributos; pesquisa indexada às 
categorias de documentos; pesquisa em texto 
livre incluindo conteúdo do documento; consulta 
ou leitura página a página; pesquisa por critérios 
hierárquicos: por documento; por processo; 

c) Estados e alteração de documentos — 
possibilidade de criação automática de versões; 
impossibilidade de alteração de versões; 
possibilidade  de  adição  de  atributos,  
modificação  dos  mesmos  e  reclassificação  dos 
documentos (incluindo transferência para 
arquivo digital dentro da própria aplicação); 

d) Indexação e links — Possibilidade de 
links para outros conteúdos (HTML, ficheiros pdf 
do Diário da República ou de outro sítio, 
incluindo dentro da aplicação); possibilidade de 
links a outras pastas, processos /dossiers ou 
documentos; 

e) Geração e edição de documentos — 
conversão para formato PDF, preservação do 
ficheiro original editável, introdução de 
comentários, carimbos, watermarks, certificação 
por assinatura digital, barra óptica ou código 
gráfico de identificação do documento, quando 
convertido em pdf ou impresso; 

f) BPM — Possibilidade de ter inputs de 
terceiros a partir de links criados e que permitem 
identificar automaticamente o processo e 
integrar a resposta no respectivo dossier; 
alteração ágil da estrutura orgânica, incluindo 
grupos de utilizadores, workflows ad hoc; 
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possibilidade de delegação de competências 
automática ou não automática; histórico de 
actividades acessível; tratamento automático e 
configurável de relatórios e consultas; 

g) Comunicação e expedição de 
documentos — integração de um identificador de 
registo de documentos, activo e dinâmico, 
unívoco e válido para todos os serviços do CSM, 
que gera um código, substituindo os 
numeradores de entrada e os numeradores de 
saída, gerais ou sectoriais; 

h) Ambiente de trabalho — interface 
user-friendly. 

 

3.6. Outras funcionalidades 

3.6.1. Mobilidade. A aplicação, além de web 
based, deve ser compatível com os diferentes 
browsers e, se possível, deve ser desenvolvida em 
tecnologia (html5 responsive ou superior) que 
permita o adequado ajustamento dos écrans da 
aplicação em função dos terminais informáticos 
(PC, iPad e Tablet). 

3.6.2. Alertas. Deve ser criado um sistema 
específico de alertas para determinado tipo de 
processos sobre a urgência da sua tramitação, 
designadamente quando esteja em causa o risco 
de prescrição ou do termo do prazo para 
instauração de inquérito ou processo disciplinar. 

3.6.3. Folha de estilo. A aplicação deve ser 
configurada para nos vários actos que sejam 
objecto de despacho ou de emissão de ofício, 
certidão ou documento externo seja respeitada  
a imagem corporativa e a folha de estilo 
aprovada e em vigor no Conselho Superior da 
Magistratura. 

3.6.4. Assinatura electrónica. Todos os 
actos devem ter a aposição de assinatura 
electrónica personalizada do respectivo 
utilizador. 

3.6.5. Gravação de documentos editáveis 
de origem. Sendo submetido um ficheiro de 
texto editável (doc, rtf ou txt) ou ficheiro de 
imagem (jpg ou tif), o mesmo deve ser guardado 
em separado para eventual futura utilização 
pelos demais utilizadores da aplicação. Contudo 

deve ser salvaguardado que tal documento não 
pode ser editado na aplicação, mas unicamente 
transferido para o posto informático do 
utilizador e, por outro lado, o acesso a tais 
documentos deve ser reservado a um 
determinado perfil ou conjunto de utilizadores. 

3.6.6. Arquivo. Os processos, dossiers ou 
documentos de expediente que tenham chegado 
ao seu termo devem ser transferidos para uma 
área de arquivo, devidamente classificados 
segundo as normas arquivísticas aplicáveis. 

3.6.7. Digitalização. O expediente que seja 
recebido no CSM em formato impresso deve ser 
digitalizado e integrado na aplicação workflow, 
para o gabinete, direcção de serviço, 
departamento competente ou destinatário 
nominativo, sendo o respectivo original 
arquivado em conformidade. 

3.6.8. Módulo para Sessões do Plenário, 
Permanente, Conselho Administrativo e 
Secções. A aplicação de workflow deve integrar 
o módulo de disponibilização de conteúdos para 
as sessões do Plenário, Permanente, Conselho 
Administrativo e Secções, com a funcionalidade 
de cada membro ou interveniente da Sessão 
estar habilitado a submeter observações, 
propostas ou posição de aprovação ou eventual 
votação de vencido. Integrado com o módulo 
deve ser criada uma plataforma para compilação 
da tabela de cada sessão, bem assim automatizar 
na medida do possível a elaboração das 
respectivas actas. Relativamente a estas, o 
respectivo projecto deve ser igualmente 
disponibilizado na aplicação workflow, em 
substituição da sua circulação por correio 
electrónico (sem prejuízo de ser criado um alerta 
por e-mail sobre a sua disponibilização). 

3.6.9. Manuais e Formação. Devem ser 
criados manuais simples, claros e objectivos, que 
permitam a percepção e compreensão do 
utilizador comum, os quais devem ser 
actualizados sempre que alguma funcionalidade 
sofra alguma alteração. Devem igualmente ser 
promovidas as sessões de formação necessárias 
à adequada utilização. 
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I. 

Passos de implementação 

1) Na sequência da deliberação do 
Plenário de 3 de Dezembro de 2013 (Proc. 
2013-832/D GAVPM), diligenciou-se pela 
implementação de um sistema de gestão 
documental no CSM, tendo por desiderato a 
tramitação electrónica de todos os 
procedimentos, sem prejuízo da 
materialização dos que por imposição do 
Código de Procedimento Administrativo 
devam observar (ainda que 
cumulativamente) a tramitação escrita. 

2) Paralelamente, desenvolveram-se 
vários módulos, de gestão administrativa, 
essenciais à plena integração da gestão 
documental com o registo das situações, 
categorias, provimentos, classificações, 
processos e decisões disciplinares, 
ausências, faltas, férias, movimentos 
judiciais, permutas, impedimentos, ingresso 
na carreira (estagiários), processo individual 
dos magistrados judiciais (registo 
curricular, académico e outros), cartões de 
identificação, antiguidade, formação e 
contencioso. 

3) Procedeu-se ainda o 
desenvolvimento dos correspondentes 
módulos de autenticação, dados pessoais, 
impedimentos, movimento judicial, 
formação, férias, cartões de identificação e 
concurso curricular de acesso à Relação), 
adquirindo-se e configurando-se novos 
servidores, implementando-se a segurança 
dos dados e das  comunicações com 
métodos de encriptação e criando-se a 
plataforma digital IUDEX, com respectivo 

domínio internet, disponibilizada aos Juízes 
Presidentes de Comarca e aos Juízes, que à 
mesma podem aceder a partir de qualquer 
acesso Internet por computador (sistemas 
operativos Windows, Linux ou iOS) ou 
dispositivos móveis (iPad, iPhone, tablet, 
smartphone). 

4) Durante o ano de 2014 procedeu-
se ainda à realização da análise funcional 
dos procedimentos que são tramitados por 
todas as Unidades Orgânicas do Conselho 
Superior da Magistratura e com a 
participação dos responsáveis por cada uma 
delas, bem como pelo (então) Inspector 
Judicial Coordenador (serviço de 
inspecções) e pela Juíza Ponto de Contacto 
da Rede Judiciária Europeia em matéria civil 
e comercial, tendo no termo do ano sido 
produzidos os documentos que descrevem a 
estrutura dos processos, com a sua relação 
condensada e a explicitação dos fluxos 
documentais indispensáveis à gestão 
electrónica documental. 

5) Concretamente em sede dos 
serviços de inspecção, foi igualmente 
cumprido o despacho de concordância 
do Exmo. Senhor Vice-Presidente, datado 
de 14-03-2014, tendo por desiderato a 
tramitação electrónica dos respectivos 
procedimentos, para cujo efeito foi 
essencial a colaboração intensa do então 
Exmo. Senhor Inspector Judicial 
Coordenador (Des. Dr. Alziro Cardoso). Foi 
ainda entregue a cada equipa de inspecção 
um equipamento multifunções, que inclui 
scanner com função OCR, visando a 
digitalização de todo o processo inspectivo 
e a sua integração na gestão electrónica 
documental do CSM. Em 2014 procedeu-se 
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à substituição dos equipamentos 
informáticos (computadores portáteis) de 
alguns Exmos. Senhores Inspectores 
Judiciais e já no decurso de Março de 2015 
foram adquiridos 34 novos computadores 
portáteis destinados à substituição de todos 
os anteriores equipamentos, já 
disfuncionais, quer dos Exmos. Inspectores 
Judiciais, quer dos Exmos. Secretários de 
Inspecção, a fim de que os serviços de 
inspecção estejam devidamente dotados 
dos equipamentos necessários àquele 
desiderato. 

 6) Foi ainda executada a Proposta de 
Estrutura Aplicacional Workflow, 
submetida por Informação do Juiz 
Secretário, de 12-03-2014 e objecto de 
despacho do Exmo. Vice-Presidente, de 14-
03-2014, tendo por referência as 
respectivas permissões de acesso. 

7) Ainda no decurso do mês de Março de 
2014 foi disponibilizado aos funcionários 
do CSM o módulo de gestão electrónica 
documental, para em fase experimental, 
aferir-se das funcionalidades que careciam 
de correcção e/ou desenvolvimento. Face às 
dificuldades reportadas, bem como ao 
conjunto de novas funcionalidades 
propostas e na medida em que o momento 
desse desenvolvimento coincidia com a 
realização do movimento judicial de 2014, 
cuja complexidade e abrangência 
demandava uma dedicação completa dos 
recursos de informática, optou-se por 
relegar o desenvolvimento para fase 
ulterior. Retomada a compilação, em 
Setembro de 2014, face à necessidade da 
sua integração com os restantes módulos 
em desenvolvimento, optou-se por 
reconfigurar por completo a plataforma de 
gestão electrónica documental, com uma 
nova versão integrativa de mais 
funcionalidades e com um fluxo mais 
intuitivo. Sendo tecnicamente impossível 
ter a plataforma desenvolvida com todos os 

fluxos procedimentais específicos, optou-se 
por nesta fase inicial criar as condições para 
a tramitação de um “procedimento 
genérico” (no qual podem ser incluídos os 
procedimentos de todas as orgânicas do 
CSM). Nesta conformidade, a plataforma foi 
disponibilizada em fase de testes, desde 
meados de Janeiro de 2015, à generalidade 
dos funcionários do CSM, que utilizaram 
todos os recursos, fazendo várias 
experiências, bem como novas propostas de 
desenvolvimento, que foram acolhidas e 
compiladas.  

8) Em Março de 2015 estavam 
desenvolvidos os recursos com as 
funcionalidades suficientes para a imediata 
utilização da plataforma de gestão 
electrónica documental por todos os 
Membros e Funcionários do CSM (mediante 
o fluxo do procedimento genérico), faltando 
desenvolver as configurações de 
credenciação aos Inspectores Judiciais e aos 
Juízes Presidentes dos Tribunais de Comarca 
(para tramitação electrónica), bem como o 
módulo de apoio ao Plenário e ao 
Permanente para disponibilização dos 
conteúdos das respectivas sessões aos 
Membros do CSM.  

9) A segurança da informação dos 
procedimentos do CSM exige que a gestão 
documental não fique disponível 
directamente numa página web (Internet), 
atento o elevado risco de ataques externos. 
Assim, a melhor solução consiste em toda a 
gestão documental ser processada em 
servidor interno do CSM, disponível 
exclusivamente dentro da rede da Justiça 
ou, para qualquer utilizador a quem seja 
conferido acesso (Membros do CSM, 
Inspectores Judiciais, Juízes Presidentes de 
Comarca, Membros do GAVPM), mediante a 
utilização de VPN (virtual private network) 
— caso em que será possível o acesso à rede 
interna da Justiça e aos servidores do CSM, 
sem risco de quebra de segurança, a partir 
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de qualquer lugar com acesso Internet, 
através da referida tecnologia VPN (cujas 
configurações já foram disponibilizadas 
pelo IGFEJ). 

10) Na fase inicial de implementação, a 
mesma circunscreveu-se a uma ou duas 
espécies de procedimentos (queixas dos 
cidadãos, dispensas de serviços, acelerações 
processuais), indicadas pelo responsável de 
cada Unidade Orgânica ao sector das 
Entradas (DSAF).  

11) Os restantes procedimentos 
continuaram a ser tramitados pela forma 
impressa, até que os responsáveis por cada 
Unidade Orgânica, atendendo à experiência 
no uso da aplicação, indicaram mais 
espécies procedimentais, até à redução ao 
mínimo obrigatoriamente sujeito à 
tramitação física; 

12) A tramitação electrónica 
circunscreveu-se exclusivamente aos novos 
procedimentos. Os anteriores 
procedimentos continuam a ser tramitados 
pela forma impressa, salvo se for 
considerado conveniente a digitalização do 
processado anterior, substituindo-se em tal 
caso a forma impressa pela digital; 

13) Paulatinamente continuam a ser 
desenvolvidas as funcionalidades 
destinadas à implementação dos fluxos 
documentais específicos por espécies de 
procedimentos, mas nos quais deve sempre 
ser salvaguardada a possibilidade de 
utilização dos mecanismos do 
procedimento genérico (adaptando a 
tramitação, conforme a necessidade); 

14) Embora a tramitação electrónica 
tenha por desiderato a eliminação do 
procedimento físico, nos casos em que 
casuisticamente tal seja superiormente 
determinado, pode/deve o procedimento 
electrónico ser impresso para consulta e/ou 
registo de arquivo. 

15) Foi promovida a auscultação do 
Exmo. Senhor Inspector Judicial 
Coordenador e dos Exmos. Senhores Juízes 
Presidentes dos Tribunais Comarca para se 
pronunciarem sobre as funcionalidades que 
consideraram relevantes ser desenvolvidas, 
atenta a especificidade do exercício das 
suas funções; 

16) Por despacho do Exmo. Senhor 
Vice-Presidente do CSM, foi fixada a data 
de 01-09-2015 para o início efectivo da 
tramitação electrínica de todos os novos 
procedimentos do CSM sem prejuízo da 
determinação superior da coexistência de 
dossiers impressos com os documentos 
considerados mais pertinentes para 
consulta; 

17) Sem prejuízo, foi conferida 
prioridade ao desenvolvimento do módulo 
de comunicação do IUDEX-Juízes, destinado 
à submissão de formulários (genérico e 
específicos, com inclusão de ficheiros) por 
parte dos Exmos. Senhores Juízes, passando 
todos os respectivos requerimentos a ser 
automaticamente tramitados na 
plataforma electrónica, sendo as 
comunicações subsequentes efectivadas 
pela mesma via, a fim de dar pleno 
cumprimento da deliberação do Plenário de 
Dezembro de 2013. 

 

II. 

Permissões de acesso 

O módulo de gestão documental do 
IUDEX foi construído segundo três níveis: o 
primeiro, de organização; o segundo, de 
gestão e o terceiro, com identificação dos 
processos. As orgânicas internas do 
Conselho Superior da Magistratura terão 
acesso aos respectivos processos, ainda que 
estes se integrem em orgânica ou gestão 
cuja raiz seja afecta a unidade orgânica 
diversa, na medida em que os 
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procedimentos devem ser transversais a 
todos os serviços, evitando-se duplicação 
de documentos ou práticas paralelas. 

Por sua vez, os processos são 
constituídos por procedimentos cuja 
tramitação deve obedecer aos fluxos 
determinados pelos Dirigentes e 
coordenados pelos responsáveis de cada 
unidade orgânica. Os procedimento serão 
compostos por documentos lato sensu, ou 
seja, requerimentos, informações, 
despachos, ofícios, notificações, etc.. Cada 
documento é passível de ser movido ou 
copiado para outro procedimento e/ou novo 
procedimento, facilitando a circulação da 
informação (v.g., remessa de procedimento 
ou de apenas uma parte, para apreciação 
pelo Plenário / Permanente / Conselho 
Administrativo, Juiz Presidente do Tribunal 
de Comarca e/ou Inspector Judicial. 

Para o efeito supra enunciado, cada 
utilizador tem acesso aos processos e 
procedimentos nos quais tem intervenção, 
sendo autorizado a consultar, conforme 
tabela de permissões que foi aprovada pelo 
Exmo. Senhor Vice-Presidente do CSM. O 
acesso a outros processos está dependente 
de autorização, mediante formulação de 
requerimento ao Juiz Secretário, com 
indicação do motivo justificativo. Sem 
prejuízo, todos os acessos são registados na 
aplicação, através do respectivo log. 

Deste modo, a estrutura aplicacional foi 
compilada seguindo as regras mais 
avançadas de segurança, com quatro níveis 
de permissões, a saber: 

a) Permissão total — acesso para 
criação, edição e consulta de todos os 
procedimentos integrados no processo 
identificado; 

b) Permissão restrita — acesso para 
criação, edição e consulta dos processos 
distribuídos ou afectos ao utilizador 
(maxime a Membro de Plenário / 

Permanente / Conselho Administrativo se 
pertencer ao Órgão; Vogal do Distrito 
Judicial conforme a origem das queixas e 
participações, acompanhamento de 
Tribunal, etc.). 

c) Consulta — acesso apenas para 
consulta. Não permite criação nem edição. 
No entanto, a todo o momento pode ser 
dada permissão de edição e/ou prática de 
qualquer acto, pelo “responsável” da 
unidade orgânica a que o processo esteja 
afecto. 

d) A possibilidade de eliminação de 
documentos (por não deverem figurar no 
procedimento ou submetidos por lapso) 
está circunscrita ao autor do procedimento 
(por regra, responsável da unidade 
orgânica) e aos Dirigentes Orgânicos 
(Presidente, Vice-Presidente e Juiz 
Secretário). 

 

III. 

Procedimentos inspectivos 

A tramitação electrónica foi 
implementada, inicialmente, apenas para os 
procedimentos ordinários do CSM. 

Apesar das regras específicas a que 
estão sujeitos os procedimentos de 
natureza inspectiva, disciplinar e 
contenciosa, designadamente a estrita 
observância do disposto no Estatuto dos 
Magistrados Judiciais e no Código de 
Procedimento Administrativo, com 
referência à forma e modalidade das 
notificações, que obriga a um registo 
material (impresso), designadamente as que 
devam revestir a forma de registo postal, é 
possível manter uma tramitação electrónica 
em todas as fases do procedimento, sem 
prejuízo da sua impressão, quando 
necessário (v.g., notificações, remessa para 
o Supremo Tribunal de Justiça, etc.). 
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Assim, a tramitação electrónica da 
generalidade dos procedimentos da 
orgânica inspectiva, disciplinar e 
contenciosa permitirá um mais próximo 
acompanhamento dos actos praticados e de  
redução dos encargos com enonomato 
(sobretudo tinteiros e papel), bem como do 
próprio custo inerente ao aluguer de espaço 
de arquivo. Com efeito, só o sector do 
contencioso é responsável por mais de 
metade do espaço de arquivo que 
anualmente vem em crescendo, bem como 
é nessa unidade orgânica que há maior 
dispêndio de tinteiros (equipas de 
inspecção), tonners e papel (DQJI), entre 
outro material de escritório. 

Visando a redução da documentação 
impressa, procedeu-se à aqusição de 23 
equipamentos multifunções (impressora, 
scanner, copiadora e fax), que foi objecto de 
distribuição por cada uma das 23 equipas 
de inspecção, facilitando a digitalização de 
todos os documentos e elementos em 
suporte de papel que sejam recolhidos ou 
que sejam entregues pelos Exmos. Senhores 
Juízes aos Exmos. Senhores Inspectores 
Judiciais. 

Na sequência de despacho autorização 
do Exmo. Senhor Vice-Presidente do CSM, 
de Março de 2014, foi solicitada a 
colaboração dos Exmos. Senhores 
Inspectores Judiciais, designadamente 
através do Exmo. Senhor Inspector 
Coordenador, para que nas inspecções 
ordinárias e extraordinárias, seja 
manifestada aos Exmos. Senhores Juízes a 
inspeccionar, a preferência por lhes serem 
facultados os elementos (designadamente, 
sentenças, peças processuais e dados 
curriculares e de formação) em suporte 
digital, os quais serão posteriormente 
vertidos na aplicação informática como 
“apenso” do procedimento inspectivo e sem 
prejuízo da exibição dos documentos 

originais, nos casos em que o Exmo. Senhor 
Inspector assim o considere necessário. 

Terminada a compilação do módulo 
especificamente destinado aos Exmos. 
Inspectores Judiciais, após a prevista acção 
de formação, a efectivar-se até ao termo do 
primeiro trimestre de 2016, pretende-se 
que seja efectivada a digitalização da maior 
quantidade possível do acervo documental 
e a sua submissão no respectivo 
procedimento electrónico do módulo de 
gestão documental do IUDEX. 

Ainda que sem carácter obrigatório, foi 
assinalada a conveniência da sua utilização 
preferencial, dado que o módulo de 
inspecção da gestão documental inclui 
assinatura electróncia, com maior garantia 
de segurança e certeza da autenticidade e 
origem dos dados, por comparação com as 
actuais comunicações por correio 
electrónico ou envio em formato papel (com 
os encargos postais inerentes). 

Nos casos em que os Juízes entreguem 
documentação em papel, que pela sua 
quantidade ou formato inviabilize ou 
desaconselhe a digitalização, a mesma será 
entregue pelos Serviços de Inspecção à DQJI 
do CSM, sem digitalização, permanecendo a 
mesma passível de consulta e ficando a 
aguardar o trânsito em julgado da 
deliberação sobre a classificação (no 
processo inspectivo) ou da deliberação em 
sede disciplinar ou contenciosa. 

Finalmente, desde o segundo semestre 
de 2014, após o trânsito da deliberação do 
Conselho Permanente ou Plenário sobre a 
notação atribuída ao Juiz, é este notificado 
para querendo, recolher a documentação 
entregue em papel ou solicitar o seu envio 
(devolução). Não o fazendo, se alguma 
documentação inicialmente entregue puder 
ser aproveitada para a Biblioteca (v.g., livro, 
publicação), é processada nessa 
conformidade, sendo a restante 
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documentação destruída (por não 
reclamada). 

Importa assinalar que este 
desenvolvimento só foi possível com a 
prestimosa e activa colaboração dos Exmos. 
Senhores Inspectores Coordenadores (Des. 
Dr. Alziro Cardoso e Des. Dr. Paulo 
Fernandes da Silva), com a explicitação dos 
actos próprios dos Exmos. Senhores 
Inspectores Judiciais e Secretários de 
Inspecção. 

 

IV. 

Digitalização dos processos 
individuais dos Juízes 

Em 12 de Fevereiro de 2014 foram 
definidos os termos do procedimento de 
digitalização dos processos individuais dos 
Juízes, enquanto projecto prioritário de 
informatização que deveria ser integrado o 
acesso reservado de cada Juiz ao IUDEX. 

1. Prioridade de classificação.  

1.1. Foi conferida prioridade de 
tratamento dos processos individuais dos 
Juízes de Direito então colocados como 
Auxiliares nas Relações e ainda dos que 
estando colocados em Tribunais de Primeira 
Instância, de acordo com as regras de 
antiguidade e classificação, dentro do 
número passível de eventual inclusão em 
procedimento concursal de promoção às 
Relações (estimativa de 150 processos 
individuais). 

1.2. Na medida em que os processos 
susceptíveis de maior especialidade eram 
dos Juízes que exerceram ou exercem 
funções no CSM, na Presidência dos 
Tribunais das Comarcas, no CEJ e outras 
comissões de serviço, considerou-se 
conveniente que os processos destes Juízes 
fossem objecto de tratamento 
imediatamente subsequente, visando 

descortinar a necessidade de criar novos 
descritores classificativos. 

 

2. Descritores de classificação 

Os descritores de classificação dos 
documentos constantes dos processos 
individuais dos Juízes foram os seguintes 
(considerando as normas de arquivo 
aprovadas): 

1) Dados pessoais (a incluir: 
documentos de identificação, atestados de 
robustez, certidões de assento de 
nascimento, casamento, óbito, pedidos de 
registo de alteração do nome, situações de 
impedimento, etc.); 

2) Percurso profissional (a incluir: 
posses, movimentação, promoção, 
comissões de serviço, reduções de serviço, 
licenças, jubilação, etc.); 

3) Registo classificativo (a incluir: 
relatórios de inspecção; classificações de 
serviço; deliberações de notação); 

4) Registo disciplinar e contencioso 
(a incluir: averiguações, sindicâncias, 
inquéritos, deliberações sancionatórias, 
etc.); 

5) Registo académico (licenciatura, 
pós-graduação, mestrado, doutoramento e 
áreas de especialização); 

6) Registo curricular (elementos do 
curso do CEJ, despachos de ingresso e 
conclusão, lugar de graduação; ingresso na 
magistratura; funções exercidas 
anteriormente; integração como membro 
de Júris, comissões ou grupos de 
representação; intervenções e outros 
elementos curriculares submetidos pelo Juiz 
passíveis de valoração e/ou apresentados 
aquando de concursos curriculares – 
Relação e STJ); 

7) Registo de formação (formação 
contínua e complementar); 
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8) Louvores (apenas relevam os 
inerentes ao exercício conexionado com a 
Judicatura); 

9) Assiduidade (faltas, dispensas de 
serviço, férias marcadas e gozadas) e 
Autorizações (residência, docência, 
arbitragem, etc.); 

10) Registo remuneratório (a integrar 
no processamento futuro dos vencimentos); 

11) Acidentes de trabalho e doenças 
profissionais (inclui procedimentos de 
incapacidade); 

12) Direitos sociais (documentação 
referente à CGA, ADSE, pensão unificada, 
etc.). 

 

3. Desenvolvimento 

As regras e procedimentos foram 
objecto de registo, com a evolução do 
tratamento classificativo e do número dos 
processos digitalizados explicitada num 
relatório de periodicidade mensal. 

As normas de organização dos processos 
individuais anteriormente aprovadas foram 
objecto de revisão, considerando a sua 
migração para o formato digital. 

Os expedientes tramitados pela DQJI 
dos quais resultavam uma advertência não 
registada a Juiz ou outra deliberação sem 
natureza de sanção, apesar de se manter a 
possibilidade da sua pesquisa interna pelos 
Membros, foram expressamente excluídos 
do processo individual do Juiz e 
configurados para não serem identificáveis 
em qualquer consulta (v.g., para efeitos 
inspectivos) ou pedidos de certidão. 

 

4. Conclusão do procedimento 

O projecto de digitalização e 
desenvolvimento computacional da área 
reservada dos Juízes (IUDEX) nos módulos 

dos processos individuais dos Juízes e do 
Workflow externo (a saber, entre o CSM e 
os Magistrados Judiciais) ficou 
integralmente concluído no início de 
Setembro de 2015. 

Procedeu-se à digitalização de 1991 
processos individuais (de Juízes 
Conselheiros, Juízes Desembargadores e 
Juízes Conselheiros) — no activo — 
totalizando 111.957 documentos 
digitalizados e 184 Gb de informação. 

Todos os documentos foram 
catalogados e classificados em directórios 
separados, de acordo com uma 
sistematização rigorosa de cumprimento 
das regras de gestão documental e foi 
criada a respectiva plataforma de suporte 
para consulta, pelo Juiz, do respectivo 
processo individual — tal como existe em 
suporte de papel.  

Pela primeira vez, cada Juiz pôde ter 
acesso integral à informação que o 
Conselho Superior da Magistratura possui, 
cumprindo-se o princípio da transparência 
e do direito de acesso aos documentos 
administrativo de cada utilizador, sem 
necessidade de burocracias ou deslocações 
à sede do CSM. 

Dado que os processos individuais dos 
Juízes (em suporte físico) foram sendo 
construídos ao longo dos anos, considerou-
se previsível que os mesmos contenham 
elementos desactualizados, bem como lhes 
falte muita informação relevante. A 
disponibilização deste acesso aos Juízes 
permitiu não só abrir a administração a 
estes, bem como promover a necessária 
actualização dos processos individuais com 
os elementos carecidos de rectificação, 
alteração, actualização, bem como novos 
elementos relevantes da carreira judicial. 
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I. 
Exposição de Motivos 

1. No âmbito da autonomia 
administrativa e financeira reconhecida ao 
Conselho Superior da Magistratura, 
constituem receitas próprias "os emolumentos 
por actos praticados pela secretaria"  (artigo 
4.º, n.º 1, al. c), da Lei n.º 36/2007, de 14 de 
Agosto). 

2. Esta matéria ainda não foi objecto 
de deliberação formal posterior à entrada em 
vigor da lei de organização e funcionamento 
do Conselho Superior da Magistratura, 
subsistindo apenas a Deliberação do Plenário 
de 25 de Novembro de 2003, do seguinte teor: 

"Considerando que nos termos do artigo 
62.º, n.º 3, do Código de Procedimento 
Administrativo, «os interessados têm o direito, 
mediante o pagamento de importâncias que 
forem devidas, de obter certidão, reprodução 
ou declaração autenticada dos documentos 
que constem dos processos a que tenham 
acesso», delibera-se aplicar à prática de actos 
simples, como de passagem de certidões, 
certificados ou fotocópias, por parte da 
Secretaria deste Conselho, as pertinentes 
disposições do Código do Notariado, 
nomeadamente, os seus artigos 173.º e 189.º 
e seguintes, bem como o preceituado no 
artigo 17.º, da Tabela de Emolumentos do 
Notariado, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 
397/83, de 2/11". 

3. Aplicando o estatuído em tal 
Deliberação e de acordo com os valores 
actuais do Regulamento Emolumentar dos 
Registos e Notariado, aprovado Decreto-Lei 
n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro (com as 
alterações subsequentes), os emolumentos 

devidos são os seguintes (cfr. artigo 20.º, do 
citado diploma): 

n.º 4 - Certidões, certificados, extractos 
para publicação e informações escritas: 

4.1 - Por cada certidão ou certificado, com 
excepção do de exactidão de tradução - € 
22,00; 

(…) 

4.4 - Os emolumentos previstos nos 
números anteriores são acrescidos em 
50% se for requerida urgência para os 
respectivos actos; 

4.5 - Por cada extracto para publicação  € 
23 

4.6 - Por cada página ou fracção de 
fotocópia não certificada - € 0,50 

4. Salvo o devido respeito, a aplicação 
do Regulamento Emolumentar dos Registos e 
Notariados traduz-se num enquadramento 
limitado da natureza de todos os actos 
praticados pela Secretaria do Conselho 
Superior da Magistratura e pelos quais 
possam ser devidos emolumentos e que, por 
regra, são distintos dos praticados pelo 
Notariado.  

 Com efeito, uma certidão emitida pelo 
Notário tem, por regra, um número limitado 
de folhas, enquanto que à Secretaria do 
Conselho Superior da Magistratura é 
solicitada a emissão de certidões visando 
impugnações contenciosas e/ou para instruir 
processos judiciais, algumas das quais com 
centenas e até milhares de páginas, cujo 
emolumento cobrado não cobre nem o papel, 
nem o demais economato, sendo frequente o 
dispêndio de muito tempo de pesquisa, de 
cópia e certificação. 
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5. Por outro lado, a aplicação restrita 
do referido regime não contempla qualquer 
redução pela emissão de certidões em formato 
electrónico (cujos encargos com economato 
circunscrevem-se ao desgaste corrente dos 
equipamentos de digitalização), nem tem 
qualquer previsão em sede da distinção entre 
certidão e declaração, nem sobre a dispensa 
do pagamento de emolumentos, acabando 
muitas vezes pela aplicação emolumentar 
resultar de uma interpretação casuística, o 
que se entende não salvaguarda o princípio da 
certeza e segurança jurídica. 

6. Na decorrência da necessidade de 
regulação mais densa desta matéria, 
solicitou-se à Escrivã-Adjunta Juliana 
Elisabeth Sá, que actualmente presta apoio de 
secretariado ao Vice-Presidente e ao Juiz 
Secretário, para a elaboração de um estudo 
sobre o respectivo enquadramento, à luz da 
autonomia administrativa e financeira 
reconhecida ao Conselho Superior da 
Magistratura, cujo diploma legal é posterior à 
supra citada Deliberação do Plenário. 

7. A partir desse estudo — com cujas 
conclusões genericamente se concorda — é 
possível extrair os seguintes elementos com 
relevo para o enquadramento devido ao artigo 
4.º, n.º 1, al. c), da Lei n.º 36/2007, de 14 de 
Agosto: 

a. A matéria referente à fixação dos 
emolumentos devidos por actos praticados 
pela Secretaria, deve constar de um 
Regulamento aprovado pelo Conselho 
Administrativo, enquanto órgão com 
competência para zelar pela cobrança de 
receitas; 

b. A taxa a cobrar por cada acto deve 
corresponder à soma dos encargos 
proporcionais com a utilização de máquinas e 
ferramentas e dos custos dos materiais usados 
e do serviço prestado, sem que, porém, 
ultrapasse o valor médio praticado no 
mercado por serviço correspondente; 

c. O acto pode ser recusado se não for 
pago antecipadamente o respectivo preparo; 

d. O Conselho Superior da 
Magistratura, enquanto entidade 
administrativa independente, com autonomia 
administrativa e financeira, deverá criar a sua 
própria tabela de emolumentos, sem 
remissões para a Tabela de Emolumentos dos 
Registos e Notariado ou o Regulamento das 
Custas Processuais; 

e. O CSM poderá prever isenções e 
reduções, ao abrigo do disposto no artigo 11.º, 
n.º 2 do CPA, e ainda por questões de 
economia e desburocratização – artigo 10.º do 
CPA, como ocorre, por exemplo, no 
Regulamento das Custas Processuais; 

f. Os emolumentos a cobrar não 
podem vedar aos cidadãos o pleno exercício 
do direito de acesso à informação, 
participação e colaboração dos Administrados 
(artigo 7.º e 8.º do CPA), devendo estas ser 
fixadas pelo valor proporcional aos custos dos 
materiais usados para emissão das fotocópias 
ou certidões – principio da proporcionalidade; 

g. O Regulamento a aprovar, deve ser 
publicado em Diário da República, para chegar 
ao conhecimento do público em geral, sob 
pena de ineficácia. 

8. Assim, para efeitos do disposto no 
artigo 4.º, n.º 1, al. c), da Lei n.º 36/2007, de 
14 de Agosto, propõe-se a aprovação, pelo 
Conselho Administrativo, de um regulamento 
que sem remissões para outros diplomas 
legais ou regulamentares, estabeleça o regime 
próprio a que fica sujeita a cobrança de 
emolumentos pelos actos praticados pela 
Secretaria do Conselho Superior da 
Magistratura, o qual deve observar o princípio 
da legalidade e da proporcionalidade, mas 
igualmente incorporar a especificidade da 
natureza das certidões passíveis de emissão 
(com muitos factores semelhantes às emitidas 
pelos Tribunais). 
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9. Visando que os emolumentos a 
cobrar tenham por referência um critério 
objectivo e que não esteja na dependência 
exclusiva do Conselho Superior da 
Magistratura, considera-se que os mesmos 
devem partir de uma unidade de taxação, a 
qual deve ser fixada a partir do Indexante de 
Apoios Sociais. 

10. O Regulamento a aprovar deve ser 
publicado no Diário da República, para a sua 
eficácia externa. 

 

II. 

Regulamento de Emolumentos 
da Secretaria do CSM 

Aprovado na Sessão do Conselho Administrativo 
do CSM, de 25 de Março de 2014. Ratificada a 
aprovação na Sessão do Plenário do CSM, de 27 de 
Março de 2014. Publicado no Diário da República, 2.ª 
Série, n.º 68, de 07 de Abril de 2014. 

 
Artigo 1.º 
Objecto 

O presente regulamento visa, na observância 
da autonomia administrativa e financeira do 
Conselho Superior da Magistratura enquanto 
serviço autónomo e no cumprimento da 
competência estatuída no artigo 11.º, n.º 2, al. c), 
da Lei n.º 36/2007, de 14 de Agosto, definir o 
âmbito, regime, natureza e valor dos 
emolumentos devidos por actos praticados pela 
Secretaria do Conselho Superior da 
Magistratura, enquanto receita própria prevista 
na al. c), do n.º 1, do artigo 4.º, da mesma Lei. 

 
Artigo 2.º 

Tributação emolumentar 
Os actos praticados na Secretaria do 

Conselho Superior da Magistratura estão 
sujeitos a tributação emolumentar, nos termos 
fixados na tabela anexa, sem prejuízo dos casos 
de gratuitidade, isenção ou redução previstos no 
presente Regulamento. 

Artigo 3.º 
Incidência subjectiva 

Estão sujeitos a tributação emolumentar 
todas as pessoas singulares, bem como todas as 

pessoas coletivas, independentemente da 
natureza ou forma jurídica que revistam, 
designadamente o Estado, as Regiões 
Autónomas, as autarquias locais, os fundos e 
serviços autónomos e as entidades que integrem 
o sector empresarial do Estado, das Regiões 
Autónomas e das autarquias locais. 

Artigo 4.º 
Proporcionalidade 

A tributação emolumentar constitui a 
retribuição dos actos praticados e é calculada 
com base no custo efectivo do serviço prestado, 
tendo em consideração a natureza dos actos e a 
sua complexidade. 

Artigo 5.º 
Actos gratuitos 

1 — São gratuitas: 
a) As certidões, fotocópias, informações 

e outros documentos de caráter probatório, bem 
como o acesso e consultas a bases de dados, 
solicitadas pelo Presidente da República, 
Assembleia da República, Governo e Tribunais, 
bem como por entidades que prossigam fins de 
investigação criminal; 

b) As certidões, fotocópias e 
comunicações que decorram do cumprimento de 
obrigações legais impostas ao Conselho Superior 
da Magistratura. 

c) As certidões, fotocópias, informações 
e outros documentos que se destinem a instruir 
procedimentos de inspecção judicial ordinária ou 
extraordinária. 

2 — É gratuita a consulta presencial, nos 
serviços do Conselho Superior da Magistratura, 
pelo período estritamente necessário, de todos 
os procedimentos relativamente aos quais o 
requerente tenha interesse directo e não esteja 
sujeito a reserva, sigilo profissional ou segredo 
de justiça. 

Artigo 6.º 
Espécies de actos 

1 — Constitui certidão a afirmação por 
escrito com comprovação de acto, facto, 
situação ou direito constante de processo, 
procedimento ou documento. 

2 — O traslado constitui a transcrição 
integral de documento, podendo também ser 
resumido, desde que exprima fielmente o 
conteúdo do original. 

3 — A fotocópia certificada consubstancia a 
reprodução de documento, atestando-se a sua 
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correspondência ao original e com a mesma 
força probatória. 

4 — A declaração circunscreve-se à 
afirmação declaratória de uma situação ou facto 
simples, referente a algo ou alguém. 

5 — A narração do percurso profissional, com 
provimentos e descrição pormenorizada das 
respectivas situações e/ou provimentos, implica 
a passagem de certidão. 

Artigo 7.º 
Língua 

Todos os actos da secretaria do Conselho 
Superior da Magistratura são praticados 
exclusivamente na língua portuguesa. 

Artigo 8.º 
Unidade de Taxação 

1 — A tributação emolumentar é fixada por 
unidades de taxação (UT). 

2 — A unidade de taxação corresponde a um 
décimo (1/10) do indexante dos apoios sociais 
(IAS) vigente em Dezembro do ano anterior, 
arredondada à unidade Euro superior, sendo 
actualizada anualmente com base na taxa de 
actualização do IAS. 

3 — Para os actos não previstos no presente 
Regulamento, não é devido o pagamento de 
qualquer emolumento. 

Artigo 9.º 
Despesas de expedição 

Quando os documentos emitidos devam ser 
remetidos, por via postal, a quem os tenha 
requerido, aos valores emolumentares, acrescem 
os custos correspondentes aos portes, segundo a 
tabela em vigor na operadora nacional de 
comunicações postais. 

 
Artigo 10.º 
Publicidade 

O presente regulamento deve ser publicado 
em Diário da República e a respectiva tabela 
emolumentar publicada no sítio Internet do 
Conselho Superior da Magistratura e afixada nos 
serviços em local visível e acessível à 
generalidade dos utentes, com indicação da 
unidade de taxação e dos correspondentes 
valores unitários na moeda corrente do País. 

 
Artigo 11.º 

Entrada em vigor e aplicação no tempo  
 O regime emolumentar ora aprovado entra 

em vigor no dia seguinte à sua publicação no 
Diário da República, aplicando-se apenas aos 
actos requeridos após a sua entrada em vigor. 
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I. 

Nota Informativa de 15-09-2015 

«1. No próximo dia 16 de Setembro de 
2015, pelas 11horas, nas instalações do 
Conselho Superior da Magistratura (Rua 
Mouzinho da Silveira, nº10, em Lisboa), será 
assinado um Protocolo entre o Conselho 
Superior da Magistratura, o Ministério da 
Justiça e os Tribunais de Relação, que regula 
a competência do C.S.M. para o 
processamento e pagamento das 
remunerações e outros suplementos 
remuneratórios aos magistrados judiciais de 
1.ª instância, a partir da data de entrada em 
vigor do Orçamento de Estado de 2016. 

2. Tal competência cabe ao Conselho 
Superior da Magistratura, por força do 
artigo 3.º da Lei n.º 36/2007, de 14 de 
Agosto (Lei Orgânica do Conselho Superior 
da Magistratura), e a sua transferência 
estava prevista para 1 de janeiro de 2010. 

3. Essa transferência nunca foi possível 
por não existirem na estrutura do Conselho 
Superior da Magistratura as condições 
logísticas e de recursos humanos 
necessárias. Por esse motivo, manteve-se o 
processamento na Direção-Geral da 
Administração da Justiça. 

4. Nos termos do protocolo agora 
assinado: 

a) O Conselho Superior da Magistratura 
exercerá as competências relativas ao 
processamento e pagamento das 
remunerações dos magistrados judiciais 
afetos aos tribunais da 1.ª Instância, a partir 
da data de entrada em vigor do Orçamento 
de Estado de 2016. 

b) O Ministério da Justiça diligenciará 
junto do Ministério das Finanças no sentido 
de o Conselho Superior da Magistratura ser 
dotado de orçamento adequado ao 
exercício dessas competências. 

c) O Ministério da Justiça colaborará 
com o Conselho Superior da Magistratura 
no sentido de este ser dotado, até ao final 
do ano de 2015, dos recursos humanos e 
dos sistemas de informação indispensáveis 
para o exercício dessas competências.  

d) Os Tribunais da Relação 
comprometem-se a dar apoio aos Tribunais 
de Comarca da área da sua competência 
tendo em vista garantir a transmissão ao 
Conselho Superior da Magistratura da 
informação necessária. 

5. A transferência efetiva desta 
competência constituía há muito objetivo 
do Conselho Superior da Magistratura, 
sendo reclamada pelos juízes que 
consideravam que só assim se exprimia 
adequadamente a sua inserção no sistema 
de justiça como titulares de tribunais 
independentes que exercem a soberania do 
Estado. 

 

II. 

Protocolo de 16-09-2015 

PROTOCOLO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,  
O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA  

E OS TRIBUNAIS DA RELAÇÃO 

Exposição de motivos 

1. Até Dezembro de 2003, a 5.a  
Delegação da Direcção-Geral do Orçamento 
(Ministério das Finanças), pagou os 
vencimentos dos magistrados, sendo o 
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respectivo processamento realizado pelos 
tribunais da Relação. 

2.  O Ministério das Finanças decidiu 
que o orçamento das verbas comuns das 
magistraturas deveria passar a ser gerido, a 
partir de 2004, não pela 5.ª Delegação da 
Direcção-Geral do Orçamento, mas sim pela 
tutela (Ministério da Justiça). 

3. Na sequência de tal decisão, o 
Ministério da Justiça passou a assumir o 
pagamento dos vencimentos das 
magistraturas, a partir de 2004, através da 
Direcção-Geral da Administração da Justiça 
(DGAJ), conforme delegação de 
competências da senhora Ministra da 
Justiça (Despacho n.º 4810/04, de 19 de 
Fevereiro, publicado no Diário da República, 
II Série, de 9 de Março de 2004) 
continuando os tribunais da Relação a 
assegurar o respectivo processamento. 

4.   Com a autonomia administrativa e 
financeira dos Tribunais Superiores, 
consagrada pelo Decreto-Lei n.º 177/2000, 
de 9 de agosto, e regulamentada pelos 
Decretos-Lei n.º 73/2002 e 74/2002, ambos 
de 26 de Março, respectivamente para o 
Supremo Tribunal Administrativo e para o 
Supremo Tribunal de Justiça, as verbas 
comuns das magistraturas, que se 
encontravam enquadradas num único 
orçamento, foram desdobradas, a partir de 
Janeiro de 2003 (para as Relações apenas a 
partir de Janeiro de 2004 — artigo 8.° do 
Decreto-Lei n.º 177/2000, com a redacção 
dada pelo n.º 2 do artigo 19.° do Decreto-
Lei n.º 74/2002) sendo um para cada um dos 
tribunais Superiores e em mais três 
orçamentos, um para a Judicatura, outro 
para o Ministério Público e o terceiro para 
os Tribunais Administrativos e Fiscais, 
incluindo este os respectivos magistrados 
judiciais e do Ministério Público. 

   5. A DGAJ continuou a assumir o 
compromisso de pagar os vencimentos dos 

tribunais de 1.ª  instância  a  fim  de  evitar  
rupturas,  sem  existência,  porém,  de  
norma  legal habilitante. 

6. Tal situação decorreu do 
compromisso verbal assumido em finais de 
2003, entre a DGAJ e os tribunais da 
Relação, em que estes aceitaram continuar 
a assegurar os processamentos dos 
vencimentos dos tribunais de 1.a  instância, 
apesar da autonomia administrativa e de o 
seu orçamento apenas contemplar, quanto 
a vencimentos, os respectivos magistrados, 
e a DGAJ aceitou continuar a pagar aqueles 
vencimentos. 

7.  Ao contrário do que aconteceu com 
o Supremo Tribunal de Justiça e com o 
Supremo Tribunal Administrativo , os 
demais Tribunais Superior s (Relações e TC 
A's) não têm  ainda     regulamentado    em    
diploma    próprio    a    respectiva    
autonomia serviços de apoio. 

8. Esta indefinição suscitou dúvidas 
quanto ao exercício das respectivas 
competências, dada a necessidade de 
conciliar o quadro jurídico inerente àquela 
autonomia administrativa, com as 
atribuições da Direcção-Geral da 
Administração da Justiça, resultando o novo 
estatuto de autonomia das Relações e 
TCA's, além do mais, num acréscimo de 
trabalho administrativo e responsabilidade 
que se revelavam insustentáveis para tais 
tribunais, desde logo em face da ausência 
de reorganização dos respectivos serviços e 
quadros de pessoal. 

9. Constituindo as magistraturas 
judiciais e do Ministério público da 1.a  
instância, respectivamente, corpos únicos, 
era manifestamente desadequado o 
processamento dos seus vencimentos e 
demais abonos pelas Relações e Tribunais 
Centrais Administrativos, que têm uma área 
territorial delimitada, nomeadamente em 
face da exigência de uniformização de 
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procedimentos a nível de todo o território 
nacional, que só um órgão ou entidade 
único poderia assegurar. 

10. Não foi possível, naquela data, 
proceder à aprovação do diploma relativo à 
regulamentação da autonomia dos 
referidos Tribunais Superiores (Relações e 
TCA's). 

11. Por essa razão, foi celebrado em 14 
de Janeiro de 2005 um protocolo entre o 
então Secretário de Estado da 
Administração Judiciária, os Presidentes dos 
Tribunais da Relação e os Presidentes dos 
Tribunais Centrais Administrativos, 
determinando que cada tribunal da Relação 
e Tribunal Central Administrativo 
continuaria a assegurar, até 30 de setembro 
de 2005, o processamento das 
remunerações (agrupamentos das despesas  
com  pessoal)  dos  magistrados  afectos  aos  
tribunais  de  1.a    instância, devendo cessar 
essa atribuição nessa data. 

12. Previa igualmente o referido 
Protocolo que não sendo, até àquela data, 
publicado o diploma legal que conferisse 
tais competências ao Conselho Superior da 
Magistratura (nomeadamente com a lei que 
consagrasse a respectiva autonomia 
administrativa e orçamental), o Ministério 
da Justiça providenciaria por que qualquer 
outra entidade, designadamente  a  DGAJ,  
assegurasse  tal  processamento,  dotando-
a  dos  necessários meios para o efeitos. 

13. Atendendo a que na data 
mencionada, 30 de setembro de 2005, não 
se encontrava publicado o diploma legal 
que conferia tais competências ao CSM, 
desde Janeiro de 2006 passou a DGAJ a 
assegurar o processamento das 
remunerações dos magistrados afectos aos 
tribunais de 1.a  instância, o que tem feito 
até ao presente. 

14. Sucede que a Lei n.º 36/2007, de 14 
de agosto, veio aprovar o regime de 

organização e funcionamento do Conselho 
Superior da  Magistratura,  determinando 
expressamente no seu artigo 3.° que o 
orçamento do Conselho Superior da 
Magistratura se destina a suportar as 
despesas com os magistrados judiciais 
afectos aos tribunais de 1.ªa instância. 

15. Nos  termos  do  disposto  no  artigo  
16.°  da  mesma  lei,  compete  à  Direcção  
dos Serviços Administrativos e Financeiros 
da Secretaria do CSM, assegurar o 
processamento das remunerações e outros 
abonos, bem como proceder à liquidação 
dos respectivos descontos.  

16. Prevê igualmente a norma 
transitória ínsita no artigo 24.° da referida 
lei que a adaptação dos serviços de apoio 
existentes do CSM às suas disposições deve 
concluir- se dentro de dois anos após a 
entrada em vigor da mesma (1 de Janeiro de 
2008, conforme o disposto no artigo 26.°). 

17. De tal determinação legal, em 
conjugação com o Protocolo existente, 
resulta que a DGAJ apenas se manteria 
vinculada e habilitada a assegurar o 
processamento das remunerações dos 
magistrados judiciais da 1.a  instância até 
ao dia 1 de Janeiro de 2010, devendo, a 
partir dessa data, o CSM promover tal 
processamento. 

18. Efectivamente,   tal   realidade   não   
se   verificou   pelo   facto   de,   não   
obstante   as competências conferidas pela 
sua Lei orgânica, não dispor o CSM, até à 
data, das condições logísticas e de recursos 
humanos necessárias para levar a cabo o 
exercício daquelas competências. 

19. Se é certo que a DGAJ tem por 
missão assegurar o apoio ao funcionamento 
dos tribunais, contando, entre as suas 
atribuições, com a de participar na 
preparação e gestão dos orçamentos, 
relativamente aos tribunais de 1.a  
instância, o facto é que, com a entrada em 



Processamento de Vencimentos dos Magistrados Judiciais 

 
216 

vigor da Lei n.º 36/2007, de 14 de agosto, 
não dispõe já de habilitação legal que lhe 
permita assegurar o processamento das 
remunerações e outros abonos, bem como  
a  liquidação  dos  respectivos  descontos  
dos  magistrados  judiciais  afectos àqueles 
tribunais. 

Nestes termos, entre a Ministra da 
Justiça, o Presidente do Conselho Superior 
da Magistratura, o Vice-Presidente do 
Conselho Superior da Magistratura, os 
Presidentes dos  Tribunais  da  Relação  e  o  
Director-Geral  da  Administração  da  
Justiça,  é celebrado o presente protocolo 
regido pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

O   presente   protocolo   visa   regular   
a   competência   para   o   processamento   
e pagamento das remunerações e outros 
suplementos remuneratórios aos 
magistrados judiciais de 1.ª instância no 
decurso do ano de 2015 e até à data de 
entrada em vigor do Orçamento  de  Estado  
de  2016,  bem  como  a  transferência  
dessas  competências  do Ministério   da   
Justiça   e   dos   Tribunais   da   Relação   
para   o   Conselho   Superior   da 
Magistratura. 

Cláusula 2.ª 

Os Tribunais da Relação e o Ministério 
da Justiça (Direcção-Geral da 
Administração da Justiça) assegurarão, 
respectivamente, as competências para o 
processamento e pagamento das 
remunerações e outros suplementos 
remuneratórios aos magistrados judiciais de 
1.ª instância até à data de entrada em vigor 
do Orçamento de Estado de 2016. 

Cláusula 3.ª 

O Conselho Superior da Magistratura 
exercerá as competências que lhe estão 
conferidas pela Lei n.º 36/2007, de 14 de 
Agosto, relativas ao processamento e 

pagamento das  remunerações  dos  
magistrados  judiciais  afectos  aos  
tribunais  da  1.ª  Instância,  a partir da data 
de entrada em vigor do Orçamento de 
Estado de 2016. 

Cláusula 4.ª 

Para efeitos do disposto na cláusula 
anterior o Ministério da Justiça diligenciará 
junto do Ministério das Finanças no sentido 
do Conselho Superior da Magistratura ser 
dotado de orçamento adequado para o 
pagamento das remunerações dos 
magistrados judiciais afectos aos tribunais 
da 1.ª Instância para o ano de 2016 e 
seguintes, de acordo com as necessidades 
orçamentais atempadamente comunicadas 
por aquele Conselho, em sede de proposta 
para a elaboração e aprovação do 
Orçamento de Estado. 

Cláusula 5.ª 

O Ministério da Justiça colaborará com 
o Conselho Superior da Magistratura no 
sentido deste ser dotado, até ao final do ano 
de 2015, dos recursos humanos com 
experiência necessária nesta área, 
preferencialmente provenientes da 
Direcção-Geral da Administração da 
Justiça, e ainda com os sistemas de 
informação (hardware, software e 
respectivo licenciamento) indispensáveis 
para o exercício desta competência. 

Cláusula 6.ª 

Os Tribunais da Relação comprometem-
se a dar apoio aos Tribunais de Comarca da 
área da sua competência, nomeadamente 
ao nível da formação, da consolidação e 
verificação da informação proveniente das 
comarcas, tendo em vista garantir que o 
Conselho Superior da Magistratura, no 
âmbito das suas competências próprias 
nessa matéria, proceda ao correcto 
pagamento das remunerações e de outras 
componentes remuneratórias. 
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Cláusula 7.ª 

Na eventualidade de, à data de entrada 
em vigor do Orçamento de Estado para 
2016, não existirem ainda as condições 
informáticas necessárias para a 
comunicação electrónica de informação, 
nomeadamente ao nível da assiduidade, 
entre os Tribunais de  Comarca  e  o  
Conselho  Superior  da  Magistratura  e  até  
à  efectiva  implementação destes sistemas 
de informação, os Tribunais da Relação 
comprometem-se a: 
 

a)  Recepcionar os mapas de assiduidade 
recolhida pelos Tribunais de Comarca da 
área da sua competência; 

b)  Compilar, verificar e corrigir, se for 
caso disso, a conformidade dessa 
informação para efeitos de pagamento das 
remunerações; 

c) Transmitir  esses  mapas  ao  Conselho  
Superior  da  Magistratura  para  última 
conferência e posterior pagamento. 

Feito em oito exemplares. Lisboa, 16 de 
Setembro de 2015. 
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I. 

Acesso ao VDI pelos  
Inspectores Judiciais 

Em 04-09-2013 foi disponibilizado aos 
Exmos. Senhores Inspectores Judiciais e 
Secretários de Inspecção o acesso à 
plataforma VDI para consulta do Citius / 
Habilus, quer dentro da rede do Ministério 
da Justiça, criando-se as condições para o 
seu acesso por recurso externo. 

 

II. 

Comunicações móveis 

Com o desenvolvimento social e 
tecnológico, tornou-se imprescindível o uso 
de comunicações móveis (não apenas de 
voz, mas também de mensagem sms e de 
acesso internet), constituindo um 
instrumento de contacto rápido, directo e 
eficaz. A crescente intervenção dos Vogais 
na resolução imediata de questões e 
vicissitudes, na prestação de informações e 
de determinações aos Juízes, necessárias a 
uma adequada gestão orgânica do 
Judiciário não deve ser cerceada por limites 
que não têm correspondência com as 
actuais exigências. 

Por essa razão de acordo com a 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
112/2002 (DR, I-B, de 24-08), o Conselho 
Administrativo, por proposta do Juiz 
Secretário, procedeu à fixação do plafond 
das comunicações móveis (incluindo dados) 
para os Exmos. Vogais compatível com a 
especificidade da função.  

Posteriormente, em 2015, após 
confirmação da disponibilização de verba 
orçamental para o efeito, foi o benefício 
alargado aos Exmos. Inspectores Judiciais e 
aos Exmos. Juízes Presidentes dos Tribunais 
de Comarca. 

III. 

Tribunais Arbitrais 

Atenta a inexistência nos serviços do 
CSM de uma base de dados ou, no mínimo, 
um registo classificado e actualizado de 
Juízes (em efectividade de funções, 
aposentados ou jubilados) que 
desempenhem a função de Juiz-Árbitro em 
Tribunais Arbitrais ou em Centros de 
Arbitragem, afigurando-se que a criação 
desse registo é relevante para a gestão e 
disciplina dos magistrados judiciais, 
maxime em relação aos Juízes Jubilados, 
que nos termos do EMJ mantêm todos os 
direitos mas continuam sujeitos a todos os 
deveres inerentes à judicatura (cfr. art.º 67.º, 
n.º 2, do EMJ), foi por despacho do Exmo. 
Vice-Presidente, na sequência de proposta 
do Juiz Secretário (07-10-2013), autorizada 
a solicitação a todos os Tribunais Arbitrais 
reconhecidos e registados, bem como a 
todos os Centros de Arbitragem, a indicação 
se na relação dos Juízes-Árbitros de tais 
Tribunais e Centros constam Juízes em 
efectividade de funções ou Jubilados e, em 
caso afirmativo, a sua identificação, a 
forma como foram providos nessas funções 
e se no âmbito desse exercício auferem 
alguma componente remuneratória ou 
compensatória, qualquer que seja a sua 
natureza, procedendo-se ao respectivo 
registo em procedimento autónomo. 

Reorganização administrativa, funcional e logística 
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IV. 

Protocolo Canal JustiçaTV 

O Conselho Superior da Magistratura, 
representado pelo Juiz Secretário, celebrou 
em Novembro de 2013 um protocolo com a 
Data Juris – Direito e Informática, Lda, 
tendo por desiderato a difusão televisiva no 
Canal Justiça TV, sua propriedade, dos 
Encontros Anuais do Conselho Superior da 
Magistratura, bem como de outros eventos 
ou acções de formação promovidas ou 
organizadas pelo CSM, sem qualquer 
encargo logístico ou financeiro, bem como 
a continuar a publicação dos textos dos 
Encontros (incluindo os dos anos 
transactos, não publicados), igualmente 
sem qualquer encargo para o CSM, mas com 
a mais-valia de se porventura as vendas 
ultrapassarem o custo da edição, 50% dos 
respectivos proventos reverter como receita 
para o Conselho Superior da Magistratura. 

 

V. 

Execução da sanção de multa 

Decorre do disposto dos artigos 168.º, 
n.º 1 e 170.º, ambos do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais que, salvo havendo 
decisão, pelo Supremo Tribunal da Justiça, 
de deferimento da suspensão da eficácia do 
acto, as deliberações do Conselho Superior 
da Magistratura podem ser executadas 
imediatamente sem necessidade de 
aguardar o trãnsito em julgado do recurso 
interposto para o STJ. Em conformidade, 
eram imediatamente executadas as penas 
disciplinares de multa aplicadas pelo 
Plenário do CSM. Constituindo uma receita 
própria, nos casos em que a deliberação seja 
anulada, de acordo com as regras da 
contabilidade pública, qualquer devolução 
tem obrigatoriamente de ser efectivada a 
partir da mesma fonte de financiamento, 
sem que seja possível a transferência, ainda 

que provisória, de quaisquer verbas entre 
essa fonte de financiamento e a fonte de 
financiamento dos Encargos Gerais do 
Estado ou de outros Organismos da Justiça. 

Atendendo à redução quantitativa das 
multas que têm sido aplicadas, bem como 
ao aumento da aplicação da suspensão da 
sua execução, tem havido um decréscimo 
significativo do valor das receitas próprias, 
o que conduzia à impossibilidade efectiva 
da restituição de quaisquer quantias que 
seja devida por decorrência da procedência 
dos recursos contenciosos, redução 
subsequente da medida aplicada e/ou 
suspensão da sua execução, bem como por 
verificação da prescrição do procedimento 
disciplinar, com efeitos nefastos na imagem 
pública do Conselho Superior da 
Magistratura. 

Nesta conformidade, na sequência de 
proposta do Juiz Secretário, o Conselho 
Administrativo do CSM deliberou, na sua 
sessão de  que a execução da sanção 
disciplinar de multa só deve ser efectivas 
apenas após o seu trânsito em julgado, 
independentemente de o recurso 
contencioso não ter efeito suspensivo e de 
não ser requerida e deferida a suspensão da 
eficácia da deliberação. 

 

VI. 

Assiduidade (Faltas) 

O registo da assiduidade dos 
magistrados judiciais é efectuado pelos 
respectivos Tribunais da Relação, que 
justificam e classificam as faltas e 
autorizam as licenças parentais. Este 
registo é efectuado numa aplicação 
informática, criada pela Unidade de 
Informática do CSM, que está funcional 
desde o início de 2011. 

Antes da entrada em produção desta 
aplicação o Conselho Superior da 
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Magistratura tinha conhecimento da 
assiduidade através da comunicação 
casuística, feita por e-mail ou fax, pelos 
Tribunais da Relação, sendo a assiduidade 
registada em fichas de papel. 

Com a entrada em funcionamento desta 
aplicação a comunicação passou a ser feita 
mensalmente em ficheiro excel 
uniformizado, sendo estes dados 
posteriormente inseridos na aplicação 
informática pela DSQMJ, garantindo-se 
assim um tratamento informático dos 
mesmos e a possibilidade de obtenção de 
listagens consistentes. 

Com a inserção mensal de dados na 
aplicação informática, e com as 
comunicações casuísticas mas nem sempre 
regulares, por parte dos Tribunais da 
Relação, a informação dos Senhores Vogais 
de Primeira Instância nem sempre se 
encontrava actual e devidamente 
compilada e tratada com data início do 
facto e data previsível de terminus. 

Para obstar a essa situação, obtida 
autorização do Exmo. Senhor Vice-
Presidente, em Fevereiro de 2014, foi 
solicitado aos  Exmos. Senhores Presidentes 
dos Tribunais da Relação para que o 
procedimento de registo informático das 
faltas e licenças parentais passasse a ser 
efectuado imediatamente após o 
conhecimento do facto, sendo esse registo 
efectivado com data de início e de terminus 
previsível da ocorrência e, após validação 
pela DSQMJ, os dados passam a ficar 
imediatamente disponíveis para consulta 
pelos Exmos. Senhores Vogais de Primeira 
Instância, através de acesso próprio, 
relativamente a cada um dos Distritos 
Judiciais.  

Paralelamente, foi concedido acesso aos 
Exmos. Senhores Inspectores Judiciais à 
citada aplicação, permitindo-lhes consultar 
a assiduidade dos magistrados judiciais que 

inspeccionam, em substituição do 
procedimento pelo qual a informação era 
fornecida pelos serviços do CSM mediante 
solicitação expressa e individual, o que 
implicava elevado dispêndio de recursos 
(humanos e materiais) para o efeito. 

Em Janeiro de 2016 foi concluído o 
módulo do IUDEX de registo de assiduidade, 
que a partir do mês seguinte ficou 
disponível para os Tribunais da Relação (e, 
oportunamente, também será 
disponibilizado aos Exmos. Juízes 
Presidentes dos Tribunais Judiciais de 
Comarca) para que todos os dados sejam 
integrados automaticamente na gestão dos 
recursos humanos, permitindo não apenas a 
sua disponibilização na área reservada do 
processo individual de cada Juiz, mas 
igualmente a interconexão desses dados 
para efeitos de futuro processamento dos 
vencimentos dos Magistrados Judiciais. 

 

VII. 

Arquivo 

De acordo com produção documental 
até 2014 (que se pretendeu combater com 
a implementação da aplicação electrónica), 
o crescimento anual previsível do arquivo 
atingia os 60 metros lineares, distribuídos 
pela DSAF (1 a 2 metros lineares), GAVPM 
(12 metros lineares anual); DSQMJ (10 
metros lineares, sabendo que grande parte 
refere-se a remessas dos concursos 
curriculares acesso ao STJ e Tribunais da 
Relação e dos processos individuais de 
magistrados); Ponto de Contacto (6 metros 
lineares) e DQJI (30 metros lineares/ano). 
Ou seja, da estimativa anual de crescimento 
de 60 metros lineares, metade é 
proveniente do sector de inspectivo, 
disciplinar e contencioso, o que torna cada 
vez mais oneroso o espaço de arquivo, que 
comporta actualmente 1900 metros 
lineares, distribuídos em 3326 contentores. 
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Atento o elevado encargo financeiro da 
contratação de espaço para arquivo, foi 
diligenciada e obtida do IGFEJ (deliberação 
do Conselho Directivo do IGFEJ, de 02-04-
2014) a disponibilização de um local,  
cedido gratuitamente para instalação de 
parte do arquivo do CSM, que apenas tem 
de suportar os encargos referentes às 
despesas ordinárias (electricidade, água e 
condomínio). O espaço, bem localizado, tem 
permitido uma nova organização do acervo 
físico documental do CSM. 

Paralelamente, além da criação do 
módulo de gestão documental (tramitação 
electrónica) do IUDEX, tem-se observado 
desde Março de 2014 o procedimento 
destinado à redução da documentação em 
papel da orgânica inspectiva, nos seguintes 
termos: 

1) Com a notificação da decisão do 
processo inspectivo, são os Exmos. Senhores 
Juízes que tenham entregue elementos em 
papel, notificados para, querendo, nos 15 
dias subsequentes ao trânsito da decisão, 
levantarem os respectivos documentos 
junto do Conselho Superior da Magistratura 
ou, tal não sendo possível, solicitarem o seu 
envio por correio, suportando os respectivos 
custos de expedição; 

2) Nessa notificação consta 
expressamente que a falta de levantamento 
ou de pedido de remessa pelo correio, será 
considerada como não oposição à sua 
eliminação; 

3) Findo o referido prazo, sem que tenha 
sido cumprido o referido em 1),  a referida 
documentação é eliminada, salvo tratando-
se de livros, publicações ou intervenções 
jurídicas que sejam consideradas com 
relevo para integração na Biblioteca do 
CSM. 

4) Aproveitando a migração de pastas 
de arquivo entre os espaços cedidos e 
alugados, passou a cumprir-se 
procedimento semelhante relativamente a 

todos os processos inspectivos já findos e 
objecto de arquivo, com a especificidade de 
o prazo de pronúncia por parte do Juiz ser, 
nesse caso, de 30 dias. 

 

IX. 

Sistema de videoconferência 

 

1. Enquadramento 

Face à necessidade de implementação 
de sistemas de comunicação que permitam 
facilitar o exercício das competências do 
Conselho Superior da Magistratura junto 
dos Exmos. Senhores Juízes, Inspectores 
Judiciais e quaisquer outras entidades, 
promoveu-se um procedimento destinado à 
aquisição de um sistema de 
videoconferência, no qual foi observada a 
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prévia auscultação do IGFEJ relativamente 
aos requisitos e protocolos que deveriam ser 
assegurados, a fim de permitir a completa 
compatibilidade de tal sistema com o que 
se encontra instalado nos Tribunais. 

Assim, desde 09 de Dezembro de 2014, 
o Conselho Superior da Magistratura 
passou a dispor de um moderno sistema de 
videoconferência — Cisco TelePresence 
SX20 — compatível com a rede da Justiça, 
permitindo a comunicação a nível nacional 
com recurso a áudio e vídeo de alta 
qualidade. 

2. Especificações 

Além da simples comunicação ponto a 
ponto, o sistema de videoconferência 
adquirido permite a realização de reuniões 
com vários intervenientes, sem necessidade 
de deslocação a locais que, de outro modo, 
implicam o dispêndio de elevados encargos 
de deslocação (designadamente, o aéreo) 
e/ou de estadia por necessidade de 
alojamento em unidades hoteleiras. Em 
termos técnicos, é inclusivamente possível 
a comunicação entre vários intervenientes, 
numa “sala virtual” sem que qualquer dos 
intervenientes esteja presente na sede do 
Conselho Superior da Magistratura, 
mediante a utilização de uma 
funcionalidade disponibilizada pelo IGFEJ 
para o efeito. 

 As especificações do sistema 
adquirido permitem a captação e emissão 
de vídeo em formato Full HD bem como a 
partilha de documentos e ambientes de 
trabalho entre os vários intervenientes. 

 Estes Intervenientes podem ser 
divididos em dois grupos: a) Intervenientes 
que estão dentro da rede da justiça; b) 
Intervenientes fora da rede da justiça.  

Para os primeiros, o acesso pode 
efectivar-se quer através de um 
equipamento de videoconferência local 

(v.g., videoconferência instalada numa sala 
do Tribunal), quer através de computadores 
pessoais — ligados à rede da Justiça — desde 
que dotados de câmara de vídeo. Será assim 
possível a um Membro do CSM contactar 
um Magistrado/Juiz Presidente ou a um 
Inspector Judicial ouvir as declarações de 
um Juiz (ou pessoa indicada como 
testemunha em processo de averiguação ou 
de inquérito), podendo o Magistrado estar 
no Tribunal X e o Inspector no Tribunal Y 
(usando a sala virtual do sistema) ou o 
Magistrado estar no Tribunal X e Inspector 
Judicial se encontrar na sede do CSM. 

Para os intervenientes que não estejam 
conectados à rede da Justiça (v.g., Vogal ou 
Inspector Judicial que se encontre no seu 
gabinete/escritório) será necessária a 
utilização de um acesso VPN (Virtual Private 
Network), mediante a instalação de uma 
aplicação informática e a concessão de um 
acesso com autenticação pelo IGFEJ. O uso 
de VPN permite a qualquer utilizador 
conectar-se (usando qualquer provedor de 
Internet) à rede da Justiça e por essa via, 
desde que tenha um acesso à Internet 
(inclusive portátil), após a sua autenticação 
na VPN, participar em qualquer reunião por 
videoconferência. Este sistema é assim 
idóneo à economia de tempo e recursos em 
comparação com os métodos tradicionais. 

Entre as várias hipóteses, pode ser 
utilizado por um Membro do CSM no 
contacto com outros Membros, com os 
Juízes Presidentes dos Tribunais de Comarca 
e com os Magistrados Judiciais em geral. 

Do mesmo modo, pode ser utilizado 
pelos Exmos. Inspectores Judiciais na 
tomada de declarações / inquirições dos 
diversos intervenientes em processos de 
averiguação, inquérito ou disciplinar, desde 
que prevista e admitida a possibilidade de 
gravação dos depoimentos e a sua posterior 
transcrição com remessa electrónica do 
documento para assinatura pelo depoente e 
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posterior devolução ao Inspector Judicial. 
Pode igualmente ser utilizado pelos Exmos. 
Inspectores Judiciais na obtenção de 
quaisquer elementos junto de Magistrados 
e Funcionários que se encontrem nos 
diversos Tribunais do País. 

Com efeito, em sede de processos de 
inspecção, o Regulamento das Inspecções 
Judiciais [art.º 17.º, n.º 1, al. f)] exige apenas 
“entrevistas com o inspecionando”, sem 
apontar o meio concreto de as concretizar, 
sendo que nessa sede parece ser permitido 
o que não é proibido; 

Relativamente aos processos de 
averiguação e disciplinar, os art.os 81.º a 
135.º do EMJ, referem-se ao «procedimento 
disciplinar» e «inquéritos e sindicâncias», 
relevando nesta sede os artigos 110.º, n.º 2, 
131.º e 133.º, todos do EMJ, estabelecendo 
a primeira norma que «o processo 
disciplinar é sempre escrito e não depende 
de formalidades, salvo a audiência com 
possibilidade de defesa do arguido», 
estabelecendo o art.º 133.º que são 
aplicáveis à instrução dos processos de 
inquérito e de sindicâncias, com as 
necessárias adaptações, as disposições 
relativas a processos disciplinares e o art.º 
131.º, consagra na matéria em causa a 
aplicação subsidiária do Regime Disciplinar 
dos Trabalhadores em Funções Públicas, «do 
Código Penal, bem como do Código de 
Processo Penal e diplomas 
complementares». Nos termos do art.º 201.º, 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, «a forma 
dos atos, quando não seja regulada por lei, 
ajusta-se ao fim que se tem em vista e 
limita-se ao indispensável para atingir essa 
finalidade», sendo que «nos casos omissos, 
o instrutor pode adotar as providências que 
se afigurem convenientes para a descoberta 
da verdade, em conformidade com os 
princípios gerais do processo penal». Ou 
seja, a utilização da videoconferência é 
admissível, tendo o Exmo. Senhor Inspector 

Coordenador considerado que “a utilização 
da videoconferência em concreto 
dependerá do contexto em causa, do 
respetivo inspetor e da consensualização 
existente na matéria” (sic). 

3. Execução 

Após despacho de autorização proferido 
pelo Exmo. Senhor Vice-Presidente do CSM, 
foi remetida em Março de 2015, a 
divulgação por todos os Exmos. Senhores 
Membros, Inspectores Judiciais, Juízes 
Presidentes de Comarca e Juízes de Direito, 
da disponibilidade do sistema de 
videoconferência instalado no Conselho 
Superior da Magistratura, o qual pode ser 
utilizado mediante contacto com a Unidade 
de Informática do CSM, através do Voip 
711623, bem como foi remetida uma 
comunicação aos Exmos. Senhores 
Inspectores Judiciais no sentido de 
privilegiarem a utilização deste recurso do 
Conselho Superior da Magistratura na 
agilização dos processos de inspecções e, 
quando se afigurar conveniente, nos 
processos de averiguação e disciplinar, 
evitando-se deslocações (e estadias) 
demoradas e onerosas, em benefício de uma 
gestão responsável e eficiente dos recursos 
públicos. 

 

IX. 

Formação Interna dos Funcionários 

Côncios da necessidade de formação 
contínua dos funcionários do CSM, com 
aquisição de novos conhecimentos e 
competências face ao acréscimo de 
exigência de rigor, qualidade e proficiência, 
promoveu-se, dentro das limitações 
orçamentais, à formação dos mesmos nas 
áreas do novo procedimento administrativo, 
informática (ferramentas office, redes e 
web magnagement content), inglês e 
espanhol. 
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X. 

Comunicações Juízes/CSM 

1. Na sessão do Plenário de 20-10-
2015, foi deliberado por unanimidade 
concordar com a proposta apresentada pelo 
Juiz Secretário do CSM, relativamente ao 
envio de comunicações por correio 
electrónico para o endereço de e-mail 
registado por cada Juiz na Plataforma 
IUDEX, a qual foi remetida a todos os Juízes 
pela Circular n.º 17/2015, sendo do seguinte 
teor: 

«Excelentíssimo Senhor Juiz Conselheiro  

Vice-Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura 

Excelência, 
Com a exclusão das comunicações que, 

por imposição legal, devam ser realizadas por 
correio postal registado, o Conselho Superior 
da Magistratura tem remetido todas as 
notificações e ofícios aos Exmos. Senhores 
Juízes através de correio electrónico para o 
endereço de e-mail profissional destes 
(@juizes-csm.org.pt), na sequência da 
determinação nesse sentido do anterior Exmo. 
Senhor Juiz Secretário do CSM, Dr. Luís Miguel 
Martins e publicitada através da Divulgação 
n.º 226/2012, de 09-11-2012. 

Sem prejuízo da alteração do envio de tais 
notificações pela plataforma IUDEX, de forma 
definitiva a partir de 01-01-2016 (a título 
experimental a partir de 01-10-2015), em 
conformidade e no cumprimento da 
deliberação do Plenário de 03-12-2013, sem 
excluir a possibilidade de uso de outros meios 
de comunicação nos casos de justo 
impedimento, tem sido recorrente a invocação 
por parte de muitos Exmos. Senhores Juízes da 
impossibilidade de consulta das mensagens 
depositadas na caixa de correio electrónico 
profissional, que se avolumou a partir da 
alteração pelo IGFEJ da respectiva tecnologia 
de suporte (do betamail para exchange), 
sobretudo por que os parâmetros de 

configuração de segurança da plataforma 
exchange tem impedido a entrega de 
correspondência electrónica proveniente do 
Conselho Superior da Magistratura, por ser 
tratada indiferenciadamente como correio 
não solicitado (spam), atenta a subsistência 
no CSM da plataforma betamail.  

Por outro lado, muitos juízes enunciam 
que, na respectiva área pessoal do IUDEX, 
registaram um endereço de e-mail pessoal, 
que consultam com regularidade, preferindo a 
recepção da correspondência proveniente do 
CSM nesse endereço de e-mail, com exclusão 
do endereço de e-mail profissional.  

Importa consignar que a maior parte da 
correspondência electrónica recebida pelo 
CSM proveniente dos Exmos. Senhores Juízes 
é alicerçada em endereços pessoais dos 
Exmos. Senhores Magistrados, inclusive no 
exercício de direitos funcionais, estatutários e 
procedimentais, sendo esses endereços 
tratados por fidedignos. 

O envio sistemático pelo CSM de 
notificações para caixas electrónicas dos 
endereços de e-mail profissional  (@juizes-
csm.org.pt) tem conduzido a que muitos 
Juízes, por não as consultarem de forma 
regular, não respondam atempadamente às 
notificações que lhe são dirigidas, havendo 
inclusive casos em que, por falta de resposta, 
torna-se necessária a repetição da 
comunicação por correio postal registado, 
vindo após os Exmos. Senhores Juízes a 
responder arguindo não terem acesso à 
referida caixa de correio electrónico e/ou que 
ao assinalarem o seu endereço de e-mail 
pessoal  no IUDEX presumiram que a partir 
desse momento receberiam todas as 
comunicações do CSM para esse endereço 
que, apesar de pessoal, voluntariamente 
registaram como preferencial. 

Nestas circunstâncias, afigura-se que para 
uma boa gestão das comunicações entre o 
CSM e os Exmos. Magistrados Judiciais e, 
principalmente, para que as mesmas sejam 
cognoscíveis e respondidas em tempo útil, 
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com o menor dispêndio de recursos humanos 
e materiais, seja superiormente deliberado 
que, sem prejuízo da futura regra de 
comunicação via IUDEX, nos termos definidos 
pelo Plenário de 03-12-2013, todas as demais 
comunicações e ofícios a remeter pelos 
Serviços do CSM aos Exmos. Senhores Juízes 
(que não estejam sujeitas forma especial, 
designadamente em sede inspectiva e 
disciplinar) sejam expedidas para o endereço 
de correio electrónico registado por cada Juiz 
na plataforma IUDEX como correspondente ao 
seu endereço de e-mail preferencial (e que 
pode ser alterado directamente pelo Juiz, a 
qualquer momento, de forma automática e 
imediata), quer esse endereço de e-mail seja o 
profissional (@juizes-csm.org.pt) ou pessoal 
(v.g., @gmail.com, @sapo.pt, @outlook.com, 
@hotmail.com ou qualquer outro). 

Mui respeitosamente submete-se à 
superior apreciação de Vossa Excelência, com 
proposta de ser objecto de deliberação na 
próxima sessão do Plenário do CSM, 
circulando-se essa deliberação por todos os 
Exmos. Senhores Juízes, a qual deve ser 
imediatamente executada nos seus precisos 
termos pelos Serviços do CSM. [13-10-2015]». 

* 

2. Na sessão do Plenário de 01-12-
2015, foi deliberado por unanimidade 
concordar com a proposta apresentada pelo 
Juiz Secretário, relativamente à 
correspondência registada e recebida em 
nome de Membros ou Dirigentes deste 
Conselho Superior da Magistratura, a qual 
foi veiculada aos Juízes pela Circular n.º 
1/2016, de 07 de Janeiro, sendo do seguinte 
teor:  

«Excelentíssimo Senhor Juiz Conselheiro  

Vice-Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura 

Excelência, 
Com relativa frequência, é recepcionada 

no Conselho Superior da Magistratura, 

correspondência remetida pelos Exmos. 
Senhores Juízes, a qual vem sob registo do 
correio e, em alguns casos, com aviso de 
recepção, tendo por destinatários os nomes 
individualizados do Exmo. Senhor Presidente, 
do Exmo. Senhor Vice-Presidente, do Juiz 
Secretário e, ainda que em menor número, 
com a identificação do nome dos Exmos. 
Vogais. 

A generalidade dessa correspondência 
tem por objecto a comunicação de situações 
de impedimentos, ausências, requerimentos 
de dispensas e respostas a queixas dos 
cidadãos.  

Além dos encargos orçamentais que o 
envio sob registo postal dessa 
correspondência implica para cada um dos 
Tribunais, obriga a que a mesma seja 
expressamente assinada pelos destinatários 
individualmente identificados ou por terceiro 
que assume sob compromisso a sua entrega (e 
que conduz, igualmente, a uma maior dilação 
no processamento do próprio expediente). 

É modesto entendimento do signatário 
que, com excepção dos casos de exercício de 
direitos profissionais ou recursivos preclusivos 
expressamente consignados no Estatuto dos 
Magistrados Judiciais e/ou no Código de 
Procedimento Administrativo, não é exigível 
que as demais comunicações revistam do 
acréscimo do registo postal. Por outro lado, 
ainda que seja usada esta modalidade, a 
correspondência oficial que seja dirigida ao 
Conselho Superior da Magistratura destina-se 
ao órgão enquanto tal e não aos concretos 
titulares ou dirigentes. 

Nesta conformidade, propõe-se a Vossa 
Excelência se digne ponderar da pertinência e 
adequação na submissão à superior 
deliberação do Plenário do Conselho Superior 
da Magistratura da matéria em apreço, 
designadamente deliberando-se, em caso de 
entendimento concordante: 

a) Ser remetida uma Circular aos Exmos. 
Senhores Juízes com a solicitação de que toda 
a correspondência que não envolva o exercício 
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preclusivo de direitos profissionais ou 
recursivos expressamente consignados no 
Estatuto dos Magistrados Judiciais e/ou no 
Código de Procedimento Administrativo deve 
ser remetida ao CSM preferencialmente por 
via electrónica, através do IUDEX (em 
conformidade com a Circular n.º 16/2015, de 
01-10-2015, Deliberação do Plenário do CSM, 
de 03-12-2013 e despacho do Exmo. Senhor 
Vice-Presidente, de 28-09-2015, 
procedimento n.º 2015/DIR/0655) e, em caso 
de impedimento, por correio electrónico ou por 
correio postal dirigido ao CSM; 

b) Nos casos em que seja remetida 
correspondência sob registo postal, com ou 
sem aviso de recepção, a mesma deve ser 
dirigida ao «Conselho Superior da 
Magistratura» (enquanto órgão) e ainda que 
nela seja aposta a referência ao Presidente, 
Vice-Presidente, Vogal ou Juiz-Secretário, não 
deve ser nominativa, ou seja, não deve ser 
remetida no nome do concreto titular ou 
dirigente». 

 

XI. 
Edifício do CSM 

O Conselho Superior da Magistratura 
tem a sua sede, desde 2008, na Rua 
Mouzinho da Silveira, n.º 10, em Lisboa. 
Trata-se de um edifício de oito andares, 
situado numa zona central e nobre de 
Lisboa e servido de transportes públicos 
(autocarros, metro). A mudança das 
instalações constituiu era essencial, atentas 
as novas atribuições do CSM em sede da sua 
autonomia administrativa e financeira. 

Apesar de o valor de renda mensal 
objecto de contrato, aquando da mudança 
em 2008, ser inferior ao encargo que o CSM 
tinha relativamente às anteriores 
instalações no Largo do Corpo Santo, o anos 
de restrição orçamental, fundadas nas 
cativações operadas por força do programa 
de assistência económica e financeira 

(acordado, em maio de 2011, entre as 
autoridades portuguesas, a União Europeia 
e o Fundo Monetário Internacional), 
obrigaram o CSM a diligenciar junto da 
entidade locadora pela renegociação 
contratual, o que foi possível alcançar 
durante os anos de 2013, 2014 e parte do 
ano de 2015. 

Parelalamente, foram realizadas 
diligências no sentido de aferir da afectação 
ao CSM de um edifício do Estado que se 
encontre devoluto e que reúna as condições 
de espaço, dignidade e acessibilidade que 
desonere o orçamento do CSM do maior 
encargo que anualmente tem de suportar e 
mantenha a honra própria da natureza do 
CSM enquanto órgão constitucional.  

 

 

XII. 

Parque automóvel do CSM 

À data do início do mandato 2013-2014 
o CSM não tinha, em rigor, parque 
automóvel próprio, na medida em que a sua 
"frota automóvel" é constituída por um 
veículo em regime de aluguer (AOV sem 
opção de compra) e cujo contrato 
terminava em Dezembro de 2013 e por 
outro veículo, com 15 anos, que foi cedido 
pelo Ministério da Justiça, sem condições 
para viagens de média distância, criando 
contingências de difícil articulação, sendo 
ademais posta em causa a dignidade 
mínima devida quer aos Membros do 
Conselho Superior da Magistratura. 

Atendendo às funções atribuídas ao 
Conselho Superior da Magistratura, 
enquanto Órgão Constitucional do Estado, o 
recurso de locumoção era manifestamente 
exíguo e pouco dignificante, ao contrário do 
que sucede com a esmagadora maioria dos 
organismos públicos de natureza similar e 
até sem consagração constitucional. 
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Nesta conformidade, foram encetadas 
diligências junto do Ministério das 
Finanças, que reconheceu a especificidade 
da situação do CSM, maxime pela 
inexistência de anterior afectação de 
veículos de representação, tendo sido 
possível proceder à aquisição de dois 
veículos de representação, dentro da 
cabimentação já previamente consignada 
no orçamento do CSM (ou seja, sem 
qualquer oneração adicional), no pleno 
respeito pela boa gestão dos recursos 
públicos. 

 

XIII. 

Recursos Humanos 

Durante o mandato 2013-2016 
procedeu-se ao ajustamento possível, 
atentas as restrições orçamentais, em sede 
de quadro de pessoal, designadamente 
tendo sido requisitar em comissão de 
serviço oficiais de justiça, embora na sua 
maioria em substituição de outros 
funcionários que transitaram para serviços 
de organismos da administração pública. 
Sem prejuízo, procedeu-se à afectação de 
oficial de justiça ao secretariado do Vice-
Presidente e de dois técnicos operacionais 
ao serviço de motoristas. Foram ainda 
abertos os procedimentos concursais para 
preenchimento dos lugares (em vacatura) 
de Director de Serviços da DSQMJ e de 
Chefe de Divisão de Documentação e 
Informação Jurídica. 

 

XIV. 

Sítio Internet 

Após a última reformulação (2009), 
afigurou-se conveniente iniciar um 
procedimento de redesign do sítio Internet 
do CSM, reformulando-o de raiz através de 
uma nova plataforma de web management 

content que permita uma mais fácil e 
intuitiva comunicação, maxime com os 
cidadãos. Todos os conteúdos foram objecto 
de profunda revisão, com reedição e 
redefinição da localização de acesso. À data 
da publicação deste Boletim Informativo a 
recompilação encontra-se na sua fase final, 
prevendo-se a sua disponibilização ao 
público após o período das férias judiciais 
da Páscoa de 2016. 

 

XV. 

Correio electrónico interno 

O sistema de correio eletrónico do CSM 
era assente no betamail disponibilizado 
pelo IGFEJ. Na medida em que esta 
plataforma se encontrava obsoleta foi 
decidido implementar um sistema de 
correio eletrónico próprio do CSM, assim 
permitindo minimizar custos e maximizar a 
segurança e disponibilidade da plataforma 
foi utilizada (tecnologia open source). 

O novo sistema encontra-se instalado 
em servidores do CSM e disponibiliza para 
além do serviço básico de e-mail,  várias 
funcionalidades, designadamente agenda, 
contactos partilhados e chat interno, sendo 
compatível com todos os clientes de e-mail 
e dispositivos móveis.  

Foram implementados vários níveis de 
segurança a fim de evitar que as menagens 
possam ser interceptadas. A capacidade de 
armazenamento é escalável; actualmente, 
tem cerca de 6TB. 

Foram ainda definidos planos de backup 
e disaster recovery, que asseguram um valor 
de downtime quase nulo. 

Toda a gestão e implementação do 
sistema foi assegurado pela Unidade de 
Informática do CSM sem recurso a 
entidades externas e sem encargos de 
licenças ou registos. 
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XVI. 

Reorganização estrutural 
de procedimentos 

 

O mandato foi especialmente marcado 
pela implementação da nova organização 
do sistema judiciário, aprovada pela Lei n.º 
62/2013, de 26 de Agosto, com a 
necessidade de alteração e reorganização 
estrutural de procedimentos. 

Desde o 3.º trimestre de 2013 ao 
segundo trimestre de 2014 foi necessário 
preparar, organizar e realizar o maior 
movimento judicial da história do CSM, com 
a movimentação obrigatória de todos os 
Juízes de Primeira Instância, com o 
processamento das preferências legalmente 
reconhecidas. 

Foi precisamente o movimento judicial 
que esteve na na base da criação de uma 
nova aplicação informática de gestão dos 
magistrados judiciais e de requerimento de 
movimento judicial, na qual foram 
integrados os restantes módulos de 
comunicação com os Magistrados Judiciais 
e de gestão documental do Conselho 
Superior da Magistratura. Essa aplicação, 
designada de IUDEX, foi compilada web-
based, com tecnologia open-source 
(software não proprietário), desonerando o 
CSM de quaisquer licenças, taxas ou 
royalties, presentes ou futuras. 

Destacam-se em sede de reorganização 
estrutural os seguintes procedimentos: 

1) Movimento judicial: Criação de 
aplicação informática abrangente com 
provimentos, critérios de prefrerência e de 
processamento do movimento judicial 
(previamente elaborados e submetidos a 
aprovação pelo Plenário); preparação e 
implementação de sistema prévio de 
registo, validação e remoção de 

preferências; análise, cálculo e previsão de 
Juízes Auxiliares (conforme indicação pelos 
Exmos. Vogais do CSM); preparação e 
implementação de plataforma de registo de 
impedimentos; contabilização do tempo de 
serviço de cada Magistrado; elaboração de 
um Manual de Resposta a Perguntas 
Frequentes referentes aos requisitos, 
critérios, âmbito, processamento e fase 
subsequente ao movimento judicial; 
organização de projecto e de movimento 
definitivo e fase posterior de permutas. 

2) Formação: preparação, 
organização e execução de módulo 
informático para inscrição, desistência, 
declaração de presença e justificação de 
falta às acções de formação organizadas 
pelo Centro de Estudos Judiciários; 
definição dos termos e âmbito de 
preferências na sua frequência. 

3) Concursos Curriculares: 
conclusão do 14.º concurso curricular de 
acesso ao STJ, dos 3.º e 4.º concurso 
curricular de acesso aos Tribunais da 
Relação. 

4) Análise funcional do CSM: 
levantamento, análise, identificação e 
caracterização dos circuitos documentais e 
eventual reengenharia de processos do CSM 
para compilação de um sistema de 
workflow, em tecnologia open source, tendo 
por desiderato o desenvolvimento do novo 
sistema de informação e gestão dos 
magistrados judiciais, designadamente no 
âmbito do registo biográfico dos 
magistrados (com as vertentes da carreira, 
avaliação, disciplinar, do módulo das férias, 
da assiduidade, da formação, dos 
movimentos judiciais), workflow de gestão 
documental e elaboração automática de 
tabelas e actas sessões do CSM, tendo sido 
elaborada toda a estrutura de dados 
técnicos e funcionais a integrar cada um 
dos módulos no âmbito do novo sistema de 
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informação e gestão dos magistrados 
judiciais, com produção dos respectivos 
caderno de especificação técnica e 
funcional (procedimento totalmente 
projectado, desenvolvido e concluído em 
2014). 

5) Contencioso e Inspecções 
Judiciais: regulação das comunicações 
entre os Inspectores Judiciais e os serviços 
do CSM; gestão dos recursos contenciosos; 
redefinição dos termos da publicação das 
actas do Plenário e do Conselho 
Permanente; disponibilização de súmula 
das deliberações no sítio Internet do CSM 
em fase subsequente a cada sessão; 
propostas de execução da sanção de multa 
apenas após trânsito em julgado, apesar do 
efeito devolutivo do recurso contencioso. 

6) Organização do Sistema 
Judiciário: acompanhamento, preparação e 
execução dos procedimentos referentes à 
nomeação, posse e actos diversos de 
instalação inicial dos Juízes Presidentes dos 
Tribunais de Comarca (cfr. igualmente 
capítulo deste Boletim, relativos aos actos 
desenvolvidos no âmbito do Gabinete de 
Apoio ao Vice-Presidente e aos Membros). 

7) Cartões de Identificação dos 
Magistrados Judiciais: implementação de 
plataforma informática para submissão de 
elementos e fotos de cada Magistrado 
Judicial; preparação e organização do 
procedimento para emissão de novos 
cartões de identificação dos Juízes. 

8) Processos individuais dos 
Magistrados Judiciais: digitalização de 
todos os processos individuais dos 
Magistrados Judiciais, tendo por desiderato 
a sua integração na plaforma informática, 
com acesso dos dados pelos respectivos 
titulares em ambiente seguro de 
comunicação, com possibilidade da sua 
actualização permanente. 

9) Informática e arquivo: 
racionalização dos equipamentos 
informáticos e respectivos encargos — 
computadores, impressoras, scanners e 
outros dispositivos — visando a redução de 
custos na sua aquisição e/ou locação, 
iniciando o procedimento de substituição 
de computadores por estações de trabalho 
em rede; disponibilização de equipamentos 
de digitalização aos serviços de inspecção 
judicial, visando a redução do expediente 
em papel e encargos de impressão e cópia; 
revisão dos critérios de arquivo, 
designadamente quanto aos trabalhos 
entregues em formato impresso pelos Juízes 
em sede inspectiva; instalação de 
equipamento e sistema de videconferência 
que permite uma comunicação célere e 
imediata entre os Membros do CSM e/ou 
Inspectores Judiciais e os Juízes Presidentes 
de Comarca e/ou Juízes de Direito, bem 
como entidades externas; recompilação, 
migração e reorganização do sítio Internet 
do Conselho Superior da Magistratura (em 
fase final de implementação); instalação da 
plataforma de gestão documental com 
tramitação electrónica dos procedimentos 
que correm termos no Conselho Superior da 
Magistratura e sua integração com idêntico 
módulo de comunicação com os 
Magistrados Judiciais. 

10) Outros: Acompanhamento da 
auditoria da Inspecção Geral de Finanças à 
plataforma informática CITIUS e análise do 
respectivo relatório; Reorganização das 
tabelas das sessões do Plenário, 
Permanente, Secções de Acompanhamento 
e Conselho Administrativo do Conselho 
Superior da Magistratura; avaliações de 
desempenho de funcionários do CSM (não 
integrados na carreira de Oficial de Justiça); 
reorganização funcional do CSM e 
acompanhamento das queixas, reclamações 
e solicitações dos cidadãos. 
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I) 

GLOSSÁRIO 

Para os efeitos do parecer que segue 
considera-se:  

a) Conformação inicial dos mapas de 
pessoal: a previsão do número de postos de 
trabalho necessários ao cumprimento, pelas 
secretarias das comarcas, das tarefas que 
lhes estão cometidas, por unidades 
orgânicas desconcentradas e com distinção 
das categorias profissionais. É competência 
dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças e da justiça. 

b) Colocação de funcionários: a 
afetação de oficiais de justiça e demais 
trabalhadores a uma secretaria ou núcleo 
de comarca, sem prejuízo das regras que 
determinam a afetação a lugares 
específicos na secretaria ou núcleo. É 
competência da DGAJ.  

c) Distribuição de funcionários: a 
afetação de oficiais de justiça e demais 
trabalhadores colocados numa secretaria 
ou núcleo de comarca a unidades orgânicas 
específicas. É competência do 
administrador judiciário, sob orientação do 
juiz presidente ou do magistrado do 
Ministério Público coordenador. 

d) Recolocação transitória de 
funcionários: afetação de oficiais de justiça 
e demais trabalhadores colocados numa 
unidade orgânica da comarca a uma outra. 
É competência do administrador judiciário. 

 

I) 

INTRODUÇÃO 

O Ministério da Justiça solicitou ao 
Conselho Superior da Magistratura (CSM) 
parecer sobre o projeto de Portaria que 
aprova (i) a conformação inicial dos mapas 
de pessoal das secretarias dos tribunais 
judiciais de primeira instância, (ii) as regras 
de transição de oficiais de justiça e demais 
trabalhadores e (iii) os critérios de 
distribuição de oficiais de justiça e da sua 
recolocação transitória (doravante Projeto). 

Em satisfação do assim solicitado 
abordar-se-ão as questões gerais de 
enquadramento concetual, a metodologia, 
as principais dificuldades colocadas pelas 
opções do projeto e a situação específica de 
cada comarca. 

Na apreciação do projeto ter-se-ão em 
consideração os pareceres, informações ou 
sugestões que, a solicitação do CSM, foram 
recebidos dos Ex.mos Senhores Juízes 
Presidentes das futuras comarcas, os quais 
serão incluídos em referência no texto 
respeitante a cada comarca. 

Assunto: Projeto de Portaria relativa aos mapas de pessoal das comarcas da Lei 

62/2013, de 26 de agosto. 

Autoria: Ana de Azeredo Coelho, Juiz de Direito e Adjunta do GAVPM  

Data: 28-05-2014 
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II) 

APRECIAÇÃO GERAL 

1. Conformação inicial dos mapas de 
pessoal 

a) Nos termos do artigo 139.º, n.º 1, da 
Lei 62/2013, de 26 de agosto (LOSJ), «a 
conformação inicial dos mapas de pessoal 
das secretarias é fixada por portaria dos 
membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças e da justiça». Esta a 
norma habilitante da portaria a que o 
Projeto se refere. 

O mapa de pessoal é um instrumento de 
planificação da atividade dos serviços, 
integrado com a proposta de orçamento, 
tendo em consideração a missão, estratégia, 
objetivos e recursos financeiros disponíveis, 
nos termos do artigo 4.º, n.º 1, da Lei 12-
A/20081, de 27 de fevereiro. 

Estatui o artigo 5., n.º 1, da mesma lei: 

«1 - Os mapas de pessoal contêm a 
indicação do número de postos de trabalho 
de que o órgão ou serviço carece para o 
desenvolvimento das respectivas 
actividades, caracterizados em função:  

 a) Da atribuição, competência ou 
actividade que o seu ocupante se destina a 
cumprir ou a executar;  

 b) Do cargo ou da carreira e categoria 
que lhes correspondam;  

 c) Dentro de cada carreira e, ou, 
categoria, quando imprescindível, da área 
de formação académica ou profissional de 
que o seu ocupante deva ser titular.  

 d) Do perfil de competências 
transversais da respectiva carreira e, ou, 
categoria, a aprovar nos termos do n.º 2 do 
Artigo 54.º, complementado com as 
competências associadas à especificidade 
do posto de trabalho.  

                                                             
1 Na redação do Decreto-Lei 47/2013, de 05/04 

 2 - Nos órgãos e serviços 
desconcentrados, os mapas de pessoal são 
desdobrados em tantos mapas quantas as 
unidades orgânicas desconcentradas».   

Em suma, o mapa de pessoal deve 
indicar as necessidades específicas de 
recursos num determinado organismo da 
administração, face às tarefas em concreto 
cometidas, em ordem a conformar a 
proposta orçamental e a determinar e 
corrigir a insuficiência ou excesso de 
recursos. 

 

b) Neste contexto normativo, o Projeto 
refere-se às secretarias dos tribunais 
judiciais de primeira instância e opta por 
dois níveis de definição que denomina 
“mapa de pessoal”(anexo I) e “conformação 
inicial” (anexo II). 

No primeiro, estabelece o mapa 
genérico do pessoal, com distinção de 
categorias profissionais, relativamente a 
cada comarca e a cada um dos seus núcleos. 
No segundo, detalha o mapa especificando-
o por unidade orgânica. 

Assim, na economia do Projeto, o 
conjunto dos dois anexos constitui a 
conformação inicial dos mapas de pessoal a 
que alude a norma habilitante. 

O Projeto opta pela definição dos mapas 
de pessoal ao nível de cada secção ou 
unidade central da comarca, considerando, 
implicitamente, serem estas as unidades 
orgânicas desconcentradas a que alude o n.º 
2 da norma transcrita. 

Todavia, entende-se que outra 
pode/deve ser a interpretação, dada a 
estrutura orgânica das secretarias judiciais 
comarcãs, cuja unidade de base é o núcleo, 
por referência ao município, e não as 
concretas unidades centrais e unidades de 
processos. 
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Nesses termos, a conformação inicial do 
mapa de pessoal deve ter em consideração 
como unidade de base o núcleo municipal2 
e não as unidades de processos.  

Este nível municipal de conformação 
inicial do mapa de pessoal permite manter 
a afetação dos oficiais de justiça e demais 
trabalhadores a unidades territoriais com 
dimensão que não afeta a manutenção da 
estabilidade pessoal e familiar, ao mesmo 
tempo que facilita a prossecução de um dos 
objetivos da reforma a que alude o Projeto: 
«munir as estruturas de gestão dos tribunais 
de autonomia que permite, entre outras, 
adotar as práticas gestionárias por 
objetivos, quer estratégicos quer 
processuais»3.  

Nesse sentido se pronunciou o CSM no 
Grupo de Trabalho para a Implementação 
da reforma Judiciária (GTIRJ) referindo que  
«o tribunal de comarca é também 
organização e gestão de recursos para 
cumprimento daquela missão [missão 
constitucional dos tribunais]; o novo modelo 
de comarca deve permitir uma gestão 
concentrada e de proximidade» para o que é 
relevante que a «conformação inicial das 
secretarias deve respeitar à sua estrutura, 
segundo o estabelecido na LOSJ, mantendo-
se no mais o critério de colocação dos 
funcionários, abaixo da categoria de 
Escrivão de Direito, nas unidades de base 
municipal (e não nas diversas unidades 
orgânicas de cada município), possibilitando 
uma efetiva e adequada gestão de recursos 
na comarca». 

Embora o detalhe ainda permita 
maleabilidade de gestão ao nível de cada 
núcleo, leva a fixar os valores relativos de 
recursos das unidades de processos em 
termos que melhor podem ser determinados 
localmente pelos órgãos de gestão, 

                                                             
2 Foi a afetação municipal a seguida pela Lei 

52/2008, de 28 de agosto, sem que seja conhecida 

atendendo às características da comarca 
ou, até, a circunstâncias específicas. 

Poderá contrapor-se que essa 
determinação já resultaria dos critérios do 
anexo III. Embora, a fixação inicial em 
Portaria gera uma expetativa nas unidades 
orgânicas, de mais difícil gestão local.    

Embora se afigure que os anexos I e II 
diferem apenas quanto ao nível de detalhe 
e não quanto à natureza, encontram-se sete 
diferenças ao nível comarcão entre os 
anexos I e II. São elas: os mapas de pessoal 
de Beja, Bragança, Guarda, Portalegre, 
Viana do Castelo e Vila Real com menos um 
trabalhador do regime geral do que a 
respetiva conformação inicial e o de Viana 
do Castelo com, ainda, menos um oficial de 
justiça do que a respetiva conformação 
inicial. Não é indicada e não se vê razão 
para a diferença. 

 

c) O Projeto seguiu a metodologia de 
estabelecer um conjunto de critérios 
quantitativos que fazem o Anexo III, a 
observar na conformação inicial, na 
distribuição e na recolocação transitória de 
oficiais de justiça e outros trabalhadores. 

Consta a esse respeito na Nota 
Explicativa: 

«Tendo em conta as competências 
fixadas para os administradores judiciários 
no âmbito da distribuição de pessoal e de 
recolocação de oficiais de justiça, são 
definidos critérios objetivos, que incluem, 
também, os critérios quantitativos, gerais e 
específicos, constantes do anexo III da 
presente portaria. 

Na fixação dos mapas de pessoal e 
respetiva conformação inicial 
prosseguiram-se, também, estes critérios 

reflexão que indique ser essa afetação mais ampla 
prejudicial à prossecução dos indicados objetivos. 

3 Cf. Nota Explicativa.  
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quantitativos, gerais e específicos, aplicados 
com as necessárias adaptações, de modo a 
não prejudicar a referida estabilidade dos 
quadros e a transição adequada dos oficiais 
de justiça e demais pessoal». 

A opção pela fixação de critérios 
quantitativos gerais é positiva permitindo 
estabelecer uma uniformização na alocação 
de recursos humanos, que tem sido 
consabidamente díspar, podendo 
constituir-se também como base adequada 
para a avaliação de desempenho e para a 
fixação de objetivos realistas às unidades 
orgânicas. Essa fixação de critérios gerais 
foi aliás proposta pelo CSM no âmbito do 
GTIRJ. 

Aceitam-se aqueles definidos critérios 
como base, pela vantagem da sua 
objetividade e pela exiguidade de recursos 
que a circunstância histórica impõe, 
embora o CSM se tenha pronunciado em 
termos em parte menos parcimoniosos, 
embora ainda bastante modestos para as 
necessidades do sistema de justiça.  

Entende-se, porém, que o principal 
destinatário desses critérios quantitativos 
mínimos é o Executivo, não o administrador 
judiciário no exercício das suas 
competências de distribuição e de 
recolocação transitória. 

Ao Executivo cabe prover à capacitação 
do sistema com o nível mínimo de recursos 
sem o qual o funcionamento tem de 
apresentar deficiências. Espera-se que 
assim sejam considerados aqueles critérios 
quantitativos. 

 

d) Afigura-se adequada a opção de 
referir os mapas de pessoal das unidades de 
processos ao número de juízes previsto, 
atenta a estreita interdependência entre o 
trabalho das unidades de processos e o juiz 
de que dependem funcionalmente. 

Referiu a esse respeito o CSM no 
mencionado grupo de trabalho: «O princípio 
da igualdade dos cidadãos no acesso ao 
direito e à justiça exige identidade de 
critérios na alocação dos recursos humanos 
das secretarias judiciais, devendo ser 
especificamente enunciados os critérios 
estabelecidos. Entende-se que em razão da 
função das secretarias, esses critérios, no 
que respeita às unidades de processos, 
devem ter em conta o número de juízes. 
Devem ser determinadas as necessidades de 
recuperação e alocados recursos a tal 
destinados». 

Porém, como também mencionado, esse 
critério é adequado às unidades de 
processos, mas deve ser ponderado quanto 
a unidades com outras características (v. g. 
centrais e de serviço externo): «Quanto aos 
funcionários das secções de serviço externo, 
porque esse pressuposto não se verifica, o 
número deverá ter em atenção as 
solicitações entradas no ano e uma 
capacidade média de resposta de dois 
meses.  

Quanto aos funcionários das secções 
centrais, porque esse pressuposto só 
indiretamente se verifica, deve atender-se 
às entradas globais de processos da 
secretaria que servem, cruzado com o 
número de habitantes (solicitações não 
relacionadas com a pendência processual 
como emissão de DUC ou atividade de 
certificação)» 

Esta ponderação encontra-se 
insuficientemente expressa nos critérios do 
anexo III quanto às unidades centrais, já 
que é manifesta a enorme diferença entre 
os núcleos englobados na última série desde 
os que têm vinte e um magistrados até ao 
limite máximo em Lisboa, em que o número 
de magistrados atinge os trezentos e 
sessenta e dois.  

Certo é que a colocação ponderou as 
diferenças, mas no que respeita às unidades 
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de serviço externo ou às unidades centrais 
englobando o serviço externo, não constam 
os critérios de ponderação.  

 

e) Noutra perspetiva, lembra-se o que 
foi indicado pelo CSM no GTIRJ a respeito 
da relação na alocação de recursos: «devem 
ser alterados os quadros em razão do 
aumento de colocação de Juízes, sendo 
imperativa a coordenação a esse nível».  

E, ainda, na proposta de fixação de 
critérios gerais: «tratando-se de definição 
de quadros, a afetação tem como 
pressuposto a ausência de backlog. Quando 
se não verifique tal pressuposto, deve ser 
considerada a afetação de um número de 
funcionários adequado ao 
(des)congestionamento de pendências (em 
coordenação com a afetação 
correspondente de juízes)» 

Verifica-se que a afetação do Projeto 
tem em consideração o número mínimo de 
juízes previsto para o quadro de cada 
comarca. O que suscita duas ordens de 
dificuldades: por um lado constitui uma 
conformação inicial que pressupõe a 
ausência de backlog, pressuposto que se 
não verifica em muitas comarcas, quiçá na 
maioria; por outro lado, prescinde da 
consideração da provável colocação de 
juízes auxiliares, pelo menos até ao número 
máximo previsto para cada comarca, que 
será por vezes ultrapassado, em casos de 
necessidade de recuperação de pendências. 

Os mapas de pessoal assim delineados 
não cumprem uma das suas essenciais 
funções, a de exprimirem com flexibilidade, 
mas com exatidão, as necessidades de 
recursos humanos, nos termos do citado 
artigo 5.º, da Lei 12-A/2008.  

Acresce que, como se dirá em 
apreciação de cada comarca, a 
conformação inicial prevista não cumpre 
sequer, em muitos casos, com os critérios do 

anexo III, verificando-se sobretudo falta das 
categorias “operacionais”, ou seja, as de 
escrivães adjuntos e escrivães auxiliares.  

Ao que acresce o déficit decorrente das 
manifestas necessidades de recuperação de 
pendências, não considerada. 

Aquele déficit dos recursos disponíveis 
não está repercutido na conformação inicial 
uma vez que a mesma repete, com outro 
nível de detalhe, os critérios do mapa de 
pessoal.  

Não se discutindo a correção da 
metodologia, afigura-se que tendo optado 
por uma diferenciação entre mapa de 
pessoal e conformação inicial, mais útil 
seria que o mapa de pessoal aglutinasse o 
constante dos anexos I e II e a conformação 
inicial detalhasse a diferença de afetação 
face ao deficit. 

Essa distinção permitiria a diferenciação 
ao nível do movimento de oficiais de justiça. 
Não no movimento inicial a produzir efeitos 
em 1 de setembro de 2014, uma vez que se 
encontra vinculado às regras de transição, 
mas nos movimentos subsequentes. Esta 
possibilidade é determinante de uma 
gradual redução das assimetrias de 
alocação de recursos às comarcas. 

Na verdade, não sendo considerado o 
deficit, nem ponderadas as necessidades de 
recuperação de pendências, manter-se-ão 
abertas vagas em comarcas que delas 
necessitam muito menos do que outras 
mais sobrecarregadas, com o 
preenchimento acrítico determinado pelas 
regras do concurso e não pelas necessidades 
do sistema.  

Assim, as assimetrias existentes 
manter-se-ão inalteradas após a instalação 
das novas comarcas, o que em muito 
prejudicará a adequada resposta dos 
serviços de justiça. 

f) O Projeto aprova a configuração 
inicial os mapas de pessoal das secretarias 
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dos tribunais judiciais de primeira instância 
indicando em nota explicativa que «foram 
ponderados o volume processual e o quadro 
de magistrados previamente fixado». 

 À pronúncia solicitada muito importava 
conhecer quais os elementos estatísticos 
considerados. Não constam, porém, os 
dados do volume processual que foram 
tidos em consideração, nem por referência 
descritiva, nem por anotação gráfica, nem 
por remissão para resultados estatísticos 
oficiais ou do sistema CITIUS. 

Acresce que a ausência daqueles dados 
não permite determinar, segundo as regras 
de transição estabelecidas, onde se vai 
sentir mais o déficit e em que medida ele se 
repercute em cada comarca, referindo-se 
apenas que os critérios do anexo III foram 
«aplicados com as necessárias adaptações, 
de modo a não prejudicar a referida 
estabilidade dos quadros e a transição 
adequada dos oficiais de justiça e demais 
pessoal4». 

Embora se compreenda a opção de não 
introduzir fatores de grande perturbação 
pessoal com a deslocação de oficiais de 
justiça e outros trabalhadores, não pode 
escamotear-se a conclusão de que tal vai 
permitir manter uma situação de 
desigualdade desfavorável às grandes 
comarcas das áreas metropolitanas de 
Lisboa e Porto. O que tem de ser 
considerado como fator de ineficiência e de 
ineficácia a ponderar, devendo ser 
devidamente quantificado segundo os 
critérios do Anexo III. 

 

2. Casos críticos 

 

(i) Gabinete do juiz 

                                                             
4 Nota explicativa. 
5 Apesar da previsão genérica do artigo 33.º, n.º 

2, do RLOSJ. 

O Projeto continua a não prever a 
afetação de oficiais de justiça ou outros 
trabalhadores ao apoio administrativo aos 
juízes em exercício de funções 
jurisdicionais, o que se afigura 
incongruente com o estatuto dos juízes e 
com o nível da sua intervenção no conjunto 
do exercício das funções de soberania do 
estado que implica a absoluta necessidade 
de existência de um gabinete do juiz 
(organizado por referência a um ou vários 
órgãos jurisdicionais e distinto da unidade 
de processos). 

Certo é que a Lei 62/2013 e o Decreto-
Lei 49/20145 não preveem tal unidade na 
estrutura orgânica da comarca. Todavia, a 
necessidade funcional, mesmo sem 
expressão estrutural, pode/deve ser 
ponderada na elaboração do mapa de 
pessoal de cada secção (seguindo o nível de 
detalhe do Projeto) o que é diverso de uma 
eventual consideração por decisão 
gestionária da comarca, depauperando os 
“quadros” atribuídos sem essa previsão. 

 

(ii) Técnicos de informática6 

Salienta-se como positiva a indicação 
da dependência funcional dos técnicos de 
informática do administrador judiciário, a 
qual se reputa absolutamente essencial 
dada a dependência dos tribunais das 
tecnologias de informação, tanto no 
tratamento processual como na realização 
de diligências, determinando a sua falha ou 
a demora na solução de problemas, o 
adiamento de numerosas diligências e, até, 
a anulação de julgamentos.  

Daí que os critérios de afetação 
funcional dos técnicos de informática 
devem ser os dos órgãos de gestão da 
comarca e não os determinados 

6 A questão é suscitada especificamente no 
relatório da comarca de Lisboa Norte que se 
transcrevem adiante. 
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centralmente nomeadamente no confronto 
com outras tarefas estranhas aos tribunais 
ou com critérios de prioridade estranhos à 
comarca e à sua administração. 

A dependência do IGFEJ deve ter 
natureza exclusivamente técnica. 

 

(iii) Trabalhadores do regime geral 

Anota-se como positiva a indicação da 
necessidade de aumento do número de 
trabalhadores do regime geral, embora se 
entenda que as tarefas de cariz 
administrativo não se fazem sentir 
especialmente no apoio aos órgãos de 
gestão, mas sobretudo nas próprias 
unidades de processos, em que a ausência 
de apoio administrativo, de reprografia ou 
de expediente carece de ser suprida, a fim 
de que os oficiais de justiça não sejam 
assoberbados por tarefas que não exigem as 
suas qualificações. 

(iv) Instâncias Centrais de Instrução 
Criminal 

Genericamente quanto às unidades 
orgânicas, em aglutinação da apreciação de 
cada comarca salienta-se a relativa 
indefinição estatística do trabalho nas 
instâncias centrais de instrução criminal 
que torna difícil a apreciação da afetação 
de pessoal. 

Neste caso particular a diferenciação 
dos atos jurisdicionais no futuro será 
essencial a uma adequada afetação de 
recursos tanto de juízes como de oficiais de 
justiça.  

 

(v) Atendimento ao público 

Retoma-se a este respeito o que o CSM 
defendeu no grupo de trabalho: «o 
atendimento ao público, crucial no acesso 
ao direito e na satisfação das necessidades 
dos cidadãos, deve ter especial atenção, 
proporcionando adequada formação aos 

funcionários, adequada e concentrada 
localização no edifício e atendimento 
integrado nas diversas áreas (judicial e 
Ministério Publico, atividade de 
certificação, de informação ou de receção 
de requerimentos)». 

Esta necessidade não se encontra 
especificamente diferenciada no RLOSJ e, 
por isso, no Projeto. 

 

3. Regras de transição 

No que respeita à regras de transição do 
pessoal das secretarias, entende-se que as 
mesmas mantêm o status quo ante de modo 
que determina a imensa sobrecarga das 
grandes comarcas do litoral, mantendo 
aporias que a reforma deveria ultrapassar. 

Compreendendo a opção pela 
necessidade de uma transição que 
mantenha a legítima estabilidade das 
pessoas, não pode deixar de salientar-se as 
dificuldades que cria, ou mantém, de 
desigualdade na afetação de recursos. 

Reafirma-se a necessidade de os 
movimentos subsequentes de pessoal 
oficial de justiça terem esta questão em 
atenção. 

A afetação dos oficiais de justiça e 
demais trabalhadores que não transitem ou 
estejam em interinidade (artigo 3.º, do 
Projeto) com afetação direta a núcleo da 
secretaria da comarca e não à comarca, 
embora com respeito pelas regras 
limitativas da mobilidade, constitui fator de 
ineficácia devendo ser deixada à 
administração da comarca a decisão com 
aqueles limites. 

Não se vê previsão para a transição de 
secretários de justiça que excedam os 
limites da conformação inicial (artigo 4.º do 
Projeto). 
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4. Critérios de distribuição de oficiais 
de justiça e da sua recolocação transitória 

A distribuição de oficiais de justiça é 
competência do administrador judiciário e 
consiste na afetação dos funcionários de 
categoria inferior à de escrivão de Direito às 
diversas unidades do núcleo em que foram 
colocados, encontrando-se prevista no 
artigo 48.º, n.º 2, do Decreto-Lei 49/2014 de 
27 de março. 

Esta distribuição inicial encontra-se 
profundamente limitada quanto ao 
movimento que terá eficácia em 1 de 
setembro de 2014 face às regras de 
transição estabelecidas. 

Embora este seja um constrangimento 
para uma efetiva gestão descentralizada, 
concentrada e de proximidade, admite-se, 
face à amplitude da reforma e ao menor 
conhecimento das características das novas 
unidades e do pessoal a distribuir. 

Em cumprimento do disposto no artigo 
48.º, n.º 3, do RLOSJ, os artigos 1.º, n.º 1, e 
8.º do Projeto estabelecem critérios 
objetivos a que está adstrito o 
administrador judiciário na distribuição e 
recolocação transitória dos oficiais e justiça 
e demais trabalhadores. 

A densificação dos critérios do RLOSJ 
encontra sentido no critério fundamental 
que é a orientação do juiz presidente e do 
magistrado do Ministério Público 
coordenador7.  

Reconhecendo-se a utilidade de 
também neste particular serem tidos em 
atenção os critérios do Anexo III, repete-se 
que os mesmos pressupõem ausência de 
backlog e que devem ser sobretudo 
imperativos na alocação de recursos à área 
da Justiça por parte do Executivo, devendo 
ser seriamente pensados a esse nível. 

                                                             
7 Salienta-se o parecer do senhor juiz 

presidente de Santarém. 

A gritante escassez de oficiais de justiça 
é um fator de enorme perturbação do 
trabalho dos tribunais e, em muitas 
circunstâncias, determinante para o atraso 
dos processos e para a dilação na sua 
conclusão, apenas não se sentindo com 
mais dramática incidência pelo trabalho 
denodado dos profissionais.  

 

IV) 

APRECIAÇÃO ESPECÍFICA 

Como referido em sede de apreciação 
geral, ressalta do Projeto uma clara e 
profunda escassez de oficiais de justiça. 

Embora a situação ao nível das chefias8 
– secretários de justiça e escrivães de 
direito – se possa considerar equilibrada e 
suscetível de dar resposta às tarefas 
desempenhadas, o mesmo não acontece 
com os escrivães adjuntos e, ainda mais, 
com os escrivães auxiliares. 

Não será arriscado concluir que nestas 
duas categorias é deficitário o número de 
funcionários existentes, como o Projeto 
aliás indica e em medida porventura ainda 
maior. 

A ausência de referência aos dados 
fundamento e a ausência de referência ao 
número de funcionários que ficarão afetos 
a cada secretaria e a cada núcleo, segundo 
as regras de transição, limita a análise 
quantitativa da proposta que o Projeto 
apresenta. 

Considerando que ao nível das chefias a 
situação é estável e quanto ao pessoal do 
regime geral não estão estabelecidos 
critérios, procede-se a uma revisão dos 
números de escrivães adjuntos e de 
escrivães auxiliares por comarca. 

Sendo extremamente diversa a 
estrutura das comarcas e a decorrente 

8 Sem prejuízo do caso concreto referido pelo 
senhor juiz presidente de Braga. 
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necessidade de elementos nas unidades 
centrais, cingir-nos-emos às unidades de 
processos. Nos casos em que existe uma 
única unidade central e de processos, 
considera-se o número de magistrados do 
núcleo a fim de determinar o número de 
funcionários a afetar à unidade central ou, 
melhor, às tarefas cometidas à unidade 
central. Como para estas tarefas e unidades 
não estão discriminadas as afetações por 
categorias, o número de oficiais de justiça a 
considerar-lhes afeto será considerado em 
metade de cada categoria, subtraindo ao 
número global do núcleo para obter o 
número afeto à unidade de processos ou, 
melhor, às tarefas correspondentes.  

Constituindo uma ficção, a ponderação 
permite concluir sobre a afetação de oficiais 
de justiça à tramitação processual em 
termos passíveis de comparação os casos de 
unidades centrais e de processos distintas. 

Não se subtraíram aos núcleos os 
oficiais de justiça afetos às secções de 
proximidade, uma vez que a ponderação 
fracionada por todos os núcleos ou secções 
tornaria quase irrelevante o resultado. 

Não foram também consideradas as 
instâncias de instrução criminal. Nestas 
instâncias os critérios do anexo III são 
diversos consoante as entradas de 
processos. Como o Projeto as não discrimina 
em ordem a validar a afetação de 
funcionários, entendeu-se que era 
impossível a análise detalhada e qualquer 
ponderação resultaria arbitrária. Optou-se 
pela exclusão. 

O Projeto teve em conta a colocação nas 
comarcas do número mínimo de juízes 
previsto. Porém, essa não será a realidade 
da maioria, quiçá da totalidade das 
comarcas, por via da colocação de juízes 
auxiliares. 

Por isso, incluiu-se a indicação dos 
oficiais de justiça necessários em caso de 

ser afeto à comarca o número máximo de 
juízes do quadro previsto.  

Não se ignora que em alguns casos esse 
número máximo será seguramente 
ultrapassado pela colocação de juízes 
auxiliares para a recuperação de 
pendências. Porém, não existem dados 
objetivos que permitam considera-lo por 
ora  

Por outro lado, não sendo ainda possível 
saber números exatos de afetação para 
além do mínimo e, sobretudo, não sendo 
possível saber a afetação às diversas 
tipologias de unidades de processos, não é 
possível fazer uma indicação real. 

Optou-se, em consequência, pelo 
recurso a uma média ponderada do número 
de escrivães adjuntos e de escrivães 
auxiliares por juiz, obtida a partir dos 
critérios do anexo III, que foi de, 
respetivamente 2 e 2,52. 

Aplicando esse valor à diferença entre o 
número máximo e o número mínimo de 
juízes estimou-se o número acrescido 
mínimo de cada uma daquelas categorias 
que deveria ser afeto a cada comarca. 

Os resultados assim obtidos constituem 
uma mera estimativa, que se crê ser por 
defeito, da diferença entre os escrivães 
adjuntos e auxiliares afetos pelo Projeto e 
aqueles que deveriam ser afetos, em 
consideração de números mínimos (já que 
em muitas comarcas e, sobretudo, nas de 
maiores pendências processuais, a afetação 
de juízes pode exceder o número máximo 
previsto). 

Por isso, sobre esta estimativa 
prevalecem as referências concretas dos 
senhores juízes presidentes que têm em 
conta as circunstâncias específicas de cada 
comarca e que se incluem infra. 
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Estes resultados não têm em conta que 
as regras de transição determinam que 
muitas comarcas não tenham sequer os 
oficiais de justiça previstos no Projeto, em 
medida que se ignora. 

Apresentam-se seguidamente os 
resultados do projeto, do anexo III e 
estimados face à dotação máxima de juízes. 
Os primeiros por núcleo e todos por 
comarca. A apresentação será gráfica e 
referenciada a cada comarca. 

 

AS COMARCAS 

AÇORES 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 

constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

 

 

AVEIRO 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 
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Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

BEJA 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

 

 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

BRAGA 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 
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Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

O Ex.mo senhor juiz presidente de Braga 
pronunciou-se no sentido que segue: 

«Importa referir, previamente, que o 
parecer incidirá apenas sobre as soluções ou 
opções que se revelam mais desajustadas e 
que, por isso, dão origem às necessidades mais 
prementes de alteração daquele projecto. 

Não nos pronunciaremos, assim, sobre 
outros ajustamentos que, embora se 
revelando pertinentes, poderão ser alcançados 
no âmbito da própria actividade dos órgão de 
gestão da comarca. 

Nestes termos, depois de ouvida a Sra. 
Administradora Judiciária, julga-se 
importante salientar o seguinte: 

1. A comarca de Braga tem sede neste 
município, capital do respectivo distrito 
administrativo. Este facto justifica a opção de 
colocar no núcleo de Braga não 1 mas antes 2 
secretários de justiça. 

Mas é no núcleo de Guimarães que ficará 
instalado o maior número de valências e, 
consequentemente, o maior número de 
funcionários de justiça, bem como o maior 
número de magistrados. Por esta razão, 
afigura-se insuficiente a colocação de um 
único secretário de justiça neste núcleo. A 
este respeito, concorda-se inteiramente com 
o parecer emitido pela Sra. Administradora 

Judiciária da Comarca de Braga, que passamos 
a citar:  

«Entendemos que o núcleo de Guimarães 
deve contemplar dois Secretários de Justiça, 
uma vez que o projeto prevê 152 funcionários 
para esse núcleo, número muito próximo do 
dobro do ratio de funcionários previsto por 
secretário (80x2=160), ao que acresce o facto 
de o referido núcleo se mostrar disperso por 3 
edifícios (atuais Varas Mistas, Tribunal de 
Trabalho e Palácio da Justiça), distando o dois 
primeiros do Palácio da Justiça, onde ficará 
instalada a futura instância Central, cerca de 
4 km e 1 km, respectivamente. Nestes termos, 
seria aconselhável a afectação de um 
secretário de justiça às unidades que ficarão 
instaladas no Palácio da Justiça e no edifício 
do actual Tribunal do Trabalho, dada a 
proximidade física desses dois edifícios, e que 
o segundo secretário de justiça tivesse a seu 
cargo todas as valências que ficarão 
instaladas nas atuais Varas Mistas de 
Guimarães (2.ª secção cível e 2.ª secção crime 
da instância central, 3.ª secção de família e 
menores e 1.ª secção de execução) e nos 
núcleos de Fafe, Cabeceiras de Basto e 
Celorico de Basto, ficando assim o primeiro 
secretário com 89 e o segundo com 92 
funcionários a seu cargo». 

2. Afigura-se igualmente importante que 
todos os municípios onde ficarão instaladas 
instâncias centrais (Barcelos, Guimarães e Vila 
Nova de Famalicão, para além da sede) sejam 
dotados de unidade central e de serviço 
externo, dada a dificuldade de transportes 
públicos regulares entre a sede e aqueles 
núcleos. 

3. Tendo em conta a pendência da 
secretaria do actual Tribunal do Trabalho de 
Braga, de cerca de 4000 processos, que 
transitarão para a 1.ª secção do trabalho, e a 
especificidade do público que diariamente 
recorre a esse serviço, sobretudo na atual 
conjuntura económica, atendendo ainda ao 
facto de o respectivo edifício distar cerca de 4 



ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIÁRIO 

 
Boletim Informativo CSM | s5 #1 fev16 | 245 

km do palácio da justiça, entendemos que o 
quadro legal deve comportar 2 escrivães de 
direito, 4 escrivães adjuntos e 5 escrivães 
auxiliares, pois só assim é que funcionará 
devidamente. 

O mesmo se aplica à 3.ª secção do 
trabalho, que “sucede” ao actual Tribunal do 
Trabalho de Guimarães, cujo quadro de juízes 
é aumentado para três e cujo edifício se situa 
a cerca de 1 km do palácio da justiça de 
Guimarães. 

4. O actual juízo de execução de 
Guimarães tem pendentes cerca de 17000 
processos e um quadro de 13 funcionários. 

Prevê-se que transitem para a 
correspondente 1.ª secção de execução mais 
de 24.000 processos, sendo proposto um 
quadro de 7 funcionários, o que se afigura 
manifestamente insuficiente. O quadro desta 
nova secção deve ser de 1 escrivão de direito, 
5 escrivães adjuntos e 5 escrivães auxiliares, 
sem prejuízo da sua futura revisão, case se 
verifique uma efectiva diminuição das 
pendências. 

O mesmo se aplica à 2.ª secção de 
execução, a instalar no núcleo de Vila Nova de 
Famalicão, para a qual transitarão cerca de 
34.000 processos. Propõe-se que o respectivo 
quadro seja também de 1 escrivão de direito, 
5 escrivães adjuntos e 5 escrivães auxiliares. 

5. Não vemos necessidade de a unidade 
central do núcleo de Barcelos comportar um 
técnico de justiça adjunto. Afigura-se 
suficiente que a 3.ª secção da instância 
central de família e menores de Guimarães 
seja constituída apenas por 4 escrivães 
adjuntos e 4 escrivães auxiliares, em vez do 
número proposto. A secção cível da instância 
local de Fafe pode também ficar reduzida a 2 
escrivães adjuntos, em vez de 3, e os serviços 
do Ministério Público a 2 técnicos de justiça 
adjuntos. Estes funcionários “excedentários” 
poderão compor as faltas acima assinaladas.» 

 

BRAGANÇA 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 
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O Ex.mo senhor juiz presidente de 
Bragança pronunciou-se como segue: 

«1 -  Afigurando-se adequado o quadro de 
pessoal previsto para o núcleo de Torre de 
Moncorvo, e considerando que a respectiva 
pendência processual é em tudo semelhante à 
que cabe ao núcleo de Mogadouro, parece que 
tudo aconselharia a prever um quadro de 
funcionários idêntico em ambos os núcleos, o 
que implica considerar pelo menos mais um 
escrivão auxiliar para o núcleo de Mogadouro, 
face ao que se mostra projectado. 

2 - No que concerne ao núcleo de 
Bragança, considerando as secções que a 
integram e a correspondente pendência 
processual esperada, afigura-se razoável que 
se acrescente pelo menos 2 escrivães 
adjuntos, relativamente ao que consta do 
projecto». 

 

CASTELO BRANCO 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

 

COIMBRA 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 
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Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

 

 

ÉVORA 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

 

 

FARO 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 
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Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

 

GUARDA 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

A Ex.ma senhora juiz presidente da 
comarca da Guarda salientou a necessidade 
de ser aumentado o número de funcionários 
de apoio ao Conselho de Gestão para dois 
(para permitir a colocação de um na Guarda e 
de outro em Seia, sede do círculo que foi 
extinto, distando cerca de uma hora e meia de 
automóvel entre as duas cidades) a fim de 
possibilitar que o Conselho de Gestão tenha 
uma maior mobilidade geográfica. 

 

 

 

LEIRIA 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 
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Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

 

LISBOA 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

LISBOA NORTE 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

 

 



Mapas de pessoal das Comarcas da LOSJ 

 
250 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

A Ex.ma senhora juiz presidente de 
Lisboa Norte pronunciou-se como segue: 

«Técnicos de Informática  

A referência no 4.º parágrafo da página 2 
à atividade dos Técnicos de Informática na 
Nota Informativa não consta na Nota 
Explicativa do projeto da Portaria, nem nos 
seus artigos. Acresce que, mesmo na 
dependência funcional do administrador 
judiciário, os técnicos de informática 
integram os quadros do IGFEJ e, fazendo parte 
das suas funções o apoio, quer aos tribunais, 
quer às conservatórias, seria importante estar 
definido a quem competia definir a prioridade 
sempre que não fosse possível conciliar a 
atividade dos mesmos entre as necessidades 
do tribunal e das conservatórias, dado que 
integram os quadros do IGFEJ, do qual 

dependem hierarquicamente. Evitar-se-ia, 
assim, o aparecimento de conflitos 
desnecessários.  

Oficiais de Justiça  

Relativamente aos oficiais de justiça e 
considerando que apesar das alterações de 
designação, as alterações às estruturas das 
secretarias são diminutas mantendo-se, no 
essencial, a divisão funcional e a composição 
das atuais secções de processos, considera-se 
que: 

· A cessação da interinidade prevista no n.º 
2 do art.º 3.º, e a afetação pelo Sr. Diretor 
Geral ao núcleo da comarca a que pertencem, 
atendendo ao elevado número de cargos de 
chefia que se encontram nessa situação, 
poderá provocar, no início da nova NEJ e em 
muitas das secções, uma ausência de chefia, 
que acresce às dificuldades naturais da 
implementação. Seria preferível, prever, nos 
casos de interinidade, graduação semelhante 
à prevista no art.º 4.º, para serem afetos aos 
lugares que na NEJ não fossem preenchidos. · 
Relativamente aos critérios quantitativos 
constantes do Anexo III que identifica o 
número de oficias de justiça nas diferentes 
categorias associados aos VRP e 
desconhecendo-se o estudo em que se 
basearam aqueles números não é possível 
formular uma opinião quanto à suficiência ou 
insuficiência dos números apresentados.  

· Existem situações que poderiam ser 
corrigidas e que permitiam que, na NEJ, as 
futuras secções de processos iniciassem em 
igualdade de recursos humanos, dado que por 
força da deliberação do CSM, também 
iniciarão com igual número de processos.  

Assim, segue a proposta de alteração em 
concreto, de acordo com o exposto:  

Secção da instância central criminal de 
Loures: 

O número de Escrivães Auxiliares deverá 
ser de 12  
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1.ª secção da instância central de família 
e menores de Loures  

O número de Escrivães Adjuntos deverá 
ser de 8  

O número de Escrivães Auxiliares deverá 
ser de 8  

Secção da instância local criminal de 
Loures  

O número de Escrivães Adjuntos deverá 
ser de 8  

Secção da instância local de pequena 
criminalidade de Loures  

O número de Escrivães Adjuntos deverá 
ser de 6  

O número de Escrivães Auxiliares deverá 
ser de 6  

Secção da instância local criminal de 
Torres Vedras  

O número de Escrivães Adjuntos deverá 
ser de 4  

O número de Escrivães Auxiliares deverá 
ser de 6  

3.ª Secção da instância central de família 
e menores de V. F. Xira  

O número de Escrivães Adjuntos deverá 
ser de 6  

O número de Escrivães Auxiliares deverá 
ser de 6  

Secção da instância central de comércio 
de V. F. Xira 

O número de Escrivães Adjuntos deverá 
ser de 8  

O número de Escrivães Auxiliares deverá 
ser de 8  

Secção da instância local criminal de V. F. 
Xira  

O número de Escrivães Adjuntos deverá 
ser de 6  

O número de Escrivães Auxiliares deverá 
ser de 6» 

LISBOA OESTE 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 
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MADEIRA 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

O Ex.mo senhor juiz presidente da Madeira 
salientou a necessidade imperiosa de as 
instâncias centrais de execução, de instrução 
criminal e de trabalho terem mais um escrivão 
auxiliar, pelo menos, do que o indicado no 
Projeto. 

PORTALEGRE 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 
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PORTO 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

 

 

PORTO ESTE 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 
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A Ex.ma senhora juiz presidente do Porto 
Este pronunciou-se como segue: 

«Analisando o projeto da portaria que 
aprovará os mapas de pessoal das secretarias 
dos tribunais judiciais de primeira instância, 
no caso concreto da futura comarca de Porto 
Este, encontram-se alguns constrangimentos 
e dificuldades que poderão comprometer, à 
partida, o funcionamento da comarca a 
instalar. 

Em termos globais e relativamente aos 
oficiais de justiça, o número previsto é de 268, 
divididos em: 

- secretários de justiça - 3 

- escrivães de direito - 31 

- escrivães-adjuntos - 75 

- escrivães auxiliares – 99 

- técnicos de justiça principais – 3 

- técnicos de justiça adjuntos – 28 

- técnicos de justiça auxiliares – 27 

- outros oficiais de justiça (apoio ao órgão 
de gestão) – 2. 

 Nos termos do DL nº 49/2014 de 27 de 
março, o tribunal judicial da comarca do Porto 
Este integra em 5 núcleos secções de instância 
central nos municípios de Penafiel, Marco de 
Canaveses, Paredes, Amarante e Lousada. 
Alguns, não comportam as categorias de 
secretário de justiça nem de escrivão de 
direito na unidade central. 

Nos casos de Lousada e Marco de 
Canaveses não estão previstos nenhuma 
destas 2 categorias; e em Paredes não está 
prevista a figura do escrivão de direito. 

Assim sendo, a regra de existindo secção 
de instância central, haverá o lugar de 
secretário de justiça, não está a ser observado. 

A falta de escrivães de direito nas 
unidades centrais, prejudica a articulação, em 
termos funcionais, entre as diversas estruturas 
da comarca, dificultando a eficiência dos 
serviços. 

Relativamente aos técnicos de justiça 
principais, não está contemplada em Paredes 
a existência desta figura na secção de 
instância central de família e menores. 

Nos serviços do Ministério Público de 
Amarante, Lousada e Marco de Canaveses, 
também não estão previstos técnicos de 
justiça principais, que atendendo à dimensão 
dos núcleos, ao quadro de Magistrados do 
Ministério Público e à especificidade do 
serviço a executar, a carência deste tipo de 
profissionais vai dificultar a prestação de 
serviços adequados. 

Verifica-se ainda, no núcleo de Lousada, 
que integrará a secção de instância central de 
execução, com competência territorial para 
toda a comarca, estão previstos 4 escrivães-
adjuntos e 4 escrivães auxiliares, número 
insuficiente para a tramitação eficiente de 
todos os processos executivos da comarca. 

Estando prevista a remessa de cerca de 
30.000 execuções para Lousada, o número de 
oficiais de justiça previsto é claramente 
diminuto. 

 Nos núcleos só com instâncias locais de 
Felgueiras e Paços de Ferreira, a não 
existência de escrivão de direito da unidade 
central e atendendo à dimensão dos 
municípios e população existente, prejudicará 
a eficiência e o funcionamento dos serviços, 
pelo que será adequado a criação desse lugar. 

Estando prevista a instalação em Paços de 
Ferreira do arquivo central da comarca, não 
estão contemplados no projeto de portaria os 
funcionários necessários para o 
funcionamento do mesmo. 

 Analisando núcleo a núcleo, o número de 
oficiais de justiça previsto e o existente em 
exercício de funções, também se verificam 
várias discrepâncias negativas, 
nomeadamente em Amarante, Lousada, 
Marco de Canaveses, Paredes e Penafiel, como 
se pode observar no quadro seguinte: 

´ 
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Núcleo 
Previsão 

OJ 
Em 

funções 
Discrepância 

negativa 

Amarante 43 23 -20 

Lousada 29 18 -11 

Marco de 
Canaveses 

24 19 -5 

Paredes 52 39 -13 

Penafiel 72 49 -23 

 

Considerando todos os núcleos da 
comarca, em efetividade de funções há 205 
oficiais de justiça, face à previsão de 268. Este 
défice global associado à necessidade da 
existência de mais secretários de justiça (2), 
escrivães de direito (5), técnicos de justiça 
principais (4) e outros oficiais de justiça, se 
não for considerado afetará, à partida, a 
instalação desta futura comarca. 

O número de técnicos de informática 
previsto é de 2, mas face à dimensão 
geográfica, ao número de pessoas envolvido, 
será necessário mais 1 elemento. 

O pessoal da carreira do regime geral 
previsto no projeto da portaria é de 16 
funcionários, mas havendo lugares a extinguir 
quando vagarem, este número reduz-se 
drasticamente para 9 elementos, o que não se 
compreende porque conforme é referido no 
projeto, havendo um incremento das funções 
de natureza administrativa nesta nova 
estrutura de gestão é essencial o aumento do 
número destes trabalhadores». 

  

SANTARÉM 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

O Ex.mo senhor juiz presidente da comarca 
de Santarém emitiu o seguinte parecer: 

«O parecer estriba-se no volume de 
pendência processual previsível de cada uma das 
secções da Comarca de Santarém a partir de 
Setembro do corrente ano, seu nível de 
complexidade e passivo acumulado, bem como 
atendendo ao novo figurino organizacional e 
funcional das secretarias judiciais. 

Em face de tais dados e do projeto de 
Portaria atinente à aprovação dos mapas de 
pessoal das secretarias dos tribunais judiciais de 
primeira instância e respetiva conformação 
inicial, emito parecer nos seguintes termos: 

i. Nada expressarei quanto ao teor do Projeto 
de Portaria na parte em que nenhuma 
discordância se me apresenta formular, 
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limitando-me a exprimir juízo em relação aos 
aspetos que me merecem juízo divergente 
justificado; 

ii. Artigo 8º, n.º 1 – Além dos critérios aí 
elencados, deve fazer-se expressa referência à 
necessidade de emissão de parecer positivo pelo 
juiz presidente – e do magistrado do Ministério 
Público coordenador no caso de funcionários que 
estejam afetos aos serviços do Ministério Público 
-, pois as salvaguardas previstas no n.º 3 do artº 
48º do Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de março 
– “prossegue as orientações genéricas sobre a 
distribuição previamente estabelecidas pelo juiz 
presidente e pelo magistrado do Ministério 
Público Coordenador ” – e no artº 104º, n.º 2 da 
Lei 62/2013, de 26 de agosto, podem ser 
enfraquecidas com concretas decisões do 
administrador judiciário ao exercitar a sua 
competência plasmada na alínea c) do n.º 1 do 
artº 106º da Lei n.º 62/2013; 

iii. Anexos I e II – Secretaria do Tribunal 
Judicial da Comarca de Santarém: 

a) Núcleo de Almeirim: Deve aditar-se, no 
mínimo indispensável, mais 2 lugares de 
Escrivão-Adjunto e mais 2 lugares de Escrivão 
Auxiliar, em face do significativo volume 
processual que previsivelmente estará pendente 
a partir de 1 de setembro na Secção Local de 
Almeirim, tanto mais que em termos de 
desempenho de juízes - ou por via de colocação 
de juiz auxiliar (?) ou por via das competências 
consagradas nas alíneas f) e g) do artº 94º, n.º 2 
da Lei n.º 62/2013 – essa Secção Local terá 
necessariamente que ser reforçada e, tal como o 
próprio Conselho Superior da Magistratura vem 
acompanhando, existe a séria possibilidade de 
serviço dessa Secção  Local ser realizado em 
Santarém, bem como se deve considerar a 
previsão normativa do artº 112º do Decreto-Lei 
n.º 49/2014; 

b) Núcleo do Entroncamento: Acrescentar 
mais 2 lugares de Escrivão de Direito, sendo 1 
afeto à unidade central da secretaria – em face 
das funções decorrentes da própria Secção 
Central de Execução sediada no Entroncamento 

– e outro a afetar à Secção Central de Execução, 
bem como devem ser afetos a esta Secção 
Central de Execução mais 3 Escrivães-Adjuntos 
e 2 Escrivães-Auxiliares, o que se justifica 
amplamente em vista do enorme fluxo 
processual de ações executivas, do quadro legal 
de 2 juízes da Secção central de Execução e do 
anúncio pelo Conselho Superior da Magistratura 
de vaga de juiz auxiliar para a referida Secção 
Central de Execução. 

Esquematizo a proposta quanto ao quadro 
de pessoal no seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

SETÚBAL 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 
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Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

 

 

VIANA DO CASTELO 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

 

VILA REAL 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 
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Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

 

 

VISEU 

Distribuição dos escrivães adjuntos por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

 

Distribuição dos escrivães auxiliares por 
núcleo nos termos constantes do Projeto e 
nos resultantes do anexo III. 

 

Distribuição dos escrivães adjuntos e 
auxiliares por comarca nos termos 
constantes do Projeto, nos resultantes do 
anexo III e na estimativa face à dotação 
máxima de juízes. 

 

 

 

V) 

CONCLUSÕES 

1. Os mapas de pessoal devem indicar 
os postos de trabalho necessários ao 
desempenho das tarefas cometidas aos 
serviços de acordo com a missão que lhes 
está assinalada. 

2. O Projeto prevê mapas de pessoal que 
ignoram as exigências da recuperação de 
pendências e a colocação de juízes para 
além do número mínimo previsto, não 
demonstrando com exatidão as 
necessidades de recursos humanos das 
secretarias judiciais. 

3. É positiva a opção do Projeto pela 
fixação de critérios objetivos de alocação de 



ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIÁRIO 

 
Boletim Informativo CSM | s5 #1 fev16 | 259 

recursos mediante fixação dos recursos 
mínimos de pessoal necessários; releva-se 
ainda como positiva a consideração nesses 
critérios da relação da unidade de processos 
com o juiz de que depende funcionalmente. 

4. Entende-se que o principal 
destinatário desses critérios quantitativos 
mínimos é o Executivo, cabendo-lhe prover 
à capacitação do sistema com um nível 
mínimo de recursos sem o qual as 
deficiências são inevitáveis. 

5. A conformação inicial ao detalhe das 
secções é menos conforme com a finalidade 
da reforma de promover uma gestão de 
proximidade, concentrada e 
descentralizada, devendo optar-se pelo 
núcleo municipal como unidade de base 
desconcentrada. 

6. A densificação dos critérios do RLOSJ 
encontra sentido no critério fundamental 
que é a orientação do juiz presidente e do 
magistrado do Ministério Público 
coordenador, sendo tal orientação um pilar 
da Reforma, visto tratar-se de um relevante 
instrumento de gestão cuja flexibilidade 
não pode estar arredada da gestão global 
dos serviços judiciais pelo juiz presidente. 

 

 

7. As regras de transição, 
compreensíveis em tempos de mudança, 
contribuem para manter as assimetrias na 
alocação de recursos humanos às comarcas, 
com especial prejuízo das grandes comarcas 
das áreas metropolitanas. 

8. A previsão adequado de colocação de 
funcionários de apoio aos juízes distintos 
das unidades de processos seria um 
progresso porque o sistema de justiça há 
muito clama e a que a reforma continua a 
não dar cumprimento. 

9. A dependência funcional dos técnicos 
de informática da gestão direta das 
comarcas e a pronúncia pela necessidade de 
aumento de pessoal administrativo é de 
salientar, como o é o facto de tal ainda não 
ter sido concretizado. 

10. A previsão de um adequado 
atendimento ao público continua a faltar, 
sendo um elemento fundamental do acesso 
ao direito e à justiça e um direito de 
cidadania dos Portugueses. 

11. O Projeto indica uma conclusão 
necessária e conhecida: o número de 
oficiais de justiça e demais trabalhadores 
afeto aos tribunais é amplamente 
deficitário e a alteração dessa situação 
deveria constituir um dos primeiros 
objetivos da reforma do sistema de justiça. 
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I) A jurisdição nas comarcas 

A jurisdição de instrução criminal tem 
diferentes níveis de especialização no 
conjunto das vinte e três comarcas criadas 
pela Lei 62/2013, de 26 de agosto (LOSJ), 
regulamentada pelo DL 49/2014, de 27 de 
março: 

a) Comarcas sem especialização de 
instrução criminal (Beja, Bragança, Castelo 
Branco, Guarda, Portalegre e Vila Real); 

b) Comarcas em que a especialização 
de instrução criminal abrange apenas 
alguns municípios da comarca (Açores e 
Madeira); 

c) Comarcas em que a especialização 
de instrução criminal se estende a todos os 
municípios da comarca (Aveiro, Braga, 
Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Lisboa 
Norte, Lisboa Oeste, Porto, Porto Este, 
Santarém, Setúbal, Viana do Castelo e 
Viseu). 

 
II) O regime legal quanto à 

competência 
1. Na parte pertinente à definição da 

competência das secções de instrução 
criminal das instâncias centrais, o artigo 
119.º, da Lei 62/2013, de 26 de agosto 
(LOSJ), estatui: 

«1 -Compete às secções de instrução 
criminal proceder à instrução criminal, 

decidir quanto à pronúncia e exercer as 
funções jurisdicionais relativas ao inquérito, 
salvo nas situações previstas na lei, em que 
as funções jurisdicionais relativas ao 
inquérito podem ser exercidas pelas secções 
de competência genérica da instância 
local». 

O artigo 130.º da LOSJ rege sobre a 
competência das instâncias locais e, no que 
à instrução criminal respeita, é do seguinte 
teor: 

« 1 - Compete às secções de 
competência genérica:   

(…) 
b) Proceder à instrução criminal, 

decidir quanto à pronúncia e exercer as 
funções jurisdicionais relativas ao inquérito, 
onde não houver secção de instrução 
criminal ou juiz de instrução criminal;  

c) Fora dos municípios onde estejam 
instaladas secções de instrução criminal, 
exercer as funções jurisdicionais relativas 
aos inquéritos penais, ainda que a respetiva 
área territorial se mostre abrangida por essa 
secção especializada; 

(…)  
2 - As secções de competência 

genérica podem ser desdobradas em secções 
cíveis e em secções criminais». 

Em suma, o artigo 119.º, n.º 1, da LOSJ, 
atribui genericamente às secções de 
instrução criminal das instâncias centrais 
competência para: 

a) proceder à instrução criminal; 

Assunto: Competência das secções centrais de instrução criminal (SCIC) e/ou 

locais na jurisdição de instrução criminal - instalação dos Departamentos de 

Investigação e Ação Penal (DIAP) – medidas de gestão. 

Autoria: Ana de Azeredo Coelho, Juiz de Direito e Adjunta do GAVPM  

Data: 08-07-2014 

Jurisdição de instrução criminal 
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b) decidir quanto à pronúncia; 
c) exercer as funções jurisdicionais 

relativas ao inquérito. 
Ressalva porém dessa competência as 

situações previstas na lei em que «as 
funções jurisdicionais relativas ao inquérito 
podem ser exercidas pelas secções de 
competência genérica da instância local». 

A introdução da menção relativa à 
competência das instâncias locais pela 
locução «salvo nas situações previstas na 
lei» indica, em hermenêutica literal, a 
introdução de uma exceção à competência 
das secções de instrução criminal, exceção 
que o artigo 130.º concretiza. 

Prevê esta norma duas situações: uma 
primeira de inexistência de secção de 
instrução criminal ou de juiz de instrução 
criminal com competência na área de 
competência territorial da instância local; 
uma segunda em que, existindo embora 
secção de instrução criminal de instância 
central com competência na área territorial 
da instância local, a mesma se encontra 
sedeada em município diverso. 

No primeiro caso, as secções de 
competência genérica da instância local (ou 
as secções criminais em que se desdobrem) 
têm competência idêntica à das secções de 
instrução criminal da instância central, ou 
seja, para:  

a) proceder à instrução criminal; 
b) decidir quanto à pronúncia; 
c) exercer as funções jurisdicionais 

relativas ao inquérito. 
No segundo caso, as secções de 

competência genérica da instância local (ou 
as secções criminais em que se desdobrem) 
têm competência apenas para exercer as 
funções jurisdicionais relativas ao inquérito 
nos processos da sua área territorial. 

                                                             
1 Entendendo-se por tal a competência para 

proceder à instrução criminal e decidir quanto à 

As regras definidas têm ainda as 
exceções dos n.ºs 1, 2, 4 e 5, do artigo 120.º, 
da LOSJ. 

2. A reforma pretendeu instituir a 
especialização de jurisdições, sendo certo 
que o exercício das competências 
jurisdicionais relativas ao inquérito se 
encontra no núcleo central da competência 
material da jurisdição de instrução criminal. 

Todavia, o legislador não levou este 
objetivo de especialização de jurisdições até 
às últimas consequências, por isso que, 
desde logo, existam comarcas em que a 
jurisdição não se encontra especializada. 

Face à literalidade das normas não se 
encontra nela expressão que determine 
correspondência verbal com a consideração 
de uma competência plena1 das secções de 
instrução criminal da instância central em 
todo o território comarcão. 

O elemento teleológico apontando no 
sentido desta última interpretação apenas 
poderia ser encontrado naquela amplitude 
de especialização que é, porém, desmentida 
pela existência de comarcas sem 
especialização na área. 

Outra ratio, concorrente com a 
especialização, pode encontrar-se na 
repartição de competência a que aludimos: 
a da menor circulação de processos entre 
instâncias locais e centrais e a de maior 
proximidade geográfica. 

No mesmo sentido cremos apontar o 
argumento histórico. A norma surge, ainda 
não como elemento normativo mas como 
referência quase incidental, no documento 
da Direção-Geral da Administração da 
Justiça (DGAJ) denominado “Quadro de 
referência para a Reforma da Organização 
Judiciária”, de maio de 2012, e é recolhida 
no documento subsequente do Ministério 
da Justiça denominado “Linhas Estratégicas 
para a Reforma da Organização Judiciária” 

pronúncia e para exercer as funções jurisdicionais 
relativas ao inquérito. 
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(doravante, Linhas), de 15 de junho de 2012, 
em anotação aos quadros relativos às 
secções de instrução criminal. A nota era do 
seguinte teor: «Nas circunscrições onde não 
se mostrem instaladas secções de instrução 
criminal, os atos jurisdicionais são 
assegurados pelos juízes das instâncias 
locais». 

A opção assim expressa foi objeto de 
debate na consulta pública a que o 
documento foi sujeito, tendo havido 
pronúncias realçando a dificuldade que se 
instituía e a quebra de especialização em 
área por demais sensível2. 

Este o antecedente primeiro da norma 
agora recolhida nos passos transcritos do 
artigo 130.º da LOSJ. Antecedente que 
indica claramente a opção legislativa de 
manter áreas relevantes da jurisdição nas 
instâncias locais. 

 
3. A jurisdição de instrução criminal 

tem estreita conexão com a organização do 
Ministério Público no exercício das funções 
de investigação criminal e de promoção da 
ação penal. 

Nesse sentido, a LOSJ, no seu artigo 
120.º, n.º 3, estabelece que «nas comarcas 
em que o movimento processual o justifique 
e sejam criados departamentos de 
investigação e acção penal (DIAP), são 
também criadas secções de instrução 
criminal com competência circunscrita à 
área abrangida». 

Na sua patente finalidade de articular a 
jurisdição de instrução criminal com a 
investigação e ação penal, esta norma é 

                                                             
2 Lê-se na pronúncia sobre as Linhas da 

comarca piloto da Grande Lisboa Noroeste de 2 de 
julho de 2012: « Parece-nos que tal solução tem o 
enorme inconveniente de atribuir (onde não haja 
juízes de instrução instalados) as intervenções mais 
relevantes em sede de inquérito às instâncias locais 
atribuindo aos juízes de instrução a intervenção na 
fase de instrução. Afigura-se que aquela 

uma norma de organização, surgindo como 
uma norma-quadro da orgânica da 
jurisdição – articulação com a do Ministério 
Público respeitante à investigação e ação 
penal – relegando para o diploma de 
regulamentação, previsto no seu artigo 
181.º, a definição concreta da articulação 
das secções de instrução criminal e dos 
DIAP’s. 

Embora os restantes números do artigo 
120.º sejam manifesta e diretamente 
normas de delimitação de competência das 
secções de instrução criminal, o n.º 3 não 
tem essa natureza, pese embora a epígrafe 
comum.  

Este número inclui-se entre os casos 
especiais de competência, não porque ele 
próprio a atribua, mas porque indica ao 
legislador do regulamento os princípios da 
concretização da orgânica da jurisdição, de 
que se extraem posteriormente 
consequências de competência. 

Nesta leitura da norma, a mesma tem 
como único destinatário o legislador do 
artigo 181.º, pelo que o intérprete deve 
encontrar na regulamentação (o Decreto-
Lei 49/2014) a delimitação concreta de 
competência das secções de instrução 
criminal, no quadro definido em II) 1. 

A criação de secções de instrução 
criminal a que alude o artigo 120.º, n.º 3, da 
LOSJ, reporta-se por isso ao diploma 
regulamentar, não ocorrendo fora do 
âmbito da intervenção legislativa, 
nomeadamente pelo CSM, cuja 
competência de alteração estrutura da 
orgânica dos tribunais está naturalmente 
circunscrita e ocorre apenas na situação 

intervenção – em inquérito - é das mais relevantes 
das atribuídas aos juízes de instrução, mal se 
compreendendo que se opte pela não especialização 
nessa sede. Continua a afigurar-se preferível fazer 
coincidir os DIAP com as Instâncias Centrais de 
Instrução Criminal.». 
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prevista no artigo 94.º, n.º 4, alínea e), da 
LOSJ. 

 
4. A distribuição de competências 

referida em II) 1 determina em alguns casos 
uma deficiente especialização da jurisdição.  

Porém, é possível obviar aos 
inconvenientes reais que a ausência de 
especialização introduzida pelo artigo 130.º 
implica, utilizando o regime do artigo 121.º 
da LOSJ ou as competências a que aludem 
as alíneas f) e g) do n.º 4, do artigo 94.º do 
mesmo diploma. 

4.1. Diz o artigo 121.º, da LOSJ, sob a 
epígrafe “juízes de instrução criminal”: 

«1 - Nas comarcas em que não haja 
secção de instrução criminal, pode o 
Conselho Superior da Magistratura, sempre 
que o movimento processual o justifique, 
determinar a afetação de juízes de direito, 
em regime de exclusividade, à instrução 
criminal.  

2 - O disposto no número anterior é 
aplicável às comarcas em que não se 
encontre sediada a secção de instrução 
criminal e se integrem na respetiva área de 
jurisdição.  

3 - Enquanto se mantiver a afetação 
referida nos números anteriores, o quadro de 
magistrados considera-se aumentado do 
número de unidades correspondente.  

4 - Para apoio dos juízes afetos em 
regime de exclusividade à instrução criminal 
são designados oficiais de justiça». 

Esta disposição impõe uma 
consideração concreta da situação da 
instrução criminal nas comarcas, a 
prosseguir pelo CSM, necessariamente em 
articulação com os juízes presidentes de 
comarca, que pode determinar a 
concentração nesses juízes a instrução 
criminal, a decisão quanto à pronúncia e o 
exercício das funções jurisdicionais 

                                                             
3 Ver capítulo III) e Anexo. 

relativas ao inquérito, na área de toda a 
comarca em parte dela. 

4.2. Nos casos em que tal medida se 
afigure excessiva às necessidades concretas 
a satisfazer, as medidas de afetação de 
juízes ou de processos poderão ainda 
conformar o exercício material da jurisdição 
às necessidades concretas da comarca que 
não sejam prosseguidas adequadamente 
pelas regras gerais enunciadas. 

Podem ser especialmente relevantes nas 
comarcas em que não existem DIAP’s ou 
naquelas em que a orgânica dos DIAP’s 
centraliza os inquéritos em razão de 
critérios diversos do territorial, v.g., em 
função do tipo de crime, abrangendo a área 
de mais de um núcleo municipal3. 

 
III) A regulamentação e a concreta 

orgânica dos DIAP 
1. Nos termos do Decreto-Lei 

49/2014, de 27 de março (RLOSJ) os DIAP’s 
criados têm competência para a tramitação 
de «todos os inquéritos da comarca» 
acrescentando que o DIAP «organiza-se nos 
termos definidos no estatuto do Ministério 
Público».  

 
2. O RLOSJ estabeleceu secções 

centrais de instrução criminal em todas as 
comarcas, com exceção de Beja, Bragança, 
Castelo Branco, Guarda, Portalegre e Vila 
Real.  

O mesmo diploma legal procedeu à 
criação de DIAP’s em todas as comarcas, 
com exceção de Beja, Bragança, Castelo 
Branco, Guarda, Portalegre, Porto Este, 
Santarém, Viana do Castelo e Vila Real. 

Em consequência, das comarcas com 
secções de instrução criminal, as de Porto 
Este, Santarém e Viana do Castelo não 
tinham DIAP. 
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Porém, posteriormente ao RLOSJ, tomou 
o CSMP deliberação no sentido da criação 
de DIAP’s nas comarcas de Porto Este, 
Santarém e Viana do Castelo4. 

Com a deliberação aludida estabeleceu-
se a concordância entre a existência de 
secções de instrução criminal e a de DIAP’s. 

3. A mesma deliberação estabeleceu a 
orgânica dos DIAP’s e, onde eles não 
existem, dos serviços do Ministério Público.  

Essa orgânica dos DIAP’s5 institui 
secções de inquérito em todos os núcleos 
municipais de todas as comarcas. 

Ora, se a configuração dos DIAP’s 
resultante do RLOSJ aglutinava a 
competência para todos os inquéritos da 
comarca, sugerindo uma centralização, a 
sua concreta conformação, resultante de 
deliberação do CSMP, é a de previsão da 
existência de secções em todos os núcleos 
municipais, mesmo na situação em que os 
mesmos não detêm secção local criminal 
em desdobramento da genérica, como é o 
caso, v.g. dos núcleos de Moita (Lisboa) ou 
de Póvoa de Varzim (Porto). 

No entanto, as secções assim instituídas 
têm características diversas, distribuindo os 
inquéritos da comarca em razão da 
natureza de ilícito e não apenas em razão 
do território. Por isso, a descentralização 
que se referia pode ter um alcance maior ou 
menor na medida em que secções 
instaladas num núcleo municipal abrangem 
o território de diversos núcleos.  

Nesta circunstância, afigura-se dever 
ser especialmente ponderada a organização 
da jurisdição de instrução criminal em 
coerência com a das secções do DIAP, 
circunscrevendo-se aos inquéritos 
pendentes nas secções do núcleo municipal 
onde a secção judicial está instalada6, 
nomeadamente através da utilização 

                                                             
4 Segundo foi comunicado ao Conselho 

Superior da Magistratura (CSM) pelo Conselho 
Superior do Ministério Público (CSMP). 

isolada ou integrada das medidas de 
afetação de juízes ou de processos. 

Esta ponderação deve ser feita pelo juiz 
presidente de comarca e apresentada ao 
CSM. 

 
IV) Conclusão 
Em conclusão do que vem de expor-se, 

sem prejuízo do que seja decidido nos 
processos em concreto pelos senhores 
juízes em exercício de funções 
jurisdicionais, somos de parecer de que: 

1. A competência das instâncias 
centrais e locais na área de instrução 
criminal, nos termos da LOSJ, sem prejuízo 
do disposto nos n.ºs 1, 2, 4 e 5, do artigo 
120.º desse diploma, delimita-se do 
seguinte modo: 

 (i) as secções de instrução criminal das 
instâncias centrais têm competência para 
proceder à instrução criminal e decidir 
quanto à pronúncia nos processos da sua 
área de competência territorial (artigo 
119.º, n.º 1); 

(ii) as secções de instrução criminal das 
instâncias centrais têm ainda competência 
para exercer as funções jurisdicionais 
relativas ao inquérito nos processos da área 
territorial do município onde se encontram 
sediadas (artigos 119.º, n.º 1 e 130.º, n.º 1, 
alínea c)); 

(iii) as secções de instância local 
(genérica ou criminal em que aquela se 
desdobre) com competência territorial em 
áreas não abrangidas pela competência de 
secção de instrução criminal da instância 
central ou juiz de instrução criminal têm 
competência para proceder à instrução 
criminal, decidir quanto à pronúncia e 
exercer as funções jurisdicionais relativas 

5 Ver Anexo 
6 Assim se obviando aos inconvenientes do 

trânsito de processos. 
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ao inquérito nos processos da sua área 
territorial (130.º, n.º 1, alínea b)); 

(iv) as secções de instância local 
(genérica ou criminal em que aquela se 
desdobre) com competência territorial em 
áreas abrangidas pela competência de 
secção de instrução criminal de instância 
central que aí não esteja sediada têm 
competência para exercer as funções 
jurisdicionais relativas ao inquérito nos 
processos da sua área territorial (130/1/c)); 

 
 2. Mediante a utilização das medidas 

de afetação de juízes ou de afetação de 
processos, considerando a organização dos 
serviços do Ministério Público, a jurisdição 
de instrução criminal poderia ser 
organizada como segue, sem prejuízo de 
outras propostas se afigurarem em concreto 
mais adequados: 

(i) as secções de instrução criminal das 
instâncias centrais têm competência para 
proceder à instrução criminal e decidir 
quanto à pronúncia nos processos da sua 
área de competência territorial (artigo 
119.º, n.º 1, da LOSJ) e nos processos 
tramitados nas secções do DIAP instaladas 
no município onde estão sedeadas (artigo 
120.º, n.º 3, da LOSJ); 

(ii) as secções de instrução criminal das 
instâncias centrais têm ainda competência 
para exercer as funções jurisdicionais 
relativas ao inquérito nos processos da área 
territorial do município onde se encontram 
sediadas (artigos 119.º, n.º 1 e 130.º, n.º 1, 
alínea c)) e nos processos tramitados nas 
secções do DIAP instaladas no município 
onde estão sedeadas (artigo 120.º, n.º 3, da 
LOSJ); 

(iii) as secções de instância local 
(genérica ou criminal em que aquela se 
desdobre) com competência territorial em 
áreas não abrangidas pela competência de 
secção de instrução criminal da instância 

central ou juiz de instrução criminal têm 
competência para: 

 - proceder à instrução criminal e 
decidir quanto à pronúncia nos processos 
da sua área territorial (artigo 130.º, n.º 1, 
alínea b)), com exclusão dos pendentes nas 
secções do DIAP referidas em (i) (artigo 
120.º, n.º 3, da LOSJ); 

- exercer as funções jurisdicionais 
relativas ao inquérito nos processos da sua 
área territorial (artigo 130.º, n.º 1, alínea b)), 
com exclusão dos pendentes nas secções do 
DIAP referidas em (ii) (artigo 120.º, n.º 3, da 
LOSJ); 

(iv) as secções de instância local 
(genérica ou criminal em que aquela se 
desdobre) com competência territorial em 
áreas abrangidas pela competência de 
secção de instrução criminal de instância 
central que aí não esteja sediada têm 
competência para exercer as funções 
jurisdicionais relativas ao inquérito nos 
processos da sua área territorial (130/1/c)), 
com exclusão dos pendentes nas secções do 
DIAP referidas em (ii) (artigo 120.º, n.º 3, da 
LOSJ); 

(v) os juízes afetos à instrução criminal, 
os juízes afetos a secção de instrução 
criminal ou os juízes a quem sejam afetos 
processos da jurisdição de instrução 
criminal, nas comarcas ou áreas não 
abrangidas pela competência plena de 
secção de instrução criminal, têm a 
competência delimitada pela deliberação de 
afetação. 

3. Os Ex.mos senhores juízes presidentes 
deverão apresentar exposição sobre a 
situação da jurisdição na comarca a que 
presidem, com sugestão de medidas a tomar 
quando as mesmas se lhes afigurem 
necessárias, até 30 de setembro de 2014. 

 

Lisboa, 08 de Julho de 2014. 
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Assunto: Competência das secções centrais de instrução criminal (SCIC) e/ou 

locais na jurisdição de instrução criminal - instalação dos Departamentos de 

Investigação e Ação Penal (DIAP) – medidas de gestão. 

Anexo. 

 
 

Orgânica dos DIAP e dos Serviços de Inquéritos - Exemplificação da competência das SCIC no modelo IV).2. A orgânica 

que se indica é a comunicada pelo CSMP. Anota-se que estão indicados DIAP nas comarcas de Bragança, Castelo 

Branco e Guarda, embora não tenham sido criados DIAP’s nessas comarcas. 

 

AÇORES 

 
 

A secção central de instrução criminal de Ponta Delgada teria competência plena na jurisdição 
quanto aos processos pendentes nas 1.ª a 7.ª secções de Ponta Delgada do DIAP da comarca.  

No mais a competência na área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1. 

 

 

 

  

Comarca Localidade Secção Competência mateerial Competência territorial Tabela distribuição 
(códigos)

1.ª Secção de Ponta Delgada Antigos
Lagoa,Ponta Delgada

2.ª Secção de Ponta Delgada Tráfico/roubo/económicos

Lagoa, Ponta Delgada. Competência
para toda a comarca quanto aos crimes
económicos 

3.ª Secção de Ponta Delgada violência doméstica
Lagoa,Ponta Delgada

4ª Secção de Ponta Delgada crimes sexuaisi/crimes contra menores
Lagoa,Ponta Delgada

5.ª Secção de Ponta Delgada cibercrime/pessoas vulneráveis
Lagoa,Ponta Delgada

6.ª Secção de Ponta Delgada crimes fiscais/económicos

Lagoa, Ponta Delgada. Competência

para toda a comarca quanto aos crimes

económicos 
Lagoa,Ponta Delgada

Lagoa,Ponta Delgada

Lagoa,Ponta Delgada

Angra do Heroísmo 3 Secção de Angra do Heroísmo genérica Angra do Heroísmo

Horta 1 Secção da Horta genérica Horta

Praia da Vitória 2 Secção da Praia da Vitória genérica Praia da Vitória

Ribeira Grande 3 Secção da Ribeira Grande genérica Nordeste, Ribeira Grande

Santa Cruz da Graciosa 1 Secção de S.C. da Graciosa genérica Santa Cruz da Graciosa

Santa Cruz das Flores
1 Secção de S.C das Flores

genérica
Corvo, Lages das Flores, Santa Cruz das
Flores

São Roque do Pico
1 Secção de São Roque do Pico

genérica
Lages do Pico, Madalena, São Roque do
Pico

Velas 1 Secção de Velas genérica Calheta, Velas

Vila do Porto 1 Secção de Vila do Porto genérica Vila do Porto

Vila Franca do Campo 2 Secção de V.F. do Campo genérica Povoação, Vila Franca do Campo

Orgânica DIAP dos Açores

N.º MP DIAP

21AÇORES

Ponta Delgada 5

7.ª Secção de Ponta Delgada genérica

Jurisdição de instrução criminal 
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AVEIRO 

 
A 1.ª secção de instrução criminal (Aveiro) teria competência plena na jurisdição quanto aos 
processos pendentes nas 1.ª a 3.ª secções de Aveiro do DIAP da comarca.  

A 2.ª secção de instrução criminal (Águeda) teria competência plena na jurisdição quanto aos 
processos pendentes nas secções de Águeda do DIAP da comarca.  

A 3.ª secção de instrução criminal (Santa Maria da Feira) teria competência plena na jurisdição 
quanto aos processos pendentes nas 1.ª e 2.ª secções de Santa Maria da Feira do DIAP da 
comarca.  

No mais a competência na área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1. 

 

BEJA 

 
A comarca não tem DIAP nem secção de instrução criminal. A competência define-se nos 
termos gerais referidos em II) 1, podendo verificar-se necessidade de tomada de medidas em 
razão da especialização transversal a mais de um núcleo municipal (Beja). 

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial Tabela distribuição 
(códigos)

N.º MP 
Secção

1ª Aveiro Criminalidade violenta e organizada Toda a comarca 3

Violência doméstica Municípios de Aveiro e Ílhavo

Genérica Município de Aveiro

3ª Aveiro Genérica Município de Aveiro 2

1ª S. M. Feira Criminalidade económico-financeira e afins Toda a comarca 4

Violência doméstica SMF,Espinho,Ol Az,V Camb,Arouca,SJM

Genérica Município de Santa Maria da Feira

Violência doméstica Águeda, Anadia, Albergaria, Ol Bairro

Genérica Município de Águeda

Albergaria-a-Velha 2 Albergaria-a-Velha Genérica Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga 2

Anadia 2 Anadia Genérica Município de Anadia 2

Arouca 1 Arouca Genérica Município de Arouca 1

Castelo de Paiva 1 Castelo de Paiva Genérica Município de Castelo de Paiva 1

Espinho 3 Espinho Genérica Município de Espinho 3

Estarreja 3 Estarreja Genérica Município de Estarreja e Murtosa 3

Ílhavo 3 Ílhavo Genérica Município de Ílhavo 3

Mealhada 1 Mealhada Genérica Município da Mealhada 1

Oliveira de Azeméis 2 Oliveira de Azeméis Genérica Município de Oliveira de Azeméis 2

Oliveira do Bairro 2 Oliveira do Bairro Genérica Município de Oliveira do Bairro 2

Ovar 2 Ovar Genérica Município de Ovar 2

S. João da Madeira 2 S. João da Madeira Genérica Município de S. João da Madeira 2

Vagos 1 Vagos Genérica Município de Vagos 1

Vale de Cambra 1 Vale de Cambra Genérica Município de Vale de Cambra 1

Orgânica DIAP de Aveiro

N.º MP DIAP

AVEIRO

Aveiro

43

7 2ª Aveiro 2

Santa Maria da Feira 7
2ª S. M Feira 3

Águeda 3 Águeda 3

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial Tabela distribuição 
(códigos)

N.º MP 
Secção

1ª Beja Genérica Beja / Mértola 2

Crim. Grave/complexa/violenta/organizada

Atrib. Competência - Mag. Coordenador 

Almodôvar 1 Almodôvar Genérica Almodôvar / Castro Verde 1

Cuba 1 Cuba Genérica Alvito / Cuba / Vidigueira 1

Ferreira do Alentejo 1 Ferreira do Alentejo Genérica Ferreira do Alentejo 1

Moura 1 Moura Genérica Barrancos / Moura 1

Odemira 2 Odemira Genérica Odemira 2

Ourique 1 Ourique Genérica Aljustrel / Ourique 1

Serpa 1 Serpa Genérica Serpa 1

Orgânica Serviço de Inquéritos da Comarca de Beja

N.º MP DIAP

Beja

Beja

12

4
2ª Beja Comarca 2
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BRAGA 

 
A 1.ª secção de instrução criminal (Braga) teria competência plena na jurisdição quanto aos 
processos pendentes nas 1.ª a 3.ª secções de Braga do DIAP da comarca.  

A 2.ª secção de instrução criminal (Guimarães) teria competência plena na jurisdição quanto 
aos processos pendentes nas 1.ª e 2.ª secções de Guimarães do DIAP da comarca.  

No mais a competência na área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1, podendo 
verificar-se necessidade de tomada de medidas em razão da especialização transversal a mais 
de um núcleo municipal (Vila Nova de Famalicão). 

 

 

 

BRAGANÇA 

 
O serviço de inquéritos do MºPº encontra-se organizado por núcleos municipais pelo que a 
competência na área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1. 

 

  

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial Tabela distribuição 
(códigos)

N.º PA 
Secção

1ª Braga Criminalidade económico-financeira Toda a comarca 3

Genérica Município de Braga

Violência doméstica Braga, PLanh, VMinh, Amares, V Ver Tbou

3ª Braga Genérica Município de Braga 3

1ª Guimarães Criminalidade violenta e organizada Toda a comarca 3

Genérica Município de Guimarães

Violência doméstica Guimarães, Celorico, Cabeceiras, Fafe

1ª V.N.Famalicão Tráfico de droga Toda a comarca 2

2ª V.N.Famalicão Genérica Município de Vila Nova de Famalicão 3

Genérica Município de Barcelos

Barcelos 3 Volência doméstica Municípios de Barcelos e Esposende

Amares 2 Amares Genérica Município de Amares 2

Esposende 2 Esposende Genérica Município de Esposende 2

Fafe 2 Fafe Genérica Município de Fafe 2

Cabeceiras de Basto 1 Cabeceiras Basto Genérica Município de Cabeceiras de Basto 1

Celorico de Basto 1 Celorico de Basto Genérica Município de Celorico de Basto 1

Póvoa de Lanhoso 1 Póvoa de Lanhoso Genérica Município de Póvoa de Lanhoso 1

Vieira do Minho 2 Vieira do Minho Genérica Município de Vieira do Minho 2

Vila Verde 2 Vila Verde Genérica Municípios de Vila Verde e Terras de Bouro 2

Orgânica DIAP de Braga

N.º PA DIAP

BRAGA

Braga

36

8 2ª Braga 3

Barcelos 3

Guimarães 7
2ª Guimarães 4

Vila Nova de Famalicão 5

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial Tabela distribuição 
(códigos)

N.º MP 
Secção

Bragança 4 Bragança Genérica c/ especializaç violência doméstica Bragança,Miranda Douro,Vimioso,Vinhais 4

Mirandela 2 Mirandela Genérica Município de Mirandela 2

Macedo de Cavaleiros 1 Macedo Cavaleiros Genérica Macedo de Cavaleiros e Alfândega da Fé 1

Mogadouro 1 Mogadouro Genérica Município de Mogadouro 1

Torre de Moncorvo 1 Torre Moncorvo Genérica Torre de Moncorvo e Freixo Espada à Cinta 1

Vila Flor 1 Vila Flor Genérica Vila Flor e Carrazeda de Ansiães 1

Orgânica DIAP de Bragança

N.º MP DIAP

BRAGANÇA 10
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CASTELO BRANCO 

 
A comarca não tem DIAP nem secção de instrução criminal. A competência define-se nos 
termos gerais referidos em II) 1, podendo verificar-se necessidade de tomada de medidas em 
razão da especialização transversal a mais de um núcleo municipal (Castelo Branco). 

 

 

 

 

COIMBRA 

 
A secção central de instrução criminal de Coimbra teria competência plena na jurisdição 
quanto aos processos pendentes nas 1.ª a 3.ª secções de Coimbra do DIAP da comarca.  

No mais a competência na área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1, podendo 
verificar-se necessidade de tomada de medidas em razão da especialização transversal a mais 
de um núcleo municipal (Figueira da Foz). 

 

 

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial
Tabela distribuição 

(códigos)

N.º MP 
Secção

1ª Castelo Branco Art. 7º da LOIC Comarca 1

2ª Castelo Branco Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Castelo Branco e Vila Velha de Ródão 4

Covilhã 3 Covilhã Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Belmonte e Covilhã 3

Fundão 2 Fundão Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Fundão e Penamacor 2

Idanha-a-Nova 1 Idanha-a-Nova Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Idanha-a-Nova 1

Oleiros 1 Oleiros Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Oleiros e Proença-a-Nova 1

Sertã 1 Sertã Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Sertã e Vila de Rei 1

Orgânica DIAP de Castelo Branco

N.º MP DIAP

CASTELO BRANCO

Castelo Branco

13

5

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial
Tabela distribuição 

(códigos)

N.º MP 
Secção

1ª Coimbra Art. 7º da LOIC

Arganil, Góis, Coimbra, Soure, Condeixa-a-
Nova, Penela, Lousã, Miranda do Corvo, 

Pampilhosa da Serra, Oliveira do Hospital, 
Penacova, Vila Nova de Poiares e Tábua

2

2ª Coimbra Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Coimbra e Soure 5

3ª Coimbra
Regional (inquéritos de especial
complexidade, por via de deferimento - art.º.º
73º, n.º.º 1, b) e c) EMP

Área Territorial T.R. Coimbra 4

1ª Figueira da Foz Art. 7º da LOIC
Cantanhede, Mira, Figueira da Foz e
Montemor-o-Velho

1

2ª Figueira da Foz Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Figueira da Foz 3

Arganil 1 Arganil Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Arganil e Góis 1

Cantanhede 3 Cantanhede Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Cantanhede e Mira 3

Condeixa-a-Nova 1 Condeixa-a-Nova Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Condeixa-a-Nova e Penela 1

Lousã 2 Lousã Genérica (excepto art.º 7º LOIC)
Lousã, Miranda do Corvo e Pampilhosa da
Serra

2

Montemor-o-Velho 2 Montemor-o-Velho Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Montemor-o-Velho 2

Oliveira do Hospital 1 Oliveira do Hospital Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Oliveira do Hospital 1

Penacova 1 Penacova Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Penacova e Vila Nova de Poiares 1

Tábua 1 Tábua Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Tábua 1

COIMBRA 27

Coimbra 11

Orgânica DIAP de Coimbra

N.º MP DIAP

Figueira da Foz 4
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ÉVORA 

 
A secção central de instrução criminal de Évora teria competência plena na jurisdição quanto 
aos processos pendentes nas 1.ª e 2.ª secções de Évora do DIAP da comarca. No mais a 
competência na área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1. 

 

 

 

FARO 

 
A 1.ª secção de instrução criminal (Faro) teria competência plena na jurisdição quanto aos 
processos pendentes nas 1.ª e 2.ª secções de Faro do DIAP da comarca.  

A 2.ª secção de instrução criminal (Portimão) teria competência plena na jurisdição quanto 
aos processos pendentes nas 1.ª e 2.ª secções de Portimão do DIAP da comarca.  

No mais a competência na área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1. 

 

 

 

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial

1ª Évora Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Arraiolos / Évora / Mora / Portel / Viana Alentejo

Art. 7º da LOIC

Atrib. Competência - Mag. Coordenador 

e/ou Procurador-Geral Regional Área Territorial T.R. Évora

Estremoz 1 Estremoz Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Estremoz

Montemor-o-Novo 2 Montemor-o-Novo Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Montemor-o-Novo / Vendas Novas

Redondo 1 Redondo Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Alandroal / Redondo

Reguengos de Monsaraz 1 Reguengos de Monsaraz Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Mourão / Reguengos Monsaraz

Vila Viçosa 1 Vila Viçosa Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Borba / Vila Viçosa

Orgânica DIAP de Évora

N.º MP DIAP

Évora

Évora

13

7
2ª Évora

Comarca

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial

1ª Faro Genérica Faro / São Brás de Alportel

Crimes económico-financeiros 

Atrib. Competência - Mag. Coordenador 

1ª Portimão Genérica Lagoa / Monchique / Portimão

Crimes económico-financeiros 

/ especialmente violentos ou organizados 

Atrib. Competência - Mag. Coordenador 

Albufeira 5 Albufeira Genérica Albufeira

Loulé 5 Loulé Genérica Loulé

Lagos 5 Lagos Genérica Aljezur / Lagos / Vila de Bispo

Olhão 3 Olhão Genérica Olhão

Silves 3 Silves Genérica Silves

Tavira 2 Tavira Genérica Tavira

Vila Real St. António 3 Vila Real St. António Genérica Alcoutim / Castro Marim / Vila Real St. António

Faro

Faro

40

7
2ª Faro

Portimão 7
2ª Portimão

Albufeira / Aljezur / Lagoa / Lagos / Monchique / 
Portimão / Silves / V. Bispo

Orgânica DIAP de Faro

N.º MP DIAP

Alcoutim / Castro Marim /Faro / Loulé / Olhão / S. 
B. Alportel / Tavira / Vila real St. António

/ especialmente violentos ou organizados 



Competências e medidas de gestão na jurisdição de instrução criminal 

 
272 

GUARDA 

 
A comarca não tem DIAP nem secção de instrução criminal. A competência define-se nos 
termos gerais referidos em II) 1, podendo verificar-se necessidade de tomada de medidas em 
razão da especialização transversal a mais de um núcleo municipal (Guarda). 

 

 

LEIRIA 

 
 

A secção central de instrução criminal de Leiria teria competência plena na jurisdição quanto 
aos processos pendentes nas 1.ª e 2.ª secções de Leiria do DIAP da comarca.  

No mais a competência na área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1, podendo 
verificar-se necessidade de tomada de medidas em razão da especialização transversal a mais 
de um núcleo municipal (Caldas da Rainha). 

 

 

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial
Tabela distribuição 

(códigos)

N.º MP 
Secção

1ª Guarda Art. 7º da LOIC Comarca 1

2ª Guarda Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Guarda, Manteigas e Sabugal 3

Almeida 1 Almeida Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Almeida 1

Celorico da Beira 1 Celorico da Beira Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Celorico da Beira 1

Fig. Castelo Rodrigo 1 Fig. Castelo Rodrigo Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Fig. Castelo Rodrigo 1

Gouveia 1 Gouveia Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Fornos de Algodres e Gouveia 1

Pinhel 1 Pinhel Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Pinhel 1

Seia 2 Seia Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Seia 2

Trancoso 1 Trancoso Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Aguiar da Beira e Trancoso 1

Vila Nova Foz Coa 1 Vila Nova Foz Coa Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Meda e Vila Nova Foz Coa 1

Orgânica DIAP da Guarda

GUARDA 13

N.º MP DIAP

4Guarda

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial
Tabela distribuição 

(códigos)

N.º MP 
Secção

1ª Leiria Art. 7º da LOIC

Leiria, Alvaiázere, Castanheira de Pera,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande,
Marinha Grande, Nazaré, Ansião, Pombal,
Batalha e Porto de Mós

2

2ª Leiria Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Leiria 4

1ª Caldas da Rainha Art. 7º da LOIC
Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos,
Alcobaça e Peniche

1

2ª Caldas da Rainha Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Bombarral, Caldas da Rainha e Óbidos 3

Alcobaça 3 Alcobaça Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Alcobaça 3

Figueiró dos Vinhos 1 Figueiró dos Vinhos Genérica (excepto art.º 7º LOIC)
Alvaiázere, Castanheira de Pera, Figueiró
dos Vinhos e Pedrógão Grande

1

Marinha Grande 3 Marinha Grande Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Marinha Grande 3

Nazaré 1 Nazaré Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Nazaré 1

Peniche 2 Peniche Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Peniche 2

Pombal 3 Pombal Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Ansião e Pombal 3

Porto de Mós 3 Porto de Mós Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Batalha e Porto de Mós 3

Orgânica DIAP de Leiria

N.º MP DIAP

LEIRIA

Leiria

26

6

Caldas da Rainha 4
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LISBOA 

 
A 1.ª secção de instrução criminal (Lisboa) teria competência plena na jurisdição quanto aos 
processos pendentes nas 1.ª a 15.ª secções de Lisboa do DIAP da comarca (alargando-se a 
toda a comarca por via da competência da 9.ª secção do DIAP).  A 2.ª secção de instrução 
criminal (Almada) teria competência plena na jurisdição quanto aos processos pendentes nas 
1.ª e 2.ª secções de Almada e Seixal do DIAP da comarca.  A 3.ª secção de instrução criminal 
(Barreiro) teria competência plena na jurisdição quanto aos processos pendentes nas 1.ª e 2.ª 
secções de Barreiro e Moita do DIAP da comarca. No mais a competência na área da jurisdição 
delimitar-se-ia como referido em II) 1. 

LISBOA NORTE 

 

Comarca Localidade Secção Competência mateerial Competência territorial Tabela distribuição 
(códigos)

1.ª Lisboa Droga

2.ª Lisboa genérica/sexuais

3.ª Lisboa genérica/burlas 

4.ª Lisboa genérica

5.ª Lisboa genérica

6.ª Lisboa genérica

7.ª Lisboa genérica /violência doméstica

8.ª Lisboa genérica/burlas

9.ª Lisboa corrupção e afins Comarca

10.ª Lisboa genérica

11.ª Lisboa genérica/criminalidade violenta

12.ª Lisboa genérica

13.ª Lisboa simplificados e homicídios

14.ª Lisboa Central óbitos

15.ª Lisboa central desconhecidos

1.ª Almada Criminalidade violenta

2.ª Almada Droga

3.ª Almada Violência doméstica

4.ª Almada Genérica

1.ª Seixal Violência doméstica

2.ª Seixal Droga

3.ª Seixal Roubos e afins

4.ª Seixal Genérica

1.ª Barreiro Violência doméstica/outros Barreiro e Moita

2.ª Barreiro Genérica Barreiro

1.ª Moita Genérica

2.ª Moita Genérica

Montijo 6 Secção do Montijo Genérica Alcochete, Montijo

Orgânica DIAP de Lisboa

LISBOA

Lisboa 58

Lisboa

Lisboa

Almada 9 Almada

N.º MP DIAP

92

Moita 4 Moita

Barreiro 7

Seixal 8 Seixal

Comarca Localidade Secção Competência mateerial Competência territorial Tabela distribuição 
(códigos)

N.º MP secção

1.ª Secção de Loures Criminalidade violenta
Loures, Odivelas e RG de

toda a comarca 2

2.ª Secção de Loures Violência doméstica 2

3.ª Secção de Loures Crimes patrimoniais específicos 3

4.ª Secção de Loures Pequena e média criminalidade 2

5.ª Secção de Loures Furto 2

6.ª Secção de Loures Genérica 6

7.ª Secção de Loures corrupção e afins Comarca 1

8ª Secção de Loures desconhecidos Loures, Odivelas 0

1.ª Secção de Torres Vedras Genérica 2

2.ª Secção de Torres Vedras Genérica 2

3.ª Secção de Torres Vedras Genérica 2

Vila Franca de Xira 6 Secção de Vila Franca de Xira Genérica
Arruda dos Vinhos e Vila
Franca de Xira

6

Alenquer 3 Secção de Alenquer Genérica Alenquer, Azambuja 3

Lourinhã 2 Secção da Lourinhã Genérica Lourinhã 2

Orgânica DIAP de Lisboa Norte

N.º MP DIAP

35

Torres Vedras 6
Cadaval, Sobral de Monte 

Agraço, Torres Vedras

LISBOA NORTE

Loures 18 Loures, Odivelas
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A secção central de instrução criminal (Loures) teria competência plena na jurisdição quanto 
aos processos pendentes nas 1.ª a 8.ª secções de Loures do DIAP da comarca (alargando-se a 
toda a comarca por via da competência das 1.ª e 7.º secções do DIAP).  No mais a competência 
na área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1. 

 

LISBOA OESTE 

 
A 1.ª secção de instrução criminal (Sintra) teria competência plena na jurisdição quanto aos 
processos pendentes nas 1.ª a 6.ª secções de Sintra do DIAP da comarca.  A 2.ª secção de 
instrução criminal (Cascais) teria competência plena na jurisdição quanto aos processos 
pendentes nas 1.ª a 5.ª secções de Cascais do DIAP da comarca.  No mais a competência na 
área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1. 

 

 

MADEIRA 

 
A secção central de instrução criminal do Funchal teria competência plena na jurisdição 
quanto aos processos pendentes nas 1.ª a 4.ª secções do Funchal do DIAP da comarca 
(alargando-se a toda a comarca por via da competência da 3.ª secção do DIAP).  No mais a 
competência na área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1. 

 

Comarca Localidade Secção Competência mateerial Competência territorial Tabela distribuição 
(códigos)

N.º MP secção

1.ª Sintra genérica 3

2.ª Sintra genérica 4

3.ª Sintra criminalidade económico financeira Comarca 4

4.ª Sintra criminalidade violenta droga sexuais Sintra e Mafra 3

5.ª Sintra simplificados violência doméstica 5

6ª Sintra desconhecidos 0

1.ª Amadora simplificados violência doméstica sexuais 2

2.ª Amadora genérica 7

3.ª Amadora criminalidade violenta droga sexuais 2

4ª Amadora desconhecidos 0

Mafra 4 Secção de Mafra Genérica Mafra 4

1ª Cascais Genérica 3

2ª Cascais Genéricas e alguns crimes 3

3ª Cascais Genéricas e alguns crimes 2

4ª Cascais Crimes específicos 2

5ª Cascais desconhecidos 0

Oeiras 7 Secção de Oeiras Genérica Oeiras 7

Orgânica DIAP de Lisboa Oeste

51

N.º MP DIAP

10 Cascais

LISBOA OESTE

Sintra 19

Sintra

Sintra

Amadora 11 Amadora

Cascais

Comarca Localidade Secção Competência mateerial Competência territorial Tabela distribuição 
(códigos)

N.º MP secção

1.ª Secção do Funchal generica 3

2.ª Secção do Funchal generica 2

3.ª Secção do Funchal económica e financeira/sexuais, fiscais Comarca 2

4.ª Secção do Funchal sec desc

Câmara de lobos, Funchal,

Porto Moniz, Santana, São

Vicente

0

Santa Cruz 3 Secção de Santa Cruz generica Machico e Santa Cruz 3

Porto Santo 1 Secção de Porto Santo generica Porto Santo 1

Ponta do Sol 2 Secção de Ponta do Sol generica
Calheta, Ponta do Sol,
Ribeira Brava 2

Orgânica DIAP da Madeira

N.º MP DIAP

13Madeira

Funchal 7

Câmara de lobos, Funchal,
Porto Moniz, Santana, São
Vicente
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PORTALEGRE 

 
A comarca não tem DIAP nem secção de instrução criminal. A competência define-se nos 
termos gerais referidos em II) 1, podendo verificar-se necessidade de tomada de medidas em 
razão da especialização transversal a mais de um núcleo municipal (Portalegre). 

 

 

 

 

 

PORTO 

 
O DIAP encontra-se organizado por núcleos municipais pelo que a competência na área da 
jurisdição delimitar-se-á como referido em II) 1. 

 

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial

1ª Portalegre Genérica
Arronches / Castelo Vide / Crato / Marvão / Nisa / 

Portalegre

Crim. Grave/complexa/violenta/organizada

Atrib. Competência - Mag. Coordenador 

Elvas 3 Elvas Genérica Campo Maior / Elvas

Fronteira 1 Fronteira Genérica Alter do Chão / Avis / Fronteira / Monforte / Sousel

Ponte de sôr 2 Ponte de sôr Genérica Gavião / Ponte de Sôr

Orgânica Serviço de Inquéritos da Comarca de Portalegre

N.º MP DIAP

Portalgre

Portalegre

9

3
2ª Portalegre Comarca

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial Tabela distribuição 
(códigos)

N.º MP 
Secção

1ª Porto Sexuais e violência doméstica 3

2ª Porto Genérica 3

3ª Porto Genérica 3

4ª Porto Genérica 3

5ª Porto Genérica 3

6ª Porto Burlas e fiscais 3

7ª Porto Central, homicídios, criminalidade rodoviária 3

8ª Porto Furto de cobre, contra desconhecidos 2

9ª Porto Genérica, militares, cibercrime, moeda falsa 3

10ª Porto Criminalidade violenta e organizada 1

11ª Porto Droga 2

12ª Porto Corrupção e afins 3

1ª V.N.Gaia Violenta/organiz,roubos,homicídios,sexuais 4

2ª V.N.Gaia Genérica 3

3ª V.N.Gaia Genérica 2

4ª V.N.Gaia Económico-financeira, burlas, falsificações 4

1ª Matosinhos Genérica/Violência doméstica 4

2ª Matosinhos Genérica 4

3ª Matosinhos Genérica 3

1ª Maia Genérica 3

2ª Maia Genérica 3

1ª Gondomar Genérica/Violência doméstica 4

2ª Gondomar Genérica 3

Valongo 4 Valongo Genérica Município de Valongo 4

Vila do Conde 4 Vila do Conde Genérica/Violência doméstica Município de Vila do Conde 4

Póvoa de Varzim 3 Póvoa do Varzim Genérica/Violência doméstica Município de Póvoa de Varzim 3

Santo Tirso 4 Santo Tirso Genérica Município de Santo Tirso 4

PORTO

Porto

84

32 Município do Porto

Vila Nova de Gaia 13 Município de Vila Nova de Gaia

Gondomar 7 Município de Gondomar

Matosinhos 11 Município de Matosinhos

Maia 6 Município da Maia

Orgânica DIAP do Porto

N.º MP DIAP
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PORTO ESTE 

 
A competência na área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1, podendo verificar-
se necessidade de tomada de medidas em razão da especialização transversal a mais de um 
município (Penafiel e Paredes). 

 

 

 

 

SANTARÉM 

 
A secção central de instrução criminal de Santarém teria competência plena na jurisdição 
quanto aos processos pendentes nas 1.ª e 2.ª secções de Santarém do DIAP da comarca 
(alargando-se a toda a comarca por via da competência da 2.ª secção do DIAP).  

No mais a competência na área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1, podendo 
verificar-se necessidade de tomada de medidas em razão da especialização transversal a mais 
de um núcleo municipal (Tomar). 

 

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial Tabela distribuição 
(códigos)

N.º MP 
Secção

1ª Penafiel Criminalidade violenta e organizada Toda a comarca 2

2ª Penafiel Genérica Município de Penafiel 2

1ª Paredes Criminalidade económico-financeira e afins Toda a comarca 2

2ª Paredes Genérica Município de Paredes 3

Amarante 3 Amarante Genérica Município de Amarante 3

Baião 1 Baião Genérica Município de Baião 1

Felgueiras 3 Felgueiras Genérica Município de Felgueiras 3

Lousada 2 Lousada Genérica Município de Lousada 2

Marco de Canaveses 2 Marco Canaveses Genérica Município de Marco de Canaveses 2

Paços de Ferreira 2 Paços Ferreira Genérica Município de Paços de Ferreira 2

Orgânica DIAP de Porto Este

N.º MP DIAP

PORTO ESTE

Penafiel

22

4

Paredes 5

Comarca Localidade Secção Competência  material Competência  territoria l

Genérica Santarém

Violência de género Comarca

Genérica Santarém

Crime Violento / Droga / Conexos

Atrib. Competência - Mag. Coordenador 

1ª Tomar Genérica Ferreira do Zêzere / Tomar

Crim. Eco-Financeira / Furto / Dano / 

Receptação / Burla / Ab Conf (pp +5 A) /

Falsif. / Merc. Val. Mob. / Fiscais / Tribut. 

(+500,000€) / Informáticos / Pract. Recurso

Tecnologia Informática

Abrantes 3 Abrantes Genérica Abrantes / Constância / Mação /Sadoal

Benavente 4 Benavente Genérica Benavente / Salvaterra de Magos

Ourém 3 Ourém Genérica Ourém

Torres Novas 3 Torres Novas Genérica Alcanena / Torres Novas 

Almeirim 2 Almeirim Genérica Almeirim / Alpiarça

Cartaxo 3 Cartaxo Genérica Cartaxo

Coruche 1 Coruche Genérica Coruche

Entroncamento 2 Entroncamento Genérica Chamusca/Entroncamento/Golegã/VN Barquinha

Rio Maior 2 Rio Maior Genérica Rio Maior

Santarém

Santarém

32

6

1ª Santarém

2ª Santarém

Tomar 3
2ª Tomar Comarca

Orgânica DIAP de Santarém

N.º MP DIAP

Comarca
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SETÚBAL 

 
A secção central de instrução criminal de Setúbal teria competência plena na jurisdição 
quanto aos processos pendentes nas 1.ª e 2.ª secções de Setúbal do DIAP da comarca.  No 
mais a competência na área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIANA DO CASTELO 

 
A secção central de instrução criminal de Viana do Castelo teria competência plena na 
jurisdição quanto aos processos pendentes na secção de Viana do Castelo do DIAP da comarca.  
No mais a competência na área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1. 

 

 

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial

Genérica

Violência de género

Crim. Grave / Complexa /Violenta / Organiz.

Atrib. Competência - Mag. Coordenador 

Grândola 3 Grândola Genérica Alcácer do Sal / Grândola

Santiago do Cacém 3 Santiago do Cacém Genérica Santiago do Cacém / Sines

Sesimbra 4 Sesimbra Genérica Sesimbra

Comarca

Orgânica DIAP de Setúbal

N.º MP DIAP

Palmela / Setúbal

Setúbal

Setubal

20

10

1ª Setúbal

2ª Setúbal
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VILA REAL 

 
A comarca não tem DIAP nem secção de instrução criminal. A competência define-se nos 
termos gerais referidos em II) 1. 

 

 

 

 

 

VISEU 

 
A secção central de instrução criminal de Viseu teria competência plena na jurisdição quanto 
aos processos pendentes nas 1.ª e 2.ª secções de Viseu do DIAP da comarca.  

No mais a competência na área da jurisdição delimitar-se-ia como referido em II) 1 , podendo 
verificar-se necessidade de tomada de medidas em razão da especialização transversal a mais 
de um município (Lamego). 

 

 

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial Tabela distribuição 
(códigos)

N.º MP 
Secção

Vila Real 2 Vila Real Genérica c/ especializaç violência doméstica Vila Real, Mondim de Basto e Sabrosa 2

Chaves 2 Chaves Genérica Chaves e Boticas 2

Alijó 1 Alijó Genérica Alijó e Murça 1

Montalegre 1 Montalegre Genérica Montalegre 1

Peso da Régua 2 Peso da Régua Genérica Peso da Régua,Mesão Frio e Sta M Penag 2

Valpaços 1 Valpaços Genérica Valpaços 1

Vila Pouca de Aguiar 2 Vila Pouca Aguiar Genérica Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena 2

Orgânica DIAP de Vila Real

N.º MP DIAP

VILA REAL 11

Comarca Localidade Secção Competência material Competência territorial
Tabela distribuição 

(códigos)

N.º MP 
Secção

1ª Viseu Art. 7º da LOIC

Mangualde, Nelas, Carregal do Sal,
Mortágua, Santa Comba Dão, São Pedro
do Sul, Penalva do Castelo, Sátão, Vila
Nova de Paiva, Tondela, Castro Daire,
Oliveira de Frades, Viseu e Vouzela

2

2ª Viseu Genérica (excepto art.º 7º LOIC)
Castro Daire, Oliveira de Frades, Viseu e
Vouzela

4

1ª Lamego Art. 7º da LOIC

Cinfães, Armamar, Lamego, Resende,
Tarouca, Moimenta da Beira, Penedono,
São João da Pesqueira, Sernancelhe e
Tabuaço

1

2ª Lamego Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Armamar, Lamego, Resende e Tarouca 2

Cinfães 1 Cinfães Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Cinfães 1

Mangualde 1 Mangualde Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Mangualde 1

Moimenta da Beira 2 Moimenta da Beira Genérica (excepto art.º 7º LOIC)
Moimenta da Beira, Penedono, São João
da Pesqueira, Sernancelhe e Tabuaço 2

Nelas 1 Nelas Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Nelas 1

Santa Comba Dão 2 Santa Comba Dão Genérica (excepto art.º 7º LOIC)
Carregal do Sal, Mortágua e Santa Comba
Dão

2

São Pedro do Sul 1 São Pedro do Sul Genérica (excepto art.º 7º LOIC) São Pedro do Sul 1

Sátão 1 Sátão Genérica (excepto art.º 7º LOIC)
Penalva do Castelo, Sátão e Vila Nova de
Paiva

1

Tondela 2 Tondela Genérica (excepto art.º 7º LOIC) Tondela 2

Lamego 3

VISEU 20

Orgânica DIAP de Viseu

N.º MP DIAP

Viseu 6
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1. A questão da substituição do Juiz 
presidente da comarca suscita-se em face 
das dúvidas que têm surgido, 
designadamente introduzidas por alguns 
Srs. Juízes presidentes, quanto a saber a 
quem incumbe a substituição do Juiz 
Presidente da Comarca, em caso de falta ou 
impedimento deste. 

2. No âmbito da implementação da nova 
organização judiciária, a Lei 62/2013 de 26 
de Agosto (LOSJ) vem estabelecer um novo 
modelo de gestão dos tribunais judicias de 
primeira instância, prevendo que em cada 
tribunal de comarca existe um Juiz 
presidente. 

O artigo 92.º de tal diploma, que se 
refere ao Juiz presidente, dispõe o seguinte: 

“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 artigo 
seguinte, de entre juízes que cumpram os 
seguintes requisitos:  

a) Exerçam funções efetivas como juízes 
desembargadores e possuam classificação de 
Muito bom em anterior classificação de serviço; 
ou  

b) Exerçam funções efetivas como juízes de 
direito, possuam 15 anos de serviço nos tribunais 
e última classificação de serviço 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.” 

Constata-se que a escolha e nomeação 
do Juiz Presidente da comarca compete ao 
Conselho Superior da Magistratura, de 
entre os juízes que cumpram os requisitos 
previstos na norma referida, sendo também 
exigência do artigo 97.º da LOSJ que o 
candidato tenha frequentado e obtido 
aprovação em curso de formação específico. 

3. Não há previsão legal para a 
substituição do Juiz presidente nas suas 
faltas e impedimentos, contrariamente ao 
que acontece, por exemplo, com a 
substituição dos juízes de direito e dos 
magistrados do Ministério Público, cuja 
regulamentação genérica é estabelecida no 
artigo 86.º da LOSJ nos seguintes termos: 

“1— Os juízes de direito são substituídos, nas 
suas faltas e impedimentos, por juiz ou juízes de 
direito da mesma comarca, por determinação do 
presidente do tribunal de comarca, de acordo 
com as orientações genéricas do Conselho 
Superior da Magistratura.  

2 — Nas secções com mais de um juiz as 
substituições ocorrem no seu seio.  

Sumário: «O Juiz presidente da comarca, é substituído nas suas faltas e 
impedimentos por juiz de direito da mesma comarca, designado pelo Conselho 
Superior da Magistratura sob proposta fundamentada do Juiz presidente, que para 
o efeito formulará um juízo de conveniência que poderá atender a todas as razões 
e critérios que tenha por relevantes, designadamente, à existência de juízes 
coordenadores na comarca e aos requisitos legais previstos para o exercício das 
funções de Juiz Presidente» 

Autoria: Maria Inês Moura, Juíza de Direito e Adjunta do GAVPM  

Data: 15-04-2015 
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3 — As substituições dos juízes de direito a 
exercerem funções nos tribunais de competência 
territorial alargada ocorrem no seu seio e, caso 
esta não seja possível, são substituídos por juízes 
a designar pelo Conselho Superior da 
Magistratura.  

4 — O disposto nos números anteriores é 
aplicável, com as devidas adaptações, aos 
magistrados do Ministério Público.” 

4. É ainda de ponderar que o novo 
modelo de gestão prevê a existência de 
juízes coordenadores, que exercem as 
competências que lhes são delegadas pelo 
Juiz presidente, sob a sua orientação, de 
acordo com o artigo 95.º da LOSJ que dispõe 
o seguinte: 

“1 — Quando, no total das secções instaladas 
num município exerçam funções mais de cinco 
juízes, o presidente do tribunal, ouvidos os juízes 
da comarca, pode propor ao Conselho Superior da 
Magistratura a nomeação, para as secções em 
questão, de um magistrado judicial coordenador 
de entre os respetivos juízes, obtida a sua 
concordância, o qual exerce, no âmbito do 
conjunto daquelas secções, as competências que 
lhe forem delegadas, sem prejuízo de avocação 
de competência pelo presidente do tribunal.  

2 — O magistrado judicial coordenador 
exerce as respetivas competências sob 
orientação do presidente do tribunal, devendo 
prestar contas do seu exercício sempre que para 
tal solicitado pelo presidente do tribunal.  

3 — O magistrado judicial coordenador pode 
frequentar o curso referido no artigo 97.º.” 

A realidade revela que existem situações 
muito diversificadas, nas várias comarcas: 
desde comarcas em que foram nomeados 
coordenadores com referência ao município 
onde exercem funções; a outras em que os 
coordenadores foram nomeados para a 
jurisdição; verificando-se também 
diversidade ao nível do número de 
coordenadores nomeados e até comarcas 
onde não existem juízes coordenadores. 

5. À luz das normas mencionadas, por 
um lado, e na ausência de regulamentação 
específica da questão, por outro, pode 
considerar-se que: 

a) competindo ao Conselho Superior da 
Magistratura nomear o Juiz presidente da 
comarca, competir-lhe-á igualmente a 
designação do seu substituto; 

b) tal como é critério da substituição 
de juízes, a par de razões de ordem prática 
e de eficácia, o substituto deve ser 
encontrado no seio da comarca, não sendo 
viável a substituição do Juiz presidente de 
uma comarca pelo Juiz presidente de outra 
comarca;  

c) o substituto do Juiz presidente tem 
necessariamente de ser um juiz que exerça 
funções na comarca, afastando-se a 
possibilidade do Juiz presidente poder ser 
substituído por algum dos outros membros 
do Conselho de Gestão da comarca; 

d) a indicação do substituto do Juiz 
presidente deverá partir do próprio Juiz 
presidente, com conhecimento mais 
próximo e específico da comarca e de quem 
nela exerce funções, que o proporá ao 
Conselho Superior da Magistratura, de 
forma fundamentada; 

e) a indicação do substituto passará 
pela formulação de um juízo de 
conveniência por parte do Juiz presidente, 
que poderá atender a todas as razões e 
critérios que tenha por relevantes, 
ponderando, designadamente, a existência 
de juízes coordenadores na comarca e os 
requisitos legais previstos para o exercício 
das funções de Juiz Presidente, como sejam 
a antiguidade e a classificação de serviço. 

5. Conclusão proposta quanto à 
questão suscitada: O Juiz presidente da 
comarca, é substituído nas suas faltas e 
impedimentos por juiz de direito da mesma 
comarca, designado pelo Conselho Superior 
da Magistratura sob proposta 
fundamentada do Juiz presidente, que para 
o efeito formulará um juízo de conveniência 
que poderá atender a todas as razões e 
critérios que tenha por relevantes, 
designadamente, à existência de juízes 
coordenadores na comarca e aos requisitos 
legais previstos para o exercício das funções 
de Juiz Presidente. 
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1. Orgânica da comarca 

a) Instalação e evolução dos órgãos da 
comarca 

b) Exercício de competências 

c) Dificuldades e vantagens 

Em todas as comarcas foram instalados 
os órgãos de gestão, tendo sido constituídos 
os Conselhos Consultivos, todos em 
funcionamento e sem problemas indicados 
a este nível, excepto, numa ou outra 
situação em que são assinaladas 
dificuldades na instalação que se prendem 
com a falta de espaço físico para acomodar 
os membros do Conselho de Gestão. 

É revelado de uma forma geral o bom 
funcionamento e cooperação entre os 
diversos elementos que compõem o 
Conselho de Gestão, sem dificuldades a 
apontar no seu relacionamento e na tomada 
de decisões.  

Quanto ao modo de funcionamento do 
Conselho de Gestão, o mesmo diverge de 
comarca para comarca, constatando-se 
desde casos em que foram estabelecidas 
reuniões periódicas, com as mais diferentes 
periodicidades, até outros em que se 
estabeleceu a sua reunião quando 
necessário, optando-se também pela 
informalidade. 

Na maioria das comarcas foram 
designados juízes coordenadores, quase 
sempre ao nível dos municípios, tendo 
havido também a opção pela designação de 
coordenadores por jurisdição, sobretudo em 
comarcas de maior dimensão processual. A 

delegação de poderes do Juiz Presidente nos 
coordenadores é variável. 

No exercício das competências do 
Conselho de Gestão, as principais 
dificuldades apontadas dirigem-se à falta 
de estruturas de apoio, quer de apoio 
administrativo, nomeadamente com um 
gabinete de funcionários, sendo em muitos 
casos considerado insuficiente a existência 
de apenas um funcionário de apoio; quer de 
equipamentos, mormente quanto à falta de 
veículo automóvel que permita as 
deslocações entre os diversos núcleos da 
comarca, sendo que, quando existe, está em 
muito mau estado; quer ao nível de 
módulos de aplicações informáticas de 
gestão. 

Foram também indicadas dificuldades, 
em face da ambiguidade da lei, na 
delimitação de competências, que deveriam 
ser mais explícitas, entre os órgãos de 
gestão da comarca, os Conselhos e o 
Ministério da Justiça, sendo também 
referida a omissão legal quanto à 
substituição do Juiz Presidente e do 
Magistrado do Ministério Público 
Coordenador. 

Casos houve em que foram apontadas 
dificuldades por parte dos magistrados em 
assimilarem o novo modelo de gestão, 
optando por se alhear do novo paradigma 
legal, bem como alguma rigidez por parte 
das secretarias. 

É assinalada, de uma forma geral, como 
vantagem do novo modelo, a gestão de 
proximidade, como factor de desbloqueio 
de problemas que vão surgindo. 

Conclusão: 

Autoria:  

Grupo de Trabalho para a Implementação da Reorganização Judiciária 
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A instalação dos órgãos da comarca 
decorreu generalizadamente sem grandes 
constrangimentos e no seu funcionamento 
não são apontados problemas, antes se 
evidenciado uma boa coordenação dos 
elementos do Conselho de Gestão. Pelo 
contrário, os constrangimentos verificam-
se ao nível das estruturas de apoio, quer em 
recursos humanos, quer informáticos, quer 
de equipamentos.  

 

2. Os tribunais e o território 

a) Secções de proximidade 

b) Medidas de gestão 

c) Dificuldades e vantagens 

De uma forma geral a opção pela 
especialização determinou a concentração 
das instâncias centrais em alguns núcleos 
da comarca, preterindo-se a proximidade, 
com o inerente impacto na distância física 
do tribunal para o cidadão, que tem agora 
maior dificuldade no acesso à justiça, com 
mais despesas e incómodos. 

São reportados constrangimentos 
verificados pelo facto das distâncias a 
percorrer pelo utente da justiça serem, em 
muitos casos, significativas, pela ausência 
de uma rede de transportes públicos 
adequada a servir as deslocações das 
populações para o tribunal, por vezes até 
em razão dos horários dos transportes 
praticados, não compatíveis com os 
horários normais de realização das 
diligências. É assinalado um maior impacto 
destes problemas na jurisdição da Família e 
Menores, como área mais vulnerável, com 
absentismo nas diligências designadas. 

Sendo reconhecidas as vantagens da 
especialização é proposto, em mais do que 
um caso, a possibilidade de desdobramento 
da instância central, em concreto da Família 
e Menores, em mais do que uma secção a 
funcionarem em núcleos diferentes.  

As comarcas em que não se foi tão longe 
na especialização vêm pugnar pela mesma, 
que consideram uma mais-valia. É sugerida 

como forma de mitigar a falta de 
proximidade a situação de um magistrado 
em regime de mobilidade, designadamente 
na jurisdição de família e menores. 

Têm vindo a ser postas em prática 
algumas formas de actuação, no sentido de 
minimizar o impacto da distância do 
tribunal para o cidadão, por vezes com 
recurso ao apoio dos Municípios, 
designadamente ao nível de protocolos de 
transporte celebrados. Está em estudo em 
algumas comarcas a possibilidade de 
descentralizar os julgamentos e diligências 
das instâncias centrais através do recurso à 
vídeo-conferência a realizar em instalações 
exteriores ao tribunal, nomeadamente em 
instalações do Município, da Junta de 
freguesia ou da GNR.  

Destacam-se algumas medidas que têm 
vindo a ser adoptadas no sentido de 
minimizar ou ultrapassar os problemas 
resultantes da distância: 

a) realização de julgamentos e 
diligências das instâncias centrais nas 
instâncias locais ou nas secções de 
proximidade. 

São apontadas dificuldades na 
generalização destes procedimentos, não só 
por falta de meios de deslocação do 
tribunal, mas também pelo prejuízo de 
tempo e organização de serviço que isso 
representa para os magistrados e 
funcionários, além da necessidade de 
articulação com o juiz da instância local 
quanto ao uso da sala de audiências.  

Constata-se, numa apreciação global, 
que esta medida tem vindo a ser usada 
apenas de forma esporádica.  

É sugerido, em alguns casos, o retorno à 
anterior forma do Juiz de círculo. 

b) inquirições realizadas por video-
conferência, mesmo no âmbito da comarca, 
de forma a evitar a deslocação das pessoas 
quando são apontadas dificuldades. recurso 
a esta medida está mais generalizado e é 
proposto o seu acolhimento legal. 
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c) atendimento feito pelo Ministério 
Público nas instâncias locais, mesmo que as 
questões se dirijam às instâncias centrais, 
para onde depois é remetido o expediente 
(designadamente quanto a questões de 
família e menores). 

d) as secções de proximidade têm 
também estado a ser utilizadas, em alguns 
casos, com atribuição de serviço aos 
funcionários que aí exercem funções, no 
cumprimento de despachos ou na 
realização do serviço externo da área 
respectiva, que é despachado pelo juiz e 
remetido pelo correio para cumprimento. É 
referenciado  

Um menor aproveitamento das 
instâncias locais e das secções de 
proximidade prende-se, no essencial, com a 
escassez de meios humanos e materiais 
existente, designadamente em face das 
despesas com deslocações que determina, 
que impedem a comarca de fazer uma 
gestão diferente, que possibilite uma maior 
aproximação ao cidadão. 

Genericamente é apontado como pouco 
relevante o atendimento telefónico e 
presencial efectuado nas secções de 
proximidade, tendo sido atribuído aos 
funcionários de algumas a função de 
tramitar processos, o que tem também 
encontrado obstáculos no transporte dos 
processos. 

A dimensão territorial da comarca veio 
também causar transtornos na definição 
dos turnos dos magistrados e no seu regime 
de substituição, com a exigência de 
tratamento diferenciado das situações em 
função da distância geográfica, o que tem 
como paradigma a comarca dos Açores, em 
face da descontinuidade geográfica. A 
organização dos turnos foi feita, em muitos 
casos, em função da dimensão e 
organização territorial da comarca. 

A concentração territorial determinou 
também grandes problemas, com o 
acomodamento dos serviços, que serão 
referidos a propósito das instalações, sendo 
apontadas como vantagens a possibilidade 

de organizações de escala e uma mais 
eficiente gestão e aproveitamento dos 
recursos humanos e materiais 

Conclusão: 

A concentração territorial determinada 
pela especialização teve como contraponto 
um afastamento do cidadão do tribunal. 

Os tribunais têm vindo a tomar algumas 
medidas como forma de minimizar os 
problemas decorrentes da falta de 
proximidade e de modo a evitar as 
deslocações penalizadoras para o cidadão, 
medidas que são apenas esporádicas no que 
respeita à deslocação do tribunal à área 
territorial do processo para aí realizar o 
julgamento, em face de constrangimentos 
que se impõem com as despesas de 
deslocação e organização do serviço dos 
magistrados e funcionários.  

A forma mais generalizada de evitar 
deslocações mais penalizadoras, tem sido o 
recurso à vídeo-conferência, mesmo no 
âmbito da comarca. 

 

3. Recursos humanos 

 

a) Quadros 

 Juízes: preenchidos os quadros 
pelos valores mínimos legais, face aos juízes 
auxiliares colocados, o total atinge, na 
maioria das Comarcas, ultrapassando-o 
mesmo em vários casos, o valor máximo 
previsto; 

 Magistrados do Ministério 
Público: preenchidos os quadros na sua 
grande maioria de acordo com o limite 
mínimo legal, apenas em algumas 
Comarcas ocorre necessidade de recurso a 
Representantes; 

 Funcionários: Carência 
generalizada, mas com maior evidência em 
algumas Comarcas, mesmo para além do 
limite do aceitável; 
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b) Principais medidas de gestão 

 Nomeação de Juízes 
Coordenadores e delegação nesses de 
competências; 

 Afectação/reafectação de Juízes e 
afectação de processos a juiz diverso; 

 Organização dos mapas de turnos, 
férias e regime de substituição; 

 Distribuição de serviço pelos 
Juízes; 

 Definição De regras específicas 
para composição do Tribunal Colectivo; 

 Regulamento dos Serviços 
Judiciais, prevendo procedimento relativo a 
deslocações de processos e juízes para 
realização de audiências/diligências; 

 provimentos/propostas de 
distribuição /divisão do serviço, correcção 
de erros do citius na 
redistribuição/distribuição de processos; 

 Definição de critérios orientadores 
para a distribuição de Funcionários; 

 Afectação/recolocação de 
funcionários em Secções mais carenciadas 
e criação de equipas de funcionários 
dedicadas a determinados actos; 

 Acções de formação para oficiais 
de justiça (secções de execução, comércio e 
na unidade central); 

 Distribuição de serviços de 
algumas secções a funcionários de outras 
(tramitação electrónica); 

 Deslocalização de processos de 
unidades para tramitação noutras; 

 deliberação do Conselho de Gestão 
no sentido de atribuir a algumas Secções de 
Proximidade conteúdos funcionais no 
âmbito da tramitação processual; 

 Pedido à DGAJ para intervenção de 
equipa de recuperação para elaboração de 
contas e apoio a determinado serviço; 

 Criação de Bolsa de OJ com 
intervenção em qualquer Unidade para 

resolver retardamento na prática de actos 
em caso de necessidade; 

Recurso à utilização de «ocupados» 
(estagiários)/algumas Câmaras Municipais 

 

C) Propostas apresentadas 

 Colocação de Juízes auxiliares, ora 
respeitando o quadro legal máximo 
previsto, ora excedendo-o em certas 
Comarcas; 

 Reintrodução do instrumento de 
gestão da acumulação de serviço 
remunerada por juízes; 

 Criação de um QC/Bolsa de Juízes 
por Comarca; 

 Necessidade urgente do 
preenchimento dos quadros legais dos 
funcionários judiciais (face à situação 
actual, maioritariamente tem sido 
efectuada uma gestão corrente nas 
comarcas, sem grande possibilidade de 
recuperação processual); 

 Reforço de alguns dos quadros em 
algumas Comarcas tendo em conta o fluxo 
processual e a necessidade de recuperação 
de pendências, a que acresce o facto de 
poder permitir a maleabilidade da gestão 
dos recursos humanos consoante as 
exigências do serviço em cada momento; 

 Criação de novas unidades de 
processos em algumas secções de algumas 
comarcas; 

 Criação de uma Bolsa de OJ por 
Comarca; 

 Fixação de um único movimento 
anual de Funcionários de Justiça, 
coincidente com os movimentos das 
Magistraturas Judicial e do Ministério 
Público; 

 Aposta da requalificação dos OJ 
pelo restabelecimento da progressão na 
carreira e pela formação, especialmente das 
chefias; 
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 Preenchimento dos quadros de 
pessoal de apoio aos órgãos de gestão das 
comarcas (agora com a tónica do acréscimo 
das competências delegadas), em algumas 
inexistente, sendo que noutras este apoio é 
prestado por OJ; 

 Plataforma informática para 
gestão dos recursos humanos. 

  

4. Recursos financeiros 

a) Orçamento 

b) Dificuldades e vantagens 

 

Ao nível do orçamento apresentado e 
aprovado é revelado de uma forma geral a 
diminuição do orçamento de 2015 face ao 
de 2014, com o problema ainda resultante 
do facto de ter havido encargos do ano de 
2014 que transitaram para o orçamento de 
2015. Se em muitos casos é referido ser 
cedo para saber se o orçamento é ou não 
suficiente, outros há em que um juízo de 
insuficiência é formulado desde já. 

A execução orçamental está, em regra, 
a cargo do Administrador Judiciário que em 
algumas circunstâncias procedeu à 
delegação de competências nos secretários 
de justiça. 

É referenciada a necessidade de uma 
melhor articulação com a DGAJ no âmbito 
da contratação de serviços necessários ao 
tribunal, pelas demoras na resolução de 
questões prementes, sendo dado o exemplo 
da manutenção do sistema de ar 
condicionado ou de gravação.  

A ideia transmitida é a de que uma 
gestão de proximidade impõe uma 
agilização de procedimentos e passa 
também pela atribuição de uma maior 
competência ou autonomia orçamental ao 
Conselho de Gestão. 

Como problemas são apontados: o 
excesso de burocracia para a realização de 
pequenas compras; a falta de autonomia 
que permita resolver algumas questões de 

forma mais célere; o facto da aquisição de 
produtos ser apenas permitida para curtos 
períodos de tempo e a demora na sua 
entrega pela central de compras; a falta de 
formação nesta área e de apoio na gestão 
orçamental.  

É sugerida: a criação de ferramentas 
informáticas de apoio à gestão do 
economato e para o controlo orçamental; a 
criação na comarca de um serviço próprio 
destinado à manutenção e realização de 
pequenas reparações necessárias. 

Conclusão: 

Uma menor burocracia nas pequenas 
aquisições, a atribuição de uma maior 
autonomia financeira à comarca e a criação 
de plataformas informáticas de apoio à 
gestão do economato e à execução 
orçamental são consideradas, de uma forma 
geral, factores que potenciariam o melhor 
funcionamento dos serviços nesta área. 

  

5. Instalações e equipamentos 

a) Necessidades estruturais 

b) Adequação  

c) Dificuldades e vantagens 

 

De um modo transversal a todas as 
comarcas são reportados graves 
constrangimentos ao funcionamento dos 
tribunais determinados pela insuficiência e 
desadequação das instalações e pela 
insuficiência de equipamentos, embora 
sejam mencionadas situações de edifícios 
adequados e funcionais e outras, em que já 
foram realizadas intervenções, que 
resolveram ou reduziram problemas 
existentes. 

É revelado, de uma forma geral, que a 
concentração de serviços imposta pela nova 
organização judiciária veio a criar inúmeros 
problemas de espaço e de insuficiência de 
instalações que não foram sequer 
equacionados, determinando muitas 
anomalias no funcionamento dos tribunais, 
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que ainda hoje não estão ultrapassadas, 
sendo também reportados problemas que 
decorrem da existência de obras em curso, 
em simultâneo com o funcionamento dos 
serviços.  

A falta de instalações e de espaço para 
o funcionamento dos diversos serviços dos 
tribunais nos termos previstos, determinou, 
desde situações em que teve de haver 
deslocalizações de instâncias para outros 
municípios, até à instalação de serviços e 
magistrados em módulos provisórios 
(contentores) sem condições minimamente 
dignas de trabalho, até ao 
redimensionamento e adaptação de outros 
espaços existentes em gabinetes, salas de 
audiência, etc. 

Na maioria das comarcas persiste a 
necessidade de realização de obras 
estruturais nos edifícios que existem ou de 
construção/adaptação de novos edifícios 
que permitam acolher os serviços nos 
termos previstos na nova orgânica 
judiciária.  

Um dos principais constrangimentos 
reportados, de uma forma geral, é a da falta 
de salas de audiências, mas também é 
referida a falta de gabinetes, salas de 
testemunhas, espaços de arquivo, 
estacionamento; etc. 

Transversal a todas as comarcas é 
também a menção a problemas 
relacionados com a degradação dos 
edifícios existentes, a exigir a sua reparação 
e manutenção, do que se destaca, por serem 
apontados generalizadamente: infiltrações; 
pinturas; wc inviáveis; janelas e estores; 
portas; instalação eléctrica; rede 
informática. É sugerida a possibilidade de 
contratualização da prestação de serviços 
de manutenção e pequenas reparações em 
cada comarca, em forma de avença. 

No que se refere aos equipamentos é 
referida de um modo geral a falta de 
equipamentos de climatização/ar 
condicionado em muitos edifícios; 
segurança- alarmes; equipamento 
informático- sendo muitos os que são 

antigos e estão obsoletos; telefones nas 
salas de audiência; equipamento áudio e de 
vídeo-conferência; equipamentos 
multifunções- impressora, fotocopiadora, 
digitalizador; extintores.  

É apontada, muitas vezes, não só a falta 
de equipamento mas também a falta da sua 
manutenção.  

Também são referidas, de uma forma 
generalizada, as seguintes faltas: segurança 
nos edifícios; acessibilidades para pessoas 
de mobilidade reduzida; limpeza deficiente. 

A maioria das comarcas aponta também 
a falta de veículo automóvel necessário 
para o transporte de pessoas e processos em 
face das dimensões das comarcas, sendo 
que em alguns casos em que o veículo 
existe é muito antigo. 

Conclusão:  

A concentração de serviços imposta 
pela nova organização judiciária veio a 
criar, de uma forma quase generalizada, 
graves problemas de espaço e de 
insuficiência de instalações que, em alguns 
casos, não terão sido sequer equacionadas, 
determinando muitas anomalias no 
funcionamento dos tribunais, que ainda 
hoje não estão ultrapassadas. 

É necessária a realização de obras 
estruturais em muitos edifícios, bem como 
a construção/adaptação de novos edifícios 
que permitam acolher os serviços nos 
termos previstos na nova orgânica 
judiciária.  

De uma forma geral os edifícios dos 
tribunais estão também a exigir 
intervenções de reparação e manutenção, 
verificando-se também carências de 
equipamentos diversos. 

 

6. Movimento processual 

Os dados estatísticos referentes à 
actividade processual dos Tribunais 
Judiciais de Comarca, comunicados pelos 
respectivos Juízes Presidentes não se 
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mostram fiáveis pelos mais diversos 
motivos, designadamente: 

- em razão de sofrerem ainda da 
contaminação de alguns dos erros que 
conduziram à longa inoperacionalidade da 
plataforma informática "Citius" – a partir 
da qual todos os dados estatísticos 
comunicados foram recolhidos – e porque 
traduzem ainda, de forma indesejável, 
muitas das operações de transição 
processual – com particulares reflexos nos 
dados relativos aos “processos entrados”, 
inflacionados por processos já pendentes na 
antiga estrutura judiciária que, 
erroneamente, são considerados na 
plataforma informática como entrados em 
juízo após 1 de Setembro de 2014; 

 - em razão de terem sido recolhidos 
com referência a um período temporal 
diverso. Quanto ao período de tempo que 
abrangem: o período considerado para a 
recolha de dados referenciando alguns 
relatórios é entre 1 de Setembro de 2014 e 
28 de Fevereiro de 2015, noutros é o 
período compreendido entre 1 de Janeiro e 
28 de Fevereiro de 2015 e noutros ainda são 
considerados períodos ligeiramente 
diversos destes; 

- em razão de terem sido recolhidos de 
modo diverso, no que respeita ao critério da 
recolha dos dados. Nas “classes estatísticas” 
que se elegeram para a recolha, alguns dos 
relatórios elegem a “estatística de 
secretaria” - todos os processos pendentes 
na secretaria judicial ainda que neles já 
tivesse sido proferida “decisão final”; outros 
ponderam a “estatística oficial” - apenas os 
processos pendentes que não continham 
ainda “decisão final”; outros ainda não dão 
indicação sobre as “classe(s) estatística(s)” 
consideradas;  

- O registo apresentado em 
determinadas situações, não se afigura 
verosímil. Como exemplo, em alguns casos, 
o número de “processos findos” é irrealista, 
muito provavelmente como consequência, 
de terem transitado como pendentes para 
as unidades orgânicas das novas comarcas, 
processos que já se encontravam “findos”.  

Todos estes factores impedem uma 
análise, absoluta e comparativa, rigorosa e 
útil dos dados estatísticos comunicados e 
colocam em causa a validade e utilidade das 
análises realizadas nos relatórios semestrais 
com assento nesses mesmos dados, 
concretamente no tocante às taxas de 
congestão, resolução, recuperação e 
litigância indicadas naqueles relatórios. 

A primeira conclusão a retirar será, 
assim, que só com dados estatísticos 
fidedignos e recolhidos com referência a 
critérios uniformes será possível proceder a 
uma análise estatística do movimento 
processual que se regista em cada um e na 
generalidade dos Tribunais Judiciais de 
Comarca, sendo imperioso, por um lado, que 
se proceda à estabilização completa e 
definitiva dos dados registados na 
plataforma informática “Citius” (bem como 
dos critérios objectivos, aplicáveis a todos 
os tribunais, sobre o que deve ser registado 
como “processo entrado” e sobre o 
momento em que deve ser considerado 
“processo findo”) e, por outro lado, que se 
proceda à recolha e ao tratamentos 
daqueles dados tendo por base critérios 
uniformes.  

Todavia, sem permitirem a análise que 
seria desejável, os dados estatísticos 
comunicados, a par de outros recolhidos 
pelo Conselho Superior da Magistratura, 
referentes à actividade processual registada 
nos Tribunais Judiciais de Comarca, durante 
o período que mediou entre o dia 1 de 
Outubro de 2014 e 31 de Janeiro de 2015, 
que padecem, em parte, de idênticos 
problemas fidedignidade em virtude de 
terem sido recolhidos a partir da plataforma 
informática “Citius”) revelam tendências 
que, preventivamente, importa não 
escamotear totalmente. 

 

Conclusão: 

Os dados estatísticos disponíveis 
evidenciam, em termos gerais, que: 
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 Em 31 de Janeiro ainda não 
estavam concluídas as operações de 
transição de processos dos tribunais 
extintos para as correspondentes secções 
dos tribunais criados pela LOSJ; 

 Parte significativa dos processos 
pendentes em 31 de Agosto de 2014 
transitaram ulteriormente, contribuindo 
assim para o inflacionar do item “processos 
entrados”; 

 Na generalidade das secções, o 
número de processos pendentes no final do 
referido período mostrou-se superior à 
soma dos processos que se encontravam 
pendentes no início com os que deram 
entrada no entretanto. Este fenómeno foi 
mais notório nas secções de competência 
especializada das instâncias centrais, como 
sejam as de família e menores, trabalho, 
comércio e execução; 

 As maiores cargas processuais ter-
se-ão verificado nas secções de execução, 
onde a média rondou os 15 000 a 20 000 
processos por juiz, fenómeno que já era 
expectável em face da opção, assumida na 
nova estrutura judiciária, de se proceder à 
centralização dos processos executivos em 
secções de instância central, só atenuado 
com o destacamento de juízes auxiliares; 

 Na maioria das secções do 
comércio verificaram-se, também, elevadas 
pendências; 

 Nas secções de família e menores 
coexistiram situações em que o número de 
processos pendentes por juiz atingiu níveis 
elevados, em alguns casos superiores a 
1200, com outras em que esse número se 
mostrou um pouco menos elevado, próximo 
dos 800; 

 Nas instâncias centrais, verificou-
se uma grande oscilação na pendência das 
secções cíveis e criminais, com um 
assinalável número de “processos entrados”, 
quase sempre muito superiores aos 
processos findos, o que será 
inequivocamente influência dos termos em 
foram realizadas as operações de transição, 

situando-se a pendência das secções cíveis, 
em regra, próximo dos 200 processos por 
juiz e, nas secções criminais, próximo dos 
70 processos por juiz. 

 Nas secções das instâncias locais, 
em especial nas cíveis, verificou-se um 
maior equilíbrio entre o número de 
processos findos e entrados, com reflexos 
na pendência que, em alguns casos, 
diminuiu ligeiramente. 

Estes aspectos, meramente indiciários 
em virtude das reservas já acima expressas 
sobre os dados estatísticos em que 
repousam, serão, em qualquer caso, 
considerados, com o valor que possuem e 
em conjunto com todas as demais fontes de 
informação e elementos relevantes à 
disposição do Conselho Superior da 
Magistratura, na ponderação a realizar 
sobre a afectação de recursos humanos a 
cada um dos Tribunais Judiciais de 
Comarca. 

 

6. Plano de actividades 

a) Execução 

b) Dificuldades e vantagens 

 

No semestre decorrido, por ser o 
primeiro, não houve execução de um plano 
de actividades previamente elaborado. 

A actividade exercida centrou-se na 
implementação da reforma com a 
transferência dos processos e a 
acomodação dos serviços e a preocupação 
de ultrapassar os constrangimentos 
causados, designadamente com o colapso 
do sistema informático e a falta de 
instalações e de recursos humanos 

 

Conclusão:   

Por ser o primeiro semestre não houve 
plano de actividades a seguir, que possa ser 
apreciado na sua execução. 

 



ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIÁRIO 

 
Boletim Informativo CSM | s5 #1 fev16 | 289 

I. A REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

1. A Reorganização Judiciária operada 
pelas leis de organização do sistema 
judiciário do século XXI indica como pilares 
de renovação a modificação da inserção 
territorial dos tribunais, a especialização 
das jurisdições e a instituição de um novo 
modelo de gestão.  

2. O novo modelo de gestão assenta 
num propósito de descentralização, 
concentração e gestão integrada e de 
proximidade que encontra a sua expressão 
na instituição de órgãos de gestão em cada 
comarca. 

De entre eles avulta a instituição de 
uma presidência, exercida necessariamente 
por um juiz, com competências de 
orientação genérica do administrador 
judiciário no exercício das competências 
deste, tanto próprias como delegadas, de 
promoção e coordenação do planeamento 
do trabalho nas unidades orgânicas, em 
articulação com os demais juízes, da 
indicação de pontos de estrangulamento, de 
promoção de acrescida especialização das 
unidades de processos, de afetação de 
processos, de reafectação de juízes, de 
acumulação de funções ou de colocação de 
juízes do quadro complementar, de 
implementação de métodos de trabalho e 
objetivos mensuráveis em cada unidade 
orgânica. 

3. O sistema de gestão é legalmente 
proposto num contexto de gestão 
estratégica, mediante a definição de 
objetivos e a avaliação do seu cumprimento, 
tendo como critério a qualidade do serviço 
de justiça que implica a centralidade da 
missão constitucional dos tribunais no 
Estado de Direito e a definição de uma visão 
da melhoria do sistema de justiça, no curto, 
médio e longo prazo, pelo aprofundamento 
dos valores que o caracterizam. 

Neste ambiente são definidos os 
objetivos estratégicos e, em alinhamento 
com eles, os objetivos processuais.   

4. Por despacho de 19 de junho de 2013, 
de Sua Excelência a Senhora Ministra da 
Justiça, foi criado um grupo de trabalho, em 
que o Conselho Superior da Magistratura 
está representado, para acompanhamento 
da implementação da reorganização 
judiciária que, entre outras áreas de 
reflexão, se destinava ao estabelecimento 
dos guiões orientadores da definição dos 
objetivos estratégicos. 

Em cumprimento dessa missão e na 
específica área mencionada, o grupo de 
trabalho considerou propor como grandes 
temas de organização da definição de 
objetivos estratégicos os seguintes: 

 Gestão e Organização dos Tribunais 
(Instalação, organização e modelo gestão 
da comarca) 

Autoria:  

Ana de Azeredo Coelho, Juíza de Direito e Chefe de Gabinete do GAVPM 

Maria Inês Moura, Juíza de Direito e Adjunta do GAVPM  

Data: 16-02-2015 
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 Simplificação, Celeridade e 
Qualidade (Promover a tomada de decisões 
“equitativas” em prazo razoável - Melhorar 
o tempo de resolução dos processos) 

 Satisfação do Serviço (Promover o 
acesso ao Direito e à Justiça: atendimento; 
acessibilidades do edificado; sinalética; 
compreensão dos atos enquanto 
participantes e/ou destinatários; condições 
das instalações; desenvolver a comunicação 
externa) 

 Simplificação de procedimentos 
(Racionalizar, padronizar e simplificar 
procedimentos e rotinas) 

 Redução da pendência 

 Recursos Orçamentais, técnicos e 
humanos  

 Eficiência operacional (Produtividade 
por Magistrado, por Unidade Orgânica, por 
Funcionário e carga processual por recursos 
humanos afetos) 

Foi ainda proposto um conjunto de 
objetivos operacionais de desenvolvimento 
dos estratégicos e os respetivos indicadores 
de medida, dependentes em larga medida 
de desenvolvimentos do sistema 
informático. 

 

II. CALENDÁRIO E ÂMBITO DA 
FIXAÇÃO DE OBJETIVOS 

1. O artigo 90.º, da Lei 62/2013, de 26 
de agosto (LOSJ), estatui: 

«1 - O Conselho Superior da 
Magistratura e o Procurador-Geral da 
República, em articulação com o membro do 
Governo responsável pela área da justiça, 
estabelecem, no âmbito das respetivas 
competências, objetivos estratégicos para o 
desempenho dos tribunais judiciais de 
primeira instância para o triénio 
subsequente. 

2 - As entidades referidas no número 
anterior articulam, até 31 de maio, os 
objetivos estratégicos para o ano judicial 
subsequente para o conjunto dos tribunais 
judiciais de primeira instância, ponderando 
os meios afetos, a adequação entre os 
valores de referência processual 
estabelecidos e os resultados registados em 
cada tribunal». 

Por seu turno, o artigo 91.º, n.ºs 1 e 2, da 
LOSJ, determinam: 

«1 -Tendo em conta os resultados 
obtidos no ano anterior e os objetivos 
estratégicos formulados para o ano 
subsequente, o presidente do tribunal e o 
magistrado do Ministério Público 
coordenador, ouvido o administrador 
judiciário, articulam propostas para os 
objetivos processuais da comarca e dos 
tribunais de competência territorial 
alargada, ali sediados, para o ano 
subsequente. 

 2 - As propostas a que se refere o 
número anterior são apresentadas, até 30 de 
junho de cada ano, respetivamente ao 
Conselho Superior da Magistratura e ao 
Procurador-Geral da República, para 
homologação até 31 de agosto». 

 

2. Em cumprimento das normas citadas 
urge estabelecer até 31 de maio de 2015 os 
objetivos estratégicos para o próximo 
triénio e em desagregação dos mesmos os 
objetivos estratégicos para o ano judicial de 
2015/2016. Em alinhamento com os 
objetivos estratégicos definidos, devem ser 
apresentadas as propostas de objetivos 
processuais até 30 de junho de 2015, para 
homologação até 31 de agosto de 2015. 

 

3. O primeiro nível de fixação de 
objetivos, em que intervêm os órgãos de 
gestão e disciplina das magistraturas e o 
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membro do Governo responsável pela área 
da Justiça, reporta-se ao desempenho dos 
tribunais. 

A atividade própria dos tribunais não se 
limita à atividade jurisdicional do juiz, antes 
abrange também a estrutura administrativa 
na qual aquela se exerce e que a apoia. Ou 
seja, toda a atividade dos tribunais judiciais 
de primeira instância deve ser enquadrada 
na definição de objetivos estratégicos a que 
alude o artigo 90.º, n.º 1, da LOSJ. 

A natureza das atividades abrangidas 
determina o enquadramento necessário, na 
fixação de objetivos, da própria atividade 
dos serviços da administração central do 
Estado que gerem os tribunais na afetação 
de recursos. 

Em suma, os objetivos estratégicos 
abrangem, para além de toda a atividade 
dos tribunais judiciais, a atividade de gestão 
do sistema de justiça e de afetação de 
recursos numa dupla vertente: a 
consideração dos recursos efetivamente 
afetos e a indicação dos recursos 
indispensáveis e do faseamento da sua 
obtenção. 

No que se refere aos objetivos anuais, a 
norma do artigo 90.º, n.º 2, da LOSJ 
estabelece o alinhamento com a definição 
trienal, a ponderação dos meios afetos e a 
adequação entre os valores de referência 
processual e os resultados registados em 
cada tribunal. 

Numa primeira abordagem dir-se-ia que 
a referência a objetivos estratégicos anuais 
se reduz aos objetivos processuais, vista a 
menção dos resultados obtidos em relação 
com os valores de referência processual. 

Todavia, a conexão entre os objetivos 
estratégicos anuais e os valores de 
referência processual não se destina a 
restringir o âmbito dos objetivos 
estratégicos, mas a definir-lhe o sentido: a 
atividade processual entendida como o core 

business dos tribunais, melhor dizendo a 
atividade jurisdicional de administração da 
justiça. O seu âmbito global é assim 
idêntico ao dos objetivos trienais. 

A norma dá-nos ainda indicação de que 
a definição dos valores de referência 
processual é seguramente uma atividade 
prévia e um inelutável objetivo estratégico 
a cumprir nos termos do artigo 90.º, n.º 1, 
da LOSJ. No entanto, faz depender a sua 
fixação da ponderação dos resultados 
registados em cada tribunal no ano 
anterior. 

Tendo em atenção a mudança das 
competências materiais e territoriais dos 
tribunais, esta ponderação impõe um 
período de consolidação de resultados 
quantitativos que não é ainda possível para 
o ano de 2015/2016. 

 

4. A definição de objetivos 
particulariza-se em cada comarca mediante 
a proposta de objetivos processuais anuais 
a apresentar nos termos do mencionado 
artigo 91.º da LOSJ. 

O necessário alinhamento dos objetivos 
da comarca com os objetivos estratégicos 
globais indica que a enumeração de 
objetivos quantitativos não constitui 
restrição de âmbito. 

 

5. Para além da proposta relativa aos 
objetivos globais da comarca, o artigo 94.º, 
n.º 4, alínea a), da LOSJ, determina que, em 
observância do disposto nos artigos 90.º e 
91.º, o presidente da comarca deve 
«implementar métodos de trabalho e 
objetivos mensuráveis para cada unidade 
orgânica». 

Tendo em atenção a diferença de 
funções, dimensão e características 
concretas das diversas unidades orgânicas 
que compõem a secretaria do tribunal, deve 
nelas repercutir-se diferenciadamente a 
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concretização dos objetivos definidos e do 
tempo da sua realização, a enunciação das 
ações a empreender e a definição dos 
critérios de medida que permitam a 
avaliação de cumprimento. 

 

6. O procedimento de formação da 
proposta dos juízes presidentes deve 
envolver um reconhecimento da situação 
específica da unidade orgânica, a sua 
análise à luz dos objetivos globais da 
comarca alinhados com os objetivos 
estratégicos do sistema de Justiça, a 
enunciação das metas a atingir, das ações a 
empreender, sua concretização no tempo e 
a definição dos indicadores de medida. 

O reconhecimento da situação deve 
fazer-se com a participação dos diversos 
elementos da unidade orgânica, sob a 
orientação do respetivo juiz e do juiz 
presidente, constituindo útil instrumento as 
reuniões de planeamento a que alude o 
artigo 94.º, n.º 2, alínea c), da LOSJ, que 
podem envolver, juízes, funcionários, juízes 
e funcionários, de modo a permitir o 
conhecimento direto dos problemas, o 
diagnóstico das causas e a intervenção dos 
diferentes decisores. 

 

III. PROPOSTA BASE DE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS TRIENAIS E ANUAIS 

 

1. A definição de objetivos para o 
sistema de justiça impõe se considere a 
missão dos tribunais de administrar a 
justiça em nome do Povo, se defina como 
finalidade a construção de um sistema 
judiciário reconhecido pelos cidadãos como 
independente, eficiente e justo, e se atente 
em que o sistema de justiça assenta nos 
valores fundamentais da obediência à 
Constituição e à lei, da independência do 
poder judicial no exercício da atividade 
jurisdicional como garante da 

imparcialidade na administração da justiça, 
do acesso ao direito e ao juiz, da igualdade 
de tratamento concedida a todos os 
cidadãos, do dever de prestação de contas 
relativamente à utilização eficiente dos 
recursos públicos. 

Tendo em atenção o exposto o Conselho 
Superior da Magistratura propõe se definam 
como estratégicos para o triénio de 2015 a 
2018 os seguintes objetivos: 

 Implementar efetivamente o novo 
modelo de Gestão e Organização dos 
Tribunais 

 Prover o sistema de Justiça dos meios 
indispensáveis ao cumprimento da sua 
missão 

 Melhorar o tempo de resolução dos 
processos 

 Racionalizar, padronizar e simplificar 
procedimentos e rotinas 

 Promover o acesso ao Direito e à 
Justiça 

 Promover a transparência na 
administração da Justiça 

 

2. Em alinhamento com tais objetivos 
estratégicos trienais o Conselho Superior da 
Magistratura propõe se definam os 
seguintes objetivos estratégicos para o ano 
de 2015/2016: 

- Implementar efetivamente o novo 
modelo de Gestão e Organização dos 
Tribunais (trienal) 

 Desenvolver uma cultura 
organizacional de reflexão sobre o serviço 
prestado e de planeamento das ações a 
empreender 

 Definir ao nível de cada unidade 
orgânica metas a atingir e ações a 
empreender em alinhamento com os 
objetivos traçados 
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 Avaliar internamente o 
cumprimento dos objetivos e metas 

 

- Prover o sistema de Justiça dos meios 
indispensáveis ao cumprimento da sua 
missão (trienal) 

 Atribuir a cada comarca os meios 
indispensáveis à deslocação de processos e 
pessoas  

 Definir a ratio entre salas de 
audiências e juiz em cada jurisdição e 
analisar a realidade de cada comarca a essa 
luz 

 Contratar os oficiais de justiça e 
assistentes operacionais indispensáveis aos 
tribunais 

 Qualificar os recursos humanos 
em articulação com os órgãos de gestão de 
cada comarca e com os objetivos definidos 

 

- Melhorar o tempo de resolução dos 
processos (trienal) 

 Definir regras dos movimentos dos 
oficiais de justiça que permitam ajustar a 
sua colocação ao movimento processual de 
cada comarca 

 Atribuir recursos humanos às 
comarcas que permitam cumprir o disposto 
no artigo 33.º, n.º 2, do RLOSJ 

- Racionalizar, padronizar e simplificar 
procedimentos e rotinas (trienal) 

 Elaborar manuais de boas práticas 
processuais para as secretarias 

 Desenvolver automatismos do 
sistema CITIUS, em articulação estreita com 
os utilizadores 

 Estabelecer um adequado sistema 
de ordens ou orientações de serviço em 
cada comarca 

 

- Promover o acesso ao Direito e à 
Justiça (trienal) 

 Monitorizar as consequências da 
nova definição territorial 

 Promover a operacionalidade 
multifacetada das secções de proximidade 

- Promover a transparência na 
administração da Justiça (trienal) 

 Instalar as páginas web de cada 
comarca 

 Monitorizar o funcionamento dos 
Conselhos Consultivos 

 Estabelecer regras de 
comunicação com a imprensa 

A proposta de fixação de objetivos 
estratégicos deverá ser testada na realidade 
dos tribunais muito ganhando com a 
participação alargada dos juízes. É assim 
essencial colocar o enunciado base a que se 
chegou a discussão. 

 

3. Na circunstância atual há que ter em 
atenção que inexistem dados de referência 
pelo motivo mesmo da reorganização 
judiciária, não permitindo na maioria dos 
casos uma ponderação do movimento 
processual precedente a que a norma apela. 

Há ainda que considerar a atual 
inexistência de dados estatísticos, em 
decorrência da falência do sistema CITIUS e 
da sua ligação à recolha estatística. 

A fixação de objetivos processuais 
impõe um conhecimento detalhado da 
situação dos tribunais judiciais de primeira 
instância que beneficiará de uma atividade 
dos juízes presidentes de comarca dirigida à 
clara perceção da situação das unidades 
processuais, segundo critérios que não 
difiram de comarca para comarca.  

A definição de um modelo padrão de 
relatório semestral por despacho do Ex.mo 
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Senhor Conselheiro Vice-Presidente 
prossegue tal finalidade. 

O conhecimento que for possível obter 
por esta via é da maior importância 
enquanto suporte da homologação das 
propostas de objetivos processuais pelo 
Conselho Superior da Magistratura e da 
atividade de gestão processual nas 
comarcas, devendo ser constituído um 
grupo de trabalho para análise dos 
mencionados relatórios (os quais serão 
entregues no decurso do mês de março). 

A fixação dos objetivos processuais é 
um ponto fulcral da gestão processual que 
compete aos juízes presidentes que, pelo 
seu relevo, deve seguir critérios de 
alinhamento com os objetivos estratégicos 
e de uniformidade nas comarcas. 

Esta realidade implica uma atividade de 
apoio que apenas o Conselho Superior da 
Magistratura pode proporcionar e que é 
urgente desenvolver, de modo a possibilitar 
uma atuação consistente e coerente, a 
habilitar o Conselho Superior da 
Magistratura com os dados necessários e a 
permitir o cumprimento dos prazos 
indicados. Do mesmo passo, permite se vá 
formando uma cultura de planeamento, de 
análise dos resultados e de afetação 
recursos. 

A natureza desta preparação determina 
seja útil que a mesma se estenda aos juízes 
coordenadores e, bem assim, a todos os 
juízes da comarca, sem excluir os 
administradores judiciários ou os titulares 
de outros cargos de chefia quando os juízes 
presidentes entendam útil a sua 
participação.  

Esta preparação deverá incidir sobre o 
âmbito, conteúdo e procedimento da 
fixação de objetivos processuais com o 
conteúdo e cronograma que se fazem 
constar dos capítulos seguintes. 

 IV. PREPARAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS PROCESSUAIS 

1. O processo de preparação da fixação 
de objetivos processuais aconselha que as 
reuniões decorram em cada comarca. 

A necessidade de harmonização 
determina que esta preparação decorra sob 
orientação dos Ex.mos Senhores Vogais 
Juízes de primeira instância e coordenação 
do GAVPM. 

 

2. A ausência de dados estatísticos para 
além dos que empiricamente são 
conhecidos dos juízes e funcionários, 
determina se considere especialmente 
pertinente ter em atenção as seguintes 
etapas: 

 Conhecimento da realidade (com 
análise da estrutura de pendências, pontos 
críticos e recursos disponíveis). 

 Definição das prioridades  

 Planeamento da execução 

 Avaliação do cumprimento 

 

3. Nestes termos, a base de trabalho 
para a preparação a realizar nas comarcas 
terá como princípio a proposta do Conselho 
Superior da Magistratura para debate e 
definição dos objetivos estratégicos, quer 
para o triénio 2015/2018, quer para o ano 
2015/2016, referida supra.  

Ter-se-á em consideração que a 
prossecução destes objetivos impõe uma 
absoluta necessidade de planeamento aos 
diversos intervenientes, numa atuação que, 
na vertente administrativa e organizativa, 
supõe um trabalho de “equipa” e uma 
articulação entre todos na gestão.  

A realidade dos tribunais sofre uma 
mudança significativa com a reforma 
implementada. Não existe mais um juiz em 
cada tribunal com a “sua” secção de 
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processos e os “seus” processos, mas um juiz 
inserido numa organização na qual exerce a 
jurisdição como titular de um órgão de 
soberania com inteira independência 
interna e externa mas em cooperação.  

O planeamento apresenta-se assim 
como um vetor essencial com vista à 
organização e gestão, no caminho da 
prossecução dos objetivos, e assenta no 
conhecimento circunstanciado da realidade 
que permite detetar as boas práticas e os 
pontos críticos, bem como afetar os 
recursos disponíveis. 

Assim considerado, o planeamento 
supõe: 

a) Conhecimento da realidade 

b) Definição das metas a atingir 

c) Determinação das ações a 
empreender 

d) Concretização da atuação no tempo 

e) Avaliação do cumprimento 

Como questão prévia há que considerar 
a necessidade primeira de se definir e 
estabelecer procedimentos no 
relacionamento do Juiz Presidente com os 
Juízes Coordenadores, com os Juízes 
titulares, com o magistrado do Ministério 
Público Coordenador, com o Administrador 
Judicial, com as chefias das unidades 
orgânicas, com os funcionários e com o 
Conselho de Consultivo, com vista a esse 
mesmo planeamento.  

Neste âmbito as reuniões de 
planeamento, com ordens de trabalho pré-
estabelecidas e divulgadas e posteriormente 
documentadas, constituem um primeiro 
instrumento de gestão.  

Na preparação imediata, interessa 
considerar sobretudo os objetivos que se 
dirigem à atividade: 

1- Do tribunal de comarca como um 
todo 

a) Implementação de boas práticas 

b) Aproximação do tribunal do 
cidadão:   

 Informação 

 Transparência 

 Publicidade das decisões 

 Aproveitamento das secções de 
proximidade 

2- Das jurisdições na sua especificidade 

a) Orientações de serviço 

b) Provimentos 

3- De cada uma das unidades orgânicas 

Avaliação da situação com subsequente 
planeamento da atividade de cada unidade 
orgânica, com a implementação de métodos 
de trabalho e objetivos mensuráveis, nas 
seguintes dimensões: 

a) Recursos humanos e 
equipamentos 

b) Pendência processual  

 quanto à espécie de processos  

 quanto à duração dos processos 
com identificação do peso dos processos 
mais antigos  

c) Tramitação dos processos 

 Secção de processos 

 Identificação do tipo de trabalho 
que se encontra atrasado: 

 Papel (junção e tratamento) 

 Atos (oficiosidades, 
conclusões/vistas, diligências, prazos 
incluindo especialmente nestes os de 
cumprimento dos despachos, elaboração de 
contas, elaboração de atas e atividade de 
registo) 

 Atendimento 

 Juiz  

 Agendamento 
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 Realização e adiamento de 
diligências 

 Identificação dos atos em atraso e 
suas causas 

 

V. CRONOGRAMA DA PREPARAÇÃO  

Visando as ações de preparação nas 
comarcas sobre o âmbito, conteúdo e 
procedimento da definição de objetivos 
estratégicos e processuais a que aludem os 
artigos 90.º e 91.º da LOSJ, indica-se o 
seguinte calendário para a realização das 
reuniões, sem prejuízo da necessidade de 
eventuais alterações de pormenor a efetuar 
na execução: 

Março:  

- semana de 16 a 20: 1 dia: Setúbal 
(manhã) e Faro (tarde) 

- semana de 23 a 27: 2 dias: Évora 
(manhã) e Beja (tarde) / Santarém (manhã) 
e Leiria (tarde) 

Abril:  

- semana de 7 a 10: 1 dia: Portalegre 
(manhã) e Castelo Branco (tarde) 

- semana de 13 a 17: 2 dias com 
pernoita: Viseu (manhã) e Guarda (tarde) / 
Bragança (manhã) e Vila Real (tarde) 

- semana de 20 a 24:  2 dias: Coimbra 
(manhã) e Aveiro (tarde) / Lisboa Oeste 
(manhã) e Lisboa Norte (tarde) 

- semana de 27 a 30:  2 dias: Lisboa 
Central Criminal (manhã) e Local Criminal + 
TIC + Peq.Criminal + TEP (tarde) /Cíveis + 
Família (manhã) e Comércio + Trabalho + 
P.Intelectual(tarde). 

Maio: - semana de 4 a 8: 2 dias com 
pernoita: Porto (manhã) e Porto Este (tarde) 
/ Viana do Castelo (manhã) e Braga (tarde). 

- semana de 11 a 15: 1 dia: Lisboa 
Execuções (manhã) e Lisboa Sul do Tejo 
(tarde) 

Pela especificidade geográfica, será 
posteriormente acordado calendário e 
modo de execução para as comarcas dos 
Açores e da Madeira.  

 

IV. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Reunido em sessão plenária, o Conselho 
Superior da Magistratura delibera: 

(i) Iniciar a preparação próxima da 
definição de objetivos estratégicos e 
processuais a que aludem os artigos 90.º e 
91.º da LOSJ. 

(ii) Propor como base de debate o elenco 
de objetivos estratégicos trienais e anuais 
referido em III.1 e III.2. 

(iii) Determinar sejam realizadas ações 
de preparação nas comarcas sobre o 
âmbito, conteúdo e procedimento da 
fixação de objetivos sob orientação dos 
Ex.mos Senhores Vogais Juízes de primeira 
instância e coordenação do GAVPM, nos 
termos referidos e, IV. e V. 

(iv) Determinar seja criado um grupo de 
trabalho para análise dos relatórios 
semestrais das comarcas, a fim de analisar 
os dados deles constantes que possam ser 
pertinentes para apreciação das propostas 
de objetivos processuais pelo Conselho 
Superior da Magistratura. 

(v) Comunicar à Procuradoria-Geral da 
República e à Senhora Ministra da Justiça o 
calendário estabelecido e solicitar a 
indicação do modo e tempo da articulação 
da definição de objetivos estratégicos a 
concluir em maio. 

(vi) Determinar seja prestado apoio aos 
juízes presidentes das comarcas na 
formulação da propostas de objetivos 
processuais a apresentar até 30 de junho 
pelo grupo coordenador referido em (iii).  
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Aprovados pelo Conselho Superior da Magistratura 

Data: 26-05-2015 

 
 

 

1. GESTÃO ESTRATÉGICA NOS TRIBUNAIS JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

No preâmbulo do Decreto-Lei 49/2014, de 27 de março (RLOSJ) pode ler-se: 

«Esta reorganização [da Lei 62/2013, de 26 de agosto (LOSJ)] introduz, ademais, uma clara 
agilização na distribuição e tramitação processual, uma simplificação na afetação e 
mobilidade dos recursos humanos e uma autonomia das estruturas de gestão dos tribunais, 
que permite, entre outras, a adoção de práticas gestionárias por objetivos», esclarecendo 
adiante que «a gestão de cada tribunal judicial de primeira instância é garantida por uma 
estrutura de gestão tripartida, composta pelo presidente do tribunal, centrada na figura do juiz 
presidente, pelo magistrado do Ministério Público coordenador e pelo administrador judiciário, 
num modelo que desenvolve e aprofunda aquele que já havia merecido consenso com a 
aprovação do regime das comarcas piloto, pela Lei n.º 52/2008, de 28 de agosto». 

O legislador português optou assim pela instituição de um novo modelo de gestão que, 
nascido na gestão privada, tem já algumas décadas de experimentação no setor público e, 
concretamente, nos Judiciários de vários países. 

Prescindindo nesta sede de uma maior explicitação das necessárias transposições de 
conceitos, o modelo instituído assenta numa forma de pensamento que visa enquadrar e 
dirigir uma ação humana determinada e caracterizada (missão e valores), partindo da análise 
da situação existente e definindo a situação pretendida no futuro (visão e metas), ponderando 
os meios disponíveis (recursos), definindo as ações que permitirão, num dado tempo, 
transformar a situação existente na pretendida, e fixando os indicadores que permitam avaliar 
da medida do cumprimento (indicadores de medida). 

 
 

2. MISSÃO 

Os tribunais de comarca são órgãos de soberania a quem compete administrar a justiça 
em nome do povo - artigo 202º, nº 1, da Constituição da República Portuguesa (CRP). A 
administração da justiça enquanto função dos tribunais é exercida por juízes de direito 
independentes, inamovíveis e com regime específico de responsabilidade – artigos 203º, 215º 
e 216º, da CRP. 

Objetivos estratégicos 
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A atividade característica da organização tribunal é assim a de administração da justiça 
que cabe aos juízes de direito e se exprime na ação jurisdicional em variadas vertentes, 
nomeadamente de fiscalização da constitucionalidade, declaração e constituição de direitos, 
composição de litígios, certificação, execução coerciva, apreciação e reação penal, proteção 
de direitos, liberdades e garantias – artigos 202.º, n.º 2, e 204.º, da CRP.  

A estrutura jurisdicional global é constituída pelo conjunto dos tribunais, concretizando-
se no exercício de administração da justiça pelo órgão jurisdicional que cada juiz em funções 
constitui – artigos 209.º a 214.º, da CRP.  

 

 

3. VALORES 

Do desenho constitucional ressaltam os seguintes valores do Judiciário, a prosseguir 
também na dimensão organizativa e de gestão: 

• Independência (externa e interna) e Imparcialidade – artigo 203.º, da CRP. 

• Equidade, justiça procedimental e Igualdade – artigos 13.º e 20.º, n.º 4, da CRP. 

• Acesso ao Direito e direito ao juiz e ao advogado – artigo 20.º, n.º 1, 2 e 5, da CRP. 

• Fundamentação das decisões – artigo 205.º, n.º 1, da CRP 

• Prevalência e executoriedade das decisões – 202.º, n.º 3, e 205.º, n.º 2 e 3, da CRP. 

• Publicidade das audiências – artigo 206.º, da CRP. 

• Não retroatividade da lei penal – artigo 29.º, n.º 1 e 2, da CRP 

Valores que se concretizam em organização na: 

• Prestação de contas (accountability) relativamente à utilização eficiente dos recursos 
públicos 

• Prossecução da excelência no serviço prestado à comunidade 
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4. VISÃO 

Implementar um sistema judiciário independente, eficaz e justo e como tal reconhecido 
pelos cidadãos. 

 

 

 

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Nos termos da deliberação de 3 de março, o Conselho Superior da Magistratura propõe a 
adoção dos seguintes objetivos estratégicos para o triénio de 2015 a 2018: 

- Implementar o novo modelo de Gestão e Organização dos Tribunais 

- Prover o sistema de justiça dos meios indispensáveis ao cumprimento da sua missão 

- Melhorar o tempo de resolução dos processos 

- Racionalizar, padronizar e simplificar procedimentos e rotinas 

- Promover o acesso ao Direito e à Justiça 

- Promover a transparência na administração da Justiça 

Nos termos antes expostos quanto ao modelo de gestão estratégica, impõe-se desdobrar 
os objetivos estratégicos trienais em objetivos operacionais (2015/2016) e concretizar as 
ações, metas e indicadores de medida que a prossecução dos objetivos assim definidos impõe.   
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Objetivos estratégicos – grelha de  concretização (Conselho Superior da Magistratura) 

 

1. Consolidar efetivamente o novo modelo de Gestão e Organização dos Tribunais Judiciais 
de primeira instância 

 

Objetivos operacionais Ações 

Desenvolver uma cultura 
organizacional de reflexão 
sobre o serviço prestado e 
de planeamento das ações a 
empreender 

 

a. Promover a definição de objetivos processuais, 
ações a empreender e metas a atingir 

b. Desenvolver ações de formação junto das comarcas 
para a fixação de objetivos processuais 

c. Apoiar as presidências na formulação das propostas 
de objetivos processuais 

d. Avaliar e homologar as propostas apresentadas 
pelas presidências 

e. Promover a avaliação periódica trimestral da 
execução do cumprimento de objetivos e a correção do 
planeamento 

Definição de critérios e 
procedimentos para a 
seleção e formação de 
candidatos a juízes 
presidentes ou 
coordenadores 

a. Planeamento da definição dos critérios e do 
procedimento de seleção dos candidatos - cronograma 

b. Promoção da definição de um regulamento e 
programa de curso habilitante 

d. Promoção da definição de um programa de formação 
contínua pelo CEJ 

e. Elaboração de um programa próprio de formação 

Concretização do 
procedimento de instalação 
dos gabinetes de apoio aos 
juízes (artigo 28.º do 
Decreto-Lei 49/2014, de 27 
de março) 

Definição da composição, abertura de concurso e 
nomeação - cronograma 

Definição da articulação 
entre os Vogais de 1.ª 
instância e os Juízes 
Presidentes  

a. Definição de procedimentos 

b. Definição de critérios 
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Definição no novo 
contexto do papel e 
intervenção dos serviços de 
inspeção  

Elaboração de proposta de regulamento de inspeções 
com definição do procedimento de articulação com os 
juízes presidentes, aprovação do regulamento e de 
modelo de relatório de inspeção - cronograma 

Definição e 
normalização dos relatórios 
das comarcas 

a. Definição dos campos a preencher no modelo já 
aprovado 

b. Definição dos parâmetros da parte descritiva dos 
relatórios 

c.  Normalização dos critérios da parte analítica 

 

2. Prover o sistema de Justiça dos meios indispensáveis ao cumprimento da sua missão 

 

Objetivos operacionais Ações 

Avaliação das 
necessidades de recursos 
humanos em cada 
comarca 

a. Avaliação da situação em cada comarca tendo em 
atenção os critérios da Portaria, face às entradas e às 
pendências 

b. Avaliação da situação em cada comarca tendo em 
atenção a ratio Juiz/funcionário 

Colocação em cada 
tribunal dos juízes 
indispensáveis à 
tramitação regular dos 
processos em articulação 
com a afetação de 
magistrados do MP e de 
funcionários 

a. Definir as necessidades de colocação de juízes 

b.  Colocar os juízes efetivos e auxiliares necessários 

c. Estabelecer critérios uniformes na gestão do QC 

d. Estabelecer previamente as necessidades a satisfazer 
pela colocação de juízes auxiliares 

e. Realizar consultas mútuas com a PGR e o MJ 

Promover a definição 
e fixação dos valores de 
referência processual em 
cada jurisdição e da sua 
avaliação em 
cruzamento com os 
recursos afetos 

a. Definição dos critérios a ter em conta na fixação  

b. Avaliação dos VRP anteriormente propostos face aos 
resultados de cada comarca e de cada unidade orgânica 

c. Análise e avaliação da atividade pretérita - 
cronograma 
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3. Melhorar o tempo de resolução dos processos 

Monitorizar a 
tramitação 
processual de cada 
comarca 

a. Definir a grelha de monitorização mínima a efetuar em 
cada comarca 

b.  Estabelecer os procedimentos de análise interna       

Apreciar do 
cumprimento dos 
prazos processuais 
em primeira instância 

a. Monitorizar e avaliar a tramitação processual 

b. Definir a intervenção corretora 

Monitorizar os 
adiamentos de 
diligências 

a. Promover a gestão de salas de audiências com vista ao 
seu efetivo aproveitamento 

b. Monitorizar os estrangulamentos e apurar as suas 
causas 

c. Determinar valores mínimos de agendamento (tempo 
semanal dedicado a diligências públicas) 

Avaliar a estrutura de 
pendências segundo o 
critério da 
antiguidade em 
ordem à promoção da 
prolação de decisão 
em prazo razoável 

a. Determinar a estrutura de pendências por UO 

b. Planear a resolução dos processos com prioridade 

 

 

 

 

4. Racionalizar, padronizar e simplificar procedimentos e rotinas 

Promover a partilha de 
boas práticas e de 
uniformização de 
procedimentos nas UO 

 
Promover a elaboração de manuais de boas práticas 
processuais 

Promover a proposta 
de automatização 
informática da 
prática de atos  

 
Analisar as práticas inúteis impostas pela aplicação 
informática 
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5. Promover o acesso ao Direito e à Justiça 

Facilitar o acesso 
das populações aos 
Tribunais 

Monitorizar as consequências da nova definição territorial 

Promover a operacionalidade multifacetada das secções de 
proximidade 

Promover a realização de julgamentos/diligências nas 
instâncias locais da  área de competência territorial 

 

 

6. Reforçar a transparência na administração da justiça 

Melhorar a 
informação sobre a 
atividade de cada 
Tribunal Judicial de 
Comarca 

 

Instalar as páginas web de cada comarca 

 

Potenciar a 
intervenção do 
Conselho Consultivo 

Acompanhar a atividade dos Conselhos Consultivos 

Melhorar a 
comunicação externa 

a. Estabelecer regras de comunicação com a imprensa 

b. Promover a elaboração de planos de comunicação em 
cada comarca 
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I) INTRODUÇÃO 

A Lei da Organização do Sistema Judicial, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, 
introduziu um novo paradigma em matéria de gestão das comarcas, assente na definição de 
objetivos, tanto estratégicos como processuais, e respetiva monitorização subsequente, 
visando alcançar a máxima eficiência do sistema de justiça. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 90.º daquela Lei, o Conselho Superior da Magistratura e o 
Procurador-Geral da República, em articulação com o membro do governo responsável pela 
área da justiça, estabelecem, no âmbito das respetivas competências, objetivos estratégicos 
para o desempenho dos tribunais judiciais de primeira instância para o triénio subsequente. 

Acrescenta-se depois no n.º 2 do mesmo normativo que aquelas entidades articulam, até 
31 de maio, os objetivos estratégicos para o ano judicial subsequente para o conjunto dos 
tribunais judiciais de primeira instância, ponderando os meios afetos, a adequação entre os 
valores de referência processual estabelecidos e os resultados registados em cada tribunal. 

Os objetivos processuais são formulados tendo por base os resultados obtidos no ano 
anterior e os objetivos estratégicos aprovados para o ano seguinte, pertencendo a 
competência para o efeito ao presidente do tribunal e ao magistrado do Ministério Público 
coordenador, com sujeição a homologação por parte do Conselho Superior da Magistratura e 
da Procuradoria-Geral da República, respetivamente. 

Cumpre, pois, proceder à enunciação dos objetivos estratégicos para o triénio 2015-2018, 
bem como dos objetivos estratégicos para o ano judicial 2015-2016. 

Observando o disposto nos preceitos acima citados, o presente documento resulta da 
articulação entre o Conselho Superior da Magistratura, a Procuradoria-Geral da República e 
o Ministério da Justiça. 

Esta operacionalização assenta no enquadramento constitucional das funções do Estado, 
sendo certo que ao Ministério da Justiça incumbe dotar o sistema de justiça dos meios 
humanos, logísticos e técnicos necessários ao seu adequado funcionamento, competindo ao 
Conselho Superior da Magistratura e à Procuradoria-Geral da República a gestão de 
magistrados e a missão de acompanhamento da administração da justiça. 

Os objetivos estratégicos abrangem a atividade de gestão do sistema de justiça e de 
afetação de recursos numa dupla vertente: a consideração dos recursos efetivamente afetos 
e a indicação dos recursos indispensáveis e do faseamento da sua obtenção. Por isso, na 
fixação de objetivos cumpre ter em atenção também a própria atividade dos serviços da 
administração central do Estado que gerem os tribunais na afetação de recursos. 

Assim, determinam-se os objetivos estratégicos trienais e anuais, acordados entre todas 
as entidades, concretizando-se ações a desenvolver por cada uma, no âmbito das suas 
atribuições específicas, perspetivando-se que da conjugação de todas estas ações 
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reciprocamente complementares se alcance a desejada contínua melhoria da prestação de 
justiça.  

Estes objetivos estratégicos serão posteriormente concretizados em planos de cada uma 
das entidades e em objetivos processuais de cada uma das comarcas. 

 

II) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

PROMOVER O ACESSO AO DIREITO E À JUSTIÇA 

 Facilitar o acesso das populações aos Tribunais 

 Promover a igualdade do cidadão perante a lei 

 Promover a acessibilidade e qualidade no atendimento ao público  

 

REFORÇAR A TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

 Melhorar a informação sobre a atividade de cada Tribunal Judicial de Comarca 

 Potenciar a intervenção do Conselho Consultivo 

 Melhorar a comunicação externa  

 

MELHORAR O TEMPO DE RESOLUÇÃO DOS PROCESSOS 
 Monitorizar a tramitação processual de cada comarca  

 

RACIONALIZAR, PADRONIZAR E SIMPLIFICAR PROCEDIMENTOS E ROTINAS 
 Promover a uniformização de procedimentos e a partilha de boas práticas  
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 Promover a informatização na prática de atos processuais 

 Desenvolver automatismos do sistema Citius, em articulação estreita com os utilizadores  

 

CONSOLIDAR O NOVO MODELO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS 

 Desenvolver uma cultura organizacional de reflexão sobre o serviço prestado e de 
planeamento das ações a empreender  

 Promover a formação inicial e contínua dos órgãos de gestão  

 

PROVER O SISTEMA DE JUSTIÇA DOS MEIOS INDISPENSÁVEIS AO CUMPRIMENTO DA 
SUA MISSÃO 
 Dotar os tribunais dos recursos humanos adequados ao seu regular funcionamento  

 Colocar articuladamente em cada tribunal os recursos humanos indispensáveis à 
tramitação regular dos processos 

 Dotar os tribunais dos meios e equipamentos necessários para o desempenho da sua missão  

 Dotar os tribunais com as infraestruturas e condições necessárias ao seu eficaz 
funcionamento  

 Qualificar os recursos humanos dos tribunais em articulação com os órgãos de gestão de 
cada comarca e com os objetivos definidos  
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INTRODUÇÃO 

A reforma da organização judiciária 
instituída pela Lei 62/2013, de 26 de agosto 
(LOSJ), e pelo Decreto-Lei 49/2014, de 28 de 
março (RLOSJ), determinou a extinção de 
todos os tribunais de primeira instância e, 
em 1 de setembro de 2014, a criação e 
instalação de 23 tribunais de comarca e de 
8 tribunais de competência territorial 
alargada. 

A reforma incidiu numa redefinição 
territorial, num novo desenho de 
especialização, tendencialmente reforçada, 
e num novo modelo de gestão. 

O Conselho Superior da Magistratura 
acompanhou as diversas fases de 
implementação da nova organização 
emitindo pareceres sobre os diplomas legais 
em projeto, deliberando o necessário no 
exercício das suas competências, apoiando 
direta e quotidianamente a instalação das 
novas comarcas e dos seus órgãos de gestão 
e participando com outras entidades no 
acompanhamento da implementação da 
Reorganização Judiciária1. 

Decorridos os meses iniciais da 
instalação das novas comarcas, o Conselho 
Superior da Magistratura entendeu dever 
acrescer àquela sua constante atividade 

                                                             
1 Nomeadamente no Grupo de Trabalho para a 

Implementação da Reorganização Judiciária criado por 
despacho de Sua Excelência a Senhora Ministra da 
Justiça. 

uma perceção direta do modo como a 
implementação estava a decorrer e, bem 
assim, das dificuldades, vantagens, 
preocupações, perspetivas e opiniões dos 
juízes, sem enjeitar o utilíssimo contacto 
com outros agentes judiciários que 
efetivamente se verificou em muitas das 
visitas. 

Iniciou assim em novembro de 2014 um 
programa de visitas a todas as comarcas, 
concluído em junho de 2015, com particular 
ênfase na realização de encontros e 
reuniões com todos os juízes. 

Nestas visitas, a delegação do Conselho 
Superior da Magistratura foi sempre 
presidida pelo Senhor Conselheiro 
Presidente e sempre integrada pelo Senhor 
Conselheiro Vice-Presidente e, ainda, por 
Vogais do Conselho Superior da 
Magistratura. 

No presente relatório dá-se conta do 
calendário específico que foi cumprido 
(capítulo II), enunciam-se as principais 
questões que foram suscitadas nas 
comarcas (capítulo III), referem-se os temas 
mais referidos e as motivações invocadas 
(capítulo IV) e indicam-se as conclusões que 
podem retirar-se do conjunto das reuniões 
efetuadas (capitulo IV)2. 

2 O relatório conclui o procedimento respetivo 
registado no GAVPM, do qual consta em maior detalhe 
o calendário das visitas, e ainda, quanto às visitas de 
2015 que foram acompanhadas por membros do 

Autoria:  

Ana de Azeredo Coelho, Juíza de Direito e Chefe de Gabinete do GAVPM 

Data: 31-07-2015 
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I) CALENDÁRIO 

O calendário realizado nas deslocações 
de delegações do Conselho Superior da 
Magistratura foi o seguinte: 

 

VISITAS ÀS COMARCAS 
2014 

Novembro 
14  SANTARÉM 
27 LISBOA NORTE 

Dezembro 
5 PORTO 
11 AVEIRO 

 12 VISEU 
2015 

Janeiro 23 CASTELO BRANCO 

Fevereiro 
 

9  LISBOA margem Norte 
12 LISBOA margem Sul 
20 PORTALEGRE 

Março 
 

5 BRAGA 

13 
GUARDA (passagem na 
Covilhã) 

26 PORTO ESTE 
27 VIANA DO CASTELO 

Abril 
 

15 LEIRIA 
17 COIMBRA 
21 
a 
23 

AÇORES 

30  LISBOA OESTE 

Maio 
 

7 VILA REAL 
20 
e 
21 

MADEIRA 

25    BRAGANÇA 
28 FARO 

Junho 
 

4 SETÚBAL 
11 ÉVORA 
17    BEJA 

 

                                                             
Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente e Membros 
(GAVPM), os memoranda elaborados e os programas e 
elenco de dificuldades indicados pelos Juízes 
Presidentes do Tribunal de Comarca respetivo. 

3 Das palavras proferidas pelo Ex.mo Senhor Conselheiro 

Presidente na introdução de cada visita. 

III. QUESTÕES SUSCITADAS: 
DESCRIÇÃO 

1. Na enunciação das principais 
questões suscitadas seguir-se-á neste 
capítulo um critério puramente descritivo 
dos temas aflorados nas reuniões, 
realizadas com base na recolha das 
questões que nelas foram colocadas e no 
modo como as mesmas foram apresentadas 
pelos participantes. 

Afigura-se ser esse o método mais 
adequado à finalidade proposta para o 
programa: a recolha junto dos juízes da sua 
perceção da reorganização, das suas 
vantagens e desvantagens. 

Na verdade foi proposto o objetivo de 
permitir que a delegação do Conselho 
Superior da Magistratura se encontre com 
os Juízes e os ouça numa fase de arranque 
de uma nova organização que apenas no 
dia-a-dia pode ser testada, nomeadamente 
para refletir sobre os ajustes necessários a 
efetuar pelo Conselho Superior da 
Magistratura ou a propor a outras entidades 
quando a sua concretização não dependa do 
Conselho Superior da Magistratura3, 
concretização para a qual é indispensável 
ouvir os Colegas e saber das suas 
preocupações 4. 

A presença da delegação do Conselho 
Superior da Magistratura suscitou, 
naturalmente, que fossem manifestadas 
perspetivas ou opiniões sobre questões não 
diretamente ligadas à reorganização ou a 
ela estranhas. Na medida em que foram 
também expressão de preocupação e se 
relacionam com o exercício da judicatura, 
indicar-se-ão igualmente. 

4 Das palavras proferidas pelo Ex.mo Senhor Conselheiro 

Vice-Presidente na introdução de cada visita. 
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2. No conjunto das reuniões, 
excecionando alguns aspetos marginais, 
foram salientadas as seguintes questões 
(referenciadas por ordem alfabética): 

• Acesso aos tribunais superiores. 

• Articulação com órgãos da 
administração central: com a DGSP para a 
deslocação atempada dos presos para os 
julgamentos; com a DGAJ quanto à 
colocação de funcionários, com o IGFEJ 
quanto a funcionalidades do CITIUS. 

• Articulação com outras entidades: 
segurança social (tempestividade dos 
relatórios e necessidade de equipas 
multidisciplinares em permanência nos 
tribunais de família e menores); remessa 
dos processos de contraordenação em lotes 
para distribuição nos tribunais, 
prejudicando o normal funcionamento do 
tribunal. 

• Autonomia financeira e 
competências orçamentais do Conselho 
Superior da Magistratura (nomeadamente 
no que respeita ao processamento da 
remuneração dos juízes de primeira 
instância). 

• CITIUS: funcionamento, 
desenvolvimentos necessários, acesso às 
respetivas bases de dados, necessidade de 
um verdadeiro sistema de informação para 
os Juízes face à impossibilidade de obter 
dele informação desagregada em ordem à 
decisão. 

• Composição dos coletivos na nova 
orgânica judiciária, sobretudo na perspetiva 
da extinção dos círculos judiciais e na 
consagração do sistema de juízes privativos 
dos tribunais coletivos, prevenção geral e 
concentração dos julgamentos nas sedes de 
distrito. 

• Critérios de afetação de juízes 
auxiliares, desigualdade na afetação de 

Juízes e consequente carga processual 
diversa entre comarcas e nas comarcas. 

• Desajuste da divisão judiciária da 
comarca.. 

• Desencontro entre a divisão 
geográfica judiciária e a organização de 
outros serviços indispensáveis à justiça. 

• Distribuição geográfica dos 
tribunais e distância das populações. 
Especialização ou falta dela: vantagens e 
inconvenientes . 

• Escassez de oficiais de justiça e, 
genericamente, de funcionários; má 
distribuição de oficiais de justiça pela DGAJ; 
necessidade de formação. 

• Estatísticas: dados estatísticos 
pouco fidedignos em resultado da migração 
e inexistência de dados estatísticos 
específicos de apoio à gestão processual. 

• Falta de magistrados do MP afetos 
a funções de representação. 

• Formação à distância e formação 
contínua dos juízes. 

• Inadequação de quadros de juízes 
e funcionários. 

• Independência dos Juízes e modelo 
de gestão. 

• Inspeções: especialização; 
articulação com a nova orgânica e 
nomeadamente com o Juiz Presidente do 
Tribunal de Comarca. 

• Instalações: falta de salas, de 
gabinetes, inadequação, insuficiência face a 
novas competências, obras após a 
instalação e inutilização, pela 
concentração, de edifícios de tribunais com 
instalações muito adequadas. 

• Jurisdição de Comércio: 
dificuldades. 
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• Jurisdição de Execuções: 
dificuldades. 

• Jurisdição de Instrução criminal: 
dificuldades. 

• Objetivos: histórico da tramitação 
processual, dados estatísticos, identificação 
de problemas, objetivos dos juízes ou do 
sistema, adequação da mensurabilidade, 
cidadania, oportunidade, inexistência de 
domínio sobre os recursos, VPR 
(necessidade e critérios). 

• Provimentos: regime no novo 
modelo de gestão. 

• Relação dos juízes com o Conselho 
Superior da Magistratura e com os Juízes 
Presidentes e Coordenadores; definição e 
delimitação das diversas competências; 
intervenção regulamentar do Conselho 
Superior da Magistratura. 

• Remuneração relativa dos juízes 
das secções de competência genérica. 

• Revisão da lei da adoção sem 
consulta aos juízes ou ao CSM, apenas com 
a perspetiva da segurança social. 

• Segurança e saúde no trabalho. 

 

IV) QUESTÕES SUSCITADAS: 
DESENVOLVIMENTO 

As questões enunciadas foram 
abordadas de diferentes perspetivas de que 
se fará resumo neste ponto. 

 Acesso aos tribunais superiores 

A questão não se relaciona com a 
especificamente colocada pela 
reorganização judiciária instituída pela 
LOSJ e RLOSJ, embora se enquadre numa 
perspetiva mais lata de reforma do sistema 
de justiça. 

Foi enunciada em sede de preocupação 
pela sua interação com a independência dos 

juízes, na perspetiva de a seleção poder 
decorrer de critérios estranhos ao estrito 
exercício da judicatura, beneficiando 
critérios a ele alheios. 

 Articulação com órgãos da 
administração central. 

Foi especialmente referida a 
necessidade de articulação (i) com a DGSP 
para a deslocação atempada dos presos 
para os julgamentos, (ii) com a DGAJ quanto 
à colocação de funcionários, (iii) com o 
IGFEJ quanto a desenvolvimento de 
funcionalidades do CITIUS e dependência 
dos funcionários de apoio informático e (iv) 
com a segurança social e os serviços de 
reinserção social. 

Foi salientado pelos juízes de diversas 
comarcas a necessidade de estabelecer 
procedimentos que facilitem esta 
articulação que reputam de inteiramente 
indispensável. 

A questão do transporte dos presos foi 
amiúde suscitada, sobretudo pelos juízes 
das instâncias centrais com competência 
em matéria criminal, indicando-a como 
fator de dificuldade no decurso das 
audiências e, sobretudo, no aproveitamento 
do tempo a elas destinado. 

A situação de escassez de funcionários 
torna ainda mais relevante a necessidade de 
articulação com a DGAJ no que respeita à 
colocação de funcionários, como foi 
salientado, sublinhando que é localmente 
que são melhor percecionadas as 
necessidades. 

Também quanto ao acompanhamento 
pelos funcionários de apoio informático foi 
referida a necessidade de o mesmo ter em 
atenção as concretas necessidades das 
comarcas, não sendo adequada a sua 
dependência dos órgãos centrais, exceto 
quanto às questões técnicas. 



ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIÁRIO 

 
Boletim Informativo CSM | s5 #1 fev16 | 311 

Foi também referida a necessidade de 
articulação com outras entidades: 
segurança social (tempestividade dos 
relatórios e necessidade de equipas 
multidisciplinares em permanência nos 
tribunais de família e menores); entidades 
administrativas que processam as 
contraordenações e que remetem os 
processos em lotes para distribuição nos 
tribunais. 

Em numerosas comarcas foi referido 
que o atraso na entrega dos relatórios 
sociais é um problema de monta na 
tramitação dos processos que os exigem. 
Com graus diversos de dificuldade, algumas 
iniciativas da gestão de comarcas e de 
juízes foram ensaiadas. As razões apontadas 
são sobretudo de falta de técnicos de 
segurança social. 

 Autonomia financeira e 
competências orçamentais do Conselho 
Superior da Magistratura. 

A questão foi suscitada na perspetiva de 
se ensaiar um caminho de autonomia do 
Judiciário, encabeçado pelo Conselho 
Superior da Magistratura, face aos 
restantes poderes do estado. Esta crescente 
autonomia foi considerada como essencial 
a um modelo de gestão como o indicado 
pela LOSJ. 

Nesse contexto foi considerado 
relevante que o Conselho Superior da 
Magistratura assumisse pelo menos o 
processamento da remuneração dos juízes 
de primeira instância. Foi genericamente 
considerada necessária a transferência de 
diversas competências agora detidas pelo 
Ministério da Justiça relativas à gestão dos 
tribunais. Quanto a esta questão, foi 
também expressa preocupação com a 
indispensável dotação dos recursos 
necessários. 

 CITIUS. A preocupação com as 
questões respeitantes à plataforma 

informática de apoio à atividade dos 
tribunais foram manifestadas em todas as 
comarcas, tanto na perspetiva do seu 
funcionamento, como dos 
desenvolvimentos necessários, do acesso e 
gestão das respetivas bases de dados e, 
ainda, quanto à necessidade de um 
verdadeiro sistema de informação para os 
Juízes que auxilie na tramitação e gestão da 
informação v.g. nos megaprocessos. 

O funcionamento da plataforma 
informática foi quase sempre aflorado quer 
(i) na perspetiva das consequências do seu 
falhanço em setembro, quer (ii) na 
perspetiva da detenção das bases de dados 
e da informação processual, quer ainda (iii) 
na perspetiva do desenvolvimento das 
funcionalidades que os utilizadores têm 
como necessárias. 

Verifica-se uma genérica concordância 
em que o Conselho Superior da 
Magistratura deveria ter a gestão dos dados 
processuais e do acesso, embora também 
haja uma geral admissão de que a estrutura 
atual do Conselho Superior da Magistratura 
não acomoda por ora essa gestão. 

Por outro lado, se a plataforma é 
considerada essencial à tramitação dos 
processos, há um genérico desejo de que a 
mesma ganhe novas funcionalidades que 
facilitem a tramitação dos processos. 

Foi salientado que a plataforma CITIUS 
não é um sistema de apoio adequado à 
específica intervenção do juiz, sendo 
necessário evoluir para um verdadeiro 
sistema de informação para a decisão.  

 Composição dos tribunais 
coletivos na nova orgânica judiciária. 

A questão foi sobretudo abordada na 
perspetiva da extinção dos tribunais de 
círculo e na opção pelo sistema de juízes 
privativos, embora com incidência também 
na prevenção geral e no prejuízo que para 
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tal resulta da concentração dos 
julgamentos nas sedes de distrito. 

A questão foi colocada em duas 
situações distintas, a de instância central 
mista e a de instância central criminal. 

No caso da instância central mista a 
principal preocupação relaciona-se com a 
dualidade de jurisdições e com a falta de 
especialização ao nível das ações cíveis e 
penais de maior relevância. Foi considerado 
que tal tem consequências perniciosas para 
a jurisdição cível, dada a ocupação primária 
nos processos relativos a pessoas privadas 
da liberdade e a ocupação permanente dos 
juízes da instância central quer com a 
presidência quer integrando os coletivos 
nos processos de natureza criminal.  

Ademais é indicado como fator de 
menor rentabilidade a ocupação com a 
tramitação do expediente processual face 
ao regime de juiz de círculo que a atribuía 
aos juízos de nível idêntico às atuais 
instâncias locais (a preferência pelo regime 
de juiz de círculo surge sobretudo nas 
comarcas de interior). 

No caso da instância central criminal é 
apenas esta última dimensão que assume 
relevo. Nas comarcas com maior 
movimentação processual é indicada por 
vezes carga processual excessiva por 
alargamento da competência territorial. 

 Critérios de afetação de juízes 
auxiliares, desigualdade na afetação de 
Juízes e carga processual diversa entre 
comarcas e nas comarcas. 

É considerada da maior relevância a 
igualdade de critérios em todo o território 
quanto à colocação de juízes auxiliares e à 
definição das circunstâncias em que essa 
colocação deve ocorrer. 

Em alguns casos foi salientada a 
necessidade de determinação concreta das 
situações que se pretende debelar com a 

colocação de auxiliares, sem o que se 
verifica desperdício de recursos, 
nomeadamente por inexistência de 
funcionários em número suficiente. 

Também quanto à própria definição de 
quadros foram em algumas circunstâncias 
indicadas desigualdades, embora de forma 
empírica.   

 Desajuste da divisão judiciária da 
comarca. 

Foram indicadas diversas situações de 
desajuste face às linhas habituais de 
orientação da vida das populações 
invertidas pelas deslocações aos tribunais 
com a inerente ausência de rede de 
transportes públicos que dê resposta 
satisfatória. 

Também foram referidas situações de 
competência territorial que deveriam ser 
ajustadas, por serem demasiado extensas 
ou contraditórias. Nesta perspetiva, a 
especialização foi mencionada 
frequentemente como introduzindo fatores 
de distorção e distância não superados pela 
existência de um tribunal especializado 
(sobretudo na jurisdição de família e 
menores). 

 Desencontro entre a divisão 
geográfica judiciária e a organização de 
outros serviços indispensáveis à justiça 

Em algumas comarcas foi indicada a 
necessidade de articulação de 
competências entre os tribunais e as 
entidades e autoridades com as quais 
interagem. 

Em muitas circunstâncias a área de 
competência territorial não coincide com as 
áreas territoriais de intervenção de 
entidades como a segurança social, a 
reinserção social ou as autoridades 
policiais, o que cria dificuldades acrescidas 
na interligação. 
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 Distribuição geográfica dos 
tribunais e distância das populações. 
Especialização ou falta dela: vantagens e 
inconvenientes 

Foram referidas diversas situações em 
que a distanciação geográfica se prefigura 
como problema de acesso quer das partes 
quer de testemunhas (como já 
mencionado). 

O tempo decorrido não permite todavia 
saber se essas dificuldades constituem 
reação à mudança e desarticulação inicial, 
v.g. com meios de transporte organizados 
com centralidades diferentes, ou se vão 
manter-se como real dificuldade. 

Na jurisdição de trabalho não foram 
reportadas dificuldades nesta dimensão, por 
estar já anteriormente sedimentada a 
especialização e a territorialidade alargada. 

As situações indicadas como mais 
problemáticas foram sempre as da 
jurisdição de família e menores em que 
houve situações de indicação de clara 
preferência pela ausência de especialização 
em prol da proximidade geográfica. 

Muitos juízes presidentes tomaram 
medidas para atenuar estas dificuldades, 
nomeadamente celebrando protocolos com 
entidades externas para a deslocação das 
pessoas. 

Também a realização dos julgamentos 
nas localidades onde estão instaladas 
instâncias locais foi opção seguida por 
alguns juízes. Na generalidade, porém, foi 
salientada a dificuldade de os juízes 
assegurarem simultaneamente a 
preparação de processos para julgamento e 
o despacho de expediente com as 
deslocações. Nesse sentido, sobretudo nas 
comarcas do interior, foi defendido o 
sistema dos juízes de círculo como 
preferível ao de instâncias centrais. 

Em muitos casos, para suprir a 
dificuldade de acesso, os juízes têm 
interpretado de forma mais lata a 
possibilidade de utilização da 
videoconferência, nomeadamente a 
solicitação das partes e dos advogados. 

As situações são muito diversas nas 
comarcas do litoral com grandes cargas 
processuais, em que o modelo é de forma 
geral ajustado, e nas comarcas 
territorialmente muito extensas do interior, 
em que tem de ser analisado em 
profundidade.  

Assume particular relevância a situação 
dos tribunais de família e menores das 
instâncias centrais de comarcas de 
extensão geográfica alargada, no interior 
das Beiras, de Trás-os-Montes, do Alentejo, 
ou de descontinuidade territorial, como nos 
Açores. 

Estas situações justificam ajustamentos 
em determinadas comarcas, com atribuição 
de competências às secções de instância 
local, como sucede já nalguns casos, 
quando os critérios exijam proximidade e a 
distância afaste o acesso adequado dos 
cidadãos. 

Foi salientado que na área de família e 
menores verifica-se frequentemente grande 
fragilidade emocional das pessoas, pela 
natureza dos assuntos sujeitos a tribunal, 
acrescida de grande fragilidade económica 
e social. 

De um modo geral foi sublinhado que a 
distância pode ser um obstáculo de monta 
no acesso à justiça, que tem de ser 
monitorizado com cuidado extremo a fim 
de, se necessário, serem introduzidas 
correções adaptadas à particular situação 
geográfica e sócio económica de certas 
zonas. Porém, são concordes as opiniões de 
que é cedo para balanços definitivos.  
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Foi indicado por juízes de família e 
menores que, nos casos em que seja de 
manter, a especialização dos tribunais de 
família e menores deve implicar a 
proximidade de outros serviços 
coadjuvantes da atividade dos tribunais, 
como a segurança social, as comissões de 
proteção, os serviços de perícias 
psicológicas ou a mediação, só assim se 
compreendendo a concentração distrital. 
Foi defendido que a especialização de 
jurisdições como a de família e menores 
tem essa justificação. Não basta a 
especialização do juiz.  

Por isso é considerado importante que 
se proceda rapidamente à instalação dos 
serviços coadjuvantes da atividade dos 
tribunais de família e menores, para que a 
maior dificuldade de acesso introduzida 
pela reorganização tenha como contrapeso 
favorável a multiplicidade integrada das 
abordagens e dos serviços.  

Os juízes e os presidentes têm utilizado 
medidas várias para facilitar o acesso das 
populações como o recurso à 
videoconferência, em situações em que a 
aplicação estrita da lei não o determinaria, 
os protocolos com a autoridade policial ou 
com as Câmaras Municipais para facilitar os 
transportes ou as deslocações dos juízes 
com prejuízo e sacrifício pessoal. Mas isso 
não basta e a utilização de 
videoconferência não é isenta de 
desvantagens. 

Em algumas circunstâncias, também as 
instâncias locais têm competências 
territoriais muito vastas, abrangendo vários 
concelhos, o que obriga a deslocações das 
populações ou dos juízes.  

No que respeita à especialização entre 
as jurisdições cível e criminal é quase 
unânime a consideração de que surge 
sempre como vantajosa. 

 Escassez de oficiais de justiça e, 
genericamente, de funcionários; má 
distribuição de oficiais de justiça pela 
DGAJ; necessidade de formação 

A falta de funcionários em número 
adequado foi salientada em todas as 
comarcas como a principal preocupação. 
Em muitos casos, a escassez de oficiais de 
justiça, não permite assegurar o 
funcionamento normal dos Tribunais, 
mesmo com o esforço acrescido dos 
funcionários que prolongam os horários de 
trabalho nos dias úteis e aos fins-de-
semana. 

Todos consideram que o concurso 
aberto pelo Ministério da Justiça para a 
colocação de 600 oficiais de justiça mitiga 
a situação, mas o número fixado é irrealista 
face às necessidades, que se cifrarão em 
pouco menos do triplo, tendo em atenção a 
evolução das aposentações, tanto mais 
grave quanto a idade média dos oficiais de 
justiça é muito elevada (mais de 80% acima 
dos 40 anos, mais de 40% acima dos 50 
anos, segundo estudo da DGAJ). 

Foi sempre defendido que deveria ser 
aberto novo concurso que supra as 
necessidades, sem o que será frustrada a 
reorganização judiciária ou qualquer 
esforço de melhoria do sistema de justiça. 

Verificou-se grande insistência no 
sentido de a colocação de oficiais de justiça 
ter em atenção a diferente situação de cada 
comarca e de cada núcleo municipal, sendo 
afirmado como absolutamente 
imprescindível que na sua colocação a 
administração central ouça os órgãos de 
gestão das comarcas. 

Em diversas circunstâncias foi 
mencionado o desajuste do número de 
movimentos anuais de oficiais de justiça, 
sendo defendido que deve cessar a 
multiplicidade de movimentos em cada ano 
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judicial, sem o que se torna muito difícil 
qualquer planeamento estratégico. 

 Estatísticas: dados estatísticos 
pouco fidedignos em resultado da 
migração e inexistência de dados 
específicos de apoio à gestão 

Foi sempre referenciada a situação, 
embora algumas comarcas a considerassem 
debelada ao nível da informação 
instantânea do CITIUS pela atividade de 
correção que puderam levar a cabo. 

Foi particularmente salientada a não 
migração dos dados incluídos nos detalhes 
de F7 e F4 com evidentes repercussões na 
ponderação estatística e na gestão 
processual e, reflexamente, na definição de 
objetivos.  

Em algumas comarcas os juízes 
presidentes salientaram a inexistência de 
dados específicos para a gestão. 

 Falta de magistrados do MP 
afetos a funções de representação 

A situação foi especialmente salientada 
na comarca de Setúbal, embora não 
exclusivamente. Foi dada nota de que afeta 
a realização de diligências e a atempada 
conclusão dos processos, sendo algumas 
situações de grande gravidade com 
intervenção de diversos magistrados do MP 
em diferentes sessões do julgamento de um 
mesmo processo. 

 Formação à distância e formação 
contínua dos juízes 

Pelos juízes que se encontram colocados 
fora dos grandes centros foi salientada a 
necessidade de lhes ser facultado o acesso 
a formação contínua e, simultaneamente, a 
desadequação da formação por 
videoconferência que consideram ser uma 
perda de tempo na generalidade dos casos, 
não só pelas deficientes condições de 

transmissão como pela ausência de 
interação. 

Foi salientada a necessidade de ser 
proporcionada especialização espe´cifica 
aos juízes que mudam de jurisdição. 

 Inadequação de quadros de 
funcionários 

A par da questão de ser escasso o 
número de oficiais de justiça colocados em 
todas as comarcas, embora com graus de 
incidência muito diversos, foi sublinhada a 
inadequação de quadros previstos nas 
Portarias 161/2014 e 164/2014 e a 
inadequação da colocação inicial pela DGAJ 
em setembro de 2014, na medida em que a 
colocação foi nos concretos postos de 
trabalho e não na secretaria da comarca. 

 Independência dos Juízes e 
modelo de gestão 

Em muitas comarcas foi manifestada 
preocupação quanto à repercussão do novo 
modelo de gestão na independência dos 
juízes. 

Nomeadamente, foi referido em alguns 
casos que a autonomia dos juízes não 
aumentou com a reforma, antes pelo 
contrário, a reforma em nada contribui para 
a autonomia dos juízes. 

No entanto, em outras comarcas foi 
manifestada a opinião de que a intervenção 
do juiz presidente possibilita uma gestão 
próxima e em nada afronta a 
independência.  

Foi referida a necessidade de reflexão 
sobre o que é a independência dos Juízes, 
como valor e como garantia, para que seja 
claro o que com tal se relaciona, 
nomeadamente distinguindo questões 
jurisdicionais e administrativas, embora 
admitindo que a gestão possa condicionar a 
jurisdição. 
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 Inspeções: especialização; 
articulação com a nova orgânica e 
nomeadamente quanto ao papel do Juiz 
Presidente do Tribunal de Comarca 

A questão das inspeções judiciais foi 
abundantemente abordada, em geral e na 
sua conexão com o novo modelo de gestão. 
Foi sublinhada a sua relevância, 
nomeadamente quanto à sensibilidade dos 
inspetores para estas novas questões e, 
ainda, quanto ao papel do Juiz Presidente 
do Tribunal de Comarca no âmbito das 
inspeções.  

O Conselho Superior da Magistratura foi 
questionado sobre a revisão do 
regulamento de inspeções. 

 Instalações 

Foram referenciadas com mais 
frequência situações relacionadas com falta 
de salas, de gabinetes, inadequação 
genérica, insuficiência face às novas 
competências, obras após a instalação e 
inutilização de edifícios de tribunais com 
instalações inteiramente adequadas. 

Foi dito que a inadequação das 
instalações dos tribunais é outro fator de 
risco para o êxito da reforma, na medida em 
que afeta negativamente a qualidade do 
trabalho e enfraquece, aos olhos da 
comunidade, o papel legitimador do poder 
do estado, desempenhado pelos tribunais. 

Por muitos juízes foi referido que os 
locais onde os tribunais estão instalados são 
insalubres, inseguros e indignos. Mais do 
que isso, não têm condições para acolher 
testemunhas nem advogados, são 
inadequados para garantir a segurança das 
pessoas, a serenidade das audiências e a paz 
de espírito daqueles que neles trabalham. 

A situação foi em alguns casos agravada 
por uma característica da reorganização 
judiciária em curso: a da concentração dos 
tribunais nas sedes de distrito, em muitos 

casos sem condições para os albergarem. 
Por isso, atualmente, em muitos tribunais, 
os juízes apenas podem marcar julgamentos 
em dois dias ou em um dia e meio por 
semana, por falta de salas de audiência, o 
que necessariamente prejudica a resolução 
atempada dos processos. 

 Jurisdição de Comércio 

As principais dificuldades da jurisdição 
relacionam-se com a colonização pelas 
insolvências de pessoas singulares e com a 
carga processual, sendo genericamente 
indicados como fatores do maior relevo e 
eficiência a promoção de medidas de 
facilitação através de novas 
funcionalidades da plataforma eletrónica 
ou mediante a possibilidade de acesso dos 
administradores judiciais ao CITIUS. 

Nos casos dos grandes tribunais a 
decisão das ações propriamente societárias 
corre o risco de ser gravemente prejudicada 
pelas insolvências com múltiplos processo e 
apensos de natureza urgente. 

A situação determina que nos tribunais 
de comércio com maior carga processual, os 
processos que envolvem matéria 
propriamente societária, a que a lei não 
atribua natureza urgente, vejam a sua 
tramitação prejudicada justamente nos 
tribunais especializados adequados a 
decidi-la. 

Esta questão merece ponderação séria 
quanto à distribuição de competências em 
razão da matéria entre as instâncias cíveis 
e as instâncias de comércio. 

 Jurisdição de Execuções 

No que respeita à jurisdição de 
execuções, onde a matéria se encontra 
especializada foi genericamente indicada a 
ineficiência do modelo, embora em muitos 
casos atribuída a uma afetação inadequada 
de recursos humanos (magistrados e 
funcionários), ao excesso de pendências, à 
ineficiência das instituições que tutelam os 
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agentes de execução, sendo sempre 
indicada a necessidade de distinção entre o 
que é da responsabilidade dos tribunais e o 
que é da responsabilidade de entidades 
externas.  

Em muitos casos em que a 
especialização foi introduzida pela LOSJ a 
principal dificuldade é a organização e 
conhecimento do acervo processual 
geralmente de grandes dimensões e 
diversas proveniências. A receção nas novas 
secções de execução dos processos de todos 
os antigos tribunais que integram as atuais 
comarcas bloqueou a capacidade de 
resposta. 

Há disfunções concretas que exigem 
debate urgente e um bloqueio desta 
dimensão evidenciou a densidade do 
problema. Porém, em algumas comarcas 
onde a matéria não se encontra 
especializada foi defendida a necessidade 
dessa especialização. Foi ainda suscitada a 
questão das jurisdições que mantêm 
competência executiva (v.g. laboral, 
criminal, de família e menores), sendo 
considerada inconveniente a tramitação 
conjunta, normalmente em detrimento das 
execuções. 

 Jurisdição de Instrução criminal. 
A não especialização dos atos jurisdicionais 
de inquérito e o desajuste da estrutura de 
DIAP com distribuição de competências sem 
considerar a Instância Central de Instrução 
Criminal foram os principais problemas 
apontados. 

 Definição de objetivos 
estratégicos e processuais.  Esta questão 
concitou o maior interesse, em perspetivas 
tão diversas como as da inexistência de 
histórico da tramitação processual ou de 
dados estatísticos sem fidedignidade, a 
identificação de problemas ainda 
deficitária, a consideração dos objetivos em 
relação aos juízes ou ao sistema de justiça, 

a (in)adequação da mensurabilidade à 
apreciação da qualidade da justiça, a 
cidadania, a oportunidade da fixação de 
objetivos nesta fase da reorganização, a 
inexistência de domínio sobre os recursos 
ou a necessidade de o Conselho Superior da 
Magistratura fixar os valores processuais de 
referência. 

A questão foi suscitada em todas as 
comarcas. O entendimento mais comum foi 
o da impossibilidade da fixação de objetivos 
nas atuais circunstâncias de falta de 
recursos. Foi também salientada a 
inexistência de resultados anteriores a 
ponderar e a inadequação da fixação de 
objetivos ao funcionamento dos tribunais, 
cuja atividade se não pode medir 
quantitativamente. Muitos dos juízes que se 
pronunciaram manifestaram o 
entendimento de que o Conselho Superior 
da Magistratura devia ter fixado ou devia 
fixar com brevidade os valores processuais 
de referência. 

 Provimentos: regime no novo 
modelo de gestão. Foi abundantemente 
manifestada a relevância atribuída pelos 
juízes a uma definição do regime dos 
provimentos e sua compatibilização com os 
poderes atribuídos pela lei ao juiz 
presidente, entendendo a generalidade que 
a questão deveria ser regulamentada pelo 
Conselho Superior da Magistratura, 
mantendo os juízes a competência para a 
emissão de provimentos. 

 Relação dos juízes com o 
Conselho Superior da Magistratura e com 
os Juízes Presidentes e Coordenadores. 
Também com frequência foi referido o 
entendimento de que a definição e 
delimitação das diversas competências 
(juízes presidentes e demais juízes) exige 
intervenção regulamentar do Conselho 
Superior da Magistratura. 
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 Remuneração relativa dos juízes 
das secções de competência genérica. A 
diferença entre o índice remuneratório dos 
juízes colocados em secções de 
competência genérica não desdobrada e os 
que estão colocados em secções com a 
mesma competência material mas 
especializada foi amiúde indicada como 
constituindo manifesta injustiça. Foram 
aduzidos os argumentos da especial 
dificuldade que decorre da não 
especialização e da identidade parcial de 
competência.  

 Revisão da lei da adoção sem 
consulta aos juízes ou ao CSM, apenas 
com a perspetiva da segurança social. A 
questão foi suscitada na comarca de Lisboa, 
referindo a necessidade de um debate 
alargado quanto às opções legislativas na 
matéria, incluindo necessariamente os 
magistrados. 

 Segurança e saúde no trabalho. 
As questões relacionadas com a segurança 
nos tribunais foram abundantemente 
referidas.  Em menor incidência enquanto 
questões relacionadas com a saúde e os 
espaços físicos, embora também a tal 
respeito fosse indicado em alguns casos que 
empresas privadas com as mesmas 
condições seriam forçadas a reverter a 
situação. No entanto, a principal 
preocupação incidiu na segurança 
relacionada com a interação pessoal e o 
acesso irrestrito. 

V) CONCLUSÕES 

No termo das visitas efetuadas e dentro 
do espírito das mesmas (ouvir os juízes 
sobre a implementação em concreto da 
Reorganização Judiciária), surgem como 
questões de maior relevo relacionadas com 
a Reorganização Judiciária: 

1. A escassez de oficiais de justiça e 
demais funcionários judiciais 

2. A distanciação entre os tribunais e 
as populações, especialmente na jurisdição 
de família e menores 

3. As instalações dos tribunais e a 
repercussão na duração dos processos 

4. A situação das jurisdições de 
comércio e execuções 

5.  A segurança e salubridade dos 
tribunais 

6. A compatibilização do novo modelo 
de gestão com o valor da independência dos 
tribunais e dos juízes 

7. A adequação da gestão por objetivos 
ao funcionamento dos tribunais 

8. A possibilidade da fixação de 
objetivos na atual fase da reforma 

9. O reforço das competências do 
Conselho Superior da Magistratura e a 
atribuição dos correspondentes meios 

10. A articulação com os órgãos da 
administração central e com as entidades e 
serviços coadjuvantes da ação dos tribunais 

11. A extinção do modelo de juiz de 
círculo considerado mais adequado para as 
regiões do interior 

Foram referidas ainda com frequência 
as seguintes questões alheias à concreta 
Reorganização Judiciária: 

12. A definição de critérios uniformes de 
colocação de juízes auxiliares 

13. A atualização do regime de 
inspeções judiciais e sua adaptação ao novo 
modelo de gestão 

14. A inadequação da formação à 
distância por videoconferência 

15. A necessidade de proporcionar 
formação específica aos juízes que mudam 
de jurisdição 

16. A necessidade de o acesso aos 
tribunais superiores se fundar em critérios 
que privilegiem o exercício da judicatura. 
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I) INTRODUÇÃO 

O presente relatório reporta-se à 
atividade do Grupo de Trabalho para a 
Implementação da Reorganização 
Judiciária (GTIRJ) e, em concreto, à 
atividade da representação do Conselho 
Superior da Magistratura nesse grupo de 
trabalho. 

Por despacho da Senhora Ministra da 
Justiça de 19 de Julho de 20131 foi 
constituído um grupo de trabalho com o 
objetivo de promover o adequado 
acompanhamento dos trabalhos [da 
reforma da organização judiciária] e uma 
ampla troca de informação e partilha de 
perspetivas entre os interlocutores incluindo 
um representante do gabinete do Senhor 
Secretário de Estado da Administração 
Patrimonial do Ministério da Justiça, do 
Conselho Superior da Magistratura, do 
Conselho Superior do Ministério Público, do 
Centro de Estudos Judiciários, da Direção-
Geral da Administração da Justiça, do 
Instituto de Gestão de Equipamentos da 
Justiça, IP, da Direção-Geral da Política de 
Justiça , sendo indicadas as seguintes áreas 
a ter em atenção: (i) formação; (ii) 
instalações; (iii) sistema informático; (iv) 
guiões orientadores para definição de 

                                                             
1 Constitui o Anexo I. 

objetivos estratégicos; (v) modelos de 
organização das secretarias e unidades 
processuais das comarcas e (vi) adaptação 
do sistema de gestão orçamental. 

Por despacho de Sua Excelência o 
Senhor Conselheiro Vice-Presidente do 
Conselho Superior da Magistratura, de 26 
de junho de 2013, a signatária foi nomeada 
como representante do Conselho Superior 
da Magistratura no GTIRJ. 

A representação genérica do Conselho 
Superior da Magistratura foi também 
assegurada pela então Chefe de Gabinete 
de Apoio ao Vice-Presidente e Membros do 
Conselho Superior da Magistratura, Juiz 
Desembargadora Albertina Pedroso, e, 
posteriormente, nas reuniões sectoriais que 
incidiram sobre a organização das 
secretarias judiciais contou com a 
colaboração da Vogal do Conselho Superior 
da Magistratura, Juiz de Direito Maria João 
Barata dos Santos, e nas referentes à 
adequação do sistema informático, com a 
colaboração do Adjunto do Gabinete de 
Apoio ao Vice-Presidente e Membros 
(GAVPM), Juiz de Direito Nuno de Lemos 
Jorge. Posteriormente o apoio à 
representação genérica foi assumido pela 
Adjunta do GAVPM Juiz Desembargadora 
Inês Moura. 

Relatório da Representação do CSM (16-10-2014 a 30-09-2015).  

Autoria: Ana de Azeredo Coelho, Juíza Desembargadora e representante do CSM  

no Grupo de Trabalho para a Implementação da Reorganização Judiciária 

Data: 01-10-2015 

GTIRJ 
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O Grupo de Trabalho funcionou em 
reuniões plenárias e em reuniões sectoriais 
referindo-se estas às áreas de análise de 
objetivos estratégicos e processuais, de 
organização das secretarias judiciais e de 
sistemas informáticos. 

Até 30 de setembro de 2015 realizaram-
se 41 reuniões plenárias, distribuídas no 
quadro acima reproduzido. 

No início dos trabalhos ficou 
estabelecido que não seriam elaboradas 
atas mas meros resumos das reuniões 
plenárias2.  Em julho de 2014, a fim de dar 
conta aos juízes presidentes dos tribunais 
judiciais de comarca do ocorrido nas 
reuniões plenárias, iniciou-se a elaboração 
de súmulas das mesmas por parte da 
representação do Conselho Superior da 
Magistratura, que se manteve após 
cessação da apresentação de resumos pelo 
Ministério da Justiça3. 

No presente relatório dar-se-á conta da 
atividade desenvolvida, remetendo-se para 
anexo a documentação mais relevante 
produzida no grupo de trabalho pelas 
diversas representações.  Na estrutura do 
presente relatório ter-se-ão em conta os 
temas indicados no despacho que criou o 
GTIRJ. 

                                                             
2 Constituem o Anexo II. A partir de março de 2015 

cessou a elaboração de resumos pelo MJ pelo que se 
anexam os resumos feitos pela representação do 

II) FORMAÇÃO 

A questão da formação configurava-se 
como urgente na medida em que a sua 
frequência era requisito da nomeação para 
os órgãos de gestão das comarcas.  

Pelo Diretor do Centro de Estudos 
Judiciários foi dada nota inicial (16 de 
outubro de 2013) da previsão da publicação 
do decreto regulamentar, salientando a 
necessidade de manter acompanhamento 
próximo até setembro de 2014, já com os 
órgãos de gestão instalados, a fim de 
possibilitar a formação in job. 

O Conselho Superior da Magistratura 
encareceu a necessidade de formação 
contínua (nomeadamente entre março e 
setembro de 2014) e pediu acesso à 
plataforma do curso de formação inicial a 
fim de acompanhar o seu desenrolar. 

O CEJ deu nota de diversos pedidos de 
formação à distância tendo sido consensual 
no GTIRJ posição no sentido da necessidade 
de um mínimo de sessões presenciais. 

O termo final da formação ocorreu em 
15 de fevereiro, vindo a mesma a concluir-
se em final de fevereiro com entrega, em 3 

Conselho Superior da Magistratura quanto às reuniões 
subsequentes.  

3 Constituem o Anexo III. 
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de março de 2014, dos dossiers ao Conselho 
Superior da Magistratura.  

O CSM sempre sublinhou a necessidade 
de se programar um novo curso de 
habilitação, tendo em vista a necessidade 
de frequência do mesmo pela Juiz 
Presidente da Comarca de Leiria4 e pelos 
Coordenadores em funções, e, bem assim, a 
conveniência de ir formando juízes que 
possam concorrer às presidências das 
comarcas. 

Esta posição foi secundada pelo CSMP e 
pela DGAJ indicando a necessidade 
premente de ser criada uma bolsa de 
Magistrados (Judiciais e do Ministério 
Público), bem como de Oficiais de Justiça, 
que permita a substituição dos elementos 
que constituem presentemente os Órgãos 
de Gestão.  

O Ministério da Justiça foi realizando 
contactos com o CEJ nesse sentido 
encontrando-se em preparação um novo 
curso cujo início está previsto para janeiro 
de 2016. Foram colhidos junto dos 
Conselhos elementos relativos aos 
conteúdos formativos e às modalidades da 
formação (presencial, presencial e 
descentralizada, à distância, etc.). 

Na reunião de 30 de setembro de 2015 
pelo CEJ foi dada nota da preparação do 
curso de formação de órgãos de gestão das 
comarcas que terá duas vertentes: a da 
formação inicial e a da formação contínua 
de quem se encontra em exercício de 
funções. 

O curso iniciar-se-á previsivelmente em 
Janeiro de 2016 e terá um formato idêntico 
ao anterior com ações presenciais e outras 
à distância. 

                                                             
4 Nomeada interinamente sem frequência de curso 

por ausência de candidatos habilitados com o curso. 

Relativamente a cada uma das 
entidades (Conselho Superior da 
Magistratura, PGR e DGAJ) haverá 10 vagas 
para formação inicial, havendo uma 
adicional para o Conselho Superior da 
Magistratura, reservada à Senhora Juiz 
Presidente da Comarca de Leiria. No 
entanto, os juízes presidentes que se 
encontram em funções poderão participar 
na formação em moldes a concretizar 
ulteriormente. 

Os formandos serão indicados pelas 
referidas entidades.    

A abertura do curso depende, porém, de 
despacho ministerial sendo urgente 
acautelar a prolação do mesmo, tendo o 
Gabinete do SEJ informado que iria 
assegurar-se de tal logo que recebida a 
proposta do CEJ. A duração do curso será de 
cerca de três meses e as ações presenciais 
serão sempre em Lisboa.  

Em suma, quanto ao aspeto da 
formação, o GTIRJ acompanhou o curso de 
formação inicial que teve lugar no último 
trimestre de 2013 e no primeiro mês de 
2014 e, ainda, a preparação do novo curso 
de formação inicial e contínua cujo início 
está previsto para janeiro de 2016. 

Este acompanhamento incidiu 
especificamente sobre os conteúdos 
formativos e as modalidades da formação, 
com especial relevo para a promoção da 
realização de um novo curso que se 
encontra em execução. 

III) INSTALAÇÕES 

O acompanhamento da situação dos 
tribunais no que respeita às instalações foi 
um dos assuntos de maior relevo no âmbito 
dos trabalhos do GTIRJ, tendo o Conselho 
Superior da Magistratura e o Conselho 
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Superior do Ministério Público sublinhado a 
necessidade de lhes ser facultada 
informação completa e atualizada.  

No início dos trabalhos, em outubro de 
2013, o Conselho Superior da Magistratura 
salientou desde logo a delicadeza da 
questão por condicionar 
determinantemente o funcionamento dos 
tribunais. Foi sublinhada a relevância tanto 
na dimensão da adequação das instalações 
aos fins a que estão destinadas, como na da 
conveniência de ser prestada informação 
quanto às intervenções que forem levadas a 
cabo e, também, na da necessidade de as 
obras estarem terminadas antes da 
instalação das novas comarcas.  

A respeito deste último ponto foi 
indicada a experiência das comarcas-piloto 
desaconselhando a coexistência da natural 
turbulência causada pela instalação das 
comarcas com a perturbação causada pela 
existência de obras. 

Foi desde o início afirmada a 
necessidade de prestar adequada 
informação ao CSM sobre as obras de modo 
a minimizar o impacto no funcionamento, 
sendo reportadas dificuldades ocorridas em 
algumas comarcas, nomeadamente por 
descoordenação e falta de informação 
prévia. Foi solicitado o envio ao Conselho 
Superior da Magistratura do cronograma 
das obras e o reporte atualizado do seu 
desenvolvimento5. 

Posteriormente, já na proximidade da 
instalação das comarcas e da nomeação dos 
órgãos de gestão, foi salientada a 
necessidade de compatibilizar as obras que 
ainda se mantinham em execução com o 
funcionamento dos tribunais e com os 
agendamentos e notificações, 
nomeadamente para indicação correta do 

                                                             
5 Essa informação tornou-se cada vez mais 

frequente, tendo sido remetidos ao longo do tempo 

local em que decorreriam as diligências. Foi 
constante a indicação da necessidade de 
ouvir as pessoas que trabalham nos 
tribunais intervencionados.  

Ao longo dos trabalhos foi sendo dada 
nota do estado das obras e da recuperação 
de instalações, com derrapagens várias de 
prazos e com a necessidade de instalação 
de contentores em algumas comarcas, 
alguns ainda em funcionamento neste 
momento. 

Por exemplo, na reunião de 5 de março 
de 2014 foi prestada detalhada informação 
sobre instalações, sem reparos quanto a 
dificuldades, e indicando a existência de 
soluções alternativas quanto a obras que 
não fossem concluídas, comprometendo-se 
o Ministério da Justiça a indicar com 
antecedência as mudanças aos Conselhos. 

Entre fevereiro e março de 2014 a 
indicação do Ministério da Justiça foi a de 
que o planeamento decorria como previsto, 
com nota discordante por parte do 
Conselho Superior da Magistratura 
chamando a atenção para as dificuldades e 
apresentando diversas sugestões. 

A questão da comarca de Lisboa Norte 
prefigurava-se como a mais crítica, por 
demora no concurso para fornecimento e 
montagem dos contentores, tendo mesmo 
sido admitido pelo IGFEJ estar em risco a 
possibilidade de a comarca ser instalada. 

Face ao reporte persistente de 
dificuldades várias relacionadas com as 
instalações, em 29 de maio de 2014 o 
Secretário de Estado da Justiça (SEJ) 
informou o GTIRJ de que iria solicitar aos 
Conselhos e aos Órgãos de Gestão, um 
levantamento de todas as situações e 
problemas detetados quanto a instalações6, 

remetidos diversos documentos estabelecendo o ponto 
da situação (PDS). Constituem o Anexo IV. 

6 O documento enviado constitui o Anexo V. 
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a reportar com urgência à Secretaria de 
Estado da Justiça, nas semanas seguintes. 

O CSM informou que apresentaria nesse 
prazo um dossier detalhado7, o que fez, 
baseado nas informações dos juízes 
presidentes dos tribunais judiciais de 
comarca. Limitou-se à perspetiva da 
próxima instalação das comarcas e das 
questões a tal indispensáveis, sem prejuízo 
de muitas outras serem necessárias para o 
adequado funcionamento dos tribunais. 

O Conselho Superior da Magistratura 
manteve a insistência que vinha fazendo de 
que fosse elaborado um Livro Branco 
relativo às instalações dos tribunais, após a 
instalação das novas comarcas, no qual 
fossem apreciadas as necessidades, 
catalogadas as prioridades e programada a 
sua execução a curto, médio e longo prazo. 
Nesse contexto referiu a representação do 
Conselho Superior da Magistratura a 
necessidade de definir e consensualizar o 
que devem ser as instalações adequadas de 
um tribunal em si mesmas, na dimensão, 
nomeadamente, da função simbólica, e na 
relação com os recursos instalados no que 
respeita à ratio entre os mesmos e os 
gabinetes, salas de audiência, salas de 
reunião, etc. 

Por diversas vezes foi invocada a 
descentralização do novo modelo de gestão 
como deferindo aos órgãos de gestão das 
comarcas a resolução de muitas das 
situações relativas a instalações e 
equipamentos, tendo o Conselho Superior 

                                                             
7 O dossier foi apresentado em 12 de junho de 2014 

e constitui o Anexo VI. Abrangia a indicação dos 
problemas e a compilação de soluções propostas.  

8 Constitui o Anexo VII. 
9 Constitui o Anexo VIII. 
10 Fundado numa classificação das obras em três 

tipos: melhoria das condições de trabalho e 
acessibilidades, reparação de patologias decorrentes 
da falta de manutenção nas últimas décadas e 

da Magistratura salientado que essa 
descentralização legal não basta, antes 
deve ser incrementada através de uma 
adequada política de delegação de 
competências por parte do IGFEJ e da DGAJ 
e, também, mediante a concessão dos 
necessários meios administrativos de apoio 
aos órgãos de gestão. 

Após a instalação das comarcas, as 
reuniões plenárias foram ocasião de 
informação por parte do IGFEJ e da DGAJ da 
situação quanto a instalações, sendo 
também ocasião para reporte por parte da 
representação do Conselho Superior da 
Magistratura das diversas questões 
suscitadas pelos juízes presidentes dos 
tribunais judiciais de comarca. Este reporte 
beneficiou em muitos casos da proximidade 
estabelecida no GTIRJ dirigindo-se 
diretamente à DGAJ ou ao IGFEJ. 

Na sequência da instalação e início de 
funcionamento da nova estrutura judiciária, 
a DGAJ e o IGFEJ apresentaram um 
documento8 sobre as necessidades de cada 
uma das comarcas em 22 de outubro de 
2014, o qual mereceu comentário do 
Conselho Superior da Magistratura9. 

Em 10 de abril de 2015 o IGFEJ 
apresentou um documento provisório10 
relativo a instalações que foi objeto de 
apreciação em grupos de trabalho no 
Conselho Superior da Magistratura11. 

Dada a situação particularmente difícil 
da comarca de Lisboa Norte, a 
representação do Conselho Superior da 

adequação ao mapa judiciário, assim obtendo um 
documento global sobre as instalações dos tribunais. 
Constitui o Anexo IX. 

11 Previamente o Conselho Superior da Magistratura 
remeteu um relatório sobre instalações e sistema 
informático reunindo diversas questões suscitadas 
pelos juízes presidentes dos tribunais judiciais de 
comarca, tendo posteriormente sido apreciado 
internamente o documento provisório do IGFEJ 
conforme Anexo X. 
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Magistratura reuniu na comarca com os 
órgãos de gestão e com o IGFEJ e a DGAJ 
visando encontrar soluções que 
permitissem retirar dos contentores os 
magistrados e funcionários aí instalados 
dedicando os módulos preferencialmente à 
realização de diligências12. 

Em suma, no que respeita a instalações 
dos tribunais a intervenção do Conselho 
Superior da Magistratura teve inicialmente 
em especial atenção a consideração do 
Conselho Superior da Magistratura e dos 
tribunais como interlocutores de pleno 
direito merecedores de informação cabal 
sobre as obras projetadas e sua execução, o 
que obteve inteiro êxito com o reporte 
sistemático que passou a ser feito quanto 
ao decorrer das intervenções nas 
instalações. 

Posteriormente, essa intervenção 
centrou-se especialmente na indicação das 
necessidades mais prementes na ótica da 
instalação das comarcas e da 
compatibilização com o funcionamento dos 
tribunais13. 

Finalmente sublinhou-se a necessidade 
de ser elaborado um documento global 
sobre as necessidades dos tribunais cujo 
esboço foi apresentado pelo IGFEJ em abril 
de 2015, não estando ainda concluído o 
documento definitivo. 

 IV) SISTEMA INFORMÁTICO 

A atividade de acompanhamento do 
GTIRJ no que respeita ao sistema 

                                                             
12 Esta solução não chegou a ser implementada, 

nomeadamente por dificuldades na conceção e 
atribuição dos espaços. 

13 Neste contexto foi muito ativa a participação na 
procura de soluções para situações mais difíceis como 
o são as das comarcas de Beja (sem êxito até ao 
momento), Coimbra (sem êxito até ao momento), Viana 
do Castelo (com a obtenção do edifício do Governo 
Civil) e Lisboa Norte (com diversas soluções ainda em 
estudo). 

informático incidiu quase exclusivamente 
nas questões relativas à transição de 
processos e à plataforma informática de 
apoio à atividade dos tribunais CITIUS. 

As intervenções do Conselho Superior 
da Magistratura podem organizar-se em 
três aspetos distintos que se sucederam no 
tempo: (i) indicação das dificuldades que a 
transição de processos experimentou em 
2009 com a ausência de conclusão quanto 
aos motivos da perturbação dessa transição 
(sistema CITIUS ou largura de banda); (ii) 
tomada de conhecimento das informações 
que foram prestadas quanto ao modo como 
estava prevista a transição de processos em 
2014; (iii) acompanhamento e tomada de 
posição quanto ao crash de 
agosto/setembro de 2014; (iv) 
acompanhamento da reposição do sistema 
em funcionamento e (v) informação sobre a 
necessidade de introdução de novas 
funcionalidades.  

(i) Nas reuniões iniciais do GTIRJ a 
preocupação do Conselho Superior da 
Magistratura centrou-se em salientar as 
dificuldades experimentadas da transição 
eletrónica em 200914, tendo solicitado 
informação sobre eventual estudo feito 
quanto aos motivos dessas dificuldades15 e, 
bem assim, quanto ao procedimento a 
utilizar em 2014. 

A este propósito foi ainda salientada a 
necessidade de a transição de processos não 
ocorrer pelo módulo da distribuição como 
em 2009, pois a transferência interferiu 

14 O documento apresentado no GTIRJ constitui 
Anexo XI. Foi indicada a existência de um documento 
das comarcas-piloto sobre o assunto (que é Anexo XII) 
cujo teor foi indicado, insistindo-se sobretudo na 
demora da transferência eletrónica na experiência 
pretérita e na perda de informação do maior relevo, 
nomeadamente a relativa aos alarmes e aos detalhes 
do F7 e F4.  

15 O que nunca foi indicado. 
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com a distribuição de novas ações tornando 
a estatística menos fiável, e sobre a 
necessidade de prever a transição do 
arquivo, uma vez que muitos processos 
necessitam de ser reativados e em 2009 tal 
resultou em dificuldades manifestas 
decorrentes da sua distribuição como 
processos novos na nova estrutura, 
desequilibrando a distribuição de serviço. 

Salientando estas dificuldades, o 
Conselho Superior da Magistratura propôs 
no grupo de trabalho que a implementação 
fosse faseada iniciando-se pela agregação 
dos círculos em comarcas de maior 
dimensão, com uma gestão segundo o novo 
modelo e sem outras alterações iniciais, 
permitindo que os órgãos de gestão 
colaborassem na preparação de uma 
transição futura gradual. 

 Em todas as intervenções o Conselho 
Superior da Magistratura insistiu em que 
lhe fosse prestada informação sobre a 
solução tecnológica encontrada para a 
transição de processos e sobre o 
planeamento das ações. 

(ii) Em 18 de dezembro de 2013 foi 
indicado que o sistema a utilizar na 
transição seria o CITIUS havendo que 
proceder a um concurso para a instalação 
de rede de fibra, mantendo o Conselho 
Superior da Magistratura a interrogação 
relativa à deteção das causas dos problemas 
ocorridos em 200916.  

Foi feita uma exposição pelo IGFEJ 
apresentando o cronograma das operações 
prevendo a realização dos testes funcionais 
em julho (reunião de 30 de janeiro de 
2014)17. 

                                                             
16 Uma vez que a nova rede de fibra apenas seria 

relevante se os problemas resultassem de insuficiente 
largura de banda e não se se devessem à conceção do 
sistema CITIUS. 

Foi decidido ativar o funcionamento de 
um grupo setorial das tecnologias para 
tratamento das questões informáticas da 
transição com indicação de representantes 
até final de fevereiro. Neste contexto e no 
âmbito do Projeto do Novo Mapa Judiciário, 
realizaram-se reuniões periódicas 
quinzenais deste grupo, tendo em vista a 
realização de pontos de situação para 
adaptação das tecnologias e sistemas de 
informação à LOSJ, perfazendo doze 
reuniões entre 13 de março e 21 de agosto 
de 2014 (duas em cada mês)18, como segue: 

13.03.2014 | Reunião de apresentação. 
Foi transmitido o cronograma da 
implementação da parte "tecnológica". 
Manifestadas primeiras preocupações com 
as questões das regras de distribuição / 
redistribuição a atender. 

27.03.2014 | Discussão e consolidação 
de questões relativas às regras de 
distribuição / redistribuição a atender. 

10.04.2014 | Continuação da 
discussão e consolidação de questões 
relativas às regras de distribuição / 
redistribuição a atender, na sequência da 
publicação da deliberação do CSM sobre a 
matéria. Articulação com o IGFEJ para 
aplicação das regras aprovadas pelo CSM.  

24.04.2014 | Discussão de várias 
questões técnicas relacionadas com a 
implementação do mapa, designadamente 
quanto à reprodução da nova estrutura no 
CITIUS 3. 

08.05.2014 | Questões relativas ao 
funcionamento da ferramenta de pré-
tratamento dos processos, em preparação 
pelo IGFEJ, e à definição das complexidades 
em processo penal. 

17 O documento constitui o Anexo XIII. 
18 Os resumos das reuniões constituem o Anexo XIV. 
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22.05.2014 | Questões relativas ao 
funcionamento da ferramenta de pré-
tratamento dos processos, em fase final de 
preparação pelo IGFEJ. 

06.06.2014 | Questões relativas ao 
funcionamento da ferramenta de pré-
tratamento dos processos, em fase final de 
preparação pelo IGFEJ, à definição das 
complexidades em processo penal e às 
comunicações electrónicas com os órgãos 
de gestão das novas comarcas. 

26.06.2014 | Questões relativas ao 
movimento dos magistrados e à utilização 
da ferramenta de pré-tratamento. 

10.07.2014 | Questões relativas à 
utilização da ferramenta de pré-tratamento 
e à preparação da migração dos processos. 

24.07.2014 | Questões relativas à 
utilização da ferramenta de pré-
tratamento, à preparação da migração dos 
processos e à associação de utilizadores ao 
CITIUS. 

07.08.2014 | Questões relativas à 
utilização da ferramenta de pré-tratamento 
em Agosto, à preparação da migração dos 
processos e à associação de utilizadores ao 
CITIUS. 

21.08.2014 | Questões relativas à 
utilização da ferramenta de pré-tratamento 
em Agosto, à preparação da migração dos 
processos e à associação de utilizadores ao 
CITIUS. 

As referidas reuniões contaram, inter 
alia, com a participação de representantes 
do Gabinete da Senhora Ministra da Justiça, 
do Conselho Superior da Magistratura, do 
Conselho Superior do Ministério Público, da 
Procuradoria-Geral da República, da DGPJ, 
da DGAJ, do IGFEJ e da Câmara dos 
Solicitadores. 

Os encontros consistiram em sucessivas 
atualizações do estado dos trabalhos de 

adaptação do sistema informático da 
justiça, face aos respetivos cronogramas, 
servindo sobretudo para solicitar a 
colaboração e interação entre as entidades 
representadas, no âmbito daqueles 
trabalhos. 

A participação do Conselho Superior da 
Magistratura no grupo de trabalho 
envolveu, designadamente: 

a) A colaboração na definição de uma 
estratégia de redistribuição e atribuição dos 
processos, que serviu de base aos trabalhos 
de desenvolvimento e migração que se 
iniciaram em Abril de 2014. 

b) O afinamento da informação relativa 
às novas estruturas orgânicas relevante 
para a arquitetura do sistema informático e 
para as colocações dos juízes na sequência 
do movimento judicial. 

c) O contributo para o estabelecimento 
e a validação de uma tabela de 
complexidades dos processos. 

d) A organização de informação 
relevante para a preparação da ferramenta 
de pré-tratamento/classificação dos 
processos pendentes para migração. 

e) A criação e manutenção de um canal 
ativo de comunicação direta com o 
gabinete da Senhora Ministra da Justiça e o 
IGFEJ, por um lado, e os senhores juízes 
presidentes das novas comarcas, por outro, 
tendo em vista o acompanhamento em 
tempo real das dificuldades encontradas no 
processo de migração e a contribuição para 
a respetiva superação. 

Simultaneamente ao reporte dado pelos 
representantes das diversas entidades que 
intervieram no grupo setorial, o GTIRJ foi 
tomando conhecimento da situação quanto 
ao sistema informático, conforme consta 
dos resumos das reuniões em causa, 
salientando-se, a indicação de entrega dos 
servidores em 5 de março de 2014 e dos 
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discos em 24 do mesmo mês, com 
informação de que o atraso na entrega não 
tinha impacto nas operações de 
implementação da instalação das novas 
comarcas, a informação em 9 de abril de 
2014 de que quanto ao sistema informático 
não se verificavam dificuldades 
assinaláveis, em 8 de maio de 2014 a 
informação de os trabalhos de instalação da 
nova plataforma de hardware decorriam 
normalmente, bem como a necessária 
adaptação do sistema de apoio à tramitação 
processual dos Tribunais. 

Em 30 de junho de 2014 teve lugar uma 
reunião alargada, abrangendo os órgãos de 
gestão das comarcas, em que o IGFEJ fez a 
apresentação do procedimento de transição 
dos processos exigindo prévia classificação 
dos processos nas comarcas para transição 
por atribuição ou distribuição de acordo 
com a deliberação do CSM. 

Na sequência desta apresentação e do 
início dos trabalhos o Conselho Superior da 
Magistratura foi reportando ao IGFEJ as 
dificuldades que surgiam na concretização 
das operações nas comarcas19, 
apresentando soluções ou estudando as que 
lhe eram propostas pelo IGFEJ.  

O IGFEJ foi emitindo documentos de 
acompanhamento das operações20. 

Dada a proximidade da instalação das 
comarcas e o atraso nas operações foram 
designadas reuniões de acompanhamento 
para 5 e 26 de agosto de 201421. 

                                                             
19 V.g. a necessidade de os processos mais antigos, 

anteriores à notação universal, não puderem transitar 
por atribuição uma vez que a aquisição do NUIPC 
implicava a transição pelo módulo da distribuição; ou 
a não previsão da transição dos Tribunais de 
Competência Territorial Alargada (TCTA). 

20 Os quais constituem o Anexo XV. 
21 Nesta última reunião surgiu o primeiro sinal de 

alarme quanto às operações de transição de processos 

(iii) Em 4 de setembro de 2014 foi 
convocada de urgência reunião para análise 
da situação face aos constrangimentos do 
CITIUS, na qual o Conselho Superior da 
Magistratura se pronunciou pelo 
encerramento da plataforma e emissão de 
orientações que permitissem o 
funcionamento dos tribunais, encarecendo 
a necessidade de haver informação 
completa, transparente e real sobre o 
ocorrido.  

Em 5 de setembro foi determinado o 
encerramento da plataforma. As reuniões 
seguintes foram de acompanhamento do 
progresso das operações22.  

Face à morosidade do restabelecimento 
da normalidade do funcionamento da 
plataforma informática o Conselho Superior 
da Magistratura alertou para a imperiosa 
necessidade de operar a distribuição dos 
processos, entendendo que não podia 
manter-se a situação de haver processos, 
nomeadamente de natureza penal ou 
urgente, que não estavam atribuídos a 
nenhum juiz (designadamente aqueles que 
haviam sido classificados para 
redistribuição). 

A partir da reunião de 26 de novembro 
foi colocada a questão da emissão da 
declaração de operacionalidade do sistema, 
sendo que o CSM salientou a gravidade da 
manutenção da situação de exceção, a 
natureza técnica da declaração de 
operacionalidade a assumir pelo IGFEJ, 
sublinhando sempre a conveniência de 
obter informação sobre a perspetiva dos 

sendo invocada a necessidade de antecipação da 
paragem do sistema, dada a incompatibilidade entre as 
operações e a prática de atos nos tribunais. O GTIRJ 
deu o seu acordo à antecipação que veio a ser 
determinada. 

22 Os documentos constituem o Anexo XVI, não 
constando a totalidade da informação trocada, muitas 
vezes por mail. 
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utilizadores externos (v.g. advogados e 
solicitadores) sobre a funcionalidade do 
sistema. 

O GTIRJ tomou ainda conhecimento das 
consequências do crash quanto às 
estatísticas e à interação com o SISAE. 

(iv) Após a normalização do 
funcionamento da plataforma CITIUS, sem 
prejuízo das questões colocadas pelo modo 
como a migração foi feita, a atividade do 
Conselho Superior da Magistratura no GTIRJ 
centrou-se quanto a este aspeto no reporte 
das situações que exigiam intervenção em 
ordem a facilitar o funcionamento dos 
tribunais, nomeadamente a partir do 
reporte dos Juízes Presidentes dos Tribunais 
de Comarca. 

De entre as inúmeras questões23 
tratadas neste âmbito salientam-se as 
relacionadas com a gestão dos contadores 
nomeadamente face à simultaneidade da 
distribuição nova e da transição por 
distribuição, à associação dos juízes ao 
CITIUS, à associação dos inspetores e 
secretários de inspeção ao CITIUS, à 
associação dos funcionários judiciais, ao 
tratamento da transição dos apensos24, do 
tratamento informático das execuções de 
sentença, da igualação da distribuição 
decidida na deliberação do Conselho 
Superior da Magistratura, do acesso à V2 do 
CITIUS25 (doravante V2) e ao arquivo26, a 
ligação ao SINOA e à DGRSP, o acesso ao 
CITIUS mandatários (doravante Cm) nas 

                                                             
23 Tratadas quotidianamente com preferência pela 

comunicação através de correio eletrónico que no 
período de três meses importou em mais de 2951 
comunicações. 

24 Muitos em desassociação com os processos 
principais apesar das diversas advertências que desde 
outubro de 2013 o Conselho Superior da Magistratura 
fez com base na experiência pretérita das comarcas-
piloto. 

25 Entendendo-se por tal a antiga estrutura judiciária 
(AEJ) e o acesso aos processos aí existentes. 

suas diversas fases, a utilização do módulo 
de consultas, a interação entre a V2 e a V3 
e a possibilidade e impossibilidade de 
utilização de uma e de outra, a migração 
dos processos com a informação anexa dos 
alarmes e dos detalhes do F4 e do F7 
essenciais à sua tramitação, à questão dos 
Tribunais de Competência Territorial 
Alargada cujos processos não migraram, a 
resposta a dúvidas do IGFEJ que se foram 
colocando no decurso da migração e a 
elaboração de um documento preparatório 

da reunião de 30 de junho de 2014. 

Na última reunião do GTIRJ a questão da 
interação do CITIUS com as estatísticas 
oficiais da responsabilidade da DGPJ ainda 
não estava resolvida, não havendo também 
conclusões sobre os motivos da falência do 
sistema em setembro de 2014. 

(v) O Conselho Superior da Magistratura 
participou ainda num grupo de trabalho 
com funções consultivas dinamizado pela 
Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) 
que vinha sendo acompanhado pelo Senhor 
Vogal Juiz de Direito Artur Cordeiro e que 
passou a contar com a intervenção da 
Senhora Adjunta Juiz Desembargadora Inês 
Moura27. 

Em suma, as questões relacionadas com 
o sistema informático, particularmente na 
vertente da transferência eletrónica dos 
processos, dominaram os trabalhos. 
Inicialmente, sobretudo por via da 
insistência do Conselho Superior da 

26 Tendo em atenção que uma vez mais os processos 
em arquivo não transitaram enquanto tal implicando 
que a sua introdução na nova estrutura judiciária (NEJ) 
seja feita através da distribuição como se de um novo 
processos se tratasse com as distorções que de tal 
decorrem. 

27 A participação neste grupo de trabalho exorbita já 
da representação no GTIRJ embora tenha pontos de 
contacto subjetivos e objetivos. 
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Magistratura face ao conhecimento da 
situação anterior experimentada nas 
comarcas-piloto, e, finalmente, pela 
repetição da perturbação anterior e pelos 
esforços para minimizar os impactos. 

V) GUIÕES ORIENTADORES PARA 
DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

No que respeita à preparação da fixação 
de objetivos estratégicos, o Conselho 
Superior da Magistratura exprimiu desde as 
primeiras reuniões a sua posição de que a 
perturbação decorrente da instalação das 
novas comarcas tornava inútil estabelecer 
para o ano de 2014/2015 objetivos 
estratégicos diversos do da efetiva 
instalação das comarcas e dos seus órgãos 
de gestão, havendo ainda que concretizar as 
necessidades de recolha de dados auxiliares 
à gestão processual cometida aos Juízes 
Presidentes dos Tribunais de Comarca. 

Esta posição mereceu o acolhimento das 
diversas entidades tendo sido estabelecida 
como metodologia o funcionamento em 
grupo setorial. 

No âmbito do GTIRJ foi assim criado um 
grupo setorial para apoio à fixação de 
objetivos para os tribunais judiciais de 
primeira instância. Salientam-se as 
seguintes reuniões28: 

04-11-2013 Definição de grandes 
áreas a considerar quanto a objetivos 
estratégicos: recursos orçamentais; 
infraestruturas e tecnologias; recursos 
humanos; eficiência operacional; 
cooperação institucional; satisfação do 
utente.   

05-11-2013 Envio pelo CSM de 
documento de trabalho sobre a necessidade 
de considerar a missão dos tribunais no 

                                                             
28 Das quais não foram elaborados resumos 

sistemáticos. 

Estado de Direito, os valores próprios do 
Judiciário e as seguintes áreas de objetivos 
estratégicos: implementar o novo modelo 
de Gestão e Organização dos Tribunais; 
melhorar o tempo de resolução dos 
processos; racionalizar, padronizar e 
simplificar procedimentos e rotinas, 
promover o acesso ao Direito e à Justiça e 
promover a transparência na administração 
da Justiça; proposta do CSM quanto ao 
plano de trabalhos do grupo. 

22-11-2013 | Análise dos diversos 
documentos apresentados e acordo quanto 
à elaboração de um documento síntese.  

09-12-2013 | Apreciação do 
documento síntese (foi entregue 
documento de comentário do CSM); 
entrega de documento do CSM sobre 
espécies e fase a considerar por jurisdição. 

17-02-2014 | Entrega anterior do 
documento do CSM sobre atos processuais 
a considerar nos indicadores; informação 
diversa da DGPJ sobre os dados 
disponibilizados pelo sistema e entrega de 
documento sinalizador. 

07-03-2014 | Apreciação do 
documento síntese final. 

18-06-2014 | Apresentação pela DGPJ 
da configuração dos indicadores a 
disponibilizar aos Conselhos e aos OG. 

 

Neste grupo sectorial foram 
apresentados documentos de trabalho pelas 
diversas entidades29.  

Pela representação do Conselho 
Superior da Magistratura foram 
apresentados seguintes documentos: 

29 Constituem Anexo XVII os apresentados pelas 
entidades que não o Conselho Superior da 
Magistratura. 
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28-10-2013 | Objetivos – Indicadores – 
Metas – Ações 30 

03-12-2013 | Duração da tramitação 
legal – Espécies e fases a considerar por 
jurisdição  

09-12-2013 | Atos processuais – 
Categorias a ter em conta (juízes e 
secretarias)  

02-01-2014 | Comentário ao 
documento 1 - Indicadores de Gestão – 
Grupo Sectorial LOSJ  

10-05-2014 | Informação com 
proposta quanto à organização das 
complexidades na distribuição em 
determinadas jurisdições para 
uniformização nacional  

27-06-2014 | Informação sobre a 
formulação de indicadores quanto ao 
tempo dos processos. 

Neste contexto foi ainda feita a 
organização das complexidades. 

Em 3 de março de 2015 o Conselho 
Superior da Magistratura deliberou aprovar 
as linhas mestras da fixação de objetivos 
estratégicos, tendo a sua representação no 
GTIRJ apresentado tal documento no seio 
do grupo de trabalho, apresentando, após 
definição interna, a proposta de elenco de 
objetivos estratégicos que deu origem ao 
documento definidor dos objetivos 
estratégicos para o sistema de justiça 
assinado em 10 de julho de 2015 por Suas 
Excelências o Senhor Conselheiro 
Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura, a Senhora Ministra da Justiça 
e a Senhora Conselheira Procuradora-Geral 
da República. 

Com base nesse documento foram 
definidos os objetivos estratégicos do 

                                                             
30 Anexo XVIII 
31 Anexo XXIII 

Conselho Superior da Magistratura para o 
ano de 2015/2016, necessariamente fora do 
âmbito do GTIRJ, os quais foram aprovados 
por deliberação do Plenário de 14 de julho 
de 2015. 

Em suma, a participação do Conselho 
Superior da Magistratura quanto a esta 
questão específica centrou-se na 
apresentação dos diversos documentos de 
trabalho e na comunicação no seio do grupo 
da posição tomada pelo Plenário quanto à 
fixação de objetivos estratégicos e 
processuais, a qual foi acolhida na parte em 
que houve lugar à articulação legalmente 
prevista. 

VI) MODELOS DE ORGANIZAÇÃO DAS 
SECRETARIAS E UNIDADES PROCESSUAIS 
DAS COMARCAS 

O Conselho Superior da Magistratura 
manifestou inicialmente o seu 
entendimento de que, embora não previsto 
no guião entregue no início dos trabalhos31, 
deveria integrar o grupo setorial sobre a 
organização das secretarias judiciais, 
salientando o carácter instrumental das 
secretarias e a sua dependência funcional 
dos juízes. Esta posição recebeu 
acolhimento de todas as entidades 
integrantes do GTIRJ, vindo a ser 
considerada no novo guião de trabalhos32.  

O Conselho Superior da Magistratura 
indicou ainda a necessidade de ser 
devidamente equacionado o gabinete de 
apoio aos órgãos de gestão, cuja previsão 
autónoma considerou essencial de forma a 
não depauperar as unidades de processos 
subtraindo-lhes funcionários com essa 
indispensável finalidade. 

No âmbito do GTIRJ foi criado um grupo 
setorial para acompanhamento dos aspetos 

32 Anexo XXIV 
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relacionados com a nova organização das 
secretarias judiciais.  

Dos trabalhos desse grupo salientam-se 
as seguintes reuniões: 

06-01-2014 | CSM/DGAJ/MP - 
Apresentação de documento da DGAJ  sobre 
configuração das unidades orgânicas nas 
secretarias e referência aos documentos 
anteriormente apresentados pelo CSM 
datados de 23 de novembro sobre 
“Organização das secretarias judiciais - 
Recursos humanos” indicando a 
necessidade de estabelecer critérios 
objetivos quanto aos recursos, e 
“Organização das secretarias judiciais – 
estrutura” indicando os princípios a 
considerar.  

20-01-2014 | CSM/DGAJ/MP - 
Continuação da análise dos documentos de 
trabalho. 

14-02-2014 | CSM/DGAJ/MP - análise 
de documento da DGAJ: 1. Critérios gerais 
(mapa de pessoal); 2. Conformação inicial 
Coimbra (exemplo); 3. Regras de transição e 
distribuição de oficiais de justiça. Os 
presentes congratularam-se com a fixação 
de critérios gerais e o MP referiu que deve 
ser ultrapassado o desequilíbrio na afetação 
de recursos humanos que consideram 
existir entre a área judicial e a dos SMP e 
representação; CSM declarou que não se 
pronunciava sobre a suficiência dos quadros 
afetos ao MP mas que a insuficiência dos 
afetos aos serviços judiciais era por demais 
evidente mesmo com os critérios agora 
propostos pela DGAJ; CSM inquiriu sobre se 
haveria o número de oficiais de justiça 
necessário, tendo sido referido que os 
quadros legais atuais exigem 8.367, o 
quadro exigido pela proposta é de cerca de 
7.300, os que estão em funções são menos 
de 7.000 e há 800 pedidos de aposentação 
pendentes; CSM inquiriu de qual vai ser o 
critério para a criação de unidades 

diferenciadas em cada instância central ou 
local (vulgo atuais secções), tendo a DGAJ 
respondido que vai ser o dos Escrivães de 
Direito colocados no quadro. Quanto aos 
critérios quantitativos em especial CSM 
referiu que continuava a considerar 
adequados os que oportunamente tinha 
indicado, já com muita parcimónia, que não 
sendo colocados administrativos deviam ser 
colocados Auxiliares, que era 
particularmente diminuta a afetação a 
Família e Menores, Trabalho, Comércio e 
Execuções, que faltava considerar o apoio 
aos órgãos de gestão (sendo certo que o 
documento de Coimbra os considera) 
salientando que a gestão de uma comarca 
com mais de 165 juízes necessita de um 
apoio diverso da de uma comarca com mais 
de 13, que faltava considerar o serviço 
externo (ao que a DGAJ retorquiu que agora 
há pouco por ser da competência dos AE, 
embora posteriormente aceitasse que não é 
bem assim dadas as novas competências de 
oficiais de justiça como AE); que o número 
previsto para as Unidades Centrais é muito 
diminuto e devia continuar a distinguir as 
situações após os 21 juízes (dada a 
disparidade das comarcas que esse número 
não exprime), que parece excessiva a 
afetação de 2 funcionários às secções de 
proximidade, em permanência. Ficou 
assente a urgência de a DGAJ apresentar o 
documento final da estrutura das comarcas. 
A DGAJ afirmou que o objetivo de transição 
dos funcionários vai ser o de manter o mais 
possível o status quo, para assegurar 
alguma pacificação.  

07-03-2014 | CSM/DGAJ/MP - Debate 
das propostas quanto ao artigo 48.º, n.º 3, 
do RLOSJ, tendo o CSM apresentado 
proposta em 2 de março. 

No contexto do grupo setorial foram 
apresentados diversos documentos, vindo a 
ser definida a estrutura das secretarias 
judiciais nos termos indicados pela Direção-
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Geral da Administração da Justiça (DGAJ) 
no documento que apresentou ao grupo de 
trabalho. De entre esses documentos 
salientam-se os seguintes: 

23-11-2013 | Organização das 
secretarias judiciais – estrutura33 

02-01-2014 | Secções de processos – 
recursos humanos34, 

11-02-2014 | Organização das 
secretarias judiciais – aspetos relevantes35 

02-03-2014 | Sugestão de critérios a 
que alude o artigo 48.º/ 3, do Decreto-Lei 
que regulamenta a Lei de Organização do 
Sistema Judiciário, para elaboração da 
respetiva Portaria36. 

No que respeita à definição dos quadros 
de funcionários, o Conselho Superior da 
Magistratura defendeu que o número de 
funcionários fosse referido ao número de 
juízes em cada secretaria relativamente às 
unidades de processos e a volume 
processual quanto às unidades centrais e de 
serviço externo.  

Foi estabelecida uma relação numérica 
que veio a constar da Portaria 164/2014, de 
21 de agosto, com indicação pela 
representação do Conselho Superior da 
Magistratura de que considerava exíguo o 
número de funcionários, especialmente nas 
instâncias de família e menores, execuções, 
comércio e trabalho, embora aplaudindo o 
método utilizado que, aliás, havia sugerido, 
e considerando que era aceitável esta 
primeira definição nas circunstâncias em 
que ocorria. 

Já que no que se reporta à colocação 
inicial de funcionários defendeu que esta 
última coubesse aos órgãos de gestão, 

                                                             
33 Anexo XXVI 
34 Anexo XXVII 
35 Anexo XXVIII 

opção que não foi a seguida. Mais se 
manifestou o entendimento de que o 
movimento global de funcionários judiciais 
deveria ser utilizado para atenuar as 
enormes assimetrias que se verificavam e 
verificam entre comarcas e entre os futuros 
núcleos municipais. Também não foi essa a 
opção seguida com a Portaria que 
estabeleceu as regras de transição de 
quadros - Portaria 161/2014, de 21 de 
agosto -, que na maioria dos casos manteve 
a situação quod ante. 

Foi ainda referida a necessidade de 
cessarem os diversos movimentos anuais e 
de clarificar-se o estatuto dos funcionários 
judiciais, nomeadamente no respeitante às 
colocações e conteúdos funcionais. 

O Conselho Superior da Magistratura 
insistiu desde o início em que a aflitiva falta 
de funcionários judiciais é a pedra de toque 
da reforma e um dos principais obstáculos 
a um adequado funcionamento dos 
tribunais, devendo realizar-se um concurso 
externo com dimensão suficiente para 
colmatar as faltas, incluindo as de 
previsíveis aposentações. 

Foi emitido parecer sobre o projeto de 
conformação das diversas unidades 
orgânicas37. 

Em suma, as diversas posições 
assumidas pelo Conselho Superior da 
Magistratura no grupo de trabalho não 
vieram a receber pleno acolhimento nos 
textos legais publicados ou na prática 
seguida, afigurando-se necessário 
continuar a insistir em muitas das soluções 
propostas. 

 

 

36 Anexo XXIX 
37 Constitui Anexo XXX 
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II) ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE 
GESTÃO ORÇAMENTAL 

Este aspeto não chegou a ser abordado 
especificamente, pese embora tenha sido 
aflorado na dimensão da especificidade das 
novas comarcas e, sobretudo, do novo 
modelo de gestão. 

Foi sublinhada pelo Conselho Superior 
da Magistratura a necessidade de ter em 
conta a experiência e os relatórios das 
comarcas-piloto a tal respeito. 

A DGAJ deu frequentemente nota de 
necessidade de formação específica dos 
órgãos de gestão quanto à execução 
orçamental e às questões que a mesma 
envolve. 

 

VIII) OUTROS 

O GTIRJ, para além dos pontos de 
análise e apreciação definidos no despacho 
instituidor, cedo se tornou lugar de 
articulação entre as diversas entidades 
intervenientes quanto às mais diversas 
situações e problemas dos tribunais 
judiciais de primeira instância. 

Crê-se aliás que essa foi uma das 
virtualidades de maior relevo do seu 
funcionamento, evidenciando, com maior 
ou menor intensidade, a conveniência da 
manutenção de uma qualquer estrutura de 
diálogo, de preparação das intervenções de 
cada entidade e de troca de perspetivas e 
experiências. 

De entre as múltiplas questões que 
nesta ótica foram abordadas no GTIRJ 
salientam-se as que se afiguram de maior 
relevância. 

                                                             
38 A questão colocou-se genericamente quanto ao 

artigo 104.º do Decreto-Lei 49/2014, de 27 de março, 
e quanto à sua compatibilização com as regras de 

1. Nomeação dos órgãos de gestão das 
comarcas 

No que respeita à nomeação dos órgãos 
de gestão das comarcas, o GTIRJ foi 
relevante na troca de informação entre as 
entidades com competência para a 
nomeação e, bem assim, quanto à questão 
de saber se desde o início se justificava o 
exercício de funções a tempo inteiro. 

O Conselho Superior da Magistratura, o 
Conselho Superior do Ministério Público e a 
DGAJ trocaram ainda informações sobre 
questões relacionadas com os 
procedimentos de nomeação dos 
administradores judiciários. 

2. Transição de processos 

No que se refere à transição de 
processos, para além do acompanhamento 
das operações mediante a informação que 
foi sendo fornecida e a que já se aludiu, o 
Conselho Superior da Magistratura 
informou sobre as dificuldades que se 
experimentavam nas comarcas e, bem 
assim, sobre problemas que se colocavam 
por não terem sido suficientemente 
estudados os impactos, cooperando no 
necessário à execução.  

De notar com particular relevo o que se 
refere à interpretação das normas de 
transição dos processos, em que se 
verificaram omissões diversas de previsão, 
apenas ultrapassadas pela intervenção do 
Conselho Superior da Magistratura no das 
suas deliberações pelos órgãos da 
administração central do Estado. Muitas 
das deliberações foram precedidas de 
consultas no âmbito do GTIRJ quanto à sua 
exequibilidade. Foi ainda estabelecida uma 
interpretação uniforme quanto às regras 
administrativas da transição38. 

competência constantes da LOSJ aprovada na 
generalidade por deliberação da sessão plenária 
extraordinária de 27 de Maio de 2014. 
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3. Complexidades 

No âmbito do GTIRJ foi dada nota pelo 
IGFEJ da multiplicidade das complexidades 
estabelecidas nas diversas comarcas, tendo 
sido elaborada uma grelha uniforme a que 
já se fez referência. 

4. Transferência física dos processos 

As operações de transferência física dos 
processos foram organizadas pela DGAJ que 
delegou competências nos administradores 
judiciários. 

Na prática, os órgãos de gestão das 
comarcas assumiram a liderança do 
processo e os juízes presidentes 
conseguiram o apoio de diversas estruturas 
locais (Câmaras Municipais e Juntas de 
Freguesia) ou nacionais com expressão local 
(Exército e forças de segurança) que foram 
determinantes para a realização das 
operações, conjuntamente com a imensa 
disponibilidade demonstrada pelos 
funcionários judiciais. 

Sempre que necessário o Conselho 
Superior da Magistratura deu nota das 
diversas dificuldades e das propostas para 
as ultrapassar ou para operacionalizar a 
execução das medidas. 

5. Novos DIAP 

A PGR e o CSMP deram nota da 
organização que veio a ser estabelecida. A 
mesma não foi articulada com as instâncias 
centrais de instrução criminal 
determinando uma intervenção ulterior do 
Conselho Superior da Magistratura para 
ultrapassar as incoerências resultantes39. 

6. Meios para os órgãos de gestão 

Ao longo do funcionamento do GTIRJ o 
Conselho Superior da Magistratura insistiu 
recorrentemente na necessidade de 

                                                             
39 A questão foi tratada em despacho de Sua 

Excelência o Senhor Conselheiro Vice-Presidente 
homologando parecer que constitui Anexo XXXI. 

previsão de meios adequados para o 
exercício de funções pelos órgãos de gestão, 
com especial incidência na atribuição de 
veículos, de telemóveis de serviço40 e de 
funcionários. 

O Conselho Superior da Magistratura 
solicitou que lhe fosse prestada informação 
detalhada sobre a situação atual dos 
veículos de todas as comarcas, com as 
respetivas especificações e as perspetivas 
futuras de atribuição de veículos, tendo o 
IGFEJ informado que inexiste cadastro ou, 
quando existe, carece de revisão que se 
encontra em execução. 

7. Assimetrias de funcionários nas 
comarcas 

A assimetria de funcionários nas 
comarcas foi por diversas vezes abordada, 
sendo-o também a desconformidade dos 
diversos movimentos de funcionários 
judiciais com a gestão estratégica dos 
tribunais com definição anual de objetivos. 
O Conselho Superior da Magistratura 
afirmou a necessidade de revisão dos 
quadros das comarcas tal como definidos 
pela Portaria 164/2014, nomeadamente em 
certas jurisdições p.e. trabalho, família e 
menores, comércio ou execuções. 

Finalmente o Conselho Superior da 
Magistratura deu nota da necessidade de 
colocação de pessoal administrativo e de 
serviços gerais para a realização das tarefas 
que não impõem a intervenção de oficiais 
de justiça que, sendo pessoal especializado 
e diferenciado deve ser afeto às tarefas 
mais complexas. 

8. Segurança 

A questão foi abordada frequentemente 
sendo sempre afirmado pelo Conselho 

40 Quanto aos juízes presidentes vieram a ser 
atribuídos pelo Conselho Superior da Magistratura por 
se ter entendido consensualmente que lhe cabia a 
competência para tal. 
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Superior da Magistratura que os tribunais 
não são tratados com a dignidade 
constitucional que têm, com o cuidado que 
as suas funções exigem ou com a premência 
decorrente da necessidade de garantir a 
segurança de todos os que exercem funções 
nos tribunais ou a eles se deslocam. 

9. Páginas Web 

Por indicação de diversos Juízes 
Presidentes dos Tribunais de Comarca foi 
considerada útil a criação de páginas WEB 
das comarcas, vindo a concluir-se, sem 
unanimidade, que as mesmas deveriam ser 
páginas das comarcas cuja gestão coubesse 
aos órgãos de gestão de cada uma e não 
páginas dos tribunais. 

O Conselho Superior da Magistratura 
apoiou desde o início esta opção, vindo a 
solução a obter o apoio do IGFEJ que 
apresentou um projeto de lay out das 
páginas, estando em estudo o conteúdo 
genérico comum. 

10. Designação dos Tribunais 

A normalização da designação dos 
tribunais foi objeto de consulta a todos os 
juízes por parte do Conselho Superior da 
Magistratura que deliberou sobre a matéria, 
comunicando o resultado no GTIRJ para 
execução pelo IGFEJ.  

11. Acesso VPN ao CITIUS 

A concretização do acesso VPN ao 
CITIUS por parte dos juízes foi objeto de 
articulação com o IGFEJ no seio do GTIRJ. 

12. Orçamento do Conselho Superior 
da Magistratura  

Também no seio do GTIRJ a 
representação do Conselho Superior da 
Magistratura indicou a inoperacionalidade 
de vários serviços do Conselho Superior da 
Magistratura caso o orçamento se 
mantivesse com a redução de 300 mil euros 
prevista para 2015, nomeadamente o 
serviço de inspeções e a representação 

internacional, sugerindo a inclusão do 
Conselho Superior da Magistratura entre as 
entidades diretamente envolvidas na 
implementação da reforma, uma vez que o 
está de facto e de direito e que grande parte 
da sua atividade se tem centrado nessa 
implementação que, ademais, lhe traz 
tarefas, responsabilidades e 
constrangimentos orçamentais acrescidos. 

No contexto de tratamento deste 
diversos assuntos tiveram lugar diversas 
reuniões de preparação das quais se 
salientam. 

22-10-2013 | Com IGFEJ/DGAJ/PGR a 
respeito das instalações dos tribunais. 

24.03.2014 | Com MJ/IGFEJ/DGAJ/MP, 
para definição de regras de igualação, 
distribuição, redistribuição e atribuição de 
processos. 

24-03-2014 | Com MJ/IGFEJ/DGAJ/MP, 
para definição da exequibilidade técnica das 
regras de igualação, distribuição, redistribuição 
e atribuição de processos, tendo sido colocadas 
pelo CSM de questões relacionadas com o 
arquivo, com a utilização do módulo de 
distribuição para a transição, com a influência 
da transição nos contadores e com a repercussão 
na nova distribuição nas comarcas da reforma. 

04-04-2014 (11h) | Com MJ/IGFEJ/ 
DGAJ/MP, para definição de regras de igualação, 
distribuição, redistribuição e atribuição de 
processos, definição de complexidades, 
indicação de que há que ter em conta regras de 
competência do tribunal determinadas pela 
regra de transição do artigo 104.º do RLOSJ, 
necessidade de determinar o número de órgãos 
jurisdicionais (juízes singulares ou coletivo) e de 
secções assimétricas. 

02-06-2014 | Com Ex.mo Conselheiro 
Vice-Presidente, Ex.ma Conselheira 
Procuradora-Geral da República e outros 
elementos da hierarquia da PGR e CSMP, sobre 
questões relativas ao tratamento de processos 
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urgentes na fase de transição, deliberações 
várias tomadas pelo CSM ou em curso, posses de 
magistrados em setembro, agendamento, juízes 
auxiliares, DIAP’s. 

19-06-2014 | Com MJ/IGFEJ/DGAJ 
/MP/órgãos de gestão das comarcas, para 
apresentação da ferramenta de pré-tratamento 
dos processos, concebida pelo IGFEJ. 

30-06-2014 | No IGFEJ com Dr. Carlos 
Brito, Dr. Hugo Tavares, sobre problemas 
relacionados com a distribuição/redistribuição 
de processos. 

04-07-2014 | No IGFEJ com Dr. Carlos 
Brito, Dr. Hugo Tavares, sobre solução técnica 
para distribuição/redistribuição de processos. 

16-09-2014 | No IGFEJ, com equipa do 
Instituto, para encontrar solução para 
implementação do CITIUS e distribuição. 

26-09-2014 | No IGFEJ, com equipa do 
Instituto, para encontrar solução para 
implementação do CITIUS e distribuição, tendo 
sido abordados os seguintes assuntos: 1- Ponto 
da situação; 2- Unidades orgânicas assimétricas: 
3 - Credenciação de magistrados no V3; 4- 
Transferências de processos do V2 para V3; 5- 
Acessos ao V2 por Juizes; 6- Cronograma do 
IGFEJ para migração; 7- Registo criminal: 8- 
Publicitação das insolvências; 9- Actos 
praticados desde que foi cessado o acesso ao V2 
e até transferência para V3 ser possível; 10- 
Problema do destino das acções executivas 
(20000 processos) sequentes a acção 
declarativa; 11- Processos do serviço externo; 
12- Desconformidade na listagem dos processos 
de distribuição na comarca de Viana do Castelo; 
13- Indevida distribuição de processos; 14- 
Omissão na listagem de distribuição de Odemira; 
15- Reporte de Vila Real sobre espécies 
processuais que não estão na aplicação; 16- 
Instância Local Cível de Coimbra - distribuição 
de processos por 3 UO quando só existem 2 UO; 
17- Processos findos para além de pendentes na 
secretaria e pendentes de decisão final; 18- 
Situação dos TCTA; 19- Arranque dos contadores 

do V3; 20- Questões suscitadas por JPC de 
Porto-Este em emails de 25/09/2014 - 17.41 h. 
e 21.17 h. 

15-10-2014 | No MJ, com equipa do 
Instituto, DGAJ, DGPJ e AJ (Lisboa Oeste, Lisboa 
Norte e Setúbal), para definir procedimentos a 
seguir tanto na correção dos erros verificados na 
migração como quanto aos processos que não 
migraram. 

28-10-2014 | Reunião da representação 
do CSM no GTIRJ com o IGFEJ (presidente, vogal, 
equipas de trabalho do CITIUS e da migração), a 
pedido do IGFEJ.  

O IGFEJ comunicou ter determinado qual o 
problema da distribuição no CITIUS-V3, que 
classificou apenas como “existência de um bug” 
e referiu a necessidade de colocar os contadores 
a zero a fim de não ocorrerem distorções nas 
distribuições futuras, regularizava-se a 
distribuição futura considerando também os 
processos que ainda não migraram.  

Ficou estabelecido que assim seria indicando 
o CSM que seriam sempre excecionados os 
processos não estivessem classificados para 
transitar por atribuição. 

Da parte do CSM foi sublinhada a urgência 
da conclusão das operações de migração e 
colocadas diversas questões quanto aos 
problemas que se fazem sentir e indicado o 
procedimento seguinte que foi aceite: 

1. Isolar o passivo de erros, ou seja, arrancar 
a zero amanhã e analisar se a distribuição se está 
a comportar como deve ser 

2. Tratar da estabilização 

2.1. Processos sem NUIPC classificados para 
atribuição podem ser renumerados sem passar 
na distribuição, replicando a solução testada em 
Lisboa Oeste para as outras comarcas (passam 
por atribuição e não influenciam contadores) 

2.2. Processos classificados ainda não 
disponíveis na V3: irão disponibilizar na parte em 
que o podem fazer automaticamente; os outros 



ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIÁRIO 

 
Boletim Informativo CSM | s5 #1 fev16 | 337 

demais são listados até à próxima segunda-feira 
para ser regularizados na comarca (os problemas 
que impedem o automatismo são: identificador 
duplicado, apensos sem menção de existência na 
coluna da letra, etc.) 

2.3. Processos entrados entre 3/8 e 26/8: 
transferência pela ferramenta com distribuição 
prévia na comarca e transitando por atribuição 
de acordo com aquela distribuição. 

2.4. Processos entrados entre 1 e 15 de 
setembro registados na V2: como 2.3. 

2.5. Processos entrados entre 1 e 15 de 
setembro registados na V3: irão fazer listagens 
para a comarca e analisar como será a migração, 
uma vez que pode haver tramitação autónoma 
(em papel ou outro suporte) 

2.6. Distribuições feitas nas comarcas 
mantêm-se 

3. Correção das migrações erróneas, por não 
igualarem as pendências, será tratada do modo 
indicado pelas comarcas com apoio do IGFEJ na 
medida entendida adequada. 

13-11-2014 | Com DGPJ a fim de serem 
estabelecidas as médias de pendência por 
jurisdição a que aludem os artigos 3.º a 5.º do 
regulamento do disposto no artigo 94.º, n.º 4, 
alíneas f) e g) da LOSJ. 

13-11-2104 | Com DGPJ, para obtenção e 
tratamento de dados relativos às pendências, 
relevantes para controlo dos limiares previstos 
no Regulamento do artigo 94.º da LOSJ. 

27-11-2014 | Reunião no CSM, com Dr. 
Renato Gonçalves, da DGPJ, sobre a aplicação 
prática do regime de apoio judiciário 

21-01-2015 | Reunião com a TROIKA ,  no 
contexto do Semestre Europeu - Atualização de 
Informação [MJ] /reunião com CSM, com a 
seguinte  ordem de trabalhos:  1) Code of civil 
procedure – feedback; 2) Judicial reorganisation 
- state of play; 3) Existence/plans of fully 
electronic procedures i.e. for small (uncontested) 
claims; 4) Need for further reforms. A reunião 

decorreu com representante da Comissão 
Europeia, nas instalações do Ministério das 
Finanças, sendo a representação do CSM 
integrada pelos Ex.mos Senhores Vogais Juiz 
Desembargador Jorge Raposo e Juiz de Direito 
Artur Cordeiro, e pela Chefe de Gabinete, Juiz de 
Direito Ana de Azeredo Coelho. 

21-01-2015 | Reunião no IGFEJ sobre as 
páginas web das comarcas. 

21-01-2015 | Reunião no IGFEJ  sobre a 
transmissão das comunicações dos Agentes de 
Execução para o CITIUS. Encontravam-se 
presentes representantes do CSM (Vogal Juiz 
Artur Cordeiro e Chefe de Gabinete Ana de 
Azeredo Coelho) e da Câmara de Solicitadores, 
para além das representações do IGFEJ, da DGAJ 
e da DGPJ. 

03-02-2015 | Acompanhamento de visita 
do IGFEJ e DGAJ à comarca de Lisboa Norte. 
Encontravam-se presentes os órgãos de gestão 
da comarca, a presidente e um vogal do IGFEJ e 
elementos da DGAJ. Acompanharam a 
deslocação representantes do CSM (Vogal Juiz 
Artur Cordeiro e Chefe de Gabinete Ana de 
Azeredo Coelho) e do CSMP (Procurador José 
Carlos Fernandes e um magistrado da comarca) 
no âmbito da Implementação da Reforma 
Judiciária. 

25-09-2015 | Reunião no IGFEJ para 
tratamento do conteúdo das páginas WEB das 
comarcas com a Presidente e a equipa de 
construção das páginas e com os representantes 
da PGR, estando o Conselho Superior da 
Magistratura representado pela Chefe de 
Gabinete e pela Adjunta, Ana de Azeredo Coelho 
e Inês Moura. 

22-10-2013 | Com IGFEJ/DGAJ/PGR a 
respeito das instalações dos tribunais. 

24.03.2014 | Com MJ/IGFEJ/DGAJ/MP, 
para definição de regras de igualação, 
distribuição, redistribuição e atribuição de 
processos. 
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24-03-2014 | Com MJ/IGFEJ/DGAJ/MP, 
para definição da exequibilidade técnica das 
regras de igualação, distribuição, redistribuição 
e atribuição de processos, tendo sido colocadas 
pelo CSM de questões relacionadas com o 
arquivo, com a utilização do módulo de 
distribuição para a transição, com a influência 
da transição nos contadores e com a repercussão 
na nova distribuição nas comarcas da reforma. 

04-04-2014 (11h) | Com MJ/IGFEJ/ 
DGAJ/MP, para definição de regras de igualação, 
distribuição, redistribuição e atribuição de 
processos, definição de complexidades, 
indicação de que há que ter em conta regras de 
competência do tribunal determinadas pela 
regra de transição do artigo 104.º do RLOSJ, 
necessidade de determinar o número de órgãos 
jurisdicionais (juízes singulares ou coletivo) e de 
secções assimétricas. 

02-06-2014 | Com Ex.mo Conselheiro Vice-
Presidente, Ex.ma Conselheira Procuradora-
Geral da República e outros elementos da 
hierarquia da PGR e CSMP, sobre questões 
relativas ao tratamento de processos urgentes 
na fase de transição, deliberações várias 
tomadas pelo CSM ou em curso, posses de 
magistrados em setembro, agendamento, juízes 
auxiliares, DIAP’s. 

19-06-2014 | Com MJ/IGFEJ/DGAJ/ 
MP/órgãos de gestão das comarcas, para 
apresentação da ferramenta de pré-tratamento 
dos processos, concebida pelo IGFEJ. 

30-06-2014 | No IGFEJ com Dr. Carlos 
Brito, Dr. Hugo Tavares, sobre problemas 
relacionados com a distribuição/redistribuição 
de processos. 

04-07-2014 | No IGFEJ com Dr. Carlos 
Brito, Dr. Hugo Tavares, sobre solução técnica 
para distribuição/redistribuição de processos. 

16-09-2014 | No IGFEJ, com equipa do 
Instituto, para encontrar solução para 
implementação do CITIUS e distribuição. 

26-09-2014 | No IGFEJ, com equipa do 
Instituto, para encontrar solução para 
implementação do CITIUS e distribuição, tendo 
sido abordados os seguintes assuntos: 1- Ponto 
da situação; 2- Unidades orgânicas assimétricas: 
3 - Credenciação de magistrados no V3; 4- 
Transferências de processos do V2 para V3; 5- 
Acessos ao V2 por Juizes; 6- Cronograma do 
IGFEJ para migração; 7- Registo criminal: 8- 
Publicitação das insolvências; 9- Actos 
praticados desde que foi cessado o acesso ao V2 
e até transferência para V3 ser possível; 10- 
Problema do destino das acções executivas 
(20000 processos) sequentes a acção 
declarativa; 11- Processos do serviço externo; 
12- Desconformidade na listagem dos processos 
de distribuição na comarca de Viana do Castelo; 
13- Indevida distribuição de processos; 14- 
Omissão na listagem de distribuição de Odemira; 
15- Reporte de Vila Real sobre espécies 
processuais que não estão na aplicação; 16- 
Instância Local Cível de Coimbra - distribuição 
de processos por 3 UO quando só existem 2 UO; 
17- Processos findos para além de pendentes na 
secretaria e pendentes de decisão final; 18- 
Situação dos TCTA; 19- Arranque dos contadores 
do V3; 20- Questões suscitadas por JPC de 
Porto-Este em emails de 25/09/2014 - 17.41 h. 
e 21.17 h. 

15-10-2014 | No MJ, com equipa do 
Instituto, DGAJ, DGPJ e AJ (Lisboa Oeste, Lisboa 
Norte e Setúbal), para definir procedimentos a 
seguir tanto na correção dos erros verificados na 
migração como quanto aos processos que não 
migraram. 

28-10-2014 | Reunião da representação 
do CSM no GTIRJ com o IGFEJ (presidente, vogal, 
equipas de trabalho do CITIUS e da migração), a 
pedido do IGFEJ.  O IGFEJ comunicou ter 
determinado qual o problema da distribuição no 
CITIUS-V3, que classificou apenas como 
“existência de um bug” e referiu a necessidade 
de colocar os contadores a zero a fim de não 
ocorrerem distorções nas distribuições futuras, 
regularizava-se a distribuição futura 
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considerando também os processos que ainda 
não migraram.  Ficou estabelecido que assim 
seria indicando o CSM que seriam sempre 
excecionados os processos não estivessem 
classificados para transitar por atribuição. Da 
parte do CSM foi sublinhada a urgência da 
conclusão das operações de migração e 
colocadas diversas questões quanto aos 
problemas que se fazem sentir e indicado o 
procedimento seguinte que foi aceite: 

1. Isolar o passivo de erros, ou seja, arrancar 
a zero amanhã e analisar se a distribuição se está 
a comportar como deve ser. 

2. Tratar da estabilização 

2.1. Processos sem NUIPC classificados para 
atribuição podem ser renumerados sem passar 
na distribuição, replicando a solução testada em 
Lisboa Oeste para as outras comarcas (passam 
por atribuição e não influenciam contadores) 

2.2. Processos classificados ainda não 
disponíveis na V3: irão disponibilizar na parte em 
que o podem fazer automaticamente; os outros 
demais são listados até à próxima segunda-feira 
para ser regularizados na comarca (os problemas 
que impedem o automatismo são: identificador 
duplicado, apensos sem menção de existência na 
coluna da letra, etc.) 

2.3. Processos entrados entre 3/8 e 26/8: 
transferência pela ferramenta com distribuição 
prévia na comarca e transitando por atribuição 
de acordo com aquela distribuição. 

2.4. Processos entrados entre 1 e 15 de 
setembro registados na V2: como 2.3. 

2.5. Processos entrados entre 1 e 15 de 
setembro registados na V3: irão fazer listagens 
para a comarca e analisar como será a migração, 
uma vez que pode haver tramitação autónoma 
(em papel ou outro suporte) 

2.6. Distribuições feitas nas comarcas 
mantêm-se 

3. Correção das migrações erróneas, por não 
igualarem as pendências, será tratada do modo 

indicado pelas comarcas com apoio do IGFEJ na 
medida entendida adequada. 

13-11-2014 | Com DGPJ a fim de serem 
estabelecidas as médias de pendência por 
jurisdição a que aludem os artigos 3.º a 5.º do 
regulamento do disposto no artigo 94.º, n.º 4, 
alíneas f) e g) da LOSJ. 

13-11-2104 | Com DGPJ, para obtenção e 
tratamento de dados relativos às pendências, 
relevantes para controlo dos limiares previstos 
no Regulamento do artigo 94.º da LOSJ. 

27-11-2014 | Reunião no CSM, com Dr. 
Renato Gonçalves, da DGPJ, sobre a aplicação 
prática do regime de apoio judiciário 

21-01-2015 | Reunião com a TROIKA ,  no 
contexto do Semestre Europeu - Atualização de 
Informação [MJ] /reunião com CSM, com a 
seguinte  ordem de trabalhos:  1) Code of civil 
procedure – feedback; 2) Judicial reorganisation 
- state of play; 3) Existence/plans of fully 
electronic procedures i.e. for small (uncontested) 
claims; 4) Need for further reforms. A reunião 
decorreu com representante da Comissão 
Europeia, nas instalações do Ministério das 
Finanças, sendo a representação do CSM 
integrada pelos Ex.mos Senhores Vogais Juiz 
Desembargador Jorge Raposo e Juiz de Direito 
Artur Cordeiro, e pela Chefe de Gabinete, Juiz de 
Direito Ana de Azeredo Coelho. 

21-01-2015 | Reunião no IGFEJ sobre as 
páginas web das comarcas. 

21-01-2015 | Reunião no IGFEJ  sobre a 
transmissão das comunicações dos Agentes de 
Execução para o CITIUS. Encontravam-se 
presentes representantes do CSM (Vogal Juiz 
Artur Cordeiro e Chefe de Gabinete Ana de 
Azeredo Coelho) e da Câmara de Solicitadores, 
para além das representações do IGFEJ, da DGAJ 
e da DGPJ. 

03-02-2015 | Acompanhamento de visita 
do IGFEJ e DGAJ à comarca de Lisboa Norte. 
Encontravam-se presentes os órgãos de gestão 
da comarca, a presidente e um vogal do IGFEJ e 



Relatório do Grupo de Trabalho para a Implementação da Reorganização Judiciária 

 
340 

elementos da DGAJ. Acompanharam a 
deslocação representantes do CSM (Vogal Juiz 
Artur Cordeiro e Chefe de Gabinete Ana de 
Azeredo Coelho) e do CSMP (Procurador José 
Carlos Fernandes e um magistrado da comarca) 
no âmbito da Implementação da Reforma 
Judiciária. 

25-09-2015 | Reunião no IGFEJ para 
tratamento do conteúdo das páginas WEB das 
comarcas com a Presidente e a equipa de 
construção das páginas e com os representantes 
da PGR, estando o Conselho Superior da 
Magistratura representado pela Chefe de 
Gabinete e pela Adjunta, Ana de Azeredo Coelho 
e Inês Moura. 

 

IX) CONCLUSÃO 

O GTRIJ teve como principal virtualidade 
ter constituído uma plataforma de troca de 
informações e de cooperação entre as 
diversas entidades que o integravam, com 
responsabilidades diversas no sistema de 
Justiça. 

Essa cooperação foi determinante para 
a resolução de muitos problemas ocorridos 
antes e durante a implementação da 
reorganização, sobretudo aqueles que 
implicavam atuações conjuntas. 

Todavia, a cooperação entre as diversas 
entidades foi sempre marcada, como não 
podia deixar de ser, pelos diferentes níveis 
de intervenção em cada um dos assuntos 
abordados, cabendo a cada uma, 
integralmente, a responsabilidade pelas 
áreas em que detinha poder decisório. 

A ação do GTRIJ centrou-se 
decisivamente na questão das instalações, 
embora numa perspetiva de resposta à 
urgência da implementação da nova 
estrutura judiciária, ficando por estabelecer 

as bases que permitam reverter anos de 
desinvestimento nas instalações dos 
tribunais.  

Particularmente relevante é a reflexão 
sobre o que devem ser as instalações de um 
tribunal em si mesmas e a definição de uma 
relação adequada entre os equipamentos e 
os recursos humanos e a carga processual. 

O sistema informático de apoio ao 
funcionamento dos tribunais carece de ser 
desenvolvido com novas funcionalidades 
que constituam uma mais-valia para o 
trabalho das secretarias. Estão por apurar as 
causas do que ocorreu em agosto/setembro 
de 2014. 

A organização das secretarias judiciais 
está por fazer com base em critérios de 
agilidade de funcionamento, de repartição 
de competências, de funcionamento em 
equipas de trabalhos, de conteúdos 
funcionais. Do mesmo modo, importa 
pensar o apoio aos órgãos de gestão e aos 
juízes e a inclusão de pessoal 
administrativo. 

O desenvolvimento da descentralização 
da gestão orçamental dos tribunais judiciais 
e primeira instância é um fator de 
relevância numa efetiva gestão de 
proximidade, encontrando-se quase tudo 
por fazer. 

Todas estas questões se afiguram 
decisivas no êxito da reorganização e da 
implementação do novo modelo de gestão, 
beneficiando em muito da manutenção dos 
hábitos de cooperação e troca de 
experiência e informações que o GTIRJ 
proporcionou. 

Lisboa, 01 de outubro de 2015 
Ana de Azeredo Coelho 
Juiza Desembargadora 
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Em cumprimento do disposto nos art.º 
94.º n.º 2 al. g) e 108.º n.º 2 al. f) da Lei n.º 
62/2013 de 26 de agosto (LOSJ) vêm os 
Juízes Presidentes dos Tribunais Judiciais de 
Comarca, enviar para o Conselho Superior 
da Magistratura o relatório que elaboraram 
sobre a atividade do tribunal, o estado dos 
serviços e a qualidade de resposta, com 
referência ao ano judicial que decorreu 
entre 1 de setembro de 2014 e 31 de agosto 
de 2015. 

Impõe-se a avaliação do seu teor pelo 
Conselho Superior da Magistratura, sendo 
que uma das perspetivas a considerar será 
sempre a da ponderação das propostas que 
nesses relatórios são apresentadas pelos 
Juízes Presidentes, com vista à melhoria do 
funcionamento do tribunal e da prestação 
do serviço de justiça.  

De uma forma transversal, é dado a 
conhecer que este primeiro ano de 
funcionamento do novo modelo de 
organização e gestão dos tribunais contou 
com diversos e graves entraves, na sua 
maior parte conhecidos e que, de um modo 
geral, já foi dada conta no primeiro relatório 
semestral apresentado. Reconhece-se, por 
um lado, que alguns deles foram sendo 
progressivamente minimizados ao longo do 
ano e, por outro lado, a persistência de 
outros, não obstante o tempo decorrido. No 
equilíbrio destas duas situações 
encontram-se realidades diferentes, ou seja, 

se há o reconhecimento de tribunais que se 
encontram hoje a funcionar com 
normalidade, ainda que com a persistência 
de alguns constrangimentos, outros há em 
que a manutenção dos problemas ainda são 
de tal forma graves que não permitem 
aquela conclusão.   

De modo a facilitar a avaliação, 
individualizam-se as principais áreas em 
que são apontados problemas e em muitos 
casos apresentadas propostas para os 
colmatar, sendo que, muitos dos 
constrangimentos e preocupações 
apontados não são apenas de um, mas de 
vários Juízes Presidentes. Se é verdade que, 
na sua maior parte, os problemas 
assinalados se prendem com a falta de 
recursos, seja humanos, materiais ou 
financeiros, também é certo que há outras 
questões no âmbito da gestão e de 
organização do tribunal em que são 
propostas alterações, com vista ao 
melhoramento da prestação do serviço de 
justiça.  

A análise do movimento processual dos 
tribunais não será objecto desta apreciação, 
não obstante seja notória a interferência 
das questões que agora se abordam na 
prestação do serviço de justiça, não só do 
ponto de vista da sua qualidade, mas 
também da sua quantidade e que é patente 
quando se atenta nos valores do movimento 
processual 

Autoria:  

Inês Moura, Juíza Desembargadora e Adjunta do GAVPM do CSM 

Data: 09-12-2015 
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1. Orgãos de gestão 

Neste âmbito, sendo assinalada de uma 
forma geral o bom funcionamento dos 
órgãos de gestão do ponto de vista da 
coordenação dos seus membros e as 
vantagens que resultam de uma gestão de 
proximidade, as dificuldades encontradas 
prendem-se essencialmente com a falta de 
estruturas de apoio ao conselho de gestão: 
recursos humanos, materiais, equipamentos 
e ainda, em muitos casos, até instalações, 
evidenciando-se a particular necessidade 
de ferramentas informáticas de gestão. 

As propostas apresentadas dirigem-se a: 

a) Reforço da unidade de apoio técnico 
ao conselho de gestão com funcionários; 

b) Disponibilização de programas 
informáticos de gestão: de recursos 
humanos, de gestão orçamental, de gestão 
de stocks, etc; 

c) Disponibilização de veículo para o 
tribunal e de motorista, havendo tribunais 
que ainda não têm veículo atribuído e 
outros que têm veículos muito antigos e em 
mau estado; 

d) Ajustamento dos órgãos de gestão à 
dimensão da comarca 

 

2. Alteração da orgânica do tribunal 
ou de competências das instâncias 

A este respeito são apresentadas 
diversas propostas de alteração que se 
orientam, na maior parte dos casos para 
uma maior especialização, mas também 
para a criação de novas secções em 
instâncias especializadas já existentes. As 
mesmas são fundamentadas não só no 
volume de serviço que comportará as 
alterações propostas, mas também nas 
vantagens da especialização. 

Individualizam-se as propostas 
apresentadas por cada Juiz Presidente: 

a) Açores 

-Instância especializada mista de 
Família e Trabalho em Angra. É justificada a 
proposta com a indicação do movimento 
processual e apontada também como forma 
de recuperação da resposta cível; 

- Especialização da Instância local de 
competência genérica da Horta; 

- Ampliação da competência territorial 
do Juiz de Instrução de Ponta Delgada - 
secção que pode absorver os serviços e evita 
os impedimentos que mais tarde se 
suscitam dos juízes das instâncias locais 
para a realização do julgamento. 

b) Aveiro 

- Instância Central de Família e Menores 
de Santa Maria da Feira - transferência dos 
Processos de Promoção e Proteção para as 
instâncias locais de Castelo de Paiva e 
Arouca 

c) Beja 

- Autonomização da Instância Central 
Mista em Cível e Criminal 

- Alteração do quadro de juízes na 
Instância Central de Família e Menores e na 
Instância Local Criminal de Beja, passando 
a 2 em cada uma, convertendo-se os 
lugares de auxiliares 

d) Braga 

- reforço do quadro de juízes nas 
Instâncias Centrais de Execução e Família. 

- Criação de uma 3ª secção de 
Execuções em Braga - proposta já 
apresentada no relatório semestral 

e) Évora 

- Criação de uma Instância Central de 
Comércio em Évora 
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f) Faro: - Desdobramento da secção de 
Comércio de Olhão. Criação de uma nova 
secção talvez em Silves 

- Competência para a prática de actos 
jurisdicionais no inquérito. Revogação do 
art.º 130.º n.º 1 al. c) da LOSJ e alteração do 
art.º 119.º n.º 1, eliminando “salvo situações 
previstas na lei”. 

g) Leiria 

- Criação de uma 3ª secção de Família e 
Menores em Leiria ou redimensionamento 
da de Pombal 

- Desdobramento da Instância Central 
Criminal para Sul 

- Especialização da Instância local da 
Marinha Grande em Cível e Criminal- já tem 
dois juízes. Motivação apresentada no 
relatório semestral 

h)   Portalegre 

- Criação de uma Instância Central de 
Família e Menores, por via administrativa, 
pelo Conselho Superior da Magistratura, 
com a colocação de um magistrado em 
regime de mobilidade 

- criação de um lugar de juiz de 
instrução criminal, para evitar os 
impedimentos e substituições dos juízes das 
instâncias locais 

- reforço das instâncias locais criminais 
de Elvas e Portalegre 

- desdobramento da instância local 
genérica de Ponte Sor em cível e criminal 
(não pode ser feito administrativamente por 
falta de funcionários) 

- criação de mais um lugar de juiz na 
instância local de Fronteira. Revisão da 
classificação de 1º acesso deste tribunal  

i) Porto 

- duplicação das unidades de processos 
nas secções de Execução 

j) Santarém 

- Redimensionamento da competência 
territorial das duas secções da Instância 
Central de Família e Menores- criação de 
uma 3ª secção 

- deslocalização da secção de 
proximidade para Mação 

- instrução criminal- avaliação das 
competências; descentralizar se for retirada 
às locais a competência para a prática de 
actos jurisdicionais 

l) Setúbal 

- especialização da Instância local 
genérica de Sesimbra em cível e criminal 

- especialização das instâncias locais de 
Grândola e Santiago do Cacém, agregadas 
em cível e criminal, em termos equivalentes 
à distribuição de serviço que tem estado a 
ocorrer (1 juiz para o cível e 3 juízes para o 
criminal) 

m) Viana do Castelo 

- descentralização da Instância Central 
de Família e Menores de modo a fazer a 
aproximação à população- nova secção ou 
desdobramento da actual; alternativa- 
manter a actual com outra inserção 
geográfica 

n) Vila Real 

- criação de uma Instância Central de 
Comércio- há espaço para a instalação; 
alívio da sobrecarga das locais e Vila Real e 
Régua 

 

3. Instalações e Equipamentos 

Esta é mais uma área em que os 
problemas reportados são transversais a 
todos os relatórios apresentados.  

É revelado em alguns casos a existência 
de obras mais estruturais ainda em curso, e 
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a conclusão de outras que entretanto 
ocorreu, mas também é chamada a atenção 
pela persistência de muitos problemas 
graves que não encontraram qualquer 
solução ou sequer andamento, decorrido 
um ano sobre a implementação da reforma. 
Muitos das questões suscitadas neste 
âmbito já vêm relatadas nos relatórios 
semestrais. 

Destacam-se como principais e sem 
exaustão, os seguintes problemas que se 
apresentam como comuns a muitos 
tribunais e que são evidenciados nos 
relatórios: 

- a insuficiência de instalações, algumas 
delas constituindo necessidade estruturais, 
e de espaço, com particular destaque para a 
falta de salas de audiências em muitos 
tribunais;  

- a falta de reparação e de manutenção 
dos edifícios em alguns casos muito 
degradados, e dos equipamentos como 
elevadores ou climatização;  

- a manutenção da deslocalizações de 
secções indicadas como provisórias e que 
ainda se mantêm, sem se perspetivar a sua 
mudança a curto prazo, funcionando em 
alguns casos em condições muito 
deficientes; 

- ao nível dos equipamentos é 
evidenciada, com mais relevo, a falta de 
equipamentos multifunções e de vídeo 
conferência, mas também de computadores 
e mobiliário. 

- a segurança, a sinalética desadequada 
e as acessibilidades são apontadas 
frequentemente como falhas. 

- a insuficiência da rede informática 

     É apresentada como proposta a 
possibilidade de contratação de uma equipa 
de manutenção por cada Tribunal, de forma 

a permitir uma resolução mais expedita de 
pequenos problemas. 

 

4. Recursos Humanos 

Neste âmbito, a preocupação 
manifestada com a falta muito significativa 
de oficiais de justiça é unânime, sendo 
apontado em muitos casos como o principal 
entrave ao funcionamento dos serviços. É 
revelado que esta questão constituiu no ano 
passado e continua a constituir um 
verdadeiro entrave ao bom funcionamento 
dos tribunais, muito condicionando a sua 
prestação. 

No ano judicial decorrido não terá 
havido um único tribunal que tenha tido o 
quadro legal de funcionários preenchido, 
sendo que em vários tribunais as faltas se 
situaram em valores acima dos 30% e pelo 
menos no caso dos Açores em mais de 40%. 
Se em algumas circunstâncias é apontada a 
preocupação pela insuficiência do quadro 
legal previsto na Portaria 161/2014, tal 
preocupação é mitigada na medida em que 
nem tal quadro legal se encontra 
preenchido. 

Alguns relatórios, já se reportando à 
colocação de oficiais de justiça ocorrida em 
setembro, referem que tal não colmatou as 
necessidades sentidas embora as tenha 
minimizado, em alguns casos, o que é visto 
como transitório, atenta a preocupação 
revelada com a saída iminente de muitos 
funcionários mais experientes devido a 
aposentações e com o desfalque dos lugares 
de chefias, sendo também evidenciada em 
muitos casos a falta de formação dos 
oficiais de justiça. 

A este respeito é ainda revelada a 
preocupação com a grande mobilidade dos 
funcionários e o pouco tempo que muitos 
permanecem no lugar, na sequência dos 
movimentos, tal como a falta de articulação 
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da DGAJ com os Juízes Presidentes na sua 
movimentação, colocação e abertura de 
vagas. É dada conta também da falta de 
informação prévia e coordenação com o 
Conselho de gestão, quando da retirada de 
funcionários para os Tribunais da Relação. 

Quanto aos magistrados do Ministério 
Público é apontada a sua falta por alguns 
tribunais, em situações de determinarem a 
perturbação do seu funcionamento normal, 
designadamente, condicionando a 
marcação e realização de julgamentos e 
diligências.  

No que se refere aos magistrados 
judiciais é feita a menção à falta de 
magistrados em alguns casos, 
designadamente nas instâncias centrais de 
execução e comércio. São também 
apontados desajustamentos no 
funcionamento das secções com a 
colocação de juízes auxiliares, em algumas 
circunstâncias em que os oficiais de justiça 
são muito insuficientes e quando isso não é 
acompanhado da colocação de oficiais de 
justiça. 

São apresentadas as seguintes 
propostas: 

a) Preenchimento integral dos lugares 
de oficiais de justiça previstos na Portaria 
161/2014 e seu reforço em alguns casos, 
como seja, designadamente nas secções de 
execução onde os quadros legais são 
manifestamente insuficientes- 
recrutamento de novos funcionários 

b) Colocação de funcionários ou 
técnicos administrativos 

c) Concursos e colocações dos oficiais 
de justiça passarem a observar princípios 
diferentes- proposta integrada e 
fundamentada apresentada pelo Conselho 
Consultivo do Tribunal Judicial da Comarca 
dos Açores  

d) Realização de apenas um 
movimento de oficiais de justiça por ano 

e) Instituição de um regime de fixação 
dos funcionários 

f)     Articulação dos órgãos de gestão 
com a DGAJ previamente à realização dos 
concursos e movimentos dos oficiais de 
justiça 

g) Previsão de formação mais efectiva 
para os oficiais de justiça  

h) Criação de um quadro 
complementar de funcionários na área de 
cada Relação, à semelhança do que 
acontece com o quadro complementar dos 
juízes 

i)  Valorização profissional dos oficiais 
de justiça 

j)  Colocação de juízes auxiliares em 
alguns tribunais com vista à redução da 
pendência e diminuição da dilação do 
agendamento; determinação prévia do 
trabalho a atribuir aos juízes auxiliares e 
avaliação posterior do trabalho na 
recuperação 

k) Colocação de magistrados do 
Ministério Público nos casos em que a sua 
falta determina a impossibilidade de se 
realizarem mais julgamentos 

l)   Colocação de juízes auxiliares e do 
quadro complementar ser acompanhada 
com a correspondente colocação de oficiais 
de justiça 

m) Criação de um quadro de oficiais de 
justiça da comarca, para a realização de 
tarefas específicas, com vista à recuperação 
de pendências 

n) Aumento do quadro de juízes com 
alteração da lei, recorrendo-se ao projecto 
do CSM sobre o RLOSJ 
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5. Recursos Financeiros 

Nesta área deparamo-nos com uma 
maior divisão de opiniões por parte dos 
Juízes Presidentes, quanto à questão de 
saber se deve haver uma maior 
descentralização das competências em 
matéria de gestão orçamental, posição que, 
embora maioritária, não é unânime.  

No que respeita ao valor do orçamento 
atribuído, a grande maioria considera que o 
mesmo é insuficiente, dando conta da 
necessidade do seu reforço. 

 São apresentadas propostas de: 

a) maior autonomia em matéria de 
gestão orçamental, com transferência de 
competências para a aquisição de bens e 
serviços e correspondente atribuição de 
recursos humanos e materiais 

b) disponibilização de um programa 
informático de gestão do economato 

c) melhor articulação com a DGAJ de 
modo a evitar atrasos que se têm verificado 
e superação de procedimentos burocráticos 

 

6. Outras propostas apresentadas 

Evidenciam-se ainda outras propostas 
apresentadas nos relatórios, em diversas 
áreas 

a) Intervenção do IGFEJ para que os 
processos da V2 não sejam considerados 
processos novos quando movimentados- 
influência na estatística; para a conclusão 
da migração dos processos (apensos das 
execuções no Porto) 

b) Orientação aos Tribunais da Relação 
para que os acórdãos sejam digitalizados, 
de modo a poderem ser consultados no 
CITIUS 

c) Alteração legislativa que preveja a 
criação do lugar de Vice Presidente do 

Tribunal para as comarcas de Lisboa e do 
Porto 

d) Estabelecimento de um estatuto 
remuneratório acrescido para os Juízes 
Coordenadores, justificado com o trabalho 
acrescido que têm 

e) Regulamentação com a delimitação 
das competências do Juiz Presidente e dos 
demais juízes em exercício de funções 
jurisdicionais 

f)  Necessidade de construção de 
indicadores de actividade e uniformização 
de procedimentos de monitorização a 
realizar pela DGPJ 

g) Criação das páginas web dos 
tribunais 

h) Criação de gabinete de apoio ao Juiz 
Presidente e aos magistrados 

i)  Realização de vídeo conferências 
em instalações fora dos tribunais 

j)  Remuneração das acumulações de 
serviço 

k) Quadro complementar de juízes a 
funcionar em dois níveis- da área da 
Relação e da área da comarca 

l)    Alteração legislativa que permita 
a substituição da acta pela gravação do 
julgamento ou diligência, com salvaguarda 
da transcrição da decisão final. 

m) Articulação do tribunal com outros 
serviços ou organismos com vista à 
superação de constrangimentos, como por 
exemplo, com a Ordem dos Advogados, a 
respeito da escala dos advogados, com o 
Instituto de Reinserção Social a propósito 
dos relatórios que lhe cabe elaborar ou com 
os Estabelecimentos Prisionais com a 
condução dos presos com atraso. 
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I. 

Por requerimento datado de 17-11-
2015, o Exm. Senhor Juiz de Direito, Dr. A…., 
a exercer funções na 3.ª Secção de …. da 
Instância Central da Comarca de ….., e 
nomeado Juiz Coordenador no Município do 
…., veio solicitar a avaliação de proposta 
apresentada de atribuição de um 
suplemento remuneratório, a título de 
despesas de representação, no montante de 
cinco por cento do valor base da 
remuneração do juiz coordenador, aos 
juízes que exerçam as funções de 
coordenadores nas diversas comarcas, 
proposta que mereceu o acolhimento de 
outros juízes coordenadores. 

Por despacho de 25 de novembro de 
2015 do Exmo. Senhor Vice-Presidente do 
CSM foi determinada a emissão de parecer 
pelo GAVPM. 

 

II. 

A Lei 62/2013 de 26 de agosto (LOSJ) 
vem apresentar um novo modelo de gestão 
dos tribunais judiciais de primeira instância 

que prevê, ao nível da comarca, a existência 
de órgãos de gestão colegiais ou  individuais 
como: o juiz presidente- art.º 92.º e 94.º, 
juízes coordenadores- art.º 95.º, magistrado 
do Ministério Público coordenador- art.º 
99.º e 101.º, administrador judiciário- art.º 
104.º e 106.º, conselho de gestão- art.º 108.º 
e conselho consultivo art.º 109º. 

No que se refere aos juízes 
coordenadores, regula o art.º 95.º do 
diploma mencionado, estabelecendo o 
seguinte: 

“1 - Quando, no total das secções 
instaladas num município exerçam funções 
mais de cinco juízes, o presidente do 
tribunal, ouvidos os juízes da comarca, pode 
propor ao Conselho Superior da 
Magistratura a nomeação, para as secções 
em questão, de um magistrado judicial 
coordenador de entre os respetivos juízes, 
obtida a sua concordância, o qual exerce, no 
âmbito do conjunto daquelas secções, as 
competências que lhe forem delegadas, sem 
prejuízo de avocação de competência pelo 
presidente do tribunal.  

2 - O magistrado judicial coordenador 
exerce as respetivas competências sob 

Sumário do Parecer: «I-De norma consta qualquer menção, expressa ou implícita, 
a um direito dos juízes coordenadores a serem remunerados pelo exercício de 
tais competências, não se revelando possível determinar que lhes seja pago um 
suplemento remuneratório, designadamente a título de despesas de 
representação, sem um suporte legal; II - Justifica-se a apresentação de 
alteração legislativa a propor pelo Conselho Superior da Magistratura, ao abrigo 
do disposto no art.º 155 al. c) da LOSJ, com referência aos art.º 96.º da LOSJ e 
art.º 25.º do RLOSJ, nos termos expostos, no sentido de passarem a contemplar 
também a atribuição de despesas de representação aos juízes coordenadores, 
em montante correspondente a 5% do seu vencimento base. 

Autoria: Maria Inês Moura, Juíza Desembargadora e Adjunta do GAVPM  

Data: 14-12-2015  
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orientação do presidente do tribunal, 
devendo prestar contas do seu exercício 
sempre que para tal solicitado pelo 
presidente do tribunal.  

3 - O magistrado judicial coordenador 
pode frequentar o curso referido no artigo 
97.º.” 

A lei não contempla qualquer outra 
norma sobre o estatuto do juiz coordenador. 

Deste artigo decorre, por um lado, que 
os juízes coordenadores não têm 
competências próprias, exercendo apenas 
as competências que lhe forem delegadas 
pelo juiz presidente e, por outro lado, que o 
exercício destas competências é feito sob a 
orientação do juiz presidente, a quem 
devem prestar contas, sempre que tal lhes 
for solicitado, podendo ainda o juiz 
presidente avocar as competências 
delegadas. 

A anterior lei da organização judiciária, 
Lei 52/2008 de 28 de agosto, dispunha 
expressamente sobre o elenco das 
competências do juiz presidente que 
podiam ser delegadas no juiz coordenador, 
limitando-as a competências de direção e 
gestão processual, conforme o previsto no 
então art.º 89.º. Pelo contrário, a atual LOSJ 
não estabelece qualquer limite à delegação 
de competências do juiz presidente no juiz 
coordenador, alargando o âmbito das 
possibilidades de delegação, cabendo 
àquele avaliar e decidir, em cada 
circunstância concreta, quais as 
competências que pretende delegar, no 
universo de todas aquelas que lhe são 
legalmente atribuídas. 

Vejamos então quais são as 
competências do juiz presidente, todas elas 
delegáveis no juiz coordenador, recorrendo 
ao que dispõe o art.º 94.º da LOSJ, que sobre 
tal matéria rege: 

1 - Sem prejuízo da autonomia do 
Ministério Público e do poder de delegação, 

o presidente do tribunal possui 
competências de representação e direção, 
de gestão processual, administrativas e 
funcionais.  

2 - O presidente do tribunal possui as 
seguintes competências de representação e 
direção:  

a) Representar e dirigir o tribunal;  

b) Acompanhar a realização dos 
objetivos fixados para os serviços judiciais 
do tribunal;  

c) Promover a realização de reuniões 
de planeamento e de avaliação dos 
resultados dos serviços judiciais da 
comarca;  

d) Adotar ou propor às entidades 
competentes medidas, nomeadamente, de 
desburocratização, simplificação de 
procedimentos, utilização das tecnologias 
de informação e transparência do sistema 
de justiça;  

e) Pronunciar-se, sempre que seja 
ponderada a realização de sindicâncias à 
comarca pelo Conselho Superior da 
Magistratura;  

f) Pronunciar-se, sempre que seja 
ponderada pelo Conselho dos Oficiais de 
Justiça a realização de sindicâncias 
relativamente aos serviços judiciais e à 
secretaria;  

g) Elaborar um relatório semestral 
sobre o estado dos serviços e a qualidade da 
resposta.  

3 - O presidente do tribunal possui as 
seguintes competências funcionais:  

a) Dar posse aos juízes e ao 
administrador judiciário;  

b) Elaborar os mapas de turnos e de 
férias dos juízes e submetê-los a aprovação 
do Conselho Superior da Magistratura;  

c) Exercer a ação disciplinar sobre os 
oficiais de justiça, relativamente a pena de 
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gravidade inferior à de multa, e, nos 
restantes casos, ordenar a instauração de 
processo disciplinar, com exceção daqueles 
a que se reporta a alínea k) do n.º 1 do artigo 
101.º;  

d) Nomear um juiz substituto, em 
caso de impedimento do titular ou do 
substituto designado, de acordo com 
orientações genéricas do Conselho Superior 
da Magistratura;  

e) Assegurar a frequência equilibrada 
de ações de formação pelos juízes do 
tribunal, em articulação com o Conselho 
Superior da Magistratura;  

f) Participar no processo de 
avaliação dos oficiais de justiça, nos termos 
da legislação específica aplicável, com 
exceção daqueles a que se reporta a alínea l) 
do n.º 1 do artigo 101.º.  

4 - O presidente do tribunal possui as 
seguintes competências de gestão 
processual, que exerce com observância do 
disposto nos artigos 90.º e 91.º:  

a) Implementar métodos de trabalho 
e objetivos mensuráveis para cada unidade 
orgânica, sem prejuízo das competências e 
atribuições que, nessa matéria, prossegue o 
Conselho Superior da Magistratura, 
designadamente na fixação dos indicadores 
do volume processual adequado;  

b) Acompanhar e avaliar a atividade 
do tribunal, nomeadamente a qualidade do 
serviço de justiça prestado aos cidadãos, 
tomando por referência as reclamações ou 
as respostas a questionários de satisfação;  

c) Acompanhar o movimento 
processual do tribunal, identificando, 
designadamente, os processos que estão 
pendentes por tempo considerado excessivo 
ou que não são resolvidos em prazo 
considerado razoável, informando o 
Conselho Superior da Magistratura e 
promovendo as medidas que se justifiquem;  

d) Promover a aplicação de medidas 
de simplificação e agilização processuais;  

e) Propor ao Conselho Superior da 
Magistratura a criação e extinção de outros 
graus de especialização nas unidades de 
processos, designadamente para as 
pequenas causas;  

f)    Propor ao Conselho Superior da 
Magistratura a reafetação de juízes, 
respeitado o princípio da especialização dos 
magistrados, a outra secção da mesma 
comarca ou a afetação de processos, para 
tramitação e decisão, a outro juiz que não o 
seu titular, tendo em vista o equilíbrio da 
carga processual e a eficiência dos serviços;  

g) Propor ao Conselho Superior da 
Magistratura o exercício de funções de 
juízes em mais de uma secção da mesma 
comarca, respeitado o princípio da 
especialização dos magistrados, ponderadas 
as necessidades do serviço e o volume 
processual existente;  

h) Solicitar o suprimento de 
necessidades de resposta adicional, 
nomeadamente através do recurso aos 
quadros complementares de juízes.  

5 - A competência prevista no número 
anterior quanto às matérias referidas na 
alínea d) não prejudica o disposto em 
legislação específica quanto à adoção de 
mecanismos de agilização processual pelo 
presidente do tribunal ou pelo juiz.  

6 - O presidente do tribunal possui as 
seguintes competências administrativas:  

a) Elaborar os planos anuais e 
plurianuais de atividades e relatórios de 
atividades;  

b) Elaborar os regulamentos internos 
dos serviços judiciais da comarca, ouvido o 
magistrado do Ministério Público 
coordenador e o administrador judiciário;  
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c) Participar na conceção e execução 
das medidas de organização e 
modernização dos tribunais;  

d) Planear, no âmbito da 
magistratura judicial, as necessidades de 
recursos humanos. 

7 - O presidente do tribunal exerce ainda 
as competências que lhe forem delegadas 
pelo Conselho Superior da Magistratura.  

8 - Para efeitos de acompanhamento da 
atividade do tribunal, incluindo os 
elementos relativos à duração dos processos 
e à produtividade, são disponibilizados 
dados informatizados do sistema judicial, no 
respeito pela proteção dos dados pessoais.” 

Temos assim um conjunto alargado de 
competências do juiz presidente, que 
podem ser delegadas no juiz coordenador e 
que são classificadas como de 
representação e direção, funcionais, de 
gestão processual e administrativas. 
Verificando-se, como se referiu, que o juiz 
coordenador não tem competências 
próprias e que não há qualquer limitação 
àquelas que lhe podem ser delegadas pelo 
juiz presidente, em bom rigor, as 
competências deste podem ser, todas elas, 
exercidas por aquele, ainda que, 
naturalmente, tendo como fronteira o 
município, a instância ou as secções para as 
quais é nomeado. 

De notar, que o art.º 95.º da LOSJ se 
refere à nomeação do juiz coordenador por 
município, prevendo-a como possível, 
quando no total das secções aí instaladas, 
exerçam funções mais do que cinco juízes, 
exercendo o juiz coordenador as suas 
competências delegadas no total das 
secções do município. Também quanto a 
este aspeto, o legislador, divergiu do 
anteriormente previsto no art.º 89.º da Lei 
52/2008 que consagrava a possibilidade de 
nomeação de juiz coordenador por juízo, 
desde que nele exercessem funções mais do 
que três juízes.  

A respeito desta questão, o Conselho 
Superior da Magistratura tomou posição 
através de despacho do Sr. Vice-Presidente 
de 16 de julho de 2014, no sentido de que: 

“(i) O procedimento de indigitação de 
juiz coordenador implica a formulação de 
um juízo de conveniência da 
desconcentração de competências na 
comarca e a indicação dos juízes a nomear 
de entre os que exercem funções efetivas 
nas secções abrangidas; 

(ii) A indigitação tem uma fase 
imperativa de audição prévia dos juízes que 
exercem funções nas secções abrangidas 
pela coordenação a propor, tanto quanto à 
conveniência como quanto à concreta 
indicação; 

(iii) O juiz coordenador exerce funções 
num núcleo municipal da comarca, com 
referência a secções desse núcleo 
agrupadas segundo critérios de gestão 
diversos, de entre os quais o da 
competência material da jurisdição; 

(iv) Num núcleo municipal pode exercer 
funções mais de um juiz coordenador, 
respeitado o requisito organizativo mínimo 
de a coordenação respeitar a secção ou 
conjunto de secções em que exercem 
funções mais de cinco juízes, efetivos e 
auxiliares, com particular necessidade de 
ponderação neste último caso.” 

Em conclusão, temos um conjunto 
alargado de competências do juiz 
presidente, que podem ser delegadas no juiz 
coordenador, sem qualquer limitação legal, 
e que são de representação e direcção, 
funcionais, de gestão processual e 
administrativas, que este exercerá no 
âmbito do município, da instância ou da 
secção abrangidos pela coordenação. 

É notório que, em qualquer 
circunstância, a nomeação como 
coordenador vai determinar um acréscimo 
de tarefas, relacionadas com o exercício de 
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tal função, sobre o juiz que já se encontra 
em exercício de funções jurisdicionais. 
Qualquer que seja o âmbito da delegação de 
competências que ocorra em cada situação 
concreta, a mesma vai sempre implicar um 
conjunto de tarefas acrescidas para o juiz 
em efectividade de funções que é nomeado 
coordenador. A dimensão de tais tarefas é 
que vai variar, não só na medida da 
extensão da delegação de competências 
que se verifique em cada caso, mas também 
em função do número de juízes ou secções 
abrangidos pela coordenação. 

 

III.  

A proposta apresentada é no sentido de 
se atribuir um suplemento remuneratório 
aos juízes coordenadores, a título de 
despesas de representação, no montante de 
cinco por cento da remuneração base 
auferida pelo Juiz Coordenador. 

A respeito da remuneração dos juízes, 
há a considerar o que estabelece o Estatuto 
dos Magistrados Judiciais, com interesse 
para a apreciação da situação em presença. 

Desde logo o art.º 22.º do EMJ dispõe 
que: 

«1 - O sistema retributivo dos 
magistrados judiciais é composto por:  

a) Remuneração base;  

b) Suplementos.  

2 - Não é permitida a atribuição de 
qualquer tipo de abono que não se enquadre 
nas componentes remuneratórias referidas 
no número anterior, sem prejuízo do 
disposto no artigo 25.º». 

Este art.º 25.º do EMJ contempla o 
subsídio devido a título de despesas de 
representação, ao Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça, aos vice-presidentes do 
Supremo Tribunal de Justiça, ao vice-
presidente do Conselho Superior da 

Magistratura e aos presidentes das 
Relações. 

Por seu turno, a LOSJ vem dispor no art.º 
96.º sobre o estatuto remuneratório do 
presidente do tribunal de 1ª instância, 
estabelecendo que, caso seja 
desembargador aufere o vencimento 
correspondente ao cargo de origem e caso 
seja juiz de direito aufere vencimento 
equiparado ao dos juízes de direito 
colocados nas secções das instâncias 
centrais. O nº 3 deste artigo prevê ainda que 
o presidente do tribunal tem direito a 
despesas de representação, de montante a 
fixar por decreto-lei. 

Regulamentando esta situação, veio 
dispor o art.º 25.º do Decreto-Lei 49/2014 
de 27 de março (Regulamenta a Lei da 
Organização do Sistema Judiciário- RLOSJ), 
a propósito das despesas de representação, 
que: “O presidente do tribunal e o 
magistrado do Ministério Público 
coordenador têm direito, pelo exercício das 
suas funções de gestão, a um subsídio 
correspondente a 10% da sua remuneração 
base, a título de despesas de 
representação.” 

A respeito do juiz coordenador não há 
qualquer norma específica que regule 
quanto à sua remuneração ou atribuição de 
qualquer suplemento, designadamente não 
há qualquer previsão equiparada ao que o 
n.º 3 do art.º 96.º da LOSJ prevê para o 
presidente do tribunal, atribuindo-lhe 
despesas de representação, nos termos 
posteriormente definidos no art.º 25.º do 
RLOSJ. 

Atenta tal falta de previsão, e em face 
do regime legal vigente, não se encontra 
qualquer suporte que possibilite a 
atribuição de um subsídio aos juízes 
coordenadores, como é proposto. De 
nenhuma norma consta qualquer menção, 
expressa ou implícita, a um direito dos 
juízes coordenadores serem remunerados 
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pelo exercício de tais competências, não se 
revelando possível determinar o pagamento 
de um suplemento remuneratório, 
designadamente a título de despesas de 
representação, aos juízes coordenadores, 
sem a mesma. 

 
IV.  
Questão diferente está em saber da 

justificação ou razoabilidade de propor ao 
legislador que o contemple, o que o 
Conselho Superior da Magistratura tem 
sempre possibilidade de fazer, se o tiver 
como adequado, nos termos do disposto no 
art.º 155.º al. c) da LOSJ. 

Conforme já se referiu, o art.º 95.º da 
LOSJ prevê que o juiz coordenador exerça as 
competências que lhe forem delegadas pelo 
presidente do tribunal, no âmbito do núcleo 
municipal, da instância ou da secção onde 
exerce funções, podendo ser nomeado 
desde que aí exerçam funções mais de cinco 
juízes.  

Em abstracto, e uma vez que a lei não 
impõe qualquer limite à delegação de 
competências pelo juiz presidente no juiz 
coordenador, pode acontecer que neste até 
sejam delegadas todas as competências 
daquele, que se traduzem em competências 
de representação e direcção, funcionais, de 
gestão processual e administrativas. Isto 
para significar que, dependendo a 
actividade a exercer pelo juiz coordenador 
das competências que lhe forem delegadas 
pelo juiz presidente, se estas forem mais 
amplas, tal poderá representar um 
acréscimo muito significativo de tarefas, 
que imporão uma disponibilidade acrescida, 
por vezes, admite-se, com difícil 
compatibilização com o exercício das 
funções jurisdicionais que lhe continuam a 
caber, já que, ao contrário do juiz 
presidente, delas não está dispensado. 

Deste regime decorre também que não 
encontramos um padrão único na 

abrangência das funções do juiz 
coordenador. 

A actividade a desenvolver por cada um 
está, naturalmente, condicionada, não só 
pela dimensão das competências que lhe 
são efectivamente delegados pelo juiz 
presidente, mas também pelo número de 
juízes abrangidos pela coordenação. Certo é 
que, o exercício das competências 
delegadas pelo juiz coordenador representa, 
necessariamente, um acréscimo de 
disponibilidade e de trabalho, em maior ou 
menor medida.   

Realça-se, que o exercício pelo juiz 
coordenador das competências que lhe 
foram delegadas, será sempre, além do 
mais, feito em acumulação com a função 
jurisdicional que lhe cabe exercer e das 
quais não está dispensado, exigindo-lhe 
sempre uma disponibilidade acrescida. 

Por outro lado, conforme se referiu, a lei 
contempla para o juiz presidente a 
atribuição de um suplemento 
remuneratório que se traduz na atribuição 
de despesas de representação fixadas em 
10% do seu vencimento base, por força das 
funções que lhe cabe exercer, o mesmo 
acontecendo para o magistrado do 
Ministério Público coordenador, conforme 
previsto no art.º 101.º n.º 2 da LOSJ e art.º 
25.º da RLOSJ. 

O juiz coordenador não está numa 
situação de dependência hierárquica do juiz 
presidente. Embora exerça as competências 
que lhe são delegadas sob a orientação 
deste, a quem deve prestar contas do seu 
exercício, conforme previsão do art.º 95.º n.º 
2 da LOSJ, fá-lo com algum grau de 
autonomia e com iniciativa própria, 
ponderado diversas opções a propósito das 
decisões que lhe cumpre tomar, exercendo 
nessa medida funções de gestão e direção. 

Considerando a natureza das 
competências que lhe cabe exercer, que são 
as mesmas do juiz presidente, bem como o 
facto de que o exercício de tais 
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competências pelo juiz coordenador, é 
sempre, além do mais, feito em acumulação 
com o serviço judicial que tem a cargo e do 
qual não está dispensado, exigindo-lhe um 
acréscimo de trabalho e uma maior 
disponibilidade, somos de parecer que é 
inteiramente justificada a proposta de uma 
alteração legislativa que contemple a 
atribuição ao juiz coordenador de um 
suplemento remuneratório idêntico, ou seja, 
o direito a despesas de representação, ainda 
que em valor percentual inferior àquela que 
está estabelecida para o juiz presidente, 
ponderando-se como razoável que seja 
fixado em 5% da sua remuneração base, 
conforme proposto. 

Se é verdade que a disponibilidade e 
exigência das funções do juiz coordenador 
pode variar de acordo com o número de 
juízes abrangidos pela coordenação, o que é 
certo é que tal também ocorre com os juízes 
presidentes, em função da dimensão do 
tribunal, que varia de forma muito 
significativo, tal como se verifica também 
relativamente aos Presidentes dos Tribunais 
da Relação. Não distinguindo o legislador 
este fator como devendo interferir no valor 
das despesas de representação a atribuir, 
considera-se, que tal distinção não deverá 
também ser feita quanto aos juízes 
coordenadores. 

Somos de parecer que o Conselho 
Superior da Magistratura proponha uma 
alteração aos art.º 96.º da LOSJ e art.º 25.º 
do RLOSJ, aditando um número que 
contemple o pagamento de despesas de 
representação aos juízes coordenadores, no 
valor de 5% do seu vencimento base. 

 

V. 

Se quanto à questão proposta, o 
Conselho Superior da Magistratura não 
tem, pelo menos por ora, forma de a 
acolher, considera-se, no entanto, que já 
poderá ter intervenção no sentido de 

minimizar os constrangimentos e 
dificuldades experimentadas e 
manifestadas pelos juízes coordenadores, 
de forma a melhor poderem compatibilizar 
o exercício da função jurisdicional com as 
tarefas que lhes são impostas pela 
coordenação. 

Na verdade, poderá haver circunstâncias 
em que, quer em razão da dimensão das 
competências que lhes são delegadas, quer 
em razão do número de juízes que são 
abrangidos pela coordenação, os juízes 
coordenadores se vêm confrontados com 
uma quantidade de tarefas muito 
significativa, exigindo-lhes muitas vezes 
que disponham de tempo, que dificilmente 
conseguem compatibilizar com o serviço 
judicial que têm a cargo. Há comarcas que, 
pela sua dimensão, podem justificar a opção 
do juiz presidente proceder à delegação de 
um conjunto mais alargado de 
competências, nos juízes coordenadores 
que nomeia. 

Se o âmbito da delegação de 
competências interfere com o exercício de 
funções e com a dimensão das tarefas 
atribuídas ao juiz coordenador, afigura-se 
que tal será sobretudo determinado, de 
forma mais significativa, pelo número não 
só de secções, mas sobretudo de juízes 
abrangidos pela coordenação. As tarefas 
que competirá ao juiz coordenador realizar 
terão uma amplitude muito diversa, 
podendo ir do pouco relevante ao muito 
significativo, consoante o número de juízes 
abrangidos pela coordenação seja menor ou 
maior. 

Nestes termos, poderá haver situações 
que, devidamente ponderadas, justifiquem 
uma redução do serviço judicial que o juiz 
coordenador tem a seu cargo, de modo a 
libertá-lo para o exercício das 
competências delegadas pelo juiz 
presidente, de um modo efetivo, 
relativamente aos juízes das instâncias, 
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secções ou municípios que coordena, não o 
onerando excessivamente com as mesmas. 

Na prática, tudo se passa como se 
tratando de uma verdadeira acumulação de 
funções: ao juiz coordenador compete-lhe o 
exercício de funções jurisdicionais no lugar 
onde está colocado, as quais vai acumular 
com o exercício das competências que lhe 
são delegadas pelo Juiz Presidente.  

É verdade que a lei não prevê 
expressamente a possibilidade de redução 
do serviço judicial que está atribuído ao juiz 
coordenador, por virtude de ter que o 
compatibilizar com o exercício destas 
funções, contudo, parece que nada obsta a 
que o Conselho Superior da Magistratura o 
autorize, no âmbito dos poderes que lhe 
competem, enquanto órgão superior de 
gestão da magistratura judicial, se o 
entender justificado. 

Tal situação terá, no entanto, que ser 
ponderada casuisticamente, tendo em vista 
a sua conveniência para o serviço, 
considerado nas duas vertentes em 
questão- serviço judicial e funções de 
coordenação. 

Não se vê, por isso, obstáculo a que, a 
pedido do juiz coordenador, o Conselho 
Superior da Magistratura proceda à redução 
do serviço judicial que lhe está atribuído, 
em percentagem variável, a determinar em 
função do caso concreto, ponderando não 
só o número de juízes abrangidos pela 
coordenação e a dimensão das 
competências que lhe são delegadas pelo 
Juiz Presidente, mas também a 
conveniência do serviço. 

Poderá dessa a forma, possibilitar-se o 
efetivo exercício pelo juiz coordenador das 
competências que lhe são delegadas pelo 
juiz presidente, compatibilizando-as com o 
serviço judicial que tem a seu cargo, sem 
ficar excessivamente onerado com aquelas. 

 

V. 

Conclusão: 

a) A nomeação como juiz 
coordenador vai sempre determinar um 
acréscimo de tarefas para o juiz que já se 
encontra no exercício de funções 
jurisdicionais, qualquer que seja o âmbito 
da delegação de competências que ocorra 
em cada caso. A dimensão de tais tarefas 
vai variar, quer em função da extensão da 
delegação de competências que se 
verifique, quer em função do número de 
juízes ou secções abrangidos pela 
coordenação; 

b) De nenhuma norma consta 
qualquer menção, expressa ou implícita, a 
um direito dos juízes coordenadores a serem 
remunerados pelo exercício de tais 
competências, não se revelando possível 
determinar que lhes seja pago um 
suplemento remuneratório, 
designadamente a título de despesas de 
representação, sem um suporte legal; 

c) justifica-se a apresentação de 
alteração legislativa a propor pelo Conselho 
Superior da Magistratura, ao abrigo do 
disposto no art.º 155 al. c) da LOSJ, com 
referência aos art.º 96.º da LOSJ e art.º 25.º 
do RLOSJ, nos termos expostos, no sentido 
de passarem a contemplar também a 
atribuição de despesas de representação 
aos juízes coordenadores, em montante 
correspondente a 5% do seu vencimento 
base; 

d) não existe impedimento a que o 
Conselho Superior da Magistratura autorize 
a redução do serviço judicial a cargo de juiz 
coordenador que assim o requeira, em 
medida que considere adequada ao 
exercício das competências que lhe são 
delegadas, ponderando as circunstâncias 
concretas do seu exercício e avaliando a 
conveniência de serviço. 
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I. INTRODUÇÃO 

Conforme resulta do relatório 
apresentado à Assembleia da República em 
18 de dezembro de 2015 foi múltipla a 
atividade do Conselho Superior da 
Magistratura nas fases de preparação e de 
implementação da reorganização judiciária 
decorrente da entrada em vigor da Lei 
62/2013 de 26 de agosto (LOSJ) e do DL 
49/2014, de 27 de março (RLOSJ). 

Particular relevo merecem quanto ao 
acompanhamento das comarcas e do seu 
funcionamento no primeiro ano da 
reorganização, as visitas feitas a todas as 
comarcas por delegações do Conselho 
Superior da Magistratura presididas pelo 
seu Presidente, Conselheiro António 
Henriques Gaspar, o acompanhamento 
próximo das necessidades e dificuldades 
levado a cabo pelos Vogais das diversas 
áreas, a atividade regulamentar e de apoio 
à gestão, nomeadamente para a 
implementação de um modelo de 
funcionamento por objetivos, fundado nos 
valores constitucionais dos tribunais e na 
monitorização da sua actividade, diversa da 
atividade de classificação dos juízes ou 
disciplinar com a qual por vezes é 
erroneamente confundida, e a interação 
com os órgãos do Governo e da 
Administração Central do Estado. 

O Conselho Superior da Magistratura 
detém, já neste momento, em virtude da sua 

ação multifacetada, informação sobre 
dificuldades e mais-valias das alterações 
verificadas útil à melhoria do sistema.  

Importa salvaguardar que esta 
informação não tem em muitos casos o 
necessário amadurecimento que permita 
propor alterações estruturais ao desenho ou 
ao quadro dos tribunais. Os sistemas de 
justiça não se compadecem com alterações 
apressadas em que soluções pouco testadas 
geram mais problemas do que aqueles que 
resolvem. É de repetir o que o Conselho 
Superior da Magistratura tem sempre 
sublinhado: a estabilidade das soluções 
permite que delas seja retirado e 
incrementado o que de melhor 
proporcionam e possibilita que os seus 
inconvenientes sejam relativizados ou 
mesmo ultrapassados de modo a que 
subsistam necessitados de alteração apenas 
aqueles que efetivamente a merecem. 

Nesta perspetiva, o Conselho Superior 
da Magistratura tem tomado medidas de 
gestão interventiva, nomeadamente ao 
nível da gestão de recursos humanos que 
lhe cabe ou da proposta de procedimentos, 
cuja necessidade de conversão em 
modificação estrutural está ainda longe de 
estar testada, nomeadamente numa 
situação como a presente em que não se 
encontram estabilizadas as estatísticas dos 
tribunais quanto ao período da 
reorganização. 
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No entanto, em áreas como a das 
instalações, da necessidade de novas 
funcionalidades do sistema informático, das 
tendências de êxito ou fracasso da 
especialização de tribunais ou mesmo da 
influência da nova divisão territorial em 
determinadas jurisdições, existe um acervo 
de informação e reflexão suscetível de 
partilha. O que constitui na 
responsabilidade de suscitar tais questões e 
de tomar posição quanto àquelas que 
resultam fundamentadas com alguma 
segurança. 

Nesta perspetiva e numa análise 
necessariamente perfunctória norteada 
pela preocupação de não abalar a 
estabilidade dos tribunais e de permitir a 
serena experimentação de soluções, 
indicar-se-ão alguns aspetos considerados 
fundamentais. 

Não pode deixar de sublinhar-se o que 
o Conselho Superior da Magistratura tem 
afirmado constantemente: que a principal 
dificuldade de funcionamento adequado 
dos tribunais reside na falta de funcionários 
de justiça. A tal se refere o capítulo seguinte 
(ponto II), sendo também de grande relevo 
as questões relacionadas com as instalações 
dos tribunais (ponto III), com o sistema 
informático (ponto IV), com alterações no 
desenho dos tribunais (ponto V) e com 
correção de aporias causadas pela 
deficiente integração ou concretização da 
LOSJ (ponto VI).  

O Conselho Superior da Magistratura 
não se pronuncia por ora quanto à 
adequação dos quadros de juízes nos 
tribunais judiciais de primeira instância, por 
entender que são ainda poucos os dados 
fiáveis que permitem essa pronúncia, já que 
a definição dos quadros dos tribunais 

                                                             
1 Criado por despacho da Senhora Ministra da 

Justiça de 19 de Julho de 2013. 

depende sobretudo do nível de entradas de 
processos. 

Ora, em razão da inexistência de 
estatísticas deste primeiro ano, que sempre 
seriam aliás insuficientes para definir uma 
tendência, e da recomposição das 
competências materiais e territoriais 
ocorrido em 1 de setembro de 2014, não é 
possível tirar conclusões suficientemente 
assertivas para defender a alteração ou 
manutenção de quadros. 

Não obstante, o Conselho Superior da 
Magistratura tem vindo a tomar diversas 
medidas de gestão que passam pela 
colocação de juízes auxiliares ou dos 
quadros complementares quando tal se 
afigura necessário. Porém, não é ainda 
possível a distinção entre a necessidade de 
colocação para resolução de pendências 
acumuladas e a insuficiência de quadros 
face às entradas. 

II. FUNCIONÁRIOS DE JUSTIÇA 

No que respeita à definição dos quadros 
de funcionários, o Conselho Superior da 
Magistratura defendeu no Grupo de 
Trabalho para a Implementação da 
Reorganização Judiciária (GTIRJ)1 que o 
número de funcionários fosse referido ao 
número de juízes em cada secretaria, 
relativamente às unidades de processos, e a 
volume processual, quanto às unidades 
centrais e de serviço externo.  

Foi estabelecida uma relação numérica 
que veio a constar da Portaria 164/2014, de 
21 de agosto, com indicação pela 
representação do Conselho Superior da 
Magistratura de que considerava exíguo o 
número de funcionários, especialmente nas 
instâncias de família e menores, execuções, 
comércio e trabalho, embora aplaudindo o 
método utilizado, que aliás havia sugerido, 
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e considerando que era aceitável esta 
primeira definição nas circunstâncias em 
que ocorria. 

Mais se manifestou o entendimento de 
que o movimento global de funcionários 
judiciais em Setembro de 2014, deveria ser 
utilizado para atenuar as enormes 
assimetrias que se verificavam e verificam 
entre comarcas e entre núcleos municipais. 
Também não foi essa a opção seguida com 
a Portaria que estabeleceu as regras de 
transição de quadros - Portaria 161/2014, 
de 21 de agosto -, que na maioria dos casos 
manteve a situação quod ante. 

Foi ainda referida a necessidade de 
cessarem os diversos movimentos anuais e 
de clarificar-se o estatuto dos funcionários 
judiciais, nomeadamente no respeitante às 
colocações e conteúdos funcionais. 

Estas questões mantêm-se inteiramente 
atuais e é urgente atentar nelas sem o que 
soçobram todos os esforços de melhoria do 
sistema de justiça. O Conselho Superior da 
Magistratura sublinha uma vez mais (em 
renovação de insistência constante) que 
debelar a aflitiva falta de funcionários 
judiciais é elemento de relevância para o 
adequado funcionamento dos tribunais, 
sendo-o também o desenvolvimento de 
funcionalidades informáticas que reduzam 
o trabalho puramente material 
desenvolvido pelos oficiais de justiça. 

O recente concurso externo não satisfez 
ainda as necessidades, não tendo sequer 
colmatado as faltas decorrentes das 
aposentações. Deve realizar-se novo 
concurso externo com dimensão suficiente 
para colmatar essas faltas e as previsíveis 
aposentações. 

Por outro lado, é essencial a revisão do 
estatuto dos funcionários de justiça e é 
indispensável que o Conselho Superior da 
Magistratura seja ouvido quanto a tal, dado 
o relevo da questão para o funcionamento 

dos tribunais e a dependência funcional dos 
juízes, que implica um especial estatuto de 
consulta. 

A falta de funcionários é uma questão 
crítica do sistema e deve ser acautelada 
mediante a realização de concursos 
externos, como referido, mas também com 
o descongelamento da progressão na 
carreira tudo acompanhado de formação 
intensa e rigorosa, tanto inicial como 
contínua, adequada às funções 
efetivamente exercidas. 

É ainda urgente que se preveja a 
colocação de funcionários administrativos 
para as tarefas que têm essa dimensão, 
reservando os oficiais de justiça para as que 
impõem diferenciação funcional. 

III. INSTALAÇÕES 

1. Em 11 de janeiro de 2016 foi 
entregue por Sua Excelência a Senhora 
Ministra da Justiça documento relativo às 
necessidades dos tribunais no que respeita 
a instalações elaborado pelo IGFEJ em 30 de 
junho de 2016. 

Em preparação da sua análise, foi 
solicitada aos Juízes Presidentes dos 
Tribunais de Comarca atualização das 
anteriores informações relativas a 
instalações, tendo sido recebidas 
pronúncias de Açores, Beja, Braga, Castelo 
Branco, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, 
Lisboa Norte, Lisboa Oeste (remetendo para 
a anterior informação), Portalegre, Porto, 
Porto Este, Santarém, Setúbal, Viana do 
Castelo e Viseu. 

2. Cumpre agora apreciar as 
informações dos Juízes Presidentes dos 
Tribunais de Comarca, confrontando-os 
com o documento do IGFEJ e com a 
pronúncia do Conselho Superior da 
Magistratura de maio de 2015, entregue ao 
Ministério da Justiça.  
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3. Da pronúncia dos Juízes Presidentes 
salientar-se-ão os aspetos indicados como 
mais relevantes. Muitas das situações 
reportadas têm que ver com necessidades 
de reparação decorrentes de muitos anos de 
deficiente ou inexistente manutenção e são 
já bem conhecidas dos serviços. 
Dispensamo-nos por isso de as elencar 
detalhadamente nesta informação, 
afigurando-se preferível remeter ao IGFEJ e 
à DGAJ a atualização. 

Na referência ao relatório do IGFEJ2 não 
se indicarão as intervenções de 
manutenção/reparação previstas, pela 
mesma razão, sem prejuízo de referências a 
situações mais urgentes. 

Do mesmo modo, porque o relatório 
refere quanto a todas as comarcas a 
implementação de medidas de segurança 
passiva, não se referirão as mesmas 
especificamente. 

Independentemente desta apreciação, o 
Conselho Superior da Magistratura reitera a 
necessidade de elaboração de um “Livro 
Branco” sobre as instalações dos tribunais 
em que sejam estabelecidos:  

(i) Os critérios standard que respeitem a 
dimensão simbólica da missão dos tribunais 

(ii)  A ratio considerada adequada entre 
o número de juízes (e outros recursos 
humanos) e os equipamentos disponíveis 
(v.g. salas de audiências, salas de realização 
de outras diligências, salas de 
videoconferência, salas de exames médicos, 
etc, etc) 

(iii) As necessidades de cada comarca no 
tempo (curto, médio e longo prazo) 

(iv) O cronograma da sua realização com 
obtenção de consensos de longo prazo  

                                                             
2 Quando outra menção não for feita referimo-nos 

ao de 30 de Junho de 2015 

Quanto ao relatório e à situação atual 
apreciar-se-ão por referência às diversas 
comarcas. 

4. Quanto à comarca dos Açores a 
situação mais problemática resulta da 
interrupção, há quase dois anos, das obras 
do Palácio da Justiça (doravante PJ) de 
Angra do Heroísmo. Sendo urgente a 
prossecução das obras é agora necessário 
rever o que foi danificado durante a 
permanência sem cobertura. 

Ainda em Angra do Heroísmo é 
necessária nova sala de audiências havendo 
espaço para tal nas antigas instalações do 
estabelecimento prisional. 

No PJ de Ponta Delgada foram feitas 
obras, sendo indicada a necessidade de 
concluir a obra de ligação (IGFEJ), de 
mobilar as dependências da ala e de instalar 
gravação na sala de audiências (DGAJ). De 
salientar a necessidade de espaço de 
arquivo em Ponta Delgada, o que 
igualmente se verifica em Vila do Porto, 
podendo para tal utilizar-se, neste caso, o 
espaço das antigas garagens. 

No relatório do IGFEJ está indicado 
quanto ao PJ de Ponta Delgada a 
necessidade de redução dos serviços 
instalados com construção de novo edifício, 
por este se encontrar no limite de 
capacidade e sem espaço para arquivo e 
espólio, inspeções, gabinetes adicionais 
para magistrados. 

Quanto ao Palácio Monforte refere-se 
estar em curso procedimento para um 
gabinete adicional e uma sala de 
testemunhas, ampliação de gabinete 
existente e reconfiguração de acessos, 
mantendo-se a carência de uma sala de 
audiências e de mais espaço para as 
secções, propondo a saída dos TAF. 
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Em Angra do Heroísmo está prevista a a 
ocupação de parte das instalações do EP. 

Distinguem-se como situações de 
particular relevância a conclusão das 
obras em Angra do Heroísmo e o 
adequado dimensionamento das 
instalações em Ponta Delgada.  

5. No que se refere à comarca de 
Aveiro não foi recebida atualização.  

No relatório do IGFEJ está indicado que 
em Aveiro é necessária a construção de um 
novo edifício em terreno do MJ para saída 
da ICCV e ILCV e instalação da ICFAM no PJ. 
O arquivo ficaria também instalado no novo 
edifício embora esteja prevista a instalação 
provisória em espaço da PSP a remodelar. 

Quanto ao Edifício de Trabalho 
(arrendado) é proposta a instalação da 
ICTRAB no novo edifício. 

É indicado como necessário terminar a 
deslocalização da ICCOM em Anadia. 

Oliveira de Azeméis – Está prevista 
intervenção de requalificação do PJ e a 
instalação da ICEXE no edifício da ICTRAB 
retirando o IRN. 

Oliveira do Bairro - Está prevista 
intervenção de requalificação do PJ, sendo 
indicada a necessidade de uma sala de 
audiências. É proposto um novo edifício 
para instalar a ILG e a ICFAM. 

Santa Maria da Feira – Verifica-se 
escassez de espaço e previsão de instalação 
de parte dos serviços no antigo PJ em ala 
autónoma e, bem assim, de o aproveitar 
para o final do arrendamento (2023). 

Distinguem-se como situações de 
particular relevância as obras em Oliveira 
do Bairro, o adequado dimensionamento 
das instalações em Aveiro e de Santa 
Maria da Feira com a adoção das soluções 
provisórias necessárias, nomeadamente a 
ocupação da ala norte do antigo PJ de 

Santa Maria da feira e a preparação da 
requalificação do edifício. 

6. Quanto à comarca de Beja 
constitui um dos casos mais graves de 
deficiência de instalações. Na atualização 
recebida foi dada nota da necessidade de 
novas instalações para aliviar a pressão no 
PJ e para instalar a ICTRAB (instalada de 
forma muito deficiente no edifício do 
antigo GC) e a ICFAM (deslocalizada em 
Ferreira do Alentejo) e de uma intervenção 
global de reparação e manutenção no 
edifício onde funciona a ICTRAB. 

No relatório do IGFEJ está indicada a 
necessidade de construção de novo edifício 
e de várias intervenções de reparação e 
segurança. 

A situação da instalação dos tribunais 
da comarca de Beja é, como referido, uma 
das mais desadequadas, com manifesta 
influência na administração da justiça. 
Apenas para exemplificar a afirmação, 
veja-se a deslocalização da Instância 
Central de Família e Menores em Ferreira 
do Alentejo que acresce distância à 
distância decorrente da centralização a 
que apenas escapa Odemira. Na verdade, 
para além da distãncia, as centralidades de 
transportes têm Beja como eixo e não 
Ferreira do Alentejo. 

No entanto, a situação na sede da 
comarca é também ela completamente 
disfuncional com instalações sobrelotadas 
no PJ e deficientes no Governo Civil. 

7.  Na comarca de Braga existem 
diversas situações carecidas de intervenção. 
Na atualização recebida foi indicada a 
disfuncionalidade das instalações de ICFAM 
e ICTRAB de Braga e a insuficiência do PJ de 
Guimarães. No relatório do IGFEJ está 
indicada a necessidade de novas instalações 
para complementar os PJ de Braga e de 
Guimarães, mas sem soluções já fixadas, e 
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também de intervenções diversas 
provisórias. 

Distinguem-se como situações de 
particular relevância o adequado 
dimensionamento das instalações em 
Guimarães com opção por uma das muitas 
soluções já estudadas. 

8. A comarca de Bragança não 
apresenta problemas de relevo.  

9. Na comarca de Castelo Branco é 
necessária intervenção já em curso no 
Tribunal de Trabalho e prevista a retirada do 
IRN do PJ com expansão correlativa destas 
instalações. 

No relatório do IGFEJ está indicado 
quanto ao PJ intervenção de retirada do IRN 
e expansão do apoio à Instância Central de 
Família e Menores e quanto à Instância 
Central de Trabalho a adaptação das casas 
de função. 

10. Como Beja, a comarca de Coimbra 
carece com urgência de uma solução global 
que possibilite a instalação dos diversos 
tribunais da cidade instalados em condições 
muito deficientes, havendo necessidade de 
trazer para a cidade a Instância Central de 
Comércio deslocalizada em Montemor-o-
Velho3.  

Na comarca existem diversas situações 
de reparações que assumem um grau de 
manifesta urgência consideradas 
genericamente no relatório do IGFEJ (com 
exceção das celas no PJ e da reparação de 
infiltrações várias). 

Quanto à Figueira da Foz a saída das 
Conservatórias do PJ é considerada 
necessária. 

No relatório do IGFEJ está indicada a 
necessidade de novo edifício para a 

                                                             
3 Ao invés a deslocalização da ICEXE em Soure é 

de manter pela adequação das instalações sem 
prejuízo quanto à situação geográfica e com sinergias 

generalidade dos tribunais sem solução 
fixada e manutenção no PJ apenas das 
valências cíveis. A solução do Hospital 
Pediátrico é a que se afigura mais adequada 
mas não tem tido qualquer concretização. 

A situação da instalação dos tribunais 
da comarca e cidade de Coimbra é como 
referido uma das mais desadequadas com 
manifesta influência na administração da 
justiça. Veja-se a situação da Instância 
Central de Instrução Criminal instalada 
num prédio de habitação, da Instância 
Central de Trabalho num palacete antigo, 
das valências criminais no PJ ou das cíveis 
no Edifício do Arnado. 

É urgente a opção por uma solução 
global para os tribunais da cidade, não 
sendo claro o abandono da solução do 
antigo Hospital Pediátrico fortemente 
aconselhada pela gestão da comarca e 
pelo Conselho Superior da Magistratura, 
que importava revisitar. 

11. No que se refere a Évora não 
existem problemas estruturais embora haja 
vários problemas de manutenção que 
constam da atualização recebida. O 
relatório do IGFEJ alude a intervenções de 
manutenção/reparação.  

12.  Quanto à comarca de Faro a 
atualização recebida indica a necessidade 
de várias obras de reparação ou 
manutenção nos diversos edifícios. O 
relatório do IGFEJ alude a intervenções de 
manutenção/reparação. 

13. No que se refere à comarca da 
Guarda a atualização recebida indica a 
necessidade de várias obras de reparação ou 
manutenção nos diversos edifícios. 

No relatório do IGFEJ está indicada a 
necessidade de ampliação do PJ da Guarda 

de aproveitamento do edifício do tribunal e, mesmo, 
dos serviços por medidas de gestão de otimização que 
têm provado. 



ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIÁRIO 

 
Boletim Informativo CSM | s5 #1 fev16 | 361 

com possível instalação da ICTRAB e do 
arquivo central para além de intervenções 
de reparação/manutenção. 

14. Quanto à comarca da Madeira são 
referidas na atualização a necessidade de 
obras no PJ do Funchal que estão em curso, 
solução para o problema do arquivo da 
instância local de Santa Cruz com saída da 
PSP do r/c do edifício do tribunal e 
construção de um armazém no Funchal 
para arquivo e depósito de bens 
apreendidos. É referido que todas as 
situações estão em tratamento pelo IGFEJ. 

No relatório do IGFEJ está indicada a 
necessidade de solução em Santa Cruz com 
a saída da PSP a negociar com o MAI. 

15. No que se refere à comarca de 
Leiria na atualização são indicadas 
necessidades em vários edifícios e de 
cessação da deslocalização da ICEXE de 
Pombal em Ansião. 

No relatório do IGFEJ está indicada 
como necessária a ampliação e 
reorganização do PJ de Leiria, novas 
instalações em Leiria nas antigas casas de 
função, a ampliação para os espaços 
contíguos ao PJ de Alcobaça onde estão 
instaladas forças policiais e novas 
instalações em Pombal. 

Distinguem-se como situações de 
particular relevância as relativas ao 
adequado dimensionamento das 
instalações em Leiria. 

16. Na comarca de Lisboa é 
mencionada na atualização a necessidade 
de construção de uma sala de audiências de 
grande dimensão no espaço anteriormente 
ocupado pelo TCIC. 

No relatório do IGFEJ está indicada a 
transferência da 1.ª ICTRAB para o PJ. 
Distingue-se como situação de particular 
relevância a instalação do TCIC já em 
curso. 

17.  A situação da comarca de Lisboa 
Norte é uma das que se reveste de maior 
gravidade, sendo necessário encontrar 
instalações adequadas em Torres Vedras e 
Vila Franca de Xira, para além da conclusão 
das obras no PJ de Loures, findando a 
instalação em módulos transitórios. 

Na atualização é indicada a necessidade 
de cessar a deslocalização da ICTRAB no 
Cadaval e de encontrar com urgência 
acomodações para as Instâncias de Vila 
Franca de Xira. 

No relatório do IGFEJ está indicada a 
saída de serviços de Torres Vedras/PJ para 
outras instalações, a necessidade de 
instalações em Torres Vedras para a 
Instância Central de Trabalho, a redução dos 
serviços no PJ de Vila Franca de Xira e a 
instalação da Instância Central de Comércio 
com necessidade de uma solução provisória 
e de construção de novas instalações. 

A situação da instalação dos tribunais 
da comarca de Lisboa Norte é uma das 
mais desadequadas com manifesta 
influência na administração da justiça. 
Veja-se a situação vivida nos módulos 
transitórios de Loures, a deslocalização da 
Instância Central de Comércio, a 
sobrelotação dos PJ de Torres Vedras e de 
Vila Franca de Xira, onde a situação é de 
tal modo grave que não pode aguardar 
pela solução definitiva de novas 
instalações antes exigindo soluções 
provisórias intermédias. 

18. Quanto a Lisboa Oeste mantém-se 
a situação anteriormente reportada. 

No relatório do IGFEJ está indicada a 
necessidade de criação de arquivo central 
no PJ de Sintra e de salas de audiência em 
Cascais com instalação provisória em 
módulos transitórios a colocar num dos 
pátios do edifício, passando a solução 
definitiva pela saída do IRN do edifício. 
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Distingue-se como situação de 
particular relevância a necessidade de 
salas de audiência em Cascais a exigir a 
saída do IRN há longo tempo projetada. 

19. Na comarca de Portalegre em 
atualização foram indicadas as 
necessidades de recuperação do PJ de 
Portalegre, com a ampliação já sugerida ao 
IGFEJ, de ampliação da Instância Local de 
Ponte de Sor, com a construção de uma 
nova sala de audiência, aumento do espaço 
da secretaria judicial e deslocalização dos 
serviços do Ministério Público e da unidade 
central para o espaço outrora afeto ao 
Cartório Notarial, salientando que, 
subsidiariamente, existe interesse comum 
do Tribunal e do Instituto dos Registos e 
Notariado em permutarem o espaço do rés-
do-chão do Palácio de Justiça de Elvas. 

De notar pela sua relevância a 
necessidade de remodelação das celas de 
Ponte de Sor, Elvas e Fronteira. 

No relatório do IGFEJ está indicada a 
possibilidade de permuta referida, já com 
estudo funcional, e a ampliação em Ponte 
de Sor para os espaços anteriormente 
ocupados pelo IRN. 

20. Quanto à comarca do Porto na 
atualização refere-se a necessidade de 
conclusão das obras de construção das duas 
salas de audiências do Palácio da Justiça de 
Povoa de Varzim, das obras do novo edifício 
das secções instaladas na Maia, de 
substituição da cobertura do Tribunal de 
São João Novo e do parque de 
estacionamento do mesmo tribunal, de 
adaptação do antigo edifício das Finanças 
de Santo Tirso de modo a transferir a secção 
de comércio instalada no PJ, de adaptação 
do Palácio de Justiça de Vila Nova de Gaia 
de modo a transferir a secção de comércio 
para o mesmo, de criação de uma mega sala 
de audiências no Convento de Santa Clara 
em Vila do Conde, de criação de pelo menos 

mais duas salas de audiências no Palácio da 
Justiça do Porto (no espaço ocupado pela 
Câmara dos Solicitadores) e de novo um 
edifício na cidade do Porto para a 
instalação da 1.ª Secção de Execução. 

No relatório do IGFEJ está indicado: 

Porto - ampliação do PJ e intervenção 
no Edifício Camões, embora com 
necessidade de novo edifício para ICCR, 
ILCR, ILPCR, ICFAM e TEP. 

Matosinhos/Edifício de Família e 
Menores – em curso solução transitória de 
arrendamento de mais duas frações até 
poder ocorrer a instalação no PJ com a 
resolução das instâncias criminais de Vila 
do Conde. 

Matosinhos – arrendamento de espaço 
para um depósito central. 

Póvoa de Varzim - Construção 
provisória no logradouro (duas salas de 
audiência) e ampliação futura do PJ. 

Santo Tirso – solução definitiva de 
ampliação do PJ, com instalação provisória 
da ICCOM em edifício a ceder pela DGTF. 

Vila do Conde – Está indicada a 
cedência pela CM do edifício do Convento 
de Santa Clara. 

Gaia – A ICCOM está instalada em 
edifício disfuncional estando em previsão a 
instalação no PJ nos espaços das 
Conservatórias. 

Distinguem-se como situações de 
particular relevância as de Vila do Conde, 
Matosinhos, Santo Tirso e 
dimensionamento do Porto e de Gaia. 

21. Quanto à comarca de Porto Este 
as situações reportadas são de 
reparação/manutenção com especial 
relevância a este nível para a situação de 
Paços de Ferreira (onde se iniciaram obras 
cujo âmbito carece ser explicitado porque a 
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presidência refere desconhecê-lo), e de 
Amarante, onde o teto cedeu. 

Em Penafiel há necessidade de 
intervenções diversas por falta de espaço e 
de acessibilidades e no Marco de Canavezes 
a falta de salas de audiência poderia ser 
suprida com a adaptação do piso 0 
(instalações do oficial porteiro). 

No relatório do IGFEJ está indicado para 
Penafiel uma intervenção ligeira no pátio do 
edifício como solução provisória sendo a 
ampliação a solução definitiva, sendo ainda 
consideradas as ampliações dos edifícios de 
Amarante e Felgueiras. 

22. Quanto à comarca de Santarém a 
atualização recebida indica a necessidade 
absoluta de mudança das instalações da 
ILG, de avaliação e adequação das celas em 
toda a comarca e de criação do gabinete 
médico-legal. 

No relatório do IGFEJ está indicado que 
quanto a Santarém está considerada a 
ocupação de mais dois edifícios na EPC, em 
Almeirim a transferência para o edifício 
atualmente ocupado pela Junta de 
Freguesia e em Tomar intervenção para 
reorganização do edifício e na instalação 
elétrica. 

Distingue-se como situação de 
particular relevância a de Almeirim. 

23. No que respeita à comarca de 
Setúbal a atualização indica a necessidade 
de ampliação do PJ de Setúbal e de 
construção do PJ de Sesimbra. 

No relatório do IGFEJ está indicado 
quanto a Setúbal a ampliação do PJ com 
instalação de ICFAM, libertando o edifício 
onde funciona para as ICCOM e ICEXE e em 
Sesimbra a onstrução de um novo edifício 
em terreno cedido pela CM. 

Distinguem-se como situações de 
particular relevância as duas sinalizadas: 

ampliação do PJ de Setúbal e construção 
do PJ de Sesimbra. 

24. Quanto à comarca de Viana do 
Castelo a atualização indica a necessidade 
de concluir a adaptação do edifício do 
Governo Civil e em Monção a urgência das 
obras de adaptação do espaço dos serviços 
notariais. 

No relatório do IGFEJ está indicada a 
adaptação do edifício do Governo Civil. 

Distinguem-se como situações de 
maior relevância a conclusão da 
adaptação do Governo Civil e de Monção. 

25.  Na atualização quanto à comarca 
de Vila Real refere-se que estão 
calendarizadas com o IGFEJ as intervenções 
prioritárias para 2016 em Alijó, Chaves, 
Mondim de Basto, Peso da Régua e Vila 
Pouca de Aguiar e que em Valpaços é 
necessário reparar o ar condicionado e a 
DGAJ muito instada ainda o não fez. 

No relatório do IGFEJ está indicada a 
realização de obras para obtenção em 
Chaves de uma nova sala de audiências. 

26. Quanto à comarca de Viseu em 
atualização foi indicada a necessidade de 
conclusão das obras do 3º Piso do Palácio 
da Justiça de Viseu. 

No relatório do IGFEJ está indicada essa 
necessidade. 

5. Em suma, afigura-se que a respeito 
da situação das instalações e considerado o 
relatório apresentado pelo IGFEJ de 30 de 
junho de 2015, poderá indicar-se que:  

a) O Conselho Superior da Magistratura 
considera que todas as situações elencadas 
nas informações dos juízes presidentes que 
se reportam a reparações manutenções são 
absolutamente necessárias e urgentes, 
revestindo-se de particular acuidade as 
situações de Beja, Arganil e Paços de 
Ferreira.  
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b) O Conselho Superior da Magistratura 
mantém a sua posição anterior 
considerando prioritário tudo o que respeita 
a pequenas intervenções, com vista a 
melhorias, ou a solução de reclamações, 
avarias e patologias, mencionadas na 2ª e 3ª 
parte do documento provisório do IGFEJ 
apresentado na reunião de 10 de abril de 
2015. 

c) O Conselho Superior da Magistratura 
considera ainda prioritárias todas as 
situações relacionadas com a segurança dos 
tribunais e daqueles que neles trabalham e 
a eles se deslocam, as quais estão referidas 
no relatório do IGFEJ quanto à generalidade 
das instalações, e com a adequação das 
celas de detenção às normas 
regulamentares aplicáveis. 

d) O Conselho Superior da Magistratura 
considera ainda prioritárias as construções 
ou obras necessárias à resolução dos 
problemas decorrentes da reorganização 
judiciária nas seguintes comarcas: 

- Açores, conclusão da obra de Angra do 
Heroísmo e dimensionamento em Ponta 
Delgada; 

- Aveiro, Edifício de Oliveira do Bairro e 
dimensionamento de Aveiro e de Santa 
Maria da Feira; 

- Beja, novo edifício para o Palácio de 
Justiça; 

- Braga, dimensionamento de 
Guimarães; 

- Coimbra, novo edifício para os 
tribunais, preferencialmente com utilização 
do antigo Hospital Pediátrico; 

- Leiria, novo edifício no terreno das 
casas de função e dimensionamento do PJ; 

- Lisboa, instalação do TCIC; 

- Lisboa Norte, dimensionamento de 
Torres Vedras e Vila Franca de Xira e 
conclusão das obras do PJ de Loures; 

- Lisboa Oeste, salas de audiência em 
Cascais desde já a título provisório e  saída 
do IRN com adaptação do espaço às 
necessidades do Tribunal. 

Cumulativamente, deverá também ser 
considerada como obra necessária em razão 
da reorganização judiciária e da 
concentração de secções em Cascais a de 
construção de salas de audiências nas 
traseiras do Palácio da Justiça conforme 
projeto inicialmente previsto e não 
concluído. 

- Porto, dimensionamento de Vila do 
Conde / Póvoa do Varzim e Matosinhos, 
Porto, Gaia e Santo Tirso; 

- Porto Este, dimensionamento de 
Penafiel e reparações em Paços de Ferreira 
e Amarante; 

- Santarém, Almeirim; 

- Setúbal, ampliação do PJ de Setúbal e 
construção do PJ de Sesimbra; 

- Viana do Castelo, adaptação do GC 
em Viana do Castelo e do espaço dos 
serviços notariais em Monção; 

- Viseu, conclusão das obras no piso 3 
do PJ.  

d) O Conselho Superior da Magistratura 
considera que, não obstante as situações 
graves que se verificam em todas as 
comarcas a que se fez referência: 

(i) São de urgência e gravidade máxima 
as situações de Beja, Coimbra cidade e Vila 
Franca de Xira, com absoluta necessidade 
de intervenções provisórias imediatas e de 
opções definitivas delineadas a curto 
prazo; 

(ii) Devem ser acauteladas a curto prazo 
as necessidades de Guimarães, Gaia, 
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Penafiel, Paços de Ferreira, Amarante, 
Setúbal, Sesimbra e Oliveira do Bairro e de 
recuperação da ala norte do antigo Palácio 
da Justiça de Santa Maria da Feira. 

IV. SISTEMA INFORMÁTICO 

1. O Conselho Superior da 
Magistratura considera essencial 
proporcionar aos tribunais meios 
tecnológicos que possibilitem a tramitação 
ágil dos processos pelo que tem vindo a 
indicar ao Ministério da Justiça diversas 
medidas de desenvolvimento informático 
que entende adequadas a obter esse 
desiderato, nomeadamente no contexto dos 
grupos de trabalho em que intervém. 

O elenco de medidas consideradas 
necessárias vem sendo feito em diálogo 
com os utilizadores nos tribunais sendo 
algumas delas ainda decorrentes da 
implementação da nova organização 
judiciária, cuja disponibilização é da 
competência do IGFEJ, outras relacionadas 
com a gestão dos tribunais e com a gestão 
processual que passam pela introdução de 
novas funcionalidades no Citius, de novos 
programas de gestão, ou de necessidades 
diversas ao nível do sistema informático 
que se indicam seguidamente. 

Em primeiro lugar, enunciam-se 
medidas que já foram solicitadas ao IGFEJ e 
que se referem a procedimentos em curso, 
que já estarão a ser estudados, mas que 
ainda não foram implementados, 
encontrando a sua urgência no facto de já 
ter decorrido cerca de um ano e meio sobre 
a implementação do novo modelo de gestão 
e de, relativamente a alguns deles, ter vindo 
a ser sucessivamente reiterada a sua 
necessidade. 

Em segundo lugar, elencam-se algumas 
novas propostas, facilitadoras da 
organização e gestão processual, com 
previsível impacto no funcionamento das 

unidades de processos, tanto mais 
relevantes quanto se verifica uma carência 
enorme no preenchimento do quadro de 
oficiais de justiça, em todos os tribunais, em 
maior ou menor medida, e também 
indispensáveis à monitorização da atividade 
dos tribunais, essencial à previsão legal da 
fixação e avaliação de objetivos 
estratégicos e processuais. 

Em ambos os casos organizar-se-ão as 
propostas diferenciando as que respeitam 
sobretudo à gestão do tribunal ou dos 
processos, à coordenação entre sistemas 
e/ou agentes, à tramitação processual, às 
estatísticas, à gestão da ação executiva, 
considerando ainda um grupo residual de 
outras áreas de intervenção. 

2. Quanto a procedimentos já 
solicitados e cuja disponibilização se 
encontra em curso: 

2.1. Relativos à gestão do tribunal ou 
dos processos 

a) Programa informático para a gestão 
das salas de audiência 

Programa que permita a reserva de 
determinada sala de audiências, com o 
cumprimento do despacho que agenda a 
diligência, bem como informação 
atualizada da situação da mesma no 
decurso da diligência, possibilitando a 
monitorização da utilização efetiva da sala 
e a otimização da sua utilização. 

b) Plataforma de gestão documental 
para os órgãos de gestão das comarcas 

Não existe uma plataforma que permita 
a tramitação dos procedimentos pelos 
órgãos de gestão, o que tem levado ao 
desenvolvimento de práticas alternativas 
que nem sempre são as melhores e que por 
vezes são mesmo incorretas. É essencial que 
a mesma seja disponibilizada. 
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c) Programas informáticos de gestão: 
de gestão orçamental, de recursos 
humanos, de gestão de stocks, de 
economato. 

d) Distribuição dos processos por juiz 
auxiliar. 

De modo a permitir que a mesma seja 
feita de forma aleatória, atendendo às 
espécies processuais e níveis de 
complexidade, que atente na distribuição 
anterior permitindo a igualação, devendo 
ficar registado de forma irreversível o 
resultado da distribuição, com possibilidade 
de aplicação aos processos pendentes. 

2.2. Relativos à coordenação de 
sistemas e/ou agentes 

e) Acesso e tramitação dos 
Administradores de insolvência no CITIUS 

Procedimento em curso, em vias de 
finalização, de acordo com as informações 
fornecidas, mas ainda não implementado. 

2.3. Relativos à tramitação dos 
processos 

f)  Certidão eletrónica 

Procedimento em vias de finalização, de 
acordo com as informações fornecidas, mas 
ainda não implementado. 

g)  Inserção da localidade da origem 
territorial no histórico do processo 

Elemento que permite avaliar a 
distância do cidadão do tribunal e 
possibilita que a organização do serviço do 
tribunal tenha em conta o território, com 
influência na gestão da aproximação do 
tribunal ao cidadão. 

h) Superação dos problemas com a 
leitura dos anexos enviados pelo tribunal ao 
Agente de Execução e vice-versa, que o 
destinatário não consegue abrir. 

i)  Superação do problema da remessa 
dos processos findos ao arquivo quando o 
agente de execução inscreve o executado 
na lista pública de execuções. 

A inscrição do executado mantém-se 
por três anos, fazendo constar que a 
extinção do processo ocorrerá nesse prazo 
pelo que não é possível remeter o processo 
para o arquivo antes de o prazo decorrer. 

2.4. Relativos a informação estatística 

j)  Alterações que se prendem com a 
uniformização estatística, a tratar em 
conjunto com o IGFEJ e DGPJ. 

Já se encontram em curso 
procedimentos relativamente ao 
tratamento informático e estatístico de 
algumas espécies processuais. 

2.5. Relativos à ação executiva 

k)  Criação de módulo ou 
funcionalidade que permita dar 
cumprimento ao disposto no artigo 551º n.º 
5 do Código de Processo Civil. 

Procedimento que foi solicitado há mais 
de um ano e que se assume como uma 
ferramenta absolutamente necessária para 
fazer face ao congestionamento das 
secções de execução e à organização do 
trabalho das unidades de processos. 

2.6. Relativos a outras áreas de 
intervenção 

l) Implementação do CITIUS nos 
Tribunais Superiores: Necessidade revelada 
pelos tribunais de 1ª instância, vem obviar à 
prática de atos como os pedidos de 
elementos pelos tribunais superiores, 
permitindo ainda que os juízes tramitem os 
processos à distância, o que é 
especialmente necessário em tribunais onde 
os juízes não se encontram no dia-a-dia. 
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m) Sinalética: Avaliação da 
implementação em face da informação do 
seu avanço no final de 2015 

n) Templates 

Assume-se como uma prioridade, atento 
o período de tempo já decorrido desde a 
implementação da reforma: Consiste em 
adequar os templates de produção 
documental do CITIUS à reorganização 
judiciária nos termos já aprovados pelos 
Conselhos. 

o) Páginas web das comarcas 

Aguarda andamento por parte do IGFEJ, 
depois de em Outubro de 2015 terem sido 
remetidos pelo CSM e pela PGR documentos 
com algumas propostas de alteração ao 
documento inicial apresentado pelo IGFEJ, 
tendo ficado de ser avaliadas as alterações 
propostas e seguidamente agendada 
reunião conjunta.  

3. Quanto a outros procedimentos: 

3.1. Relativos à gestão do tribunal ou 
dos processos 

a) Gestão de salas de espólio a partir do 
registo CITIUS e com módulo de 
documentos compatível, como por exemplo, 
o adequado ao procedimento de venda de 
objetos declarados perdidos a favor do 
Estado. 

b) Substituição do sistema de 
codificação de processos que algumas 
comarcas têm implementado, que permite a 
recolha da maior parte dos dados 
necessários à monitorização do estado dos 
serviços. 

Criação de mecanismos que permitam a 
catalogação das principais fases do 
processo e atos processuais, com ligação ao 
agendamento de tarefas, possibilitando a 
indicação automática dos prazos para o 
cumprimento ou para a realização de ato 

processual, substituindo também o sistema 
de alarmes. 

Introdução de sistema de alertas para 
prazos ultrapassados e com sugestão 
imediata e automática do tipo de ato 
seguinte a praticar pelo utilizador. 

c) Implementação de aplicações ou 
funcionalidades informáticas que permitam 
uma maior eficiência da gestão processual, 
tais como: 

i. Classificação de atos e fases 
processuais, com atualização automática, 
com valência informativa que permita a 
pesquisa e identificação dos processos com 
esse critério 

ii. Agrupamento automático dos atos 
mais relevantes do agente de execução  

iii. Automatização da produção 
documental (v.g. notificações, 
comunicações, remessa a correio), 
relacionando os documentos com os 
estatutos processuais mais comuns 

  d) Ferramenta informática que 
permita a medição e indicação da duração 
de cada processo e das fases processuais 

Instrumento essencial à monitorização 
legalmente prevista, à organização da 
atividade do tribunal e à gestão processual. 

 e) Introdução no Citius de módulo de 
mapas estatísticos (para a magistratura 
judicial e para a magistratura do Ministério 
Público) que facilite a elaboração de 
relatórios trimestrais, semestrais e anuais e 
a monitorização com os critérios exigidos 
por cada Conselho Superior. 

Nomeadamente: 

- quanto a diligências marcadas, além 
dos campos já constantes na listagem das 
diligências, deverá também ser incluída a 
data em que o processo foi concluído para 
o agendamento da diligência. Com a 
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inserção deste campo e exportando os 
dados para o Excel, podem calcular-se as 
dilações dos agendamentos. 

- quanto a gestão da unidade de 
processos deverão ser incluídos campos 
donde se possam retirar listagens de: 
conclusões para cumprir e cumpridas; vistas 
para cumprir e cumpridas, papéis para 
juntar e total dos papéis apresentados, atas 
não partilhadas. 

- quanto a alarmes (sem prejuízo dos 
desenvolvimentos em relação com o 
agendamento de tarefas), deverá ser criado 
uma funcionalidade em que, estando todos 
os processos alarmados, podem ser 
exportadas listagens (em indicação do 
número de dias) para o Excel com a 
informação. Sugere-se que na indicação dos 
prazos de alarmes/prazos, existam campos 
predefinidos tais como alarmes para 
“conclusão, vista, atos contabilísticos, V/C” 
e outros em aberto para os utilizadores 
inserirem outro tipo de informações. 

3.2. Relativos à coordenação dos 
sistemas e/ou agentes 

a) Integração do sistema informático 
com outros sistemas informáticos de 
entidades públicas, como a Autoridade 
Tributária, a PSP, o INML, o Instituto de 
Reinserção Social, etc., de modo a 
possibilitar a troca direta de informação, 
bem como o envio recíproco de 
documentos. 

A comunicação eletrónica entre vários 
serviços facilitaria em muitos casos o 
trabalho do tribunal, evitando os ofícios e a 
carga administrativa que decorre da 
informação, nos termos atuais. 

Ao nível do MP, da área Laboral e até de 
Família e Menores seria de grande utilidade 
que fosse estabelecida comunicação e 
disponibilização dos autos de exame 
médico e outros documentos como os do 

INML. Agilizar esta comunicação, relatórios, 
perícias e exames e conclusões médico-
legais representaria uma mais-valia para os 
serviços e para os processos. 

b) Estabelecer ligação entre os 
processos que transitam entre serviços, 
quer por questões de normal tramitação, 
quer por questões de incompetência 
territorial, ou outras. 

 Assim o que se sugere é que, por 
exemplo, no Ministério Público, após a 
remessa para Instrução de um processo 
acusado em que foi requerida a instrução, 
pela simples consulta pelo numero do 
inquérito se fique a saber mais tarde, se o 
processo foi arquivado na Instrução ou se 
foi enviado para julgamento e onde se 
encontra (Unidade Orgânica a que foi 
distribuído). Esta sugestão evitaria muito 
trabalho repetido, quer no âmbito de ordens 
de magistrados sobre o paradeiro de 
processos cujo arguidos são os mesmos, 
assim como o publico que se dirige aos 
serviços do MP, que por sua vez o 
reencaminha para a Unidade Central para 
localizar a Unidade onde o Processo foi 
distribuído, que por sua vez reencaminha o 
utente para a esta Unidade.  

c) No programa SICJ (SISTEMA DE 
CUSTAS). 

Superação das dificuldade de 
comunicabilidade de dados CITIUS/SICJ 
nomeadamente da importação de 
documentos para o histórico do processo 
(registos de taxas de justiça, DUC’s, contas 
e notas); criação de sistema de alertas de 
aprovação de notas no SICAJ (aprovação de 
honorários de advogados).  

d) No programa de gestão 
orçamental GIS. 

Introdução da possibilidade de visionar 
os montantes efetivamente comprometidos 
e ainda não registados no programa, o que 
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só ocorre com o registo do encargo quando 
chega a fatura; introdução da 
funcionalidade de previsão de despesa com 
base na evolução dos registos dos encargos 
anteriores. 

e) Inserção de um mecanismo 
informático que permita dar cumprimento 
aos mecanismos de conexão e de 
harmonização de decisões previstos nos 
diversos diplomas da área das família e das 
crianças (LTE, RGPTC, LPCJP, RJPA) e que 
permita informar os tribunais da existência 
de outros processos relativos à mesma 
criança ou jovem.  

f) Possibilidade de interconexão da 
documentação remetida pelos serviços da 
segurança social (assessoria técnica) junto 
da plataforma CITIUS que facilite também a 
disponibilização da informação remetida 
por estes serviços.  

g) Alargamento a todos os 
estabelecimentos prisionais da 
acessibilidade ao CITIUS, no sentido de ao 
mesmo terem acesso quer as equipas dos 
serviços prisionais, quer a secção de 
reclusos, permitindo-se o mesmo acesso 
nas equipas de reinserção social sediadas 
fora dos estabelecimentos prisionais, após o 
que deve tornar-se obrigatório o envio de 
documentos ao TEP por via do CITIUS. 

3.3. Relativos à tramitação de processos 

h)  Funcionalidade que permita a 
criação de apensos, sem que haja 
transferência do processo principal quando 
se encontra extinto, ou sem que a 
transferência deste último tenha 
repercussão na estatística. 

O facto da criação de um apenso obrigar 
à transferência do processo principal, 
muitas vezes já findo, com repercussão na 
estatística, determina uma distorção dos 
elementos estatísticos. 

i) Possibilitar que aquando da 
transferência de dados para o apenso a 
transferência dos dados relativos ao 
advogado seja feita integralmente.  

Atualmente a característica “recebe 
notificações eletrónicas”, por exemplo, não 
passa para o apenso. 

j) “Pedidos de alteração de dados”: 
registo do ato no Citius/Habilus, sem que 
seja acompanhado de anexo que permita 
perceber qual a alteração realizada.  

É necessária a criação de um anexo 
onde se descreve o que foi feito, a fim de o 
destinatário ter conhecimento do teor da 
alteração realizada. 

Problema colocado essencialmente nos 
processos de execução, com a intervenção 
dos AE. 

k) Ordenação cronológica automática 
dos atos do histórico do processo  

Elemento facilitador da consulta 
informática do processo. 

l) Possibilidade de, no Portal CITIUS, 
constar não só a publicação das sentenças 
de declaração de insolvência, mas também, 
posteriormente, o averbamento do trânsito 
em julgado da decisão. 

m)  Evitar que um inquérito em segredo 
de justiça, quando tem ser submetido à 
apreciação de juiz de instrução (para a 
prática de atos jurisdicionais), ao ser 
eletronicamente remetido à secção de 
instrução criminal, deixe de estar em 
segredo de justiça. 

O que acontece pelo menos até ao 
momento em que o magistrado judicial tem 
acesso ao processo e o coloca também com 
acesso condicionado devido a esse segredo 
de justiça.  

n) Protocolar com a Ordem dos 
Advogados a comunicação das suspensões 
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ou expulsões de advogados à plataforma 
CITIUS possibilitando a repercussão de 
todos os processos em que o advogado em 
causa seja interveniente, por forma a ficar 
consignado automaticamente com alerta à 
secção de processos. 

o) Introduzir no CITIUS de um 
módulo/perfil de atendimento por forma a 
dar resposta a um tipo de organização de 
serviço onde exista centralização de 
atendimento num só local e de forma 
rotativa por todos os funcionários. Este 
perfil de acesso seria autorizado a todos os 
processos e poderia praticar atos durante o 
atendimento. 

p)  Introdução de sistema de alertas 
para tratamento dos objetos aquando do 
trânsito em julgado. 

Introdução de uma funcionalidade que 
permita, nos módulos da Consulta e 
Listagens, saber quantos objetos 
apreendidos existem em cada secção (com 
a possibilidade de constar na referida 
listagem à ordem de que processos), por 
exemplo aditando no campo F7 em “outros 
detalhes” o campo objetos, com 
possibilidade de listar no módulo de 
consultas e listagens. 

q)  Possibilidade de o utilizador ver as 
consultas que efetuou “tipo UNDO” ou um 
sistema de janelas para poder fazer 
consultas noutro processo sem sair daquele 
que está a trabalhar. 

r)  Melhoramentos na agenda CITIUS 
por forma a poder converter a informação 
em Excel. 

s)  Introdução de um sistema de 
alerta, quanto ao sistema de gravação que 
permita avisar que a sessão de gravação não 
foi encerrada. 

t)  A base de dados permite a criação 
de inúmeras entidades iguais e dificulta a 
seleção da entidade correta.  

Este é um problema que os operadores 
do sistema sentem, sobretudo os 
funcionários das unidades centrais o que 
prejudica a eficiência do serviço, as 
consultas e a busca na informação correta. 

u) Colocação no CITIUS, na chamada 
“árvore de intervenientes”, do nome dos 
credores das insolvências, por ordem 
alfabética e correção automática em caso 
de inclusão, por erro, de nomes de 
intervenientes em duplicado. 

v) Tratamento de solicitações 
externas recebidas no histórico do CITIUS 
como um todo e não mediante inserção 
indistinta dos atos entretanto praticados no 
processo de onde a mesma foi extraída. 

Seria conveniente criar uma subpasta 
para "Carta Precatória" (no módulo da 
secção central) de modo a que todo o 
histórico da carta precatória ficasse isolado 
do restante histórico do processo e não 
ficasse misturado por ordem cronológica 
com o histórico do mesmo.  

w) Informação automática à Comarca 
deprecante do número atribuído à carta 
precatória ou à solicitação; 

x) Nas notificações de sentenças, 
despachos ou atas, a menção da assinatura 
digital do magistrado devia acompanhar o 
documento.  

A funcionalidade  já existiu mas no V3 
não existe. 

y)  No que respeita às "entidades 
diversas" e "forças policiais" seja corrigido o 
erro "Overflow", isto é, onde não é possível 
selecionar a entidade a quem se pretende 
oficiar, tendo de ser feita pesquisa manual 
o que, atendendo, ao grande volume e 
duplicação de entidades se torna muito 
moroso. 
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z) Criação de documento do CITIUS 
de carta rogatória para notificação de 
sentença.  

aa)  Possibilidade de procurar forças 
policiais e/ou entidades diversas de forma 
automática, como acontecia antes da 
reforma e integração nas forças policiais 
e/ou criação de um módulo especifico para 
a Polícia Judiciária. 

bb) Corrigir a nova funcionalidade do 
CITIUS de nomeação aleatória ou por 
indicação dos administradores de 
insolvência. 

Esta apresenta falhas emitindo a 
mensagem de que "não existem 
administradores judiciais na comarca", não 
procedendo à nomeação, o que obriga ao 
sorteio manual e à sua inserção posterior.  

cc)  Permitir na nova funcionalidade 
do CITIUS de nomeação de administrador a 
inserção o acesso a todos os domicílios 
profissionais oficiais e à sua escolha (o mais 
próximo da comarca) com a nomeação e 
não apenas a um. 

dd)  Corrigir a datação de peças. 

Na verdade, o CITIUS continua a 
apresentar problemas de retenção de peças 
no servidor, sucedendo diferenças de horas 
entre a entrega bem sucedida de peças 
processuais a processos pendentes e a sua 
disponibilização no processo eletrónico, 
com a agravante de que, quando finalmente 
a peça ou articulado finalmente se torna 
acessível, o sistema assume-a como 
recebida no dia e hora em que foi submetida 
(e em que não estava disponível). Trata-se 
de problema já reportado mas que continua 
a suceder e que reveste especial gravidade 
quanto a peças e articulados destinados a 
processos com diligências a decorrer. 

a) Acesso pela unidade central do 
Tribunal de Execução de Penas tivesse 
acesso na Unidade Central aos processos 

únicos de recluso pendentes nos demais 
TEP.  

Este acesso permitiria que não houvesse 
PUR duplicados, como atualmente 
acontece. O Código de Execução de Penas 
impõe que exista apenas um PUR. Quando 
entra no TEP expediente relativo à detenção 
para cumprimento de pena de um recluso o 
funcionário pesquisa se existe um PUR no 
TEP de Coimbra. Quando tem tempo 
telefona para os outros TEPs e solicita a sua 
remessa quando ali existe um PUR daquele 
arguido, o que não faz sempre e fica 
dependente da disponibilidade dos demais 
TEPs.  

Evitar-se-ia todo este trabalho se a 
pesquisa pudesse ser realizada também nos 
PUR que estão nos demais TEP, quer ainda 
na UP por não terem sido arquivados, quer 
aqueles que estão arquivados.  

O acesso ao PUR do arguido, quando 
este tem que cumprir outra pena é muito 
relevante, em face dos dados que constam 
do processo, para além de resultar da 
própria lei.  

b) Adaptação do sistema de modo a 
que nenhum processo pudesse ser remetido 
dos serviços do MP sem que todos os dados 
conhecidos estivessem introduzidos no 
sistema informático: identificação 
completa dos arguidos e identificação das 
testemunhas, pelo menos. É inaceitável que 
tais dados tenham que ser inseridos na fase 
judicial, quando deviam ser inseridos à 
medida que o processo está a ser tramitado.  

c) Quando é proferida uma decisão 
classificada como sentença deveria haver 
uma funcionalidade que dispensasse os 
oficiais de justiça de ter que confirmar tal 
sentença no CITIUS.  

d) Não deveria ser possível concluir 
um processo para sentença (abrir 
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conclusão) sem que todos os elementos 
(detalhes) estivessem confirmados.  

O processo deveria ser barrado nesse 
momento, antes de abrir a conclusão. Deste 
modo, não haveria desculpa para retardar a 
remessa do CRC e proceder ao registo da 
sentença, situações que são infelizmente 
muito frequentes e que sucedem 
principalmente porque os funcionários para 
o fazerem têm nessa altura que confirmar 
muitos detalhes. Se o tivessem que fazer em 
momento anterior parece-me que a fase 
subsequente à prolação da sentença não 
teria razão para não ser corretamente 
tramitada (de forma completa).  

3.4. Relativos a informação estatística 

ee) Avaliação mais abrangente das 
informações estatísticas a recolher 
relativamente aos processos das secções de 
família e menores que assente mais na 
informação sobre o conteúdo da decisão 
(residência única, residência partilhada, 
residência com o pai/mãe/terceira pessoa) 
que, no futuro, possibilite melhores estudos 
para uma legislação que se mostre mais 
adequada à realidade social. 

3.5. Relativos à ação executiva 

ff) Evolução da plataforma informática 
com a introdução de mecanismos de 
validações informáticas para a prática de 
atos pelos agentes de execução. 

Designadamente: 

Criação de impedimento para a prática 
e introdução de atos no CITIUS quando 
outros que necessariamente os precedem 
não estejam realizados ou introduzidos;  

Criação de mecanismo informático que 
dificulte a incorreta classificação dos atos 
pelos agentes de execução, de forma a que 
a classificação correta seja efetivamente 
feita. Esta necessidade resulta da 
constatação de que o trabalho dos oficiais 

de justiça nas unidades de processos nas 
secções de execução é muitas vezes 
direcionado à pesquisa ou obtenção da 
informação junto dos AE, que os mesmos 
não forneceram ao processo ou forneceram 
através de atos indevidamente qualificados, 
com o consequente dispêndio de tempo 
acrescido na tramitação do processo. 

Criação de um mecanismo que permita 
que quando um processo é findo na 
plataforma dos agentes de execução a sua 
inserção como findo no CITIUS deverá ser 
automática, sem necessidade de qualquer 
intervenção manual. 

gg) Necessidade de os AE terem acesso 
aos apensos declarativos das execuções, 
para saber o seu conteúdo, sem necessidade 
da prática de qualquer ato pela secretaria, 
sem prejuízo do estatuto de publicidade do 
processo e de o tribunal ter acesso à 
plataforma informática dos AE em termos a 
definir de modo a poder obter a informação 
sem ter de a solicitar aos AE. 

O facto de os AE não praticarem os atos 
no CITIUS, apenas nele inserindo a 
comunicação dos atos praticados, introduz 
diversas distorções de informação, 
determinando a prática de inúmeros atos, 
quer por parte dos AE, quer por parte do 
tribunal, de modo a que sejam obtidos os 
elementos e informações necessárias. A 
comunicação das duas plataformas 
informáticas, ainda que apenas para efeitos 
de consulta e não de prática de atos, 
facilitaria em muito a atividade das secções 
de execução, que de forma constante têm 
de solicitar e responder a pedidos de 
informação efetuados pelos AE. 

hh) Estabelecer meios de deteção de 
duplicação da mesma comunicação, em 
momentos diferentes, entre Tribunal e 
Agentes de Execução. 

3.6. Relativos a outras áreas de 
intervenção 
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ii) Reforço da rede informática dos 
tribunais 

Necessidade que tem vindo a ser 
reportada por vários Juízes Presidentes, com 
a indicação da insuficiência da rede 
informática, com prejuízo para os serviços 
dada a lentidão do sistema e a dificuldade 
de tramitação. 

jj) Instalação de telefones nas salas 
de audiências, que funcionem só a nível 
interno da rede judiciária via VOIP, para 
comunicação entre os Tribunais, 
nomeadamente para videoconferências, e 
instalação de impressoras.  

kk) Possibilidade de acesso ao CITIUS 
na sala de audiência, para consulta de 
documentos digitalizados.  

ll) Quanto à comarca de Lisboa, 
eliminação do endereço geral 
Lisboa.judicial, criado em Setembro de 
2014, e a implementação de resposta 
automática com identificação dos 
endereços das várias secções. 

Eliminaria o problema que ainda hoje a 
remessa de telecópias e de correio 
eletrónico para aquele endereço criam. As 
mensagens têm que ser abertas e 
reencaminhadas para a secção certa, 
consumindo recursos da central, e quando 
são relativas a processos pendentes quando 
são associadas ao processo a que se 
destinam, assumem como data e hora de 
entrada a original. 

V. MAPA JUDICIÁRIO 

1. No que se refere à análise dos 
tribunais e do território, autonomiza-se a 
organização da informação relativa às 
secções de proximidade dada a sua 
peculiaridade de unidades judiciárias não 
existentes na anterior estrutura. 

No mais, indicam-se diversas situações 
reportadas pelas comarcas quer nas visitas 
efetuadas quer nos relatórios que suscitam 
a reflexão sobre a necessidade de estudar a 
conveniência de algumas alterações que 
tanto podem ser de carácter estrutural, 
envolvendo atividade legislativa, como 
revestirem-se de natureza meramente de 
gestão administrativa. 

2. SECÇÕES DE PROXIMIDADE  

2.1. Os dados foram recolhidos dos 
relatórios anuais das comarcas reportados 
ao ano judicial de 2014/2015. Salvo quando 
outra menção for feita, os dados referem-se 
ao período mencionado. 

Foram ainda complementados com os 
dados recolhidos em sede de monitorização 
trimestral determinada pelo Conselho 
Superior da Magistratura reportada ao 
período de 1 de setembro de 2015 a 30 de 
novembro de 2015, sendo estes 
referenciados como dados de monitorização 
do primeiro trimestre (D1T2015/2016). 

Em alguns casos, como no da comarca 
de Coimbra, foram remetidos dados 
atualizados que se remetem em anexo. 

Açores 

Tem duas secções de proximidade: 
Nordeste e Povoação (integram as IC de 
Ponta Delgada e as IL de Ribeira Grande e 
Vila Franca do Campo, respetivamente). 

Cada secção tem um funcionário. 

No período indicado: 

a) Quanto a atendimento foram 
realizados 1461 atos (397 telefónico e 1064 
presenciais) sendo 441 em Nordeste e 1020 
em Povoação. 

b) Foram praticados 1472 atos 
processuais, 640 em Nordeste e 832 em 
Povoação. 

c) Realizaram-se 181 diligências sendo 
30 julgamentos. 

Beja 
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Tem uma secção de proximidade: em 
Mértola (integra as IC e IL de Beja). 

Encontram-se colocados dois 
funcionários. 

No período indicado: 

a) Quanto a atendimento foram 
realizados 1407 atos (565 telefónico e 842 
presenciais). 

b) Foram praticados 4808 atos 
processuais, sendo 4440 na área criminal. 

c) Realizaram-se 26 diligências sendo 
23 videoconferência e nenhum julgamento. 

(D1T2015/2016): 

Realizaram-se 1308 atos processuais, 
12 atos diversos, 761 atos de atendimento 
e nenhum julgamento. Foram recebidos 479 
papéis. 

Bragança 

Tem cinco secções de proximidade: 
Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, 
Miranda do Douro, Vimioso e Vinhais 
(integram as IC de Bragança e as IL Macedo 
de Cavaleiros, a primeira, de Vila Flor, a 
segunda, e de Bragança, as três últimas). 

Foi tomada medida de gestão no sentido 
de se obter o maior aproveitamento possível 
das competências dos oficiais de justiça 
afetos às ditas secções, traduzida no 
cumprimento de atos à distância, por via da 
plataforma “H@bilus”, objeto de contínua 
incrementação, sobretudo por via da 
permanente sensibilização dos escrivães de 
direito para as vantagens da adoção de tal 
procedimento. 

No período indicado (sendo os dados 
recolhidos desde dezembro de 2014): 

a) Quanto a atendimento foram 
praticados 11659 atos sendo 5610 de 
atendimento telefónico e 6049 de 
atendimento presencial, com especial 
relevo para Alfândega da Fé (1042/1102) e 
Carrazeda de Ansiães (2810/2863). 

b) Quanto a diligências processuais 
realizaram-se 550 diligências das quais 166 
audiências de julgamento, com especial 
relevo para Carrazeda de Ansiães em 
número mas sem julgamentos (0/156) e 
Miranda do Douro (84/80). 

c) Quanto a cumprimento de despachos 
e outros atos processuais foram praticados 
10191 atos sendo 5436 de cumprimento de 
despachos e 4755 de outros atos. 

(D1T2015/2016): 

Em Alfândega da Fé realizaram-se 40 
diligências, receberam-se 331 papéis, e 
praticaram-se 1205 atos de atendimento, 
1073 atos processuais e 124 atos diversos. 

Em Carrazeda de Ansiães realizaram-se 
57 diligências, receberam-se 414 papéis, e 
praticaram-se 1486 atos de atendimento, 
307 atos processuais e 110 atos diversos. 

Em Miranda do Douro realizaram-se 52 
diligências, receberam-se 48 papéis, e 
praticaram-se 661 atos de atendimento, 
747 atos processuais e 47 atos diversos. 

Em Vimioso realizaram-se 29 
diligências, receberam-se 24 papéis, e 
praticaram-se 437 atos de atendimento, 
552 atos processuais e 51 atos diversos. 

Em Vinhais realizaram-se 13 diligências, 
receberam-se 408 papéis, e praticaram-se 
255 atos de atendimento, 207 atos 
processuais e 100 atos diversos. 

Castelo Branco 

Tem uma secção de proximidade: 
Penamacor (integra as IC de Castelo Branco 
exceto quanto a Família e Menores e 
Trabalho em que integra as da Covilhã e a 
IL de Fundão). 

A secção tem dois funcionários. 

Ao abrigo da norma do artigo 82.º da 
LOSJ, sugerimos aos senhores magistrados 
judiciais que ressalvados, os casos de 
manifesta simplicidade, em que as partes 
nada obstem e que a videoconferência ou 
outro meio regular permita evitar a 
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deslocação do tribunal, que este deverá 
realizar as audiências de julgamento nas 
secções da instância local (genéricas ou de 
proximidade) correspondente ao município 
de origem da causa determinante da regra 
de competência. 

Porém, refere o relatório, no Tribunal de 
Comarca de Castelo Branco existem graves 
problemas na deslocação dos utentes dos 
serviços prestados, dada a ausência quase 
absoluta de rede de transportes públicos e 
uma área geográfica extensa. 

A ausência de veículos automóveis ao 
serviço da Comarca agrava tal situação ao 
nível das deslocações do órgãos de gestão 
da comarca – o Tribunal continua a ter ao 
seu serviço um automóvel com cerca de 30 
anos, estando a correr o respectivo 
procedimento para aquisição de veículo - e 
dos senhores magistrados. 

Foram celebrados protocolos com 
municípios de Oleiros, Proença-a-Nova e 
Sertã, para o transporte de pessoas dessas 
áreas para algumas diligências judiciais e do 
Ministério Público, prevendo-se a sua 
extensão a outros municípios. 

Vamos celebrar protocolos para 
instalação de sistemas de videoconferência 
nos municípios de Belmonte, Proença-a-
Nova, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão, com 
os custos a suportar por esses municípios, 
com o objetivo de evitar a deslocação das 
populações aí residentes, assim se 
mitigando o problema de falta de 
transportes. 

A instância central cível e da família, 
ressalvados os casos de manifesta 
simplicidade, em que as partes nada obstem 
e que a videoconferência ou outro meio 
regular permita evitar a deslocação do 
magistrado, têm realizado diligências pelos 
vários núcleos judiciais da Comarca. A 
deslocação das restantes instâncias (central 
crime/comércio e trabalho) consta dos 
objetivos propostos ao CSM. 

A secção de proximidade está instalada 
em edifício municipal degradado. 

No período indicado não constam dados 
de funcionamento. 

(D1T2015/2016): 

Em Penamacor realizaram-se 4 
diligências, receberam-se 25 papéis, e 
praticaram-se 126 atos de atendimento, 17 
atos processuais e 22 atos diversos. 

Coimbra 

Tem três secções de proximidade: Soure, 
Mira e Pampilhosa da Serra (integradas nas 
IC de Coimbra, com exceção de Mira quanto 
a Família e Menores e Trabalho em que se 
integra em Figueira da Foz, e nas IL de, 
respetivamente, Coimbra, Cantanhede e 
Lousã. 

Cada secção tem dois funcionários. 

Foi tomada medida de gestão no sentido 
da reafetação à juíza titular na secção de 
execução de 14 ações declarativas que 
antes corriam os seus termos no extinto 
Tribunal de Soure e agora na secção cível da 
instância local de Coimbra, que se 
encontravam em fase de julgamento para 
que o mesmo tivesse lugar na secção de 
proximidade de Soure, na medida em que a 
secção de execução está deslocalizada neste 
município. 

Os funcionários das secções de 
proximidade efetuaram trabalho na secção 
de execução, sem deslocações. 

No período indicado: 

a) Quanto a atendimento (o 
atendimento telefónico apenas é 
monitorizado a partir de 1 de janeiro de 
2015) foram praticados 7805 atos sendo 
5933 de atendimento telefónico e 1872 de 
atendimento presencial, com especial 
relevo para Soure (5880/783), refletindo as 
consequências da instalação da instância 
de Execuções. 

b) Quanto a diligências processuais 
realizaram-se 168 diligências das quais 57 
audiências de julgamento, com especial 
relevo para Pampilhosa da Serra que tem 
regime especial. 
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c) Quanto a atos processuais foram 
praticados 24820 atos não havendo dados 
desagregados quanto a cumprimento de 
despachos. 

(D1T2015/2016): 

Em Soure realizaram-se 3 diligências e 
24 videoconferências, receberam-se 18647 
papéis, e praticaram-se 710 atos de 
atendimento presencial e 3217 telefónicos, 
1073 atos processuais e 124 atos diversos, 
e emitiram-se 166 CRC. 

Em Mira realizaram-se 2 diligências e 
10 videoconferências, receberam-se 124 
papéis, e praticaram-se 372 atos de 
atendimento, 1198 atos processuais e 7961 
atos diversos, e emitiram-se 181 CRC. 

Em Pampilhosa da Serra realizaram-se 6 
diligências, receberam-se 38 papéis, e 
praticaram-se 34 atos de atendimento, 608 
atos processuais e emitiram-se 4 CRC. 

Évora 

Tem uma secção de proximidade: 
Arraiolos (integra as IC e IL de Évora). 

Tem dois funcionários. 

Foi tomada medida de gestão no sentido 
de os funcionários da secção de 
proximidade colaborarem no serviço 
externo de Évora e Montemor-o-Novo. 

(D1T2015/2016): 

Em Arraiolos realizou-se 1 diligências, 
não se receberam papéis, praticaram-se 
459 atos de atendimento, 7306 atos 
processuais e 163 atos diversos. 

Guarda 

Tem uma secção de proximidade: 
Sabugal (integra as IC e IL da Guarda). 

Foi tomada medida de gestão no sentido 
de se obter o maior aproveitamento possível 
das competências dos oficiais de justiça 
afetos às ditas secções, traduzida no 
cumprimento de atos à distância, por via da 
plataforma “H@bilus”, objeto de contínua 
incrementação, sobretudo por via da 

permanente sensibilização dos escrivães de 
direito para as vantagens da adoção de tal 
procedimento. 

No período indicado: 

a) Foram emitidos 393 CRC e 51 
certidões. 

b) Foram realizadas 19 vídeo-
conferências. 

c) Quanto a atendimento foram 
praticados 655 atos sendo 211 de 
atendimento telefónico e 444 presencial. 

d) Quanto a cumprimento de despachos 
e outros atos processuais foram praticados 
1215. 

e) Quanto a diligências realizaram-se 22 
sendo 6 de julgamentos. 

(D1T2015/2016): 

Em Sabugal realizaram-se 4 diligências, 
receberam-se 174 papéis, e praticaram-se 
155 atos de atendimento, 472 atos 
processuais e 101 atos diversos. 

Leiria 

Tem duas secções de proximidade: 
Alvaiázere e Ansião (integram as IC de Leiria 
com exceção de Família e Menores e de 
Execução em que integram as de Pombal e 
as IL de Figueiró dos Vinhos e Pombal, 
respetivamente). 

Na secção de proximidade de Ansião 
está deslocalizada a secção de execução de 
Pombal e na de Alvaiázere a secção de 
Comércio de Leiria. 

Nos períodos indicados não existem 
dados autónomos por aí funcionarem as 
referidas secções deslocalizadas. 

Madeira 

Tem uma secção de proximidade: São 
Vicente (integra as IC e IL do Funchal). 

Tem dois funcionários. 

No período indicado consta o seguinte 
do relatório:  A Comarca na NEJ tem apenas 
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a secção de proximidade de São Vicente, que 
presta cerca de 6 informações por dia. São 
apresentados entre 5/10 papéis por dia, nos 
quais se engloba os da entidade Policial de 
São Vicente e Porto Moniz. Durante este ano 
tem-se realizado, em média, um a dois 
julgamentos por mês, quatro a seis 
videoconferências, e apenas foi efectuada 
uma diligência processual de instrução 
criminal neste período. Em apoio ao cidadão 
são emitidas uma média mensal de três 
certidões para fins documentais e de 6 de 
certificados de registo criminal. 

(D1T2015/2016): 

Em São Vicente realizaram-se 2 
diligências, receberam-se 75 papéis, e 
praticaram-se 106 atos de atendimento, 
352 atos processuais e 59 atos diversos. 

Portalegre 

Tem duas secções de proximidade: Avis 
e Nisa (integram as IC de Portalegre e as IL 
de Fronteira e Portalegre, respetivamente. 

Cada secção tem dois funcionários. 

Foi tomada medida de gestão no sentido 
de os recursos humanos adstritos às secções 
de proximidade realizarem tarefas 
atribuídas ao núcleo a que pertencem, 
nomeadamente quanto a ações de 
execução. 

No período indicado não existem dados 
quantitativos. 

Santarém 

Tem duas secções de proximidade: 
Alcanena e Golegã (integram as IC de 
Santarém e do Entroncamento exceto 
quanto a Família e Menores e Trabalho em 
que integram as de Tomar e as IL de 
Entroncamento e Torres Novas). 

A secção da Golegã tem um funcionário 
e a de Alcanena dois. 

Foi tomada medida de gestão no sentido 
do uso frequente da secção de proximidade 
da Golegã pela Secção de Execução do 
Entroncamento e também pela Instância 

Local do Entroncamento. A sala de 
audiências da secção de proximidade da 
Golegã foi integrada na secção de Execução 
e na IL do Entroncamento. Na secção de 
proximidade da Golegã foram cumpridos 
processos da 1.ª Secção de Família e 
Menores. 

No relatório sugere-se a importância de 
ao nível das Secções de Proximidade 
ponderar se alguma das atuais duas Secções 
de Proximidade deve ser “deslocalizada” 
para zona territorial mais carecida do 
respetivo serviço, como é o caso da 
população de Mação em face das distâncias 
geográficas, acessibilidades de outra ordem 
e da estrutura da respetiva população 
residente com repercussão processual. 

No período indicado (quanto ao 
atendimento com registo apenas após 
novembro de 2014): 

a) Quanto a atendimento foram 
praticados 2459 atos sendo 930 de 
atendimento telefónico e 1520 de 
atendimento presencial, com especial 
relevo para Alcanena (550/1111). 

b) Quanto a diligências processuais 
realizaram-se 83 videoconferências e na 
Golegã 41 julgamentos (as condições das 
instalações determinam o uso diverso). 

No que respeita à comarca de Santarém 
é indicada a necessidade de instalar uma 
secção de proximidade em Mação, dadas as 
distâncias e população, sendo que as 
instalações do antigo tribunal a tal se 
mostram adequadas. 

Setúbal 

Tem uma secção de proximidade: 
Alcácer do Sal (integra as IC de Setúbal 
exceto quanto a Famílai e Menores e 
Trabalho em que integra as de Santiago do 
Cacém e as IL de Grândola). 

Tem deslocalizada a secção de 
execução.  

Foi tomada medida de gestão no sentido 
de a secção de proximidade cumprir o 
serviço externo do município de Alcácer. 
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No período indicado: 

a) Quanto a atendimento foram 
praticados em média 1540 atos por mês 
sendo em média 440 de atendimento 
presencial e 1100 de atendimento 
telefónico. 

b) Foram emitidas em média 66 
certidões por mês e tratados 880 papéis. 

c) Foram realizadas em média 3 
videoconferências por semana e tratadas 10 
solicitações de serviço externo por semana, 
em média. Não se realizaram julgamentos. 

Vila Real 

Tem uma secção de proximidade: 
Mondim de Basto (integra as IC de Vila Real 
e, quanto à secção de execuções, a de 
Chaves). 

Tem dois funcionários. 

Foi tomada medida de gestão no sentido 
de os funcionários da secção de 
proximidade apoiarem a secção de 
execução de Chaves. 

No período indicado realizaram-se em 
média 10 videoconferências por mês, alguns 
interrogatórios crime, julgamentos e algum 
serviço externo nomeadamente penhoras, 
arrolamentos, arrestos e entregas. Para 
além disso, a secção de proximidade recebeu 
os papéis, documentos, requerimentos e 
outras peças processuais, deu entrada, 
registou no CITIUS e digitalizou para os 
respetivos processos a que mais tarde 
remetem. 

(D1T2015/2016); 

Em Mondim de Basto realizaram-se 49 
diligências, receberam-se 45 papéis, e 
praticaram-se 120 atos de atendimento, 16 
atos processuais e 72 atos diversos. 

Viseu 

Tem quatro secções de proximidade: 
Castro Daire, Oliveira de Frades, São João da 
Pesqueira e Vouzela (integram as IC de 
Viseu, exceto quanto a Família e Menores e 
Trabalho em que as três primeiras integram 

as de Viseu e a última as de Lamego, e as IL 
de Moimenta da Beira, a última, e Viseu, as 
demais). 

As secções de Castro Daire e Oliveira de 
Frades têm dois funcionários e as demais 
têm um cada. 

No período indicado: 

a) Quanto a atendimento foram 
praticados 10372 atos por mês sendo 4539 
de atendimento presencial e 5833 de 
atendimento telefónico. 

b) Quanto a diligências realizaram-se 
146Foram emitidas em média 66 certidões 
por mês e tratados 880 papéis. 

c) Quanto a atos processuais foram 
praticados 3688. 

(D1T2015/2016): 

Em Castro Daire não se realizaram 
diligências, receberam-se 155 papéis, e 
praticaram-se 743 atos de atendimento, 
345 atos processuais e 261 atos diversos. 

Em Oliveira de Frades não se realizaram 
diligências, receberam-se 293 papéis, e 
praticaram-se 743 atos de atendimento, 
836 atos processuais e 249 atos diversos. 

Em São João da Pesqueira realizaram-se 
4 diligências, receberam-se 145 papéis, e 
praticaram-se 671 atos de atendimento, 
nenhum ato processual e 179 atos diversos. 

Em Vouzela realizaram-se 2 diligências, 
receberam-se 330 papéis, e praticaram-se 
600 atos de atendimento, 480 atos 
processuais e 145 atos diversos. 

 

2.2. A Direção-Geral da Administração 
da Justiça (DGAJ) tem feito a monitorização 
da atividade desenvolvida pelas secções de 
proximidade, segundo informação prestada 
em reunião do GTIRJ. 

Ao que se julga tais dados não foram 
ainda publicados. A utilidade da recolha de 
dados relativos à secções de proximidade 
decorre da conveniência de apreciar qual o 
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papel que as mesmas desempenham na 
atual organização judiciária, na vertente 
interna da sua contribuição para o 
funcionamento e desempenho das tarefas 
da Comarca e na vertente externa da sua 
relevância como meios de aproximação aos 
cidadãos. 

Mesmo numa análise perfunctória como 
é a presente, essa dupla perspetiva 
determina se considere relevante ter em 
conta o regime especial do artigo 44.º, n.º 2, 
do Decreto-Lei 49/2014, de 27 de março 
(RLOSJ), quanto às secções de proximidade 
de Ansião, Mértola, Miranda do Douro, 
Mondim de Basto, Nordeste, Pampilhosa da 
Serra, Sabugal, São João da Pesqueira e 
Vimioso quanto à realização dos 
julgamentos, a fim de se verificar se o 
mesmo tem determinado específica 
diferença dessas secções. 

Dispõe a norma citada: 

«As secções de proximidade 
identificadas no mapa VI anexo ao presente 
decreto-lei, do qual faz parte integrante, 
asseguram preferencialmente a realização 
das sessões de julgamento, de acordo com as 
regras processuais fixadas, como se de uma 
secção de competência genérica da 
instância local se tratasse e detivesse 
competência territorial para o respetivo 
município.» 

2.2.1 A recolha de dados dos relatórios 
anuais não é absolutamente uniforme não 
só quanto aos critérios utilizados como 

                                                             
4 Sobre as quais estatui o artigo 44.º, n.º 1, do 

RLOSJ: As secções de proximidade funcionam na 
dependência da secretaria da comarca, dispõem de 
acesso ao sistema informático da respetiva comarca às 
quais incumbe: 

a) Prestar informações de carácter geral; 
b) Prestar informações de carácter processual, no 

âmbito da respetiva comarca, em razão do especial 
interesse nos atos ou processos, desde que observados 
as limitações previstas na lei para a publicidade do 
processo e segredo de justiça; 

quanto ao período a que os dados se 
reportam, uma vez que em algumas 
comarcas os dados foram recolhidos apenas 
após dezembro de 2014, inclusive. Porém, a 
situação do sistema informático no período 
anterior e a necessária concentração de 
esforços nas tarefas de transição de 
processos determinam se possa considerar 
praticamente irrelevante a atividade 
anterior. 

Os dados recolhidos respeitam ao 
primeiro ano de funcionamento dos 
tribunais criados pela Lei 62/2013, de 26 de 
agosto (LOSJ), ano com vicissitudes muito 
particulares que seguramente influenciam o 
funcionamento das secções de proximidade. 
De entre elas é particularmente relevante o 
facto de inexistir experiência anterior de 
secções judiciais com funções similares4. 

Os dados da monitorização trimestral 
são mais uniformes mas não foram 
fornecidos por todas as comarcas. 

2.2.2. As referências dos relatórios 
demonstram que a gestão das comarcas 
incidiu frequentemente na definição de 
tarefas às secções de proximidade, 
nomeadamente de apoio a outras secções 
com dificuldades de pessoal, e na promoção 
da realização de diligências. 

A realização de diligências tem 
particular incidência nas videoconferências, 
havendo secções com atividade quase 
inexistente nesta dimensão.  

c) Proceder à receção de papéis, peças processuais, 
documentos e requerimentos destinados a processos de 
qualquer secção da comarca em que se inserem; 

d) Assegurar os depoimentos prestados através de 
teleconferência; 

e) Praticar os atos que venham a ser determinados 
pelos órgãos de gestão, incluindo o apoio à realização 
de audiências de julgamento; 

f) Acolher as audiências de julgamento ou outras 
diligências processuais cuja realização aí seja 
determinada. 
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Quanto às secções de proximidade com 
regime especial, em Ansião não é possível 
analisar os dados por estar aí deslocalizada 
uma unidade de processos que influencia o 
movimento, em Mértola a atividade é 
diminuta, em Miranda do Douro é muito 
intensa nomeadamente quanto à realização 
de julgamentos, sendo-o embora nas 
demais secções de proximidade da comarca 
sem regime especial, em Mondim de Basto 
não há dados anuais discriminados, sendo 
significativos os dados de diligências no 
primeiro trimestre, em Nordeste a atividade 
quanto a julgamentos é diminuta, 
nomeadamente face a Povoação, em 
Pampilhosa da Serra a realização de 
julgamentos situa-se em número médio no 
conjunto dos dados indicados, não muito 
diverso, quanto ao ano de 2014/2015, do de 
Mira na mesma comarca de Coimbra e sem 
estatuto especial, em Sabugal não há dados 
discriminados quanto a realização de 
julgamentos, sendo diminutos os das 
diligências, em São João da Pesqueira não 
há dados específicos quanto à realização de 
julgamentos, sendo que o total de 
diligências foi de quarenta no ano e 4 no 
trimestre, sendo seguramente de peso as 
videoconferências, e em Vimioso não há 
dados anuais e no primeiro trimestre não há 
dados discriminados quanto a julgamentos 
sendo de 29 o número de diligências. 

Em suma, não é clara diferença 
decorrente da diversidade de estatuto legal, 
sendo antes de particular relevo as medidas 
de gestão tomadas. 

O atendimento ao público e a prática de 
atos processuais são as vertentes mais 
significativas das tarefas desenvolvidas 
pelas secções de proximidade, resultando 
que muitas secções efetuam mais de um 

                                                             
5 Com o caso particular das comarcas agregadas 

ou providas em acumulação que foi comum nos 
últimos anos da organização judiciária anterior, mas 
apenas em casos de diminuta carga processual. 

milhar de atos de atendimento telefónico e 
presencial, situando-se a média das de 
Coimbra e Viseu acima. A tal não será alheio 
o facto de as secções de proximidade 
estarem a apoiar unidades de processos da 
comarca em que se integram. 

A realização de julgamentos tem 
incidência muito diversa que não parece 
determinada pelo estatuto legal especial de 
algumas secções de proximidade, não sendo 
claros os motivos que determinam que 
algumas quase não tenham atividade e em 
outras a mesma tenha algum significado. É 
esse o caso de Miranda do Douro que é, 
aliás, uma secção com regime especial. 

Não pode olvidar-se que a itinerância 
que a realização de julgamentos significa 
não tem tradição em situações de juízes que 
têm a seu cargo simultaneamente a 
tramitação e preparação dos processos e a 
realização de julgamento e prolação de 
sentença5. Os tempos dos juízes necessitam 
de adaptação a esta nova situação a qual é 
difícil em caso de secções com cargas 
processuais significativas. 

Razão determinante das dificuldades de 
aproveitamento, o facto de a atividade das 
e nas secções de proximidade ter relação 
muito próxima com a disponibilidade de 
meios para a deslocação dos juízes, sendo 
os mesmos insuficientes na maior parte das 
comarcas6. 

 

3. TRIBUNAIS 

Ao longo do primeiro ano de 
implementação da nova estrutura judiciária 
foram apresentadas numerosas propostas 
de alteração da orgânica das secções, de 
competência material ou territorial de 

6 As conclusões que resultam dos relatórios anuais 
eram já as que decorriam dos relatórios semestrais 
como consta do relatório de avaliação elaborado pelo 
GAVPM. 
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instâncias, de reforço ou retrocesso na 
especialização ou de redimensionamento 
dos quadros de juízes e funcionários. 

Estas propostas surgiram em diversas 
circunstâncias de que se salientam as 
propostas de medidas de gestão para 
homologação pelo Conselho Superior da 
Magistratura, referências expressas ou 
implícitas dos relatórios das comarcas e 
intervenções de juízes no decurso das 
visitas às comarcas. 

O Conselho Superior da Magistratura 
compilou as diversas propostas pendentes 
de realização a fim de as apreciar em grupo 
de trabalho para tal criado. 

A análise do fundamento de tais 
propostas ainda não se encontra concluída, 
nomeadamente por estarem a ser 
solicitados elementos necessários a tal 
apreciação. 

No entanto, é possível desde já discernir 
alguns aspetos em que incide necessidade 
de reflexão sobre a realidade judiciária 
instalada, mesmo que sem possibilidade de 
indicação de uma única via de resolução ou 
sem certeza absoluta quanto à necessidade 
de alteração. 

3.1. Instâncias centrais de família e 
menores 

Quanto a esta jurisdição são referidas 
diversas situações em que a distanciação 
geográfica se prefigura como problema de 
acesso quer das partes quer de 
testemunhas, sobretudo no que se refere às 
comarcas do interior do País. 

O tempo decorrido não permite todavia 
saber se essas dificuldades constituem 
reação à mudança e desarticulação inicial, 
v.g. com meios de transporte organizados 
com centralidades diferentes, ou se vão 
manter-se como real dificuldade. 

Nas situações indicadas como mais 
problemáticas (Bragança, Vila Real, Guarda, 
Portalegre, Beja) foram sugeridas soluções 
de preferência pela ausência de 
especialização em prol da proximidade 
geográfica ou de instituição de um sistema 
de juiz especializado com itinerância 
quanto à realização das diligências a ter 
lugar nas instâncias locais ou secções de 
proximidade. 

Na situação atual, verifica-se que 
muitos juízes presidentes tomaram medidas 
para atenuar estas dificuldades, 
nomeadamente celebrando protocolos com 
entidades externas para a deslocação das 
pessoas. Também a realização dos 
julgamentos nas localidades onde estão 
instaladas instâncias locais foi opção 
seguida por alguns juízes.  

Na generalidade, porém, é salientada a 
dificuldade de os juízes assegurarem 
simultaneamente a preparação de 
processos para julgamento e o despacho de 
expediente com as deslocações o que 
sempre implicaria uma reavaliação de 
quadros. 

Em suma, as situações são muito 
diversas nas comarcas do litoral com 
grandes cargas processuais, em que o 
modelo é de forma geral ajustado embora 
se verifiquem algumas aporias em 
apreciação do Conselho Superior da 
Magistratura, como, por exemplo a de 
Mafra, e nas comarcas territorialmente 
muito extensas do interior, em que tem de 
ser analisado em profundidade. Assume 
particular relevância a situação dos 
tribunais de família e menores das 
instâncias centrais de comarcas de 
extensão geográfica alargada, no interior 
das Beiras, de Trás-os-Montes, do Alentejo, 
ou de descontinuidade territorial, como nos 
Açores. 
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De notar que na área de família e 
menores verifica-se frequentemente grande 
fragilidade emocional das pessoas, pela 
natureza dos assuntos sujeitos a tribunal, 
acrescida de grande fragilidade económica 
e social. Acresce que o problema se coloca 
não só quanto ao acesso em sentido estrito 
como na dissuasão da procura da 
intervenção do tribunal, aspeto que sendo 
de mais difícil perceção é a longo prazo 
mais pernicioso. 

Por outro lado, há que ter em conta que 
a especialização dos tribunais de família e 
menores deve implicar a proximidade de 
outros serviços coadjuvantes da atividade 
dos tribunais, como a segurança social, as 
comissões de proteção, os serviços de 
perícias psicológicas ou a mediação, só 
assim se compreendendo a concentração 
distrital. 

3.2. Instâncias centrais competentes 
em matéria civil e/ou criminal 

A extinção dos tribunais de círculo e a 
opção pelo sistema de juízes privativos é 
apontada em comarcas de grande extensão 
territorial como geradora de disfunções 
sobretudo quando conjugada com ausência 
de especialização entre as áreas criminal e 
civil (instâncias centrais mistas). 

3.3. Instâncias centrais de instrução 
criminal 

A reforma pretendeu instituir a 
especialização de jurisdições, sendo certo 
que o exercício das competências 
jurisdicionais relativas ao inquérito se 
encontra no núcleo central da competência 
material da jurisdição de instrução criminal. 
No entanto, a distribuição de competências 
entre as instâncias centrais e as instâncias 
locais sediadas fora da sede da secção 
central quanto à prática dos atos 
jurisdicionais em inquérito, determina na 
prática a ausência de especialização em 

grande parte do território e a criação de 
situações diversas de impedimento. 

O Conselho Superior da Magistratura 
aprovou diversas medidas de gestão no 
enquadramento do parecer de 8 de julho de 
2014. Pese embora nem todas as situações 
são passíveis de resolução a esse nível, 
desde logo pela ausência de consenso com 
outros intervenientes. 

Acresce que a estrutura dos DIAP em 
alguns casos em dissonância com as 
secções de instrução criminal gera 
dificuldades de monta. Ora, a jurisdição de 
instrução criminal tem estreita conexão 
com a organização do Ministério Público no 
exercício das funções de investigação 
criminal e de promoção da ação penal. 

3.4. Instâncias Centrais de Execução 

É geral a consideração de que as ICEXE 
necessitam de mais juízes e de mais 
funcionários. 

Sendo consensual a especificidade 
organizativa das instâncias centrais de 
execução a carecer de uma gestão 
processual e distribuição de tarefas pelos 
funcionários diversa da tradicional, não 
pode escamotear-se que a falta de 
funcionários se reflete de modo 
particularmente pernicioso, o mesmo 
acontecendo com a ausência de 
funcionalidades informática que 
amplamente se referiram supra. 

3.4. Instâncias Locais 

O correto dimensionamento das 
instâncias locais quanto ao território e a 
conveniência de especialização nas secções 
com mais de um juiz necessita de 
reapreciação face aos dados estatísticos 
que forem sendo consolidados. 

Por outro lado, existem situações em 
que a distância geográfica aconselha 
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repensar a conversão de tribunais em 
secções de proximidade. 

A título de exemplo as secções de 
proximidade de Vimioso e Miranda do 
Douro integradas na instância local de 
Bragança com as dificuldades de acesso que 
são conhecidas e que o regime especial 
acima referido não resolve de forma 
satisfatória. 

Todas estas situações estão a ser 
avaliadas no âmbito de um grupo de 
trabalho no Conselho Superior da 
Magistratura, como mencionado, exigindo 
uma análise mais profunda, não só da 
movimentação processual e estrutura das 
pendências de cada secção abrangida pelas 
alterações propostas, bem como a 
ponderação de factores como o da 
especialização dos tribunais e a 
aproximação dos tribunais à população. 

Muitas das situações que se referem à 
criação de novas secções ou alterações de 
quadros de magistrados, com particular 
destaque para as propostas que vêm feitas 
para as secções de Execução, resultam da 
evidência da existência de 
constrangimentos resultantes da alteração 
da orgânica judiciária, com uma grande 
concentração de processos nas instâncias 
centrais. Terá de avaliar-se o movimento 
processual das mesmas, no sentido de 
perceber se tais constrangimentos resultam 
de um acervo processual que foi transferido 
para estas instâncias que importa tratar 
como pendências acumuladas, ou se 
estamos perante entradas de processos que 
justificam uma outra dimensão das secções 
criadas ou novas secções. 

Situações que se colocam de uma forma 
mais transversal, como sejam as que se 
relacionam com a competência do juiz de 
instrução, ou com as especialização de 
secções de competência genérica, com um 
quadro de dois juízes, em cível e criminal, 

merecem particular ponderação, sendo 
muitas vezes questões que têm vindo a ser 
resolvidas com intervenções ao nível 
administrativo, mas que porventura 
exigirão uma alteração mais profunda, caso 
se mantenham as circunstâncias que 
determinaram tal intervenção. 

 

VI. SITUAÇÕES DIVERSAS 

Importa considerar outras situações no 
contexto da reorganização judiciária. 

1. Assim, verifica-se imperiosa 
necessidade de revisão do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais por desajustado face 
à: 

- Lei Orgânica do Conselho Superior da 
Magistratura e à distribuição funcional 
interna uma vez que não foi alterado para 
compatibilização com a LOCSM 

- Lei de Organização do Sistema de 
Justiça no que respeita:  

(i) ao funcionamento interno do 
Conselho Superior da Magistratura alterado 
pela Lei 62/2013, de 26 de agosto (LOSJ) 
maxime ao artigo 157.º que institui o 
funcionamento do Conselho Permanente 
em secções   

(ii) à organização e gestão das 
comarcas, nomeadamente face à existência 
e competências dos juízes presidentes de 
comarca 

(iii) à compatibilização das garantias de 
jurisdição (v.g. independência e 
inamovibilidade) às medidas de gestão 
previstas na LOSJ  

(iv) ao regime de inspeções na vertente 
da articulação com o novo modelo de 
gestão, nomeadamente às competências de 
gestão processual 

2. É necessário formar novos juízes 
(tendo em atenção que o curso que se 
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iniciar em 2016 apenas exercerá nos 
tribunais em final de 2018 e que até lá 
haverá previsivelmente 66 
aposentações/jubilações por limite de 
idade). 

3. O Conselho Superior da Magistratura 
tem inúmeras tarefas acrescidas que 
decorrem da LOSJ e que não se encontram 
refletidas na atual LOCSM, sendo certo que 
ainda não foi sequer possível preencher os 
quadros nesta previstos. É urgente que tal 
seja financeiramente suportado. 

Deve considerar-se o Conselho Superior 
da Magistratura como entidade 
diretamente envolvida na implementação 
da reforma caso se mantenham as 
especificidades orçamentais quanto a tais 
entidades. 

4. Ainda no contexto da reorganização 
judiciária falta cumprir (1) o que releva do 
apoio aos juízes e aos órgãos de gestão e é 
urgente (2) analisar e corrigir 
consequências do novo regime de afetação 
de processos e reafectação de juízes 
afigurando-se ainda útil repensar (3) o 
âmbito comarcão do regime de acumulação 
de funções. 

5.1. Apoio aos juízes e aos órgãos de 
gestão 

É necessário dar cumprimento ao 
disposto no artigo 33.º, n.º 2, do Decreto-Lei 
49/2014, de 27 de março (RLOSJ), munindo 
os tribunais de meios próprios para a 
afetação de oficiais de justiça para 
assegurar funções de apoio aos 
magistrados. 

É imperioso que sejam concedidos 
meios para a constituição de efetivos 
gabinetes de apoio à atividade dos órgãos 
de gestão, como previsto no artigo 33.º, n.º 
1, do RLOSJ.  O Conselho Superior da 
Magistratura tem indicado sempre a 
necessidade de ser devidamente 

equacionado o gabinete de apoio aos 
órgãos de gestão, cuja previsão autónoma 
considera essencial de forma a não 
depauperar as unidades de processos 
subtraindo-lhes funcionários com essa 
indispensável finalidade. 

Estando em fase de conclusão o 
procedimento de proposta de constituição 
dos gabinetes de apoio previstos no artigo 
28.º do RLOSJ é necessário prever o 
respetivo reforço orçamental do Conselho 
Superior da Magistratura. 

É imperioso estabelecer quadros de 
funcionários que possibilitem o 
cumprimento do artigo 33.º, n.ºs 1 e 2 do 
RLOSJ: funcionários de apoio aos órgãos de 
gestão e aos juízes em exercício de funções 
jurisdicionais 

5.2. Afetação de processos e 
reafetação de juízes 

O novo regime jurídico de afetação de 
processos e de reafectação de juízes carece 
de enquadramento no âmbito do respetivo 
estatuto. No entanto, enquanto o mesmo 
não se efetivar, tem de ser prevista a 
possibilidade de remuneração a apreciar 
caso a caso face às circunstâncias da 
prestação de serviço. 

A atual situação é de manifesta 
injustiça em si mesma considerada e 
constitui uma violação do princípio da 
igualdade quando é admitida a 
remuneração relativamente a magistrados 
do Ministério Público. Tal implica a revisão 
do disposto no artigo 87.º, n.º 2, da LOSJ. 

5.3. Acumulação de funções 

A acumulação de funções entre 
comarcas pode constituir medida de gestão 
adequada que o Conselho Superior da 
Magistratura pode ter necessidade de 
utilizar (vejam-se as situações de tribunais 
de comarcas diferentes que se encontrem 
geograficamente muito próximos), estando 
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vedada por força do disposto no artigo 88.º, 
n.º 1, da LOSJ, ao arrepio da tradição 
pretérita e sem justificação conhecida.  

Deverá ser considerada esta 
possibilidade em circunstâncias excecionais 
de grande proximidade geográfica. Nos 
termos referidos nos pontos anteriores 
deverá ser resolvida a questão da adequada 
remuneração em sede legal. 

 

VII. CONCLUSÃO 

1. A correta instalação dos tribunais 
impõe a necessidade de elaboração de um 
“Livro Branco” sobre as instalações dos 
tribunais em que sejam estabelecidos 
diversos critérios mínimos que respeitem a 
dimensão simbólica da missão dos tribunais 
e a adequação dos meios e equipamentos 
materiais e tecnológicos aos recursos 
humanos, determinando as necessidades de 
cada comarca e estabelecendo o 
cronograma da sua satisfação.  

2. O levantamento das necessidades 
mais urgentes das comarcas encontra-se 
feito pelos juízes presidentes considerando 
o Conselho Superior da Magistratura que 
todas as situações elencadas nas 
informações dos juízes presidentes que se 
reportam a reparações manutenções são 
absolutamente necessárias e urgentes, sem 
prejuízo dos casos que se revestem de maior 
acuidade.  

3. O Conselho Superior da Magistratura 
considera ainda prioritárias todas as 
situações relacionadas com a segurança dos 
tribunais e daqueles que neles trabalham e 
a eles se deslocam, as quais estão referidas 
no mencionado relatório do IGFEJ quanto à 
generalidade das instalações, e com a 
adequação das celas de detenção às normas 
regulamentares aplicáveis. 

4. O Conselho Superior da Magistratura 
considera que, não obstante as situações 

graves que se verificam em todas as 
comarcas a que se fez referência: 

(i) São de urgência e gravidade máxima 
as situações de Beja, Coimbra cidade e Vila 
Franca de Xira, com absoluta necessidade 
de intervenções provisórias imediatas e de 
opções definitivas delineadas a curto 
prazo; 

(ii) Devem ser acauteladas a curto prazo 
as necessidades de Guimarães, Gaia, 
Penafiel, Paços de Ferreira, Amarante, 
Setúbal, Sesimbra e Oliveira do Bairro e de 
recuperação da ala norte do antigo Palácio 
da Justiça de Santa Maria da Feira. 

4. O Conselho Superior da 
Magistratura considera essencial 
proporcionar aos tribunais meios 
tecnológicos que possibilitem a tramitação 
ágil dos processos pelo que tem vindo a 
indicar ao Ministério da Justiça diversas 
medidas de desenvolvimento informático 
que entende adequadas a obter esse 
desiderato, nomeadamente no contexto dos 
grupos de trabalho em que intervém de 
entre as quais se salientam: 

 Programa informático para a gestão 
das salas de audiência 

 Plataforma de gestão documental 
para os órgãos de gestão das comarcas 

 Programas informáticos de gestão 
orçamental, de recursos humanos, de stocks 
e de economato. 

 Certidão eletrónica  

 Criação de módulo ou 
funcionalidade que permita dar 
cumprimento ao disposto no artigo 551º n.º 
5 do Código de Processo Civil. 

 Criação das páginas web das 
comarcas 

 Substituição do sistema de 
codificação de processos implementado em 
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algumas comarcas por um sistema 
informático 

 Evolução da plataforma informática 
com a introdução de mecanismos de 
validação informática para a prática de atos 
pelos agentes de execução  

 Possibilidade de os agentes de 
execução terem acesso aos apensos 
declarativos  

5. As secções de proximidade devem 
ser objeto de atenção enquanto meios de 
facilitar o acesso das populações à justiça 
devendo ser equacionadas situações 
carecidas de alteração. 

6. As alterações ao quadro e ao 
desenho dos tribunais carecem de dados 
relativos a um período alargados e 
consolidados, o que ainda não se verifica 
neste momento. 

7. No entanto, é possível desde já 
discernir alguns aspetos em que incide 
necessidade de reflexão sobre a realidade 
judiciária instalada, mesmo que sem 
possibilidade de indicação de uma única via 
de resolução ou sem certeza absoluta 
quanto à necessidade de alteração. 

8. Assim, na jurisdição de família e 
menores cumpre analisar diversas situações 
em que a distanciação geográfica se 
prefigura como problema de acesso quer 
das partes quer de testemunhas, sobretudo 
no que se refere às comarcas do interior do 
País. 

9. Também a extinção dos tribunais de 
círculo e a opção pelo sistema de juízes 
privativos é apontada em comarcas de 
grande extensão territorial como geradora 
de disfunções sobretudo quando conjugada 
com ausência de especialização entre as 
áreas criminal e civil. 

10. A especialização na área da 
instrução criminal encontra-se 
deficientemente instituída, mormente em 
razão da inadequada distribuição de 
competências entre as instâncias centrais e 
as instâncias locais. 

11. A articulação entre as instâncias 
centrais de instrução criminal e os DIAP não 
foi feita e em algumas situações é 
deficiente. 

12. As instâncias centrais de execução 
debatem-se com problemas de organização 
e de falta de funcionários que em alguns 
casos poderiam ser minorados pelo 
desenvolvimento de funcionalidades da 
plataforma informática.  

13. O correto dimensionamento das 
instâncias locais quanto ao território e a 
conveniência de especialização nas secções 
com mais de um juiz necessita de 
reapreciação face aos dados estatísticos 
que forem sendo consolidados. 

14. Existem situações em que a 
distância geográfica aconselha repensar a 
conversão de tribunais em secções de 
proximidade. 

15.  São urgentes a revisão do Estatuto 
dos Magistrados Judiciais, a formação de 
novos juízes e a adequação da estrutura e 
orçamento do Conselho Superior da 
Magistratura às inúmeras tarefas 
acrescidas que decorrem da LOSJ e que não 
se encontram refletidas na atual LOCSM.  

 No contexto da reorganização 
judiciária está por cumprir o que releva do 
apoio aos juízes e aos órgãos de gestão e da 
análise e correção das consequências do 
novo regime de afetação de processos e 
reafectação de juízes. 
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I.1. Incluída no Plano de Inspecções 
Judiciais para o ano de 2012, em 
conformidade com o previsto no art. 36/1 
do Estatuto dos Magistrados Judiciais, 
aprovado pela Lei n.º 21/85, de 30.07, na 
redacção da Lei n.º 143/99, de 31.08, foi 
realizada inspecção ordinária ao serviço 
prestado pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito X 
no período compreendido entre Março de 
2005 e Dezembro de 2010, 
sucessivamente no Tribunal Y, W e Z. 

2. No termo dessa inspecção, o Exmo. 
Sr. Inspector Judicial apresentou o 
relatório previsto no art. 18/1 do 
Regulamento das Inspecções Judiciais 
(RIJ), datado de 18 de Maio de 2012, 

propondo a classificação de Bom com 
Distinção. 

3. Notificado, o Exmo. Sr. Juiz de 
Direito renunciou aos direitos conferidos 
pelo art. 18/6 do RIJ, pelo que os autos 
foram inscritos em tabela para a sessão 
do Permanente de 2012. 

4. Entretanto, por ofício entrado em 
Abril de 2012, o Exmo. Sr. Inspector 
Judicial  N veio dar conhecimento que, 
preparando-se para iniciar uma inspecção 
no Tribunal Z, obteve uma certidão, que 
juntou, discriminativa dos processos que 
se encontravam conclusos com atraso na 
prolação de despacho ou sentença, da 
qual constavam apenas processos 

Processo n.º 2013/233 IO 

Inspector Judicial: Exmo. Sr. Juiz Desembargador …. 

Inspeccionado: Exmo. Sr. Juiz de Direito X…. 

Vogal Relator: Juiz de Direito Gonçalo Oliveira Magalhães. 

 

Sumário: I- O direito de acesso à justiça, como direito efetivo de acesso à 

jurisdição (art.º 20 da Constituição da República), implica que a resposta judicial 

tenha lugar em prazo razoável. Uma decisão ou uma providência tardias podem 

equivaler à denegação de justiça. II - Ao interesse do particular na obtenção de 

uma resposta pronta à pretensão que deduz ou em não ver excessivamente 

prolongada uma situação de indefinição – afirmação que tem sido feita quanto 

ao arguido em processo penal, soma-se o interesse do Estado em definir, com a 

máxima prontidão, os conflitos sociais que surgem e de, por essa via, credibilizar 

o sistema de administração da justiça que, em regra, é seu monopólio. A 

resolução em tempo útil de um processo judicial é, nesta perspetiva, um sinal 

da vitalidade do Estado de Direito e um fator de confiança dos cidadãos 
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distribuídos ao Exmo. Sr. Juiz de Direito 
Inspeccionado. 

5. Na sessão do Conselho Permanente 
de 5 de Junho de 2012 foi deliberado 
“determinar que os autos vão à 
distribuição, após ser ouvido o Exmo. Sr. 
Juiz Desembargador M para se pronunciar 
sobre a lista de processos com atrasos do 
Exmo. Sr. Juiz Inspeccionado e que 
constam nos autos do Tribunal Z a 
correrem termos no Gabinete de Apoio, 
notificando-se posteriormente o Exmo. Sr. 
Juiz, com cópia deste extracto, nos termos 
dos arts. 101/1 e 101 do Código de 
Procedimento Administrativo, para, no 
prazo de dez dias, dizer o que se lhe 
oferecer por conveniente, uma que vez, 
designadamente em face de tais atrasos, 
pode ser ponderada a hipótese da não 
homologação – e consequente atribuição 
de nota inferior da proposta pelo Exmo. Sr. 
Inspector.” 

4. Na sequência, o Exmo. Sr. Inspector 
Judicial Juiz Desembargador M veio 
informar que os atrasos referidos na 
mencionada lista ocorreram em data 
ulterior à do termo do período sobre o 
qual recaiu a inspecção. 

5. Na sessão do Permanente, foi 
deliberado alargar o período inspectivo 
até 1 de Setembro de 2012 e, bem assim, 
a notificação do Exmo. Sr. Juiz 
Inspeccionado para se pronunciar sobre a 
possibilidade de não homologação da 
nota proposta pelo Exmo. Sr. Inspector 
Judicial, atenta a lista de atrasos 
apresentada. 

6. O Exmo. Sr. Juiz de Direito 
pronunciou-se por escrito, dizendo que, 
num ano, proferiu 3090 despachos e que, 
entre 1 de Janeiro de 2011 e 31 de Agosto 
de 2012, foram “estatisticamente” findos 
882 processos. Acrescentou que já “foram 
movimentados” alguns dos processos 
constantes da lista e que os atrasos 
ficaram a dever-se ao elevado volume de 
serviço que teve de enfrentar. 

7. O Exmo. Sr. Inspector Judicial 
apresentou relatório complementar, 
datado de 16 de Julho de 2013, que 
concluiu com a proposta de atribuição da 
nota de Bom. 

8. Notificado, o Exmo. Sr. Juiz de 
Direito nada disse, pelo que os autos 
foram distribuídos ao ora relator que, em 
despacho prévio, consignou que “[o]s 
atrasos enumerados no relatório da 
inspecção, pelo respectivo número e 
extensão, levam-nos a cogitar a 
possibilidade de atribuir classificação 
inferior à de Bom proposta no novo 
relatório apresentado pelo Exmo. Sr. 
Inspector Judicial.” 

Em consequência, determinou a 
audiência prévia do Exmo. Sr. Juiz de 
Direito, a ser realizada por escrito, nos 
termos e ao abrigo do disposto nos arts. 
100 e 101 do Código de Procedimento 
Administrativo. 

9. O Exmo. Sr. Juiz de Direito veio 
dizer que os atrasos ficaram a dever ao 
elevado volume de serviço com que se 
deparou no Tribunal Z, fazendo apelo à 
produtividade que alcançou e ao muito 
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esforço que despendeu, concluiu que deve 
ser-lhe atribuída a classificação 
“inicialmente proposta” pelo Exmo. Sr. 
Inspector Judicial. 

* 

II. Descrito o iter do presente 
procedimento, importa agora referir, na 
esteira de Deliberação do Plenário de 
26.04.2005 (publicada no Boletim 
Informativo, II série, n.º 5, ps. 152 e ss.), 
que a inspecção é uma diligência 
instrutória de natureza pericial, que se 
insere num procedimento administrativo. 
Os elementos que proporciona, que serão 
fundamento da decisão do órgão 
competente para a avaliação do trabalho 
do juiz, resultam da intervenção de um 
inspector judicial, a quem cabe a 
percepção directa dos factos e das suas 
circunstâncias, compreendendo 
elementos necessariamente objectivos e 
subjectivos a que a sua qualidade 
profissional permite aceder. 

Daí que o relatório inspectivo deva 
compreender, como acontece no caso em 
apreço, não só os elementos objectivos 
apurados, mas também juízos de valor 
que os relativizam, permitindo uma 
avaliação global da concreta situação e, 
assim, a determinação da nota a atribuir.  

É, portanto, partindo dos elementos de 
facto e juízos de valor constantes do 
relatório, tanto do inicial como do 
complementar, para os quais remetemos 
e que, brevitatis causa, aqui damos por 
reproduzidos, nos termos e ao abrigo do 
disposto no art. 125/1 do Código de 

Procedimento Administrativo, que vamos 
fazer a nossa análise.  

* 

III.1. É então chegado o momento de 
definirmos qual a classificação adequada 
à prestação do Exmo. Sr. Juiz.  

Desde logo notamos, citando Pinto 
Osório (apud Luís Eloy Azevedo, 
Magistratura Portuguesa - Retrato de 
uma Mentalidade Colectiva, Lisboa: 
Cosmos, 2001, p. 62), que não há um 
"instrumento de precisão para conhecer 
os méritos, científicos e morais, de cada 
magistrado, nem balança de precisão para 
pesar os méritos de inteligência e 
ilustração de cada um dos juízes", pelo 
que essa apreciação, empírica e 
meramente intelectiva, tem 
necessariamente de enfermar da 
falibilidade humana, de superficialidade 
analítica, de subjectivismo valorativo e de 
insegurança metodológica. 

É desta consciência que nasce a 
necessidade de objectivar minimamente 
os critérios classificativos, retirando-lhes 
tanto quanto possível subjectivismo e 
permitindo controlo externo. A propósito, 
vide a Deliberação do Plenário deste 
Conselho Superior da Magistratura de 12 
de Setembro de 2006, Boletim 
Informativo, II série, n.º 7, ps. 156 e ss. 

Nos termos do n.º 1 do art. 34 do EMJ, 
“a classificação deve atender ao modo 
como os juízes de direito desempenham a 
função, ao volume, dificuldade e gestão 
do serviço a seu cargo, à capacidade de 
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simplificação dos actos processuais, às 
condições de trabalho prestado, à sua 
preparação técnica, categoria intelectual, 
exercício de funções enquanto formador 
dos auditores de justiça, trabalhos 
jurídicos publicados e idoneidade.” 

Dispõe ainda o art. 37/1 que nas 
classificações há sempre que ponderar o 
tempo de serviço, o resultado das 
inspecções anteriores, os processos 
disciplinares e quaisquer elementos 
complementares constantes do 
respectivo processo individual. 

O art. 13 do RIJ, exemplo daquilo que 
Gomes Canotilho ("A questão do 
autogoverno das magistraturas como 
questão politicamente incorrecta", Ab 
Uno ad Omnes - 75 anos da Coimbra 
Editora, Coimbra: Coimbra Editora, 1998, 
p. 253), chama de "espaços de folga 
valorativa" para definir directivas 
relativamente à promoção e inspecção de 
magistrados, engloba os critérios de 
avaliação do mérito em três grandes 
grupos: 

- Capacidade humana para o exercício 
da profissão (art. 13/2), onde se atende à 
idoneidade cívica, à independência, 
isenção e dignidade da conduta, ao 
relacionamento com sujeitos e 
intervenientes processuais, outros 
magistrados, advogados, outros 
profissionais forenses, funcionários 
judiciais e público em geral; ao prestígio 
profissional e pessoal de que goza; à 
serenidade e reserva com que exerce a 
função; à capacidade de compreensão das 

situações concretas em apreço e sentido 
de justiça, face ao meio sociocultural 
onde a função é exercida; e à capacidade 
e dedicação na formação de magistrados; 

- Adaptação ao tribunal ou ao serviço 
(art. 13/3), que é analisada em função do 
bom senso, da assiduidade, zelo e 
dedicação, da produtividade, do método, 
da celeridade na decisão, na capacidade 
de simplificação processual, na direcção 
do tribunal, das audiências e outras 
diligências, designadamente quanto à 
pontualidade e calendarização destas; 

- Preparação técnica, onde se tomam 
globalmente em conta, entre outros, os 
seguintes factores: Categoria intelectual; 
Capacidade de apreensão das situações 
jurídicas em apreço; Capacidade de 
convencimento decorrente da qualidade 
da argumentação utilizada na 
fundamentação das decisões, com 
especial realce para a original; 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. 

Releva ainda o art. 15 do RIJ do qual 
decorre que, 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 
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quaisquer elementos complementares, 
referentes ao tempo e lugar a que a 
inspecção respeita e que estejam na posse 
do Conselho Superior da Magistratura, 
assim como 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. 

De harmonia com o disposto no artigo 
33 do EMJ, os juízes de direito são 
classificados, de acordo com o seu mérito, 
de Muito bom, Bom com distinção, Bom, 
Suficiente e Medíocre. 

A classificação de "Bom" equivale ao 
reconhecimento de que o juiz revelou 
possuir qualidades a merecerem realce 
para o exercício do cargo nas condições 
em que desenvolveu a actividade (art. 
16/1, c), do RIJ). 

É esta a classificação que se presume 
no caso de falta de classificação não 
imputável ao magistrado, pelo que a 
mesma surge como a "classificação-
padrão", em coerência e como 
decorrência do rigoroso processo de 
selecção e formação a que os juízes 
portugueses são submetidos e do período 
prévio de experimentação controlada por 
que passam, factores estes que, 

tendencialmente, afastam os que não 
atingiram um patamar de qualidade que 
lhes permita o exercício do cargo com 
realce. 

Por seu turno, a classificação de "Bom 
com distinção" equivale ao 
reconhecimento de um desempenho 
meritório ao longo da respectiva carreira 
(art. 16/1, b), do RIJ). 

Da conjugação dos conteúdos destes 
dois níveis de valoração do desempenho 
funcional de um juiz, sobressai a conexão 
entre a evolução (temporal) na carreira e 
a qualificação a título de mérito desse 
desempenho. 

Mas essa conexão não é necessária. Se 
é certo que a atribuição da nota de Bom 
com distinção pressupõe uma 
sedimentação temporal da prestação 
funcional de qualidade elevada, também 
o é que a simples progressão temporal na 
carreira não implica, por si só, o alcance 
do patamar de mérito inerente a tal 
classificação. 

Assim, o nível de mérito subjacente à 
atribuição da nota Bom com distinção 
supõe a existência de uma carreira com 
uma dimensão temporal que revele, com 
segurança, a permanência de um nível 
qualitativo elevado do desempenho 
funcional do juiz mas também, como é 
óbvio, a presença de caracteres que 
permitam identificar esse tal nível 
qualitativo elevado. 

Este mérito do desempenho funcional 
do juiz há-de identificar-se, como decorre 
das normas supra analisadas, sobre duas 
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dimensões do seu trabalho – ou melhor, 
sobre a forma como se conjugam essas 
duas dimensões: a qualidade intrínseca 
do trabalho realizado e a eficiência do 
desempenho funcional.  

Na primeira dimensão compreende-se 
a qualidade técnica das decisões e actos 
judiciais, o rigor e acerto das 
fundamentações das decisões de facto e 
de direito, a boa técnica de condução dos 
processos até ao seu termo. Na segunda, 
inserem-se os valores inerentes aos 
resultados quantitativos, à eficiência e 
produtividade da prestação funcional. 
Isto, obviamente, num contexto em que 
se identifiquem níveis adequados de 
capacidade humana para o exercício da 
função. 

Face ao exposto, melhor se 
compreende que a classificação de "Bom 
com distinção" seja requisito para acesso 
a lugares de círculo ou equiparados e 
conditio sine qua non para a promoção à 
2.ª Instância. 

* 

2. Temos por adquirido que o Exmo. 
Sr. Juiz de Direito, ao longo da sua 
carreira, que tem já uma duração superior 
a trinta anos, e em especial no período de 
tempo sob inspecção, revelou aprumo, 
dignidade, independência e isenção. 

A propósito, respigamos aqui a 
seguinte passagem do 1.º relatório: “É 
independente, íntegro e isento, tal como 
designadamente resulta da análise dos 
processos, não só pela forma como os 
conduziu, com respeito pelo princípio do 
contraditório, seja pela forma como dirigiu 

as audiências, com respeito pelos direitos 
daqueles que voluntária ou 
involuntariamente buscam e esperam a 
realização da justiça. (…) 

Denota uma personalidade bem 
estruturada e segura, com noção precisa das 
suas responsabilidades profissionais. 

É um juiz ponderado e de trato 
agradável, conjugando bem o 
relacionamento amistoso com a distância e 
autoridade próprias da função. 

Manteve um bom e cordial 
relacionamento com os demais juízes e 
procuradores. De igual modo, relaciona-se 
de forma correcta e educada, com a 
generalidade dos advogados, funcionários e 
demais intervenientes processuais. 

O encontro com o M.mo Juiz foi 
revelador de franqueza, abertura, 
honestidade intelectual e facilidade de 
relacionamento. (…) 

É assíduo e empenhado no trabalho. As 
suas qualidades profissionais e pessoais 
permitiram-lhe conquistar o respeito e a 
confiança da generalidade dos operadores 
judiciários. (…) 

Trata-se de um juiz sereno, ponderado, 
disciplinador, seguro, actuando com a 
reserva exigível a um juiz de direito, tendo 
sabido manter a reserva necessária ao 
exercício do seu múnus. (…) 

Integrou-se e compreendeu muito bem o 
meio sócio-cultural dos Tribunais em que 
exerceu funções, revelando boa capacidade 
de compreensão das situações concretas 
com que se confrontou e sentido de justiça a 
solucioná-las.” 

A apreciação global da prestação ao 
nível da preparação técnica foi positiva 
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em cada uma das espécies processuais em 
que o Exmo. Sr. Juiz, no âmbito da sua  
jurisdição, exerceu a sua actividade.  

Com efeito, escreveu-se no 1.º 
relatório que o Exmo. Sr. Juiz é 
“interessado, empenhado, estudioso, de bom 
nível intelectual, revelando na análise das 
questões boa capacidade de apreensão dos 
seus contornos, maturidade e flexibilidade.” 

Acrescentou-se que “[a]s suas decisões 
manifestam equilíbrio e bom senso. 

O seu registo argumentativo é lógico, 
estruturado e coerente, permitindo uma 
apreensão do seu sentido e dos preceitos, 
conceitos e institutos jurídicos chamados à 
colação. 

Com bons conhecimentos da legislação, 
doutrina e jurisprudência, evidencia uma 
cultura jurídica estruturada, dominando os 
institutos jurídicos. 

Correcta aplicação do direito, revelando 
capacidade para perceber, identificar os 
diferentes aspectos dos problemas e os 
elementos com eles relacionados, de modo a 
resolvê-lo ponderada e eficazmente. 

Com bom senso prático e jurídico, 
denota equilíbrio e boa capacidade de 
ponderação dos múltiplos factores 
envolvidos. 

Tem capacidade interventiva e de 
iniciativa. 

Usa meios informáticos no tratamento 
de texto. (…) 

Não deixou de discutir as questões que o 
caso merecia, mesmo oficiosamente, 
denotando as suas decisões e demais peças 
jurídicas, facilidade de apreensão dos 
contornos das situações jurídicas em 
apreço. Revelou capacidade de 

compreensão da pessoa humana, distinto 
nível intelectual para apreender e 
interpretar as relações conflituantes que lhe 
são colocadas nos vários processos, 
mormente sob o ponto de vista social, 
económico e também afectivo e emocional, 
logrando fazer uma leitura humanizada dos 
factos em discussão.” 

Apreciando depois o nível do trabalho 
jurídico apresentado, escreveu-se que 
“[t]rata-se de um juiz dotado de boa 
preparação técnica e cultura jurídica 
consentâneas com as funções exercidas, 
qualidades expressas numa tramitação 
processual normalmente adequada e em 
decisões bem reflectidas, fundamentadas e 
estruturadas. 

Em regra, as questões suscitadas são 
objecto de adequado estudo e 
desenvolvimento: analisa-as sucintamente 
quando, sendo evidentes, desaconselham, 
grandes explanações e com o necessário 
desenvolvimento quando a temática o 
justifica. 

Embora se percebendo a sua boa 
preparação técnica nos despachos por si 
proferidos, sejam de mero expediente ou 
saneadores/condensação, tal como nas 
sentenças, bem como uma perfeita 
conformação com os princípios mais 
basilares de ordem substantiva e adjectiva, 
designadamente o princípio da cooperação 
entre o tribunal e as partes e entre estas 
mesmas, simplificando os actos processuais 
na medida do possível, sem atropelos 
processuais, sempre cumprindo o princípio 
do tratamento igualitário das partes, 
conferindo ao seu múnus uma imagem de 
plena isenção e independência e um sentido 
de dignidade profissional e pessoal, o M.mo 
Juiz não se envolve em questões de 
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complexidade jurídica, resolvendo-as de 
forma muito clara e directa, com prontidão, 
não simpatizando com averiguações de 
ordem doutrinal e/ou jurisprudencial, 
privilegiando a celeridade em todas as suas 
decisões. 

Utilizando uma linguagem clara e 
simples, lida com facilidade com as técnicas 
informáticas, facilitadora da apreensão do 
conteúdo das decisões, o M.mo Juiz não 
disserta sobre questões jurídicas 
eventualmente menos aparentes no 
processo e mais controversas, sendo muito 
objectivo na apreciação dos factos e na sua 
subsunção às normas de direito, 
fundamentando as suas decisões de forma 
breve, embora coerente, não recorrendo 
habitualmente à doutrina e à jurisprudência 
que o caso suscita, sem com isso deixar de 
decidir com prudência e acerto, também 
sem se alongar em considerandos excessivos 
sobre a matéria de facto, sendo um julgador 
eminentemente pragmático, que assume a 
decisão que recolhe de um processo 
intelectual de ponderação e reflexão dos 
factos e das normas de direito que 
transcreve, mas que acabará por não 
plasmar no acto decisório que executa. 

O M.mo Juiz poderia eventualmente 
articular mais com conceitos de direito, 
apreciando-os nos termos gerais solicitados 
pelo caso concreto, chamando com mais 
regularidade a jurisprudência e a doutrina 
adequadas ao caso decidendo, não só 
porque concerteza reúne as competências 
técnicas e o saber jurídico para tanto 
necessários, como porque daí resultaria uma 
melhor consolidação e amostragem de 
segurança das suas decisões, que seriam 
peças mais enriquecidas em termos de 
cultura jurídica e com maior peso 
pedagógico, possivelmente melhor 

compreendidas pelo bonus pater familias a 
que se destinam. 

As sentenças são demasiadamente 
sucintas, partindo dos factos provados, que 
normalmente não volta a referir, 
transcrevendo os normativos e concluindo 
pela verificação ou não dos pressupostos 
que a lei exige para determinada situação, 
seja ela de alimentos, de divórcio ou de 
adopção, não procedendo à análise 
profunda dos factos nem dos conceitos de 
direito que por vezes o caso mereceria. Tal 
procedimento poderá ser encarado como 
algo tíbio sob o ponto de vista técnico-
jurídico, por não conceder às peças 
decisórias a componente científica de 
direito e pedagógica que as sentenças, por 
princípio, deverão ter e que o M.mo Juiz tem 
capacidade e conhecimentos para nelas 
verter. 

Revelou atenção à regularidade da 
instância, indeferindo liminarmente a 
petição de forma precisa, pronunciando-se 
quanto à admissibilidade da reconvenção. 

Nas acções ordinárias convocou por 
norma as partes para audiência preliminar, 
acto em que, não sendo possível a 
conciliação, sempre proferiu despacho 
saneador, julgando as excepções dilatórias 
de forma breve mas segura. 

Utilizou o convite das partes a suprir as 
irregularidades dos seus articulados ou as 
insuficiências ou imprecisões de exposição 
ou concretização da matéria de facto 
alegada, nos termos do art.º 508º do CPC, 
sempre que tal procedimento se lhe afigurou 
importante para assegurar a regularidade 
da instância e para garantir a clarificação 
das questões de facto controvertidas; 

Julgou com segurança os incidentes da 
instância, designadamente o de atribuição 
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provisória da casa de morada de família, 
arrolamento, de habilitação ou de 
suspensão por motivo ponderoso, sendo 
parcimonioso na consideração dos 
incidentes como anómalos, só condenando 
nas custas respectivas quando tal se lhe 
deparou inequívoco, não havendo registo de 
postura exagerada em tal âmbito. 

Nos processos de inventário evidenciou 
domínio da tramitação, decidindo com 
acerto e equilíbrio os incidentes neles 
suscitados, proferindo despachos de forma à 
partilha. 

No processo executivo manteve o 
domínio do respectivo formalismo, 
revelando vigilância sobre a conduta 
processual do solicitador de execução. 

Julgador cooperante com as partes e 
com os Advogados, sempre impôs que 
idêntico procedimento se verificasse para 
com o Tribunal, cominando prontamente 
atitudes de falta de colaboração por parte 
de quem a tanto estivesse obrigado. 

Dispensou a organização da matéria de 
facto, ao abrigo do art.º 787º nº 2, 2ª parte, 
do CPC, só em casos manifestamente 
simples, não abusando de tal procedimento, 
sendo que em tais casos acabava por 
descrever a matéria de facto provada, não se 
limitando ao apontamento dos itens dos 
articulados. 

Na organização da matéria de facto, 
privilegiou a exposição cronológica, 
demonstrando compreensão da 
factualidade fulcral, revelando estudo 
prévio do processo e das alegações das 
partes, não se excedendo na quesitação, 
antes se esforçando por reduzir a base 
instrutória aos factos claramente 
importantes para a decisão da causa. 

Revelou ponderação nas reclamações 
apresentadas pelas partes à organização da 
matéria de facto, concedendo sempre que 
nisso encontrou motivos válidos, nunca 
recorrendo a despachos tabelares para 
indeferir aquelas, antes as apreciando 
detalhadamente, com atenção às regras do 
ónus da prova. 

A sua atenção à fase instrutória foi 
também tónica persistente, imprimindo à 
mesma um dinamismo revelador de quem 
deseja decidir atempadamente. 

Em suma e no essencial as suas decisões, 
bem como a forma como conduz os 
processos, manifestam ponderação, 
equilíbrio e bom senso, analisando as 
questões suscitadas, evidenciando-se nas 
suas decisões a preocupação de convencer 
os seus destinatários do bem fundado das 
mesmas, usando em regra uma linguagem 
clara e acessível aos destinatários, num 
registo argumentativo lógico e coerente.” 

No que tange à adaptação ao serviço, 
concluiu-se, no 1.º relatório, o qual teve 
como objecto o serviço prestado no 
período compreendido entre 8 de Março 
de 2005 e 31 de Dezembro de 2010, que 
o Exmo. Sr. Juiz “[c]onseguiu manter o seu 
serviço controlado, sem revelar particular 
dificuldade de adaptação à jurisdição (…).” E 
acrescentou-se que alcançou “níveis de 
produtividade na média fruto do organizado 
método de trabalho utilizado, do esforço e 
capacidade de trabalho, que se traduziu na 
reduzida dilação praticada nas marcações, 
numa tramitação processual rectilínea e 
enxuta e da não utilização de expedientes 
dilatórios, mormente em não proceder à 
desmarcação e/ou ao reagendamento das 
diligências e julgamentos já marcados.” 
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Não se apontou, em tal relatório, um 
único processo a cargo do Exmo. Sr. Juiz 
de Direito em que tivesse sido excedido o 
prazo para a prolação de despacho ou 
sentença. 

No relatório complementar – que, nos 
termos sobreditos, surgiu na sequência da 
participação feita pelo Exmo. Sr. 
Inspector Judicial Juiz Desembargador  N 
– foram anotados inúmeros processos em 
que, já no período subsequente a 31 de 
Dezembro de 2010, os prazos de decisão 
foram excedidos. 

* 

3. Quid inde? 

Parece-nos inequívoco que o Exmo. Sr. 
Juiz, até ao termo do 1.º período (31 de 
Dezembro de 2010), apesar de alguns 
atrasos, conseguiu, grosso modo, manter 
o seu serviço sob controlo. 

Terminado esse período, o Exmo. Sr. 
Juiz iniciou uma espiral de absoluto 
descontrolo do serviço, expressa nos 
muitos atrasos que foram reportados 
ocorridos entre 1 de Janeiro de 20012 e 1 
de Setembro de 2012, termo ad quem do 
segundo período.  

Muitos dos atrasos reportados 
assumiram elevada dimensão temporal, o 
que faz com que o quadro descrito 
assuma especial gravidade, sobretudo 
numa jurisdição, como a de família e 
menores, em que a celeridade da resposta 
é ainda mais essencial, atentos os valores 
geralmente envolvidos nos conflitos de 
interesse que o julgador é chamado a 
solucionar.  

O Exmo. Sr. Juiz referiu, na sua 
resposta, que os atrasos ficaram a dever-

se unicamente ao excesso de serviço com 
que se debateu. 

Sem colocar em causa o facto de o 
Exmo. Sr. Juiz ter enfrentado uma carga 
processual de considerável dimensão, o 
que é comum nos Tribunais (onde exerceu 
funções) (…), há dois aspectos que nos 
levam a considerar que não foi esse o 
factor decisivo do estado caótico do 
serviço no período subsequente a 31 de 
Dezembro de 2010. 

O primeiro aspecto prende-se com a 
circunstância de não haver qualquer 
diferença quantitativa relevante entre a 
carga processual que recaiu sobre o Exmo. 
Sr. Juiz, no Tribunal Z, no período de 12 
de Setembro de 2008 a 31 de Dezembro 
de 2010, e no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2011 e 1 de 
Setembro de 2012. Isto leva-nos a 
questionar por que motivo o Exmo. Sr. 
Juiz conseguiu manter o seu serviço “sob 
controlo” naquele primeiro período e não 
o conseguiu no segundo. 

O segundo aspecto ressalta da 
comparação do estado do serviço do 
Exmo. Sr. Juiz, auxiliar no Tribunal Z, com 
o do serviço do outro magistrado judicial 
colocado no mesmo Tribunal: como 
resulta da certidão junta pelo Exmo. Sr. 
Inspector Judicial Juiz Desembargador N, 
em Abril de 2012, apenas o primeiro tinha 
processos conclusos com atraso na 
prolação de despacho ou sentença. 

Deste modo, só a má gestão do tempo, 
no 2.º período, pode explicar os muitos e 
expressivos atrasos que foram verificados. 

* 

4. Do exposto decorre que o Exmo. Sr. 
Juiz, nos dois períodos sob inspecção e ao 
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longo da respectiva carreira, revelou 
possuir as qualidades humanas 
necessárias ao exercício da função e 
adequada preparação técnica, tramitando 
e decidindo os processos com a qualidade 
exigível. 

No primeiro período sob inspecção 
manteve domínio sobre o seu serviço, não 
incorrendo em atrasos significativos – ou, 
pelo menos, tal não foi reportado –, muito 
embora deva dizer-se que os índices de 
produtividade alcançados, a partir do 
momento em que foi possível discriminar 
o serviço do Exmo. Sr. Juiz do serviço dos 
restantes juízes que trabalhavam no 
mesmo Tribunal, estão longe de ser 
impressionantes, tanto assim que a 
percentagem de processos findos 
anualmente ficou sempre aquém da dos 
que deram entrada. 

Se limitássemos a inspecção a esse 
primeiro período, teríamos de atribuir 
realce à prestação do Exmo. Sr. Juiz, com 
a consequente renovação da nota de Bom 
que lhe foi atribuída na inspecção 
anterior. 

Afastada estaria, a nosso ver, a 
atribuição da nota de Bom com Distinção. 
É que, como escrevemos, esta pressupõe 
uma prestação de mérito ao longo da 
carreira do juiz. E se olharmos para o 
conjunto da carreira do Exmo. Sr. Juiz, da 
qual o primeiro período sobre o qual 
recaiu a primeira inspecção não pode ser 
cindido, como se antes desse período 
nada existisse, concluímos por uma falta 
de elementos que confiram arrimo à 

pretensão de obter uma classificação que, 
em abstracto, permite a promoção à 
categoria de juiz desembargador. Note-se 
mesmo que o Exmo. Sr. Juiz já foi notado 
de Medíocre e sancionado 
disciplinarmente com uma pena de 
suspensão do exercício. 

Já no segundo período sob inspecção, 
a prestação do Exmo. Sr. Juiz ficou, no 
campo da adaptação ao serviço, bastante 
aquém do satisfatório, conforme se pode 
aferir pelos vários atrasos supra 
elencados, o que redundou, 
necessariamente, num prejuízo para a 
imagem dos Tribunais e dos juízes seus 
titulares. 

Veja-se que, por o Exmo. Sr. Juiz não 
ter conseguido cumprir com o que era 
exigível, houve conflitos que se 
eternizaram, cidadãos que ficaram por 
mais tempo que o aceitável a aguardar 
que fossem definidos os seus direitos, 
com todos os malefícios que esse estado 
das coisas traz para a imagem dos juízes 
e da administração da justiça e, 
sobretudo, para a paz social. 

Nunca é demais dizer que o direito de 
acesso à justiça, como direito efetivo de 
acesso à jurisdição (art. 20 da 
Constituição da República), implica que a 
resposta judicial tenha lugar em prazo 
razoável. Uma decisão ou uma 
providência tardias podem equivaler à 
denegação de justiça. 

O conceito de prazo razoável, sendo 
indeterminado, tem concretização nas 
diversas normas adjetivas reguladoras dos 
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prazos de cadência dos atos processuais, 
como são, por exemplo, as dos artigos 160 
do CPC (prazo geral) e as dos arts. 312 e 
328 (designação e continuidade da 
audiência), 365, 372 e 373 do CPP 
(elaboração e leitura da sentença). 

Ao interesse do particular na obtenção 
de uma resposta pronta à pretensão que 
deduz ou em não ver excessivamente 
prolongada uma situação de indefinição – 
afirmação que tem sido feita quanto ao 
arguido em processo penal (cf. Jacques 
Vélu / Rusen Ergec, La convention 
Européene des Droits de l'Homme, 
Bruxelles: Bruylant, 1990, p. 438) – soma-
se o interesse do Estado em definir, com a 
máxima prontidão, os conflitos sociais 
que surgem e de, por essa via, credibilizar 
o sistema de administração da justiça 
que, em regra, é seu monopólio. A 
resolução em tempo útil de um processo 
judicial é, nesta perspetiva, um sinal da 
vitalidade do Estado de Direito e um fator 
de confiança dos cidadãos. 

Tudo ponderado, notando que as 
classificações de serviço não são uma 
mera decorrência da antiguidade e não 
são imutáveis, concluímos que, no 
conjunto dos dois períodos, a 

classificação de Suficiente é a adequada 
ao desempenho do Exmo. Sr. Juiz. 

Entendemos mesmo que, partindo da 
análise do período subsequente a 31 de 
Janeiro de 2012, esta classificação – que 
é positiva – não deve ser encarada como 
uma penalização, mas como 
demonstrativa da confiança que, apesar 
do fraco desempenho funcional do Exmo. 
Sr., este Conselho continua a depositar 
nele e nas suas capacidades e da 
convicção, baseada nos aspectos 
positivos referidos no 1.º relatório, de que 
no futuro poderá retomar o percurso que, 
depois de cumprida a pena de suspensão 
do exercício de funções, lhe valeu a 
atribuição da nota de Bom. 

*** 

IV. Nestes termos, deliberam os 
membros do Permanente do Conselho 
Superior da Magistratura em atribuir ao 
Exmo. Sr. Juiz de Direito, pelo seu 
desempenho no período compreendido 
entre 8 de Março de 2005 e 1 de 
Setembro de 2012, sucessivamente no 
Tribunal Y, W e Z, a classificação de 
“Suficiente”. 

Notifique. 
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X, escrivão auxiliar, interpôs o 
presente recurso hierárquico para o 
Plenário do Conselho Superior da 
Magistratura (cf. arts. 111/1, a), e 118 do 
Estatuto dos Funcionários de Justiça (EFJ), 
aprovado pelo DL n.º 343/99, de 26.08, na 
redacção do DL n.º 96/2002, de 12.04), da 
deliberação do Conselho dos Oficiais de 
Justiça (COJ) que considerou 
intempestiva a defesa que, na qualidade 
de arguido, apresentou no procedimento 
disciplinar. 

Alegou, em síntese, que foi 
pessoalmente notificado da acusação 
deduzida pelo Sr. Instrutor no dia 15 de 
Julho de 2013, com o que começou a 
correr o prazo de vinte dias que foi 
estabelecido, em conformidade com o art. 

49 do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas (EDTEFP), aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 9.09, para apresentar defesa. 

Pelas 21.36 horas do último dia desse 
prazo – o dia 12 de Agosto de 2013 –, 
remeteu a sua defesa para o COJ, 
utilizando para o efeito o correio 
electrónico. 

A entender-se, como na deliberação 
impugnada, que a defesa tinha de dar 
entrada até às 17 horas do referido dia 12 
de Agosto, estar-se-á a reduzir um prazo 
que a lei fixa em vinte dias a um prazo de 
dezanove dias e dezassete horas e, por 
essa via, a infringir a garantia 
constitucional de acesso ao direito e à 
tutela jurisdicional efectiva. 

Processo n.º 42/2013 OJ 

Recorrente: Escrivão auxiliar X… 

Vogal Relator: Juiz de Direito Gonçalo Oliveira Magalhães. 

 

Sumário: «I - No procedimento administrativo comum vale a teoria da recepção,  

nos termos da qual o momento em que se consideram apresentados os  

requerimentos, exposições, reclamações, respostas e outros escritos que sejam 

dirigidos à administração pública é o da respectiva entrada nos serviços, 

independentemente do meio pelo qual sejam enviados; II- Para serem 

considerados como tempestivos, devem dar entrada nos serviços até à hora de 

encerramento no último dia do prazo; III - No procedimento disciplinar, a referida 

teoria apenas conhece uma especialidade no que tange aos requerimentos 

enviados por correio, relativamente aos quais se ficciona, como momento de 

apresentação, o do respectivo envio pelo correio. IV - Não é tempestiva a defesa 

remetida pelo arguido para o endereço electrónico do órgão com competência 

disciplinar depois das 17 horas do último dia do prazo estabelecido no art. 49 do 

EDTEFP» 

Processo disciplinar: defesa por correio electrónico 
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Concluiu que, a entender-se o 
contrário, outra solução não lhe restará 
que não seja a de apresentar queixa junto 
do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem, para que o Estado Português e 
quem decidiu coarctar os seus mais 
basilares direitos de defesa sejam 
exemplarmente condenados numa 
indemnização, ao abrigo do art. 6.º da 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem.  

O Exmo. Sr. Vice-Presidente do COJ 
emitiu parecer no sentido da 
improcedência do recurso, remetendo 
para as razões constantes da deliberação 
recorrida.  

* 

II. Como resulta do relatório que 
antecede, a questão que se coloca no 
presente recurso hierárquico impróprio 
pode ser sintetizada do seguinte modo: É 
tempestiva a defesa remetida pelo 
arguido, para o endereço electrónico do 
órgão com competência disciplinar, 
depois das 17 horas do último dia do 
prazo estabelecido no art. 49 do EDTEFP? 

* 

III.1. Na resposta à questão enunciada, 
há que considerar os seguintes factos que 
decorrem do iter do presente 
procedimento: 

a) O recorrente, escrivão auxiliar, é 
arguido no processo disciplinar do COJ; 

b) No dia 5 de Julho de 2013, o 
instrutor designado deduziu acusação, na 
qual imputou ao recorrente a violação dos 
deveres gerais de prossecução do 
interesse público, obediência e correcção, 
propondo o sancionamento da mesma 
com pena de multa,  

c) O arguido foi pessoalmente 
notificado dessa acusação no dia 15 de 
Julho de 2013, tendo sido advertido que 
dispunha do prazo de vinte dias para 
apresentar defesa escrita. 

d) Por comunicação electrónica 
enviada a partir do endereço Y para o 
endereço geral do COJ (coj@dgaj.mj.pt), 
quando eram 21.36 horas do dia 12 de 
Agosto de 2013, a Exma. advogada a 
quem o recorrente outorgou procuração, 
remeteu a defesa escrita. 

* 

2.1. Segundo dispõe o art. 49/1 do 
EDTEFP, “[d]a acusação extrai-se cópia, 
no prazo de quarenta e oito horas, para ser 
entregue ao arguido mediante notificação 
pessoal ou, não sendo esta possível, por 
carta registada com aviso de recepção, 
marcando-se-lhe um prazo entre 10 e 20 
dias para apresentar a sua defesa escrita.” 

No caso que nos ocupa, o prazo para 
a apresentação da defesa escrita foi 
fixado em vinte dias. 

No cômputo desse prazo há que ter 
em conta o disposto no art. 72/1 do 
Código de Procedimento Administrativo 
(CPA), ex vi do art. 2.º do EDTFP, que 
consagra as seguintes regras: não se 
inclui na contagem o dia em que ocorrer 
o evento (no caso, a notificação do 
relatório) a partir do qual o prazo começa 
a correr; o prazo começa a correr 
independentemente de quaisquer 
formalidades e suspende-se nos sábados, 
domingos e feriados; o termo do prazo 
que caia em dia em que o serviço perante 
o qual deva ser praticado o acto não 
esteja aberto ao público, ou não funcione 
durante o período normal, transfere-se 
para o primeiro dia útil seguinte. 
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Transpondo estas regras para a 
situação em apreço – e não havendo 
qualquer dilação a considerar (art. 73 do 
CPA) –, temos que o ora recorrente foi 
pessoalmente notificado da acusação no 
dia 15 de Julho de 2013, pelo que o dies 
ad quem do prazo de vinte dias para a 
apresentação da defesa, no COJ, coincidiu 
com o dia 12 de Agosto de 2013.  

Na data acabada de referir, o 
recorrente (rectius, a ilustre advogada 
que o recorrente constituiu) enviou a sua 
defesa por correio electrónico. Enviou-a, 
todavia, depois da hora de encerramento 
do COJ. 

* 

2.2. No procedimento administrativo 
comum, como tal entendido aquele que 
não é regulado por legislação especial 
mas pelo próprio Código de Procedimento 
Administrativo, há que ter em conta, no 
que tange ao momento em que se 
consideram apresentados os 
requerimentos nos serviços da 
administração pública, o disposto nos 
arts. 77/1 e 79 do mencionado diploma, 
dos quais decorre que os requerimentos 
dirigidos aos serviços administrativos 
devem ser apresentados nesses mesmos 
serviços e, salvo disposição em contrário, 
podem ser remetidos pelo correio, com 
aviso de recepção.  

Esta solução, aplicável a todos os 
requerimentos, exposições, reclamações, 
respostas e outros escritos que sejam 
dirigidos à administração pública (art. 82 
do CPA), leva-nos a entender que aquele 
momento é, no processo administrativo 
comum, o da efectiva entrada material do 
papel, em suporte físico, no serviço, sendo 
irrelevante a data da sua expedição pelo 
correio. Como consequência, 

os requerimentos  administrativos, para 
se considerarem tempestivamente 
apresentados, devem dar entrada nos 
serviços competentes até ao último dia do 
prazo para a sua apresentação e durante 
o horário de expediente, isto 
independentemente de o interessado ter 
remetido tais requerimentos por via 
postal. 

O  legislador  optou,  no  procediment
o  administrativo 
comum,  pela  teoria  da  recepção,  ao  c
ontrário  da  opção  feita  no  art.  150/1
  do  Código de Processo 
Civil,  onde  acolheu  a teoria do envio, 
estabelecendo que as peças processuais 
escritas podem ser remetidas pelo correio, 
sob registo, valendo como data do acto 
processual a da efectivação do registo 
postal. Aliás, como se pode ler no Ac. do 
STA de 26.09.2002 (processo n.º 1528/03, 
disponível em www.dgsi.pt), “se a data 
relevante não fosse aquela, mas a 
da expedição postal, então a lei 
instituiria  a obrigatoriedade, não do aviso 
de recepção, mas do registo postal, meio 
adequado de realizar essa prova. É essa a 
razão pela qual a opção do legislador de 
processo civil, querendo atender à data 
da expedição, foi no sentido de exigir o 
registo e prescindir do aviso de recepção – 
cf. art. 150/1.” No mesmo sentido, podem 
ver-se os Acs. do STA de 2.07.2003, 
processo n.º 0577/03, 22.02.2005, 
processo n.º 0595/04, 12.05.2005, 
processo n.º 01235/04,  2.02.2006, 
processo n.º 01108/05, 6.12.2006, 
processo n.º 0572/06, e 18.06.2009, 
processo n.º 0393/08, todos disponíveis 
em www.dgsi.pt. Na doutrina, Mário 
Esteves de Oliveira / Pedro Costa 
Gonçalves / J. Pacheco Amorim (Código de 
Procedimento Administrativo, 2.ª ed., 
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Coimbra; Almedina, 2010, p. 391), que 
salientam que, em face da opção do 
legislador, as consequências dos atrasos 
ou perdas postais ficam a cargo dos 
respectivos requerentes, e Marco Caldeira 
(“Impugnações Administrativas e 
Contencioso Pré-Contratual Urgente – 
Um Olhar Sobre a Jurisprudência”, 
CEDIPRE online, n.º 6, consultável em 
www.cedipre.fd.uc.pt). 

* 

2.3. Versando ainda sobre o 
procedimento administrativo comum, 
importa notar que o CPA não prevê o 
envio de requerimentos, exposições, 
reclamações, respostas e outros escritos 
dirigidos à administração pública por 
telecópia ou correio electrónico. 

A propósito da telecópia, Mário 
Esteves de Oliveira et al. (Código cit., p. 
391) escrevem que o art. 79 exclui o envio 
de requerimentos por essa via, por razões 
de certeza ou segurança jurídicas, o que, 
acrescentamos, vale também para o 
correio electrónico. E não há dúvida que 
o legislador do CPA quis evitar conflitos 
quanto à questão básica e crucial de os 
requerimentos terem sido, ou não, 
entregues. A hipótese desses conflitos 
surgirem é nula no caso da apresentação 
pessoal dos requerimentos, desde que 
contra recibo (art. 80), e é muito reduzida 
na hipótese de envio pelo correio, com 
aviso de recepção – pois, aí, só se figura a 
possibilidade patológica e anómala de a 
missiva enviada não conter o 
requerimento. Ao invés, o uso de outros 
meios de telecomunicação para oferecer 
requerimentos comporta riscos notórios, 
pois nem sempre as mensagens assim 
remetidas chegam ao seu destino ou 
ficam acessíveis ao destinatário. Isto para 

já não falar das questões de 
autenticidade. Não admira, portanto, que 
o legislador do CPA tenha desconsiderado 
esses outros meios de remessa, dessa 
forma prevenindo a eclosão de dúvidas 
em matéria de tal melindre. Veja-se, aliás, 
que o legislador processual civil rodeou a 
remessa de peças e articulados por 
telecópia e correio electrónico de 
especiais cuidados, editando diplomas 
específicos como o DL n.º 28/92, de 27.02, 
a Portaria 642/2004, de 16.06, e a 
Portaria n.º 593/2007, de 14.05. 

O que antecede não significa que um 
requerimento enviado por telecópia ou 
correio electrónico seja necessariamente 
inoperante: a progressiva generalização 
desses processos levou uma interpretação 
actualística dos arts. 77 e 79 do CPA, em 
consonância com o princípio da boa fé, 
consagrado no art. 6.º-A do mesmo 
diploma. Assim, se a Administração 
efectivamente receber um requerimento 
através de telecópia ou correio 
electrónico, deverá normalmente 
considerá-lo e dar-lhe o seguimento 
devido – por isso corresponder à prática 
correcta, honesta e leal que lhe é exigível 
no seu relacionamento com os 
particulares. Neste sentido, pode ver-se o 
Ac. do STA de 1.02.2007 (processo n.º 
0974/06, disponível em www.dgsi.pt), no 
qual se nota que “o referido dever de 
atendibilidade não pode surgir se não 
estiver adquirido que a Administração 
recebeu o requerimento que se diz enviado 
por um meio legalmente atípico. Neste 
género de casos, a incerteza sobre se o 
requerimento entrou realmente nos 
serviços tem de resolver-se contra o seu 
alegado remetente. É que sobre ele 
impende, nos termos gerais, o ónus da 
prova de que apresentou o requerimento; 
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e, afinal, a sua impotência para 
demonstrar tal facto advém da 
circunstância de ter sido ele mesmo, ao 
requerer fora do condicionalismo previsto 
no CPA, o criador confesso do risco de que 
o requerimento nunca chegasse ao seu 
destino.” 

* 

2.4. Como decorrência, tem sido 
entendido pela jurisprudência que 
os requerimentos administrativos apenas
  se  podem considerar  tempestivamente 
apresentados, mesmo que por telecópia 
ou correio electrónico,  caso dêem 
entrada nos serviços competentes até 
o último dia do prazo para a sua apresen
tação e durante o respectivo horário de 
expediente. 

Assim, no Ac. do TCA Sul de 
13.12.2007 (processo n.º 12397/03), 
confirmado pelo Ac. do STA de 
18.06.2009 (processo n.º 0393/08), ambos 
disponíveis em www.dgsi.pt, entendeu-se 
que os arts. 77 do CPA e 26 do DL 
135/99,  de  22.04,  decorre  que,  em  se
de  de  procedimento  administrativo, 
enquanto não for 
implementado  um sistema  informático  
específico  para o  contacto  entre  os  ut
ilizadores  e os serviços, a 
correspondência enviada por correio 
electrónico fora do horário de expediente 
normal deverá considerar-se apresentada 
no dia útil seguinte. 

Na sequência de recurso interposto 
tendo como objecto as normas dos arts. 
26 do DL n.º 135/99, de 22.04, e 77 do 
Código do Procedimento Administrativo, 
na interpretação segundo a qual é 
extemporâneo o recurso hierárquico 
enviado por correio electrónico dentro do 
último dia do prazo, mas depois do 

encerramento dos serviços 
administrativos, interpretação que o ali 
recorrente reputou como inconstitucional 
por violação do disposto nos artigos 2.º, 
3.º, 266 e 268 da Constituição da 
República, o Tribunal Constitucional veio 
a entender, no Ac. n.º 48/2010, de 3.02, 
que a circunstância de o legislador não 
ter previsto para o procedimento 
administrativo a adaptação de um 
sistema idêntico ao do processo civil, para 
efeito de poder considerar-se como 
validamente praticado no dia da 
expedição o acto apresentado por correio 
electrónico após o encerramento dos 
serviços, representa uma mera opção 
legislativa que, em si, não é susceptível de 
violar o princípio da legalidade, tal como 
está consagrado nos artigos 3.º e 266 da 
Constituição, ou o princípio da tutela 
jurisdicional efectiva, a que alude o artigo 
268/4. 

“De facto, escreveu-se no aresto, a 
relevância atribuída à prática de actos 
procedimentais apresentados por correio 
electrónico, na interpretação normativa 
feita pelo tribunal recorrido, é uma das 
soluções legislativas possíveis, que 
igualmente poderia ter sido adoptada 
para o processo civil, e que atende 
preferencialmente à igualdade 
substancial entre os sujeitos da relação 
jurídica administrativa quando utilizem 
diferentes meios de comunicação com a 
Administração. A escolha dessa solução 
não impediu o interessado de obter na 
jurisdição administrativa uma tutela 
adequada dos seus direitos ou interesses 
legítimos (mormente por via da prévia 
impugnação administrativa necessária), 
quando é certo que nada obstava a que 
pudesse enviar a petição de recurso 
hierárquico por meio electrónico dentro 
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do horário normal do serviço destinatário, 
para que o acto pudesse considerar -se, 
nos termos da lei, praticado dentro do 
prazo fixado para a sua interposição. 

A limitação dos efeitos do envio de 
requerimentos por via electrónica ao 
período de funcionamento dos serviços, 
quando o acto tenha sido praticado no 
último dia do prazo, é idêntica à 
estabelecida para outros meios de 
comunicação administrativa, incluindo o 
envio postal, e, nestes termos, não pode 
entender -se como constituindo uma 
condicionante ao exercício do direito ao 
recurso desprovida de fundamento 
racional ou de conteúdo útil. 

Acrescentou-se que “[n]ão se vê, por 
outro lado (…) , em que termos é que a 
interpretação normativa em causa pode 
implicar uma violação ao princípio da 
legalidade, entendido este como um 
princípio de subordinação das autoridades 
públicas à lei em geral, sabendo–se que 
não deixaram de ser as referidas 
disposições dos artigos 77 do CPA e 26 do 
Decreto-Lei n.º 135/99, enquanto 
preceitos integrantes da ordem jurídica, 
que, no caso, serviram como fundamento 
e pressuposto da actuação 
administrativa” e, com referência ao 
princípio da confiança ínsito no artigo 2.º 
da Constituição, que “[a] abertura do 
legislador à utilização de meios 
alternativos à transmissão de 
correspondência ou à apresentação de 
actos procedimentais não tem como 
efeito necessário a abolição das regras 
relativas à contagem dos prazos. Estão 
aqui essencialmente em causa duas 
ordens de interesses que o legislador pode 
avaliar em termos distintos: de um lado, 
está a vantagem de os serviços, por razões 

de aproximação dos cidadãos à 
Administração e de maior eficiência 
administrativa, disponibilizarem um 
endereço de correio electrónico para 
efeito de contacto por parte dos cidadãos 
e de entidades públicas e privadas; de 
outro, está a regulação dos efeitos da 
prática dos actos em suporte digital na 
marcha do procedimento administrativo. 

O legislador processual civil, de modo 
a concretizar de forma mais célere o 
projecto de desmaterialização dos 
processos judiciais e implementar novos 
instrumentos de organização do trabalho 
nos tribunais, pode ter considerado 
vantajoso incentivar o uso da transmissão 
electrónica de actos processuais pelos 
operadores judiciários, concedendo um 
alargamento do prazo da prática dos 
actos processuais até às 24 horas do dia 
da expedição. Idêntica razão de política 
legislativa pode não operar, ou não operar 
com a mesma acuidade, para o 
procedimento administrativo, em que está 
essencialmente em causa a introdução de 
mecanismos de desburocratização 
administrativa. 

Em qualquer caso, não era expectável 
para o interveniente no procedimento 
administrativo que a simples possibilidade 
de apresentação de actos por correio 
electrónico pudesse desde logo significar 
que esses actos fossem tidos como 
validamente praticados 
independentemente do horário de 
funcionamento dos serviços. Tanto mais 
que, contrariamente ao que sucedeu com 
a redacção do artigo 143/4 do CPC, a 
norma do artigo 26/2 do Decreto -Lei n.º 
135/99 limitou -se a atribuir à 
correspondência transmitida por via 
electrónica o mesmo valor da trocada em 
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suporte de papel, logo inculcando a ideia 
de que a utilização de meios informáticos 
apenas confere ao interessado uma 
igualdade de tratamento em relação a 
outro meio alternativo de comunicação.” 

* 

2.5. Se assim se passam as coisa no 
procedimento administrativo comum, no 
procedimento disciplinar – isto é, no 
procedimento por que se rege o conjunto 
de actos, formalidades e garantias 
articulados que se ordenam ao 
apuramento da prática de infracção 
disciplinar e à correspondente decisão 
sobre a aplicação de uma sanção 
disciplinar – há uma diferença de tomo: 
no art. 51/3 do EDTEFP, o legislador 
consagrou um desvio à referida teoria da 
recepção. Continuando a valer, como 
regra geral, a de que o momento da 
apresentação da defesa é o da entrada do 
papel em que ela se materializa nos 
serviços do órgão administrativo com 
competência disciplinar, o legislador 
ficciona que esse momento coincide, no 
caso de remessa pelo correio, com a data 
da expedição da correspondência. 

Mas esta especialidade vale apenas 
para a defesa remetida pelo correio, até 
porque o legislador, ao editar o EDTEFP, 
apesar de já bem familiarizado com a 
telecópia e o correio electrónico, 

                                                             
1 O regime jurídico do procedimento disciplinar 

na função pública é parte do designado regime 
jurídico da função pública, entendido como um 
regime laboral específico jus-administrativista. É no 
quadro do Direito Administrativo que hão-de 
encontrar-se as regras de interpretação e 
integração das normas reguladores do 
procedimento disciplinar. 

Uma das consequência da autonomia do 
Direito Administrativo é ter um sistema onde 
preencher os casos omissos, revelando, no plano do 

continuou a não previr a prática de actos 
pelos arguidos através destes meios, o 
que só pode querer significar que não quis 
introduzir quaisquer especialidades face 
ao que resulta da aplicação subsidiária do 
regime do processo administrativo 
comum.1  

Aliás, só em relação a esta há um 
fundamento substantivo e faz sentido a 
consagração da ficção, resultante da 
consagração de uma norma de sentido 
idêntico à do art. 144/7, b), do (novo) 
Código de Processo Civil. Consiste ele em 
evitar que o arguido em processo 
disciplinar, colocado numa posição de 
maior fragilidade que o comum dos 
cidadãos perante a administração 
pública, que, por residir longe dos 
serviços, resolva socorrer-se do correio 
para remeter a sua defesa, tenha que se 
prevenir com o envio três ou cinco dias 
antes do termo do prazo – ou mesmo mais 
se conhecer ou forem de prever anomalias 
nos correios –, assim ficando prejudicado 
no exercício do seu direito, 
designadamente por contraponto com os 
que residem próximo do serviço. 

Já assim não acontece quando esteja 
em causa a remessa por telecópia ou 
correio electrónico, meios caracterizados 
por permitirem que o objecto da 
comunicação chegue do emissor ao 

direito subsidiário, no caso, a aplicação dos 
princípios gerais da actividade admnistrativa, das 
normas do Código do Procedimento Administrativo 
que concretizam preceitos constitucionais e das 
que sempre são de aplicar supletivamente aos 
procedimentos especiais. Cf. Ana Fernanda Neves, 
O Direito Disciplinar da Função Pública, II, Lisboa: 
FDUL, 2007, disponível em 
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/164/2/uls
d054618_td_vol_2.pdf, p. 322. 
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receptor em escassos minutos ou mesmo 
segundos. Seria, de facto, uma inutilidade 
ficcionar-se que a telecópia e o correio 
electrónico são recebidos na data em que 
são enviados, porque uma e outra são, 
salvo casos excepcionais, coincidentes. 

* 

2.6. Feito este excurso, ficamos 
habilitados a formular as seguintes 
conclusões: 

a) No procedimento administrativo 
comum vale a teoria da recepção, nos 
termos da qual o momento em que se 
consideram apresentados os 
requerimentos, exposições, reclamações, 
respostas e outros escritos que sejam 
dirigidos à administração pública é o da 
respectiva entrada nos serviços, 
independentemente do meio pelo qual 
sejam enviados; 

b) Como tal, para serem considerados 
como tempestivos, devem dar entrada nos 
serviços até à hora de encerramento no 
último dia do prazo;  

c) No procedimento disciplinar, a 
referida teoria apenas conhece uma 
especialidade no que tange aos 
requerimentos enviados por correio, 
relativamente aos quais se ficciona, como 
momento de apresentação, o do 
respectivo envio pelo correio. 

Perante estas conclusões ficamos 
habilitados a responder negativamente à 
questão enunciada: Não é tempestiva a 
defesa remetida pelo arguido para o 
endereço electrónico do órgão com 

competência disciplinar depois das 17 
horas do último dia do prazo estabelecido 
no art. 49 do EDTEFP. 

Resta dizer que deste entendimento 
não resulta qualquer prejuízo para o 
direito de defesa do arguido, socorrendo-
nos para tanto da argumentação do Ac. 
do Tribunal Constitucional n.º 48/2010, 
que acima respigámos e para a qual 
remetemos brevitatis causa. 

Parece-nos, por isso, desfasada a 
referência feita na alegação recursiva ao 
art. 6.º da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem, uma vez que o prazo 
para a defesa, fixado no limite máximo 
permitido pelo art. 49 do EFJ, sempre foi 
certo e a definição do respectivo termo ad 
quem resulta do que dispõe o diploma que 
rege o procedimento administrativo 
comum, interpretado de forma 
consolidada pela jurisprudência nos 
termos sobreditos.  

*** 

IV. Nestes termos, deliberam os 
membros que compõem o Plenário do 
Conselho Superior da Magistratura a 
improcedência do recurso hierárquico 
impróprio apresentado pelo Sr. Escrivão 
Auxiliar, tendo como objecto a 
deliberação do Plenário do Conselho dos 
Oficiais de Justiça que considerou 
intempestiva a defesa que, na qualidade 
de arguido, apresentou no procedimento 
disciplinar n.º … – DIS/13. 

Notifique. 

Lisboa,18.02.2014. 
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I. Foi deliberado, na Sessão do Plenário de 20 de janeiro de 2015, no termo de uma 
inspeção extraordinária ao desempenho profissional do Exmo. Sr. Juiz de Direito A... (cf. artigo 
7.º/2 do Regulamento das Inspeções Judiciais), que abrangeu o período compreendido entre 
1 de setembro de 2012 e 4 de agosto de 2014, nos Juízos Criminais do extinto Tribunal Judicial 
da Comarca de S..., no 2.º Juízo do extinto Tribunal Judicial da Comarca de E... e no lugar de 
Juiz de Instrução Criminal no conjunto das Comarcas que compunham o extinto Círculo 

Processo n.º 155/2015 – PD 

Vogal Relator: Juiz de Direito Gonçalo Oliveira Magalhães. 

 

Sumário: «I- A administração da justiça é uma das tarefas essenciais do Estado. 
Consiste, grosso modo, na decisão, com força cogente, de conflitos de interesse em 
que estão em causa aspetos relativos à honra, à fazenda ou à liberdade dos cidadãos 
e, não sendo o Estado dotado de um organismo físico-psíquico, é necessariamente 
exercida através de pessoas físicas, que são as titulares dos órgãos do Estado 
tribunais. Pressuposto da aceitação da atividade de tais pessoas físicas pelos  
destinatários dela é, por um lado, que estes reconheçam àqueles uma superioridade 
ética e, pelo outro, que os atos devidos são praticados e assumem eficácia. A 
exigência da superioridade ética advém da consideração de quem quem decide 
sobre aspetos relevantes da vida de outros tem de estar em posição de o fazer; a 
exigência de eficácia, advém da própria razão de existir o Poder Judicial: a 
necessidade de resolver conflitos de interesse, enquanto instrumento e condição 
necessária da paz social.  

II- A complexidade das questões de facto e de direito que nele se colocam, a 
quantidade das provas a produzir, ou a contribuição das partes ou sujeitos 
processuais. Mas depende também do modo como os titulares dos órgãos do 
Estado, designadamente os tribunais e os juízes seus titulares, atuam – mais 
concretamente se praticam, com tempestividade, os atos previstos para cada fase 
processual, como lhes é imposto pelos deveres de zelo e de atuação no sentido de 
criar no público confiança na administração da justiça a que, nos termos sobreditos, 
estão estatutariamente obrigados.  

IIII- Os atrasos na prolação das sentenças e pela forma processualmente correta, 
têm sempre como consequência o desprestígio dos tribunais enquanto órgãos de 
soberania vocacionados para a administração da justiça.  

IV- Não encontra qualquer justificação, nomeadamente nas concretas condições de 
trabalho que o Arguido teve que enfrentar, num parâmetro de atuação regular das 
funções inerentes a um Juiz de Direito, a ausência de prolação de sentenças por 
períodos tão dilatados, o que é também um indicador de inaptidão profissional». 
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Judicial de F...: i) Atribuir ao Exmo. Sr. Juiz de Direito a classificação de serviço de Medíocre; 
ii) Suspender o Exmo. Sr. Juiz de Direito do exercício de funções; iii) Instaurar inquérito para 
apreciação da inaptidão do Exmo. Sr. Juiz de Direito para o exercício das funções de juiz de 
direito. 

Entretanto, na Sessão Permanente do dia 10 de fevereiro de 2015, foi deliberada a 
apensação a estes autos do processo disciplinar n.º 290/2014 – PD, no qual havia sido já 
proferido relatório final em que se concluiu pela prática, pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito A..., de 
três infrações disciplinares – uma consubstanciada na violação grave dos deveres de zelo e 
de atuação no sentido de criar no público confiança na administração da justiça, uma na 
violação do dever de obediência e outra na violação grave dos deveres de zelo e de obediência 
–, previstas e puníveis, sucessivamente, pelos artigos 3.º/1 e 2, a), e) e f), 3, 7 e 8 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas (EDTEFP), aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 9 de Setembro, vigente à data dos factos, e pelo artigo 73/2, a), e) e f), 3, 7 e 8 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, entretanto entrada em vigor, em conjunto com os artigos 3.º, 82, 85/1, d), 89, 94 e 
99 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, aprovado pela Lei n.º 21/85, de 30 de julho, 
propondo-se em consequência a aplicação de uma pena disciplinar única de 120 dias de 
suspensão do exercício. 

Foi elaborado relatório, no qual o Exmo. Sr. Inspetor Judicial designado como instrutor, 
analisando o conjunto dos factos dos dois processos, concluiu pela existência de indícios 
suficientes de que o Exmo. Sr. Juiz de Direito cometeu, com negligência grave e grave 
desinteresse pelo cumprimento dos seus deveres profissionais, de forma continuada, uma 
infração disciplinar ao dever de prossecução do interesse público, uma infração ao dever de 
zelo, com quebra do prestígio exigível aos magistrados judiciais e da dignidade indispensável 
ao exercício das correspondentes funções, e uma infração ao dever de obediência, previstas 
nos termos conjugados do artigo 82 do Estatuto dos Magistrados Judiciais e do artigo 73/2, 
a), e) e f), 3, 7 e 8, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20.06, aplicável ex vi do artigo 131 do Estatuto dos Magistrados Judiciais. 
Consequentemente, considerando tais factos como concludentes no sentido da definitiva 
incapacidade de adaptação às exigências da função de juiz de direito, propôs a conversão do 
inquérito em procedimento disciplinar, o que veio a ser deliberado na Sessão do Permanente 
de 28 de abril de 2015. 

Deduzida a acusação, na qual se imputou ao Exmo. Sr. Juiz de Direito a prática das 
referidas infrações disciplinares, reveladora de “definitiva incapacidade de adaptação” às 
exigências da função, a que corresponde a pena única de aposentação compulsiva, nos termos 
do disposto no artigo 95/1, a), do EMJ, o Exmo. Sr. Juiz de Direito foi notificado para 
apresentar defesa no prazo de vinte dias. 

Depois de rejeitar a defesa apresentada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito, atenta a 
intempestividade da sua apresentação, o Exmo. Sr. Inspetor Judicial elaborou o relatório final 
em que propôs a aplicação, ao conjunto dos factos dos dois processos, aos quais atribuiu a 
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relevância disciplinar referida no despacho de acusação, da pena única de 180 dias de 
suspensão do exercício. 

* 

Distribuídos os autos, foi elaborado projeto de deliberação que propôs a aplicação da pena 
única de 180 dias de suspensão do exercício. 

Na Sessão Plenária do passado dia 29 de Setembro, foi deliberado, por maioria, rejeitar o 
projeto de deliberação apresentado e designar um novo relator, por se ter entendido, conforme 
ficou a constar da ata, aplicar a pena disciplinar de aposentação compulsiva.1 

* 

Entretanto, o relator designado, constatando que o Arguido não é subscritor da Caixa 
Geral de Aposentações, o que pode constituir obstáculo à aplicação da pena de aposentação 
compulsiva e implicar que, perante o preenchimento da previsão das alíneas a) e c) do art. 95 
do EMJ, tenha de ser aplicada a pena de demissão, proferiu despacho, datado do dia 7 de 
outubro, a conceder audiência prévia ao Arguido, restrita a essa questão. 

Na Sessão Plenária do dia 20 de outubro foi deliberado ratificar esse despacho e, bem 
assim, sob proposta do relator, deferir um pedido de aclaração do mesmo que entretanto 
havia sido apresentado pelo Arguido. Em consequência, foi determinada a notificação do 
despacho, com o consequente cômputo de novo prazo para a audiência prévia.2 

Na sequência, o Arguido veio dizer, com interesse, que: (i)) Os factos não permitem 
concluir pelo preenchimento da previsão das alíneas a) e c) do art. 95 do EMJ, pressuposto da 
aplicação de uma pena expulsiva; (ii)) No período compreendido entre 1 de outubro de 2003 

                                                             
1 Da ata ficou a constar o seguinte: : 

“Ponto 1.1.1. Juiz de Direito Dr. A... – Não obteve acolhimento o projeto de decisão apresentado pela Exma. 
Senhora Dra. Maria João Barata dos Santos, que, após votação, obteve o seguinte resultado: 10 (dez) votos no 
sentido de ser aplicada a pena de “aposentação compulsiva”, dos Exmos. Senhores Presidente, Vice-Presidente, 
Dr. Sousa Machado, Prof. Doutor Vera-Cruz Pinto, Dr. Jorge Raposo, Dr. Victor Faria, Dr. Borges Pires, Dr. Gonçalo 
Magalhães, Dr. Artur Cordeiro, Dr. Pedro Pestana Bastos, e com 4 (quatro) votos a favor do projecto apresentado, 
dos Exmos. Senhores, Dra. Cecília Agante, Dr, Vaz Rodrigues, Dr. Nelson Fernandes e Dra. Maria João Barata dos 
Santos. 

Atenta a votação, foi deliberado aplicar a pena de “Aposentação Compulsiva”, designando-se para Relator de 
projecto de decisão, para posterior assinatura pelos presentes, de acordo com o supra deliberado, o Exmo. 
Senhor Dr. Gonçalo Magalhães.” 

2Perante isto, não se percebe o lamento e a censura que o arguido dirige ao CSM por supostamente não lhe 
ter sido concedido novo prazo para a audiência prévia.  

Salvo o devido respeito, tal apenas pode deriva de um erro de análise. 

Com efeito, é apodítico que se a deliberação tomada na Sessão Plenária do dia 20 de outubro determinou 
que fosse repetida (= feita de novo) a notificação do despacho proferido pelo relator no dia 7 de outubro, com 
a aclaração do sentido do mesmo, nos termos requeridos pelo Arguido, tal não podia deixar de implicar a 
concessão de um novo prazo para a audiência prévia. É que, tendo assim ficado sem efeito a primitiva 
notificação, o dies a quo do prazo apenas começaria a contar da nova e subsequente notificação, a única cujos 
efeitos se mantêm.  
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e 7 de setembro de 2007, exerceu funções de “representante do Ministério Público”, o que 
devia ter implicado a sua inscrição na Caixa Geral de Aposentações, facto que apenas não 
ocorreu por razões que lhe são alheias; e (iii)) A pena de demissão está prevista para situações 
mais graves, seria desadequada e desproporcionada, para além de configurar uma infração ao 
princípio da igualdade, na medida em que o faria perder o acesso aos cuidados de saúde da 
ADSE e impossibilitaria de participar em concursos públicos. 

* 

II.1.1. Previamente, importa que se aprecie a questão da tempestividade da defesa 
apresentada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito, doravante Arguido, para sufragar, data venia, a 
posição que acerca dela foi assumida no relatório final. 

Como ali se escreveu, foi dado conhecimento ao Arguido do teor integral da acusação 
deduzida, fixando-se o prazo de vinte dias para exercer, querendo, os seus direitos de defesa, 
como previsto nos artigos 118/1 do Estatuto dos Magistrados Judicias e 214/1 da Lei 35/2014, 
de 29 de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, subsidiariamente aplicável). 

O aviso de receção da carta registada enviada para notificação da acusação ao Sr. Juiz de 
Direito ora Arguido foi assinado a 16 de junho de 2015 (fls 324), data em que foi entregue a 
carta registada que o acompanhava, pelo que o prazo se completou às vinte e quatro horas 
do dia 14 de julho de 2015. 

O Arguido apresentou a sua defesa a coberto de mensagem de correio eletrónico enviada 
pelas 23 horas e 58 minutos do dia 15 de julho de 2015, a qual foi dirigida ao Conselho 
Superior da Magistratura e ali rececionada no dia 16 de julho de 2015 (fls. 326). 

1.2. No documento em que apresentou a sua defesa começou o Arguido por invocar a 
tempestividade desse ato, alegando, em síntese, que se encontrava na Ilha X.... entre 14 e 17 
de junho de 2015 e que só quando regressou a Lisboa teve acesso à correspondência expedida 
para o seu domicílio na cidade de Lisboa. 

Seguindo o relatório final, deve antes de mais referir-se – porque também isso vem 
questionado – que não existe qualquer irregularidade ou restrição ao exercício dos direitos 
de defesa na fixação do prazo para apresentação da defesa em vinte dias. 

Tal prazo corresponde ao máximo previsto no artigo 214 da LGTFP, de 20 de junho, e situa-
se no ponto médio do intervalo previsto no artigo 118/1 do Estatuto dos Magistrados Judiciais. 

A sua fixação teve em linha de conta não só a objetiva gravidade dos factos e da sanção 
disciplinar que se entende aplicável mas também a circunstância de o Arguido ter tido já 
anteriormente – cerca de dois meses antes – conhecimento dos factos vertidos na acusação, 
quando lhe foi comunicado o teor do relatório elaborado no âmbito do inquérito. 

Depois, o prazo fixado para a apresentação da defesa em processo disciplinar é, por 
natureza, um prazo perentório cujo decurso extingue o direito a praticar o ato. 
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A partir do momento em que se completa o prazo perentório a prática do ato omitido 
apenas pode ter lugar se ocorrer qualquer situação expressamente prevista na lei que o 
autorize. 

O Arguido não invocou qualquer regime legal ao abrigo do qual seja autorizada neste 
processo disciplinar a apresentação da sua defesa no primeiro dia posterior ao decurso 
integral do prazo concedido. 

E, de facto, vistos os factos alegados, apenas seria, em abstrato, possível considerar ter 
ele pretendido invocar a existência de justo impedimento ou o benefício do adicionamento 
de um período de dilação. 

Não ocorre, porém, qualquer dessas situações. 

Desde logo, e quanto ao justo impedimento3, e tendo em conta o teor da alegação, porque 
não existe qualquer evento não imputável ao Arguido que tenha obstado à prática atempada 
do ato. (cf. artigo 140/1 do Código de Processo Civil). A invocada circunstância de o Arguido 
não ter tomado conhecimento do teor da acusação no próprio dia em que a carta registada 
foi entregue no seu domicílio, porque dele se encontrava temporariamente ausente, não 
constitui justo impedimento à prática do ato dentro do prazo fixado nem tem como efeito o 
diferimento do início da contagem de tal prazo. 

E quanto ao adicionamento de um período de dilação ao prazo fixado? 

Alegou o Arguido a circunstância de ter estado na Ilha X.... entre os dias 14 e 17 de junho 
de 2015, “a fim de participar, juntamente com outros magistrados judiciais em exercício de 
funções na Comarca dos Açores, numa reunião por videoconferência com representantes do 
Conselho Superior da Magistratura (…) e que só após o seu regresso a Lisboa teve acesso à 
correspondência entretanto expedida para o domicílio sito nesta cidade do conhecimento do 
CSM …”. Juntou cópia de uma fatura e de um recibo relativos a um bilhete de transporte aéreo 
entre o aeroporto de Lisboa e o aeroporto da H... no dia 14 de junho de 2015 e regresso no 
dia 17 de junho de 2015, emitido em seu nome pela Sata Internacional, provando a aquisição 
do referido título de transporte.  

A circunstância de o Arguido se ter deslocado à Ilha X.... entre os dias 14 e 17 de junho de 
2015 não constitui motivo para o adicionamento de um período de dilação ao prazo 
concedido, já que se não verificam os pressupostos de aplicação do disposto no artigo 88/1, 
a), do Código de Procedimento Administrativo. 

Na verdade o Arguido não tem residência oficial na Região Autónoma dos Açores nem ali 
se encontrava à data da notificação em exercício de funções. 

                                                             
3 Sem questionar a possibilidade da sua invocação em sede de processo disciplinar e a tempestividade da 

alegação. 
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A notificação do teor da acusação foi efetuada para a residência que é do conhecimento 
oficial do Conselho Superior da Magistratura e que se mostra confirmada pelo teor das 
declarações prestadas pelo Arguido no âmbito deste processo disciplinar (fls. 299 dos autos). 

Por outro lado, nenhuma dúvida existe sobre o facto de o Arguido se encontrar suspenso 
do exercício de funções desde o final do mês de janeiro de 2015, em consequência da 
atribuição da classificação de serviço de “Medíocre” e até ao trânsito em julgado da decisão 
a proferir nestes autos. 

Assim sendo, a sua deslocação à Região Autónoma dos Açores e à cidade da H... na Ilha 
X.... – Açores não encontra qualquer justificação no contexto de serviço que lhe esteja 
cometido, sendo certo que não foi junta prova documental de qualquer “convocatória” para 
ali estar presente e participar em qualquer reunião entre os dias 14 e 17 de junho de 2015, a 
qual, de resto, não teria qualquer fundamento dada a sua situação de suspensão de exercício 
de funções. 

A contagem dos prazos em processo disciplinar é feita de acordo com as regras constantes 
do Código de Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, diploma para onde remete o artigo 3.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

De acordo com essas regras o prazo de vinte dias concedido ao Arguido para apresentar a 
sua defesa, contado desde o dia seguinte ao da assinatura do aviso de receção que 
acompanhou a carta registada de notificação do teor da acusação, terminou às 24 horas do 
dia 14 de julho de 2015, pelo que é extemporânea a apresentação da defesa efetuada pelo 
Arguido no dia seguinte através de mensagem de correio eletrónico. 

* 

2. Continuando a seguir o relatório final, há que dizer agora, em consideração do que 
dispõe o artigo 220/1 da LGTFP, que é também de sufragar a tomada de posição do Exmo. Sr. 
Inspetor Judicial acerca da realização, a título oficioso, das diligências de prova pretendidas 
pelo Arguido. 

Vejamos, citando, ipsis verbis, o relatório final, ao qual aderimos nesta parte. 

2.1. Nos pontos  3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) o Arguido começou por invocar o que entende ser 
o “vício de falta de referência a inúmeros factos essenciais que seriam de uma enorme 
importância para uma devida e correta ponderação da situação em causa, designadamente 
enquanto causas total ou parcialmente justificativas do sucedido”, sem os quais não é, em seu 
entender, possível concluir com acerto que cometeu as infrações disciplinares de que foi 
acusado. Alegou ainda ter registado “lapsos, imprecisões e outras insuficiências” na acusação, 
sendo uma delas a “falta de indicação das sanções concretas que se sugere depois que sejam 
ponderadas antes da fixação da pena única”. 

O Arguido não indicou, porém, quais sejam, em concreto, os factos e circunstâncias 
omitidos ou desconsiderados, que deviam merecer “outra ponderação”, nem outros lapsos ou 
imprecisões, limitando-se a elaborar ao longo da sua defesa vários considerandos que 
representam apenas sua visão pessoal dos factos. Ora sem tal concretização não é sequer 
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possível determinar quais os factos ou circunstâncias que se pretende sejam mais 
pormenorizadamente indicados. 

No que se refere à falta de indicação da pena concreta relativa a cada uma das infrações 
disciplinares uma simples leitura do disposto no artigo 117/1 do Estatuto dos Magistrados 
Judiciais (em cotejo com o artigo 122 do mesmo diploma) ou do artigo 213/3 da Lei LGTFP 
(em cotejo com o artigo 219/1 do mesmo diploma) é suficiente para concluir que a acusação 
notificada ao Arguido não enferma da irregularidade apontada. 

* 

2.2. Alegou o Arguido, nomeadamente, nos pontos 11), 12), 23), 24), 25), 27, 66), 67) e 
68) e 74) terem ocorrido factos que prejudicaram a sua capacidade de concentração e 
produtividade, exemplificando com a realização de uma inspeção extraordinária para si 
inesperada, com a incumbência da presidência da Assembleia de Apuramento Geral do 
concelho de Viana do Alentejo e com as deslocações que teve que efetuar e ainda com diversas 
incidências relativas à sua colocação no âmbito do recente movimento judicial ordinário, 
salientando o desânimo que lhe causou não ser colocado na Instância Local da H... da Comarca 
dos Açores. 

Trata-se de matérias cuja ponderação é absolutamente irrelevante ou que se reportam a 
atos necessários ao exercício de funções e que não retiram qualquer relevância disciplinar aos 
factos objeto dos presentes autos e que não são suscetíveis de influir na conclusão a extrair 
nestes autos sobre a prática das infrações disciplinares que lhe foram imputadas e sobre a 
eventual incapacidade definitiva do Arguido para exercer as funções de juiz de direito. 

2.3. Os factos alegados nos pontos 39) a 43) constam do relatório da Inspeção Ordinária 
a que o Arguido foi sujeito e da acusação deduzida, sendo porém certo que não corresponde 
à verdade não ter ele deixado processos conclusos à data em que cessou funções na extinta 
Comarca de V.... 

2.4. As condições em que o Arguido exerceu funções nos diversos tribunais em que foi 
colocado, nomeadamente as atinentes ao volume de serviço e à distribuição na extinta 
Comarca de S..., bem como a produtividade obtida e os atrasos registados na prolação de 
despachos e sentenças encontram-se já suficientemente descritas na acusação deduzida. O 
mesmo se dirá relativamente às invocadas qualidades pessoais e capacidades técnicas 
assinaladas nos relatórios de inspeção. 

2.5. Não estando em causa no presente processo disciplinar o nível jurídico do trabalho 
desenvolvido não se afigura relevante nem a confirmação da qualidade técnica das sentenças 
e demais decisões nem o apuramento do exato número de recursos interpostos das decisões 
do Arguido nem a decisão final neles proferida, naturalmente dependente de circunstâncias 
a analisar em cada caso. 

2.6. Visto o teor da alegação efetuada, por manifestamente impertinentes e 
desnecessárias tendo em vista o objeto do processo, não se justifica a inquirição das 
testemunhas indicadas, nomeadamente: 
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 do Dr. J….  sobre o relacionamento estabelecido entre ele e o Arguido; 
 do Vogal do Conselho Superior da Magistratura, Dr. Artur Cordeiro sobre o número de 

atas por assinar em S... e as circunstâncias do movimento judicial ordinário de 2015;  
 do Sr. Secretário de Inspeção C….. relativamente ao número de processos efetivamente 

consultados na inspeção extraordinária; 
 do Sr. Magistrado do Ministério Público Dr. I…  sobre as características de vários 

processos criminais – extensos e com vários Arguidos – decididos pelo Arguido na Comarca 
de S...; 

 da Dr.ª I…. sobre a admiração e o elogio que o Arguido mereceu na Comarca de V... e 
condições de trabalho que ali encontrou; 

 dos Sr. Magistrados do Ministério Público Dr.ª A…. e Dr. H…. sobre a forma como o 
Arguido presidia às diligências, designadamente às da jurisdição da família;  

 do Sr. F…., funcionário judicial, sobre a comunicação da decisão proferida no processo 
de instrução 76/10.2T…. e sobre as baixas médicas da Sr.ª Juiz de Direito titular; 

 da Sr.ª Juiz de Direito Dr.ª C….. acerca das condições de trabalho na Comarca de V... e 
funcionamento da secção de processos. 

Da mesma forma que não se tem por pertinente nem necessário tomar novamente 
declarações ao Arguido para agora “concretizar situações mais recentes que dificultaram a 
conclusão da regularização das situações de S... (como sejam avarias no respetivo automóvel).” 
Tais circunstâncias ocorridas recentemente não são suscetíveis de justificar os factos descritos 
na acusação nem a conclusão sobre a capacidade de adaptação ao serviço por parte do 
Arguido. 

*** 

Aqui chegados, nada obstando à apreciação do mérito, cumpre deliberar a propósito das 
seguintes questões, que em muitos pontos de análise se sobrepõem e confundem, como 
melhor se perceberá no desenvolvimento do texto: 

(i)) No processo principal, apurar se há, por parte do Arguido, inaptidão 
profissional; e 

(ii)) No processo apenso, aferir da responsabilidade disciplinar do Arguido e, 
designadamente, se a mesma revela definitiva incapacidade de adaptação às funções 
de Juiz de Direito.4 

*** 

III.1.1. São os seguintes os factos que resultaram da instrução: 

                                                             
4 O processo principal, ao contrário do apenso, não tem como fim principal a averiguação e punição de 

qualquer infração disciplinar, como tal considerada no artigo 82 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, ainda 
que subsidiariamente assuma também essa finalidade, mas sim averiguar se o arguido, em consequência da 
notação de medíocre que lhe foi atribuída, revela inaptidão para o exercício das funções de juiz de direito e, 
concluindo-se pela verificação dessa inaptidão, decidir-se em conformidade com o disposto no artigo 95 do 
dito Estatuto. 
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Parte I: Processo principal (processo disciplinar 2015 – 155/PD) 

(1) O Arguido nasceu em Lisboa a 29 de outubro de 197…, contando atualmente 36 
anos de idade 

(2) Concluiu a Licenciatura em Direito no dia 23 de julho de 2002, na Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, tendo obtido a classificação final de 13 valores. 

(3) Após ter exercido funções como Representante do Ministério Público durante 
cerca de quatro anos, ingressou no Centro de Estudos Judiciários, tendo frequentado, 
com aproveitamento, o …º Curso de Formação de Magistrados. 

(4) Após a realização do estágio profissional na Comarca de O…. foi colocado e 
exerceu funções, sucessivamente: 

 No extinto Tribunal Judicial da Comarca de V…., onde tomou posse a 2 de 
setembro de 2011; 

 Nos extintos Juízos Criminais da Comarca de S..., estando colocado no 
Quadro Complementar de Juízes de Direito do Distrito Judicial de E..., onde tomou 
posse a 18 de setembro de 2012; 

 No extinto 2º Juízo Cível da Comarca de E..., estando colocado no Quadro 
Complementar de Juízes de Direito do Distrito Judicial de E..., onde tomou posse a 3 
de setembro de 2013, tendo ali exercido funções até 10 de novembro de 2013; 

 No extinto Círculo Judicial de F..., afeto à instrução criminal, ainda colocado 
no Quadro Complementar de Juízes do Distrito Judicial de E..., tendo ali exercido 
funções desde 11 de novembro de 2013 e até 31 de agosto de 2014; 

 Na Comarca dos Açores, como Juiz auxiliar na Instância Local da H..., desde 
1 de setembro de 2014. 

(5) No seu percurso profissional regista as classificações de serviço de: 
 “Suficiente”, pelo desempenho na extinta Comarca de V…. entre setembro de 

2011 e agosto de 2012; 
 “Medíocre”, pelo desempenho no âmbito do Quadro Complementar de Juízes de 

Direito do Distrito Judicial de E... (Juízos Criminais de S..., 2º Juízo Cível de E... e na 
Instrução Criminal do Círculo Judicial de F...), entre 1 de setembro de 2012 e 4 de 
agosto de 2014.5 

(6) Do relatório elaborado pelo Sr. Inspetor Judicial que realizou a Inspeção Ordinária 
ao serviço prestado na Comarca de V... pelo Arguido extrai-se o seguinte: 

 É um magistrado civicamente idóneo, independente, isento e portador de 
conduta muito digna, revelando boa capacidade para o exercício da função. 

 O relacionamento com sujeitos e intervenientes processuais, outros 
magistrados, advogados e demais profissionais forenses e público em geral tem sido 
correto. 

                                                             
5 Esta classificação de serviço foi homologada por deliberação do Plenário do Conselho Superior da 

Magistratura de 20 de janeiro de 2015 e, na sequência de tal deliberação foi determinada a abertura de um 
inquérito e a suspensão do exercício de funções, tal como previsto no artigo 34/2 do Estatuto dos Magistrados 
Judiciais. 
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 Mostrou boa compreensão das situações concretas a resolver, sendo as suas 
decisões norteadas por um cuidado sentido de justiça, tendo em atenção o meio social 
e cultural onde a sua função foi exercida, na qual se inseriu bem e cujas peculiaridades 
apreendeu. 

 Apesar do pouco tempo de exercício de que dispunha aquando do seu início 
de funções na Comarca de V... procurou e conseguiu uma boa adaptação ao serviço, 
sendo um magistrado dedicado ao serviço, pontual, muito assíduo e munido de bom 
senso. 

 A produtividade evidenciada pelos mapas estatísticos é boa, tendo logrado 
manter um aceitável equilíbrio entre os processos entrados e os findos. 

 Na Comarca de V... teve trabalho já com alguma expressão em termos 
quantitativos, embora várias vezes tenha despachado ou sentenciado com uma dilação 
bastante grande, o que, dado o nível da pendência, não tem justificação.  

 Os números revelam que a pendência processual na Comarca de V... não é 
elevada, estando perfeitamente ao alcance de um magistrado diligente (mesmo em 
início de carreira), pois não dá muito trabalho ao respetivo juiz na sua 
condução/tramitação. 

 Trabalhou bastante, com significativa dedicação ao seu múnus e em boa 
parte com qualidade – embora tenha proferido decisões com muito atraso (algumas 
delas quando já tinha cessado funções na comarca) para além das incorretas posturas 
no plano técnico. 

 Quando cessou funções em V... (setembro de 2012) deixou por despachar 
oito processos, sendo dois para prolação de decisão em processo de instrução criminal 
e quase todos com conclusão aberta há longos meses (cinco deles desde novembro de 
2011). 

 Na ação sumária 94/10.0T.. demorou cerca de sete meses e meio a decidir 
a matéria de facto, só o fazendo em 8 de setembro de 20126, já depois de ter cessado 
funções na comarca. 

 As poucas sentenças cíveis que proferiu tiveram lugar ou nas férias de verão 
ou já depois de ter cessado funções na comarca (v.g. as ações sumárias 60/10.6TBVLS, 
107/11.9T… e 26/11.9T…7 e a ação sumaríssima 237/11.7T…8) sendo todas datadas de 
setembro de 2012. 

 É incorreta a forma como elabora os relatórios das sentenças, 
transcrevendo integralmente os articulados. 

 Existem várias irregularidades na aposição de assinaturas eletrónicas nos 
processos. 

                                                             
6 A última sessão da audiência de julgamento data de 10 de novembro de 2011, sendo então designada data 

para a leitura da decisão da matéria de facto, ato. que foi sucessivamente adiado e nunca teve lugar. 
7 A audiência de julgamento deste processo teve lugar a 10 de outubro de 2011, sendo a matéria de facto 

decidida a 24 de outubro de 2011; A sentença viria a ser proferida a 6 de setembro de 2012.   
8 A audiência de julgamento teve lugar a 16 de fevereiro de 2012, sendo a sentença proferida a 5 de setembro 

de 2012.  
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(7) Apreciando tal relatório o Conselho Permanente do Conselho Superior da 
Magistratura considerou o seguinte: “Crê-se que as anomalias registadas estão 
associadas à dificuldade de adaptação ao cenário da insularidade e da separação 
familiar e, bem assim, à deficiente afirmação pessoal ao período pós-estágio (mais) do 
que a um menor empenho ou apetrechamento teórico-prático e, por isso, caso 
ultrapasse alguns problemas agora experimentados, o Conselho Superior da 
Magistratura não deixará de valorizar a sua prestação na próxima ação inspetiva.”9 

*** 

(8) O desempenho profissional do Arguido no período compreendido entre 1 de 
setembro de 2012 e 4 de agosto de 2014 foi avaliado no âmbito de uma Inspeção 
Extraordinária, tal como deliberado, a 20 de maio de 2014, pelo Conselho Permanente 
do Conselho Superior da Magistratura. 

(9) Tal ação inspetiva abrangeu o exercício de funções do Arguido, então colocado 
no Quadro Complementar de Juízes de Direito do Distrito Judicial de E..., no Tribunal 
Judicial da Comarca de S... – Juízos Criminais, no Tribunal Judicial da Comarca de E... 
– 2º Juízo Cível e no Círculo Judicial de F... – afeto à Instrução Criminal. 

(10) Do relatório elaborado pelo Sr. Inspetor Judicial que procedeu à Inspeção 
Extraordinária extrai-se o seguinte quanto às suas capacidades humanas: 

 Quanto à idoneidade cívica e dignidade de conduta nenhuma censura 
merece a prestação do Arguido, o mesmo se podendo referir quanto à sua 
independência e isenção; 

 É desconhecido qualquer episódio que ponha em causa o seu bom 
relacionamento com todos; 

 O seu prestígio profissional está bem longe de ter alcançado o mínimo, pois 
que são vários os atrasos verificados e é enorme a incapacidade revelada para que o 
Sr. Dr. M... seja profissionalmente considerado; 

 Aparenta serenidade e tem atuado com reserva; 
(11) Do que se observou nos processos não se detetou qualquer dificuldade na 

compreensão das situações concretas em apreço ou qualquer falta de sentido de 
justiça, face ao meio sócio-cultural onde a função foi exercida. 

(12) No mesmo relatório de Inspeção Extraordinária são assinalados atrasos na 
redação e prolação de sentenças, algumas das quais sumariamente comunicadas aos 
interessados, mas não escritas nem depositadas, nos extintos Juízos Criminais de S... e 
nos termos que adiante se enunciarão. 

(13) No que se refere aos índices de produtividade extrai-se do relatório da 
inspeção extraordinária que o Arguido proferiu, nos Juízos Criminais de S..., as 
seguintes decisões finais: 

                                                             
9Eliminou-se o conteúdo do artigo 8.º do relatório final, tendo em conta o entendimento do CSM,  expresso 

na deliberação tomada na Sessão Plenária de 29 de abril de 2014, acerca das penas de advertência cujo registo 
foi dispensado. 
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(14) E no 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial da Comarca de E..., no período compreendido 

entre 1 de setembro de 2013 e 10 de novembro de 2013, proferiu as seguintes decisões de 
maior relevo: 

 
 

 
(15) Por sua vez no que se refere ao desempenho de funções como Juiz de Direito afeto à 

Instrução Criminal de F..., desde o início de funções em 11 de novembro de 2013 e até 11 de 
março de 2014, o Arguido realizou 21 primeiros interrogatórios de Arguidos detidos, proferiu 
uma decisão instrutória e praticou atos jurisdicionais nos inquéritos que lhe foram conclusos, 
à exceção daqueles que, com referência a 14 de março de 2014, aguardavam a prolação de 
despacho. 

(16) Tendo exercido funções nos Juízos Criminais da Comarca de S... entre setembro de 
2012 e 31 de agosto de 201310 o Arguido não procedeu oportunamente à prolação das 

                                                             
10 E pontualmente no 2º Juízo Cível da Comarca de S... e no 4º Juízo Cível da Comarca de S.... 
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sentenças dos seguintes processos, as quais, com as exceções que adiante se indicam (ver 
também o Quadro VII inserido no ponto 18.), ainda não foram elaboradas nem depositadas: 

 

 
 

 
(17) À data da instauração do processo disciplinar (deliberação de 28 de abril de 2015) 

o Arguido não tinha redigido nem depositado as sentenças dos processos identificados 
nos quadros antecedentes, apesar de ter sido, nalguns casos, expressamente requerido o 
depósito da respetiva sentença.11 

(18) O Arguido proferiu e depositou entretanto as sentenças relativas aos processos 
identificados no quadro seguinte: 

                                                             
11 Assim aconteceu, por exemplo, nos processos comum singular 468/09.0GDSTB e 1152/10.7TASTB do 

extinto 1º Juízo Criminal de S.... 
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(19) Apesar de ter cessado funções, como juiz auxiliar, na extinta Comarca de S... em 
31 de agosto de 2013, o Arguido ainda não elaborou nem entregou para serem 
depositadas as restantes sentenças, incluindo aquelas cujo teor foi anunciado por simples 
apontamento sem estarem reduzidas a escrito, mantendo na sua posse os processos supra 
identificados com conclusão aberta 

(20) Além das sentenças que não elaborou, no período em que exerceu funções na 
comarca de S... (setembro de 2012 a agosto de 2013), o Arguido incorreu em atrasos no 
depósito das sentenças proferidas em processos penais lidas “por apontamento” – atrasos 
que chegaram a ser superiores a nove meses – por não ter ultimado a redação das mesmas 
até à data agendada para a respetiva leitura, nos oitenta e sete processos a seguir 
indicados:12 

 

 

                                                             
12 Ordenados de acordo com a dimensão do atraso no depósito da sentença respetiva. 
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(21) O Arguido também presidiu à audiência de julgamento ou a diligências de 

produção de prova nos seguintes processos cíveis pendentes nos extintos 2º e 4º Juízo 
Cível do Tribunal Judicial da Comarca de S..., relativamente aos quais não proferiu a 
correspondente decisão, apesar de os processos lhe terem sido tempestivamente 
apresentados e conclusos para o efeito e de assim se terem mantido até à data da sua 
cessação de funções em S... (31 de agosto de 2013), nos seguintes processos: 

 
 

(22) Tendo exercido funções, no âmbito do Quadro Complementar de Juízes de Direito do 
Distrito Judicial de E... no extinto 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial da Comarca de E..., entre 
3 de setembro de 2013 e 10 de novembro de 2013, o Arguido presidiu às audiências de 
julgamento e/ou a diligências de produção de prova, mas não proferiu decisão sobre a matéria 
de facto, nem elaborou as sentenças nos prazos legalmente previstos, nos processos seguintes: 
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(23) Por deliberação tomada na sessão do Conselho Permanente do Conselho Superior da 

Magistratura de 18 de novembro de 2014 foi decidido notificar o Arguido para proceder com 
a maior brevidade à prolação das decisões em falta na ação sumária 541/12.7TBEVR13, o que 
foi cumprido através de ofício de 5 de janeiro de 2015, recebido em 13 de janeiro de 2015, e 
de correio eletrónico no dia 6 de janeiro de 2015. 

 (24) O Arguido, sabendo estar a tal obrigado, não acatou tal deliberação e não proferiu 
ainda a sentença em falta nem justificou a sua conduta omissiva. 

(25) Na data em que cessou funções no extinto 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial da 
Comarca de E... – 10 de novembro de 2013 – deixou por despachar os processos discriminados 
nas certidões juntas a fls. 221 a 224 do processo disciplinar apenso, cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido, num total de noventa e quatro processos, alguns dos quais com 
natureza urgente, nomeadamente procedimentos cautelares, insolvências e processos da 
jurisdição tutelar. 

(26) O Arguido iniciou funções como Juiz de Direito afeto à instrução criminal do extinto 
Círculo Judicial de F..., em substituição da Sr.ª Juiz de Direito titular – ausente por prescrição 
médica – em 11 de novembro de 2013. 

(27) Na data de 10 de março de 2014, o Arguido tinha no seu gabinete de trabalho, com 
termo de conclusão aberto, e com os prazos de prolação da decisão ultrapassados, os 
processos a seguir indicados:14 

 

                                                             
13 A deliberação abrangia também as decisões em falta na ação sumária 1644/10.8TBEVR e na oposição à 

execução 1886/12.1TBEVR-A, que entretanto tinham sido proferidas.   
14 A lista foi ordenada de acordo com a dimensão do atraso verificado nessa data de 10 de março de 2014. 
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(28) Além dos processos que, em 10 de março de 2014, o Arguido tinha conclusos no seu 
gabinete, registou atrasos nos processos a seguir indicados, contabilizados desde a data em 
que iniciou funções como Juiz de Direito afeto à instrução criminal do Círculo Judicial de F... 
(11 de novembro de 2013) e até 6 de janeiro de 2014, data em que a Sr.ª Juiz de Direito titular 
reiniciou funções, e que, na sequência da acordada divisão de serviço, lhe foram entregues: 
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(29) Na mesma data do reinício de funções da Sr.ª Juiz de Direito titular (6 de janeiro de 

2014) foram-lhe também entregues, e ficaram a seu cargo, os processos a seguir indicados, 
com diligências agendadas pelo Arguido. 

(30) Na divisão de serviço que foi então acordada ficaram a cargo do Arguido apenas os 
processos de instrução terminados nos números 8 e 0, passando ele a assegurar a tramitação 
de todos os atos jurisdicionais durante a fase de inquérito incluindo a realização dos primeiros 
interrogatórios judiciais:15 

 

                                                             
15 Provimento 1/2014 de 6 de janeiro de 2014 cuja cópia se mostra a fls 145 do processo disciplinar apenso. 
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(31) Além dos processos que tinha conclusos no seu gabinete a aguardar a prolação de 
despachos e dos processos que, em 6 de janeiro de 2014, foram entregues à Sr.ª Juiz de Direito 
titular afeta à Instrução Criminal de F..., incorreu ainda o Arguido em atrasos na prolação de 
despachos, na maioria dos casos de mero expediente e/ou sem complexidade, nos processos 
indicados no quadro seguinte.16 

 

                                                             
16  Os processos identificados sob o n.º de ordem 1 a 44 respeitavam à Comarca de F..., com os n.ºs 45 a 65 

à Comarca de Olhão da Restauração, com os n.º 66 a 77 à Comarca de Tavira e com os n.º 78 a 80 à Comarca 
de Vila Real de Santo António. 
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(32) Além da reduzida produtividade assinalada supra nos pontos 13., 14., e 15., o Arguido 
omitiu a atempada prolação de despachos, em elevado número de processos, em todos os 
tribunais em que exerceu funções, depositou com atrasos significativos várias sentenças 
penais “lidas por apontamento” – conforme já assinalado no ponto 20., quadro VIII – e ao 
cessar funções no Tribunal Judicial da Comarca de S... não tinha elaborado, nem o fez até à 
data da instauração do processo disciplinar, sentenças “lidas por apontamento” nos processos 
penais em que presidiu à audiência de julgamento, conforme referido nos pontos 16. a 19., 
supra. 

(33) Além disso, nesta data, continua por proferir a decisão em falta no processo de 
inventário 3822/07.8TBSTB do extinto 2º Juízo Cível de S... referido no quadro IX inserido no 
ponto 21., bem como a sentença da ação sumária 541/12.7TBEVR do extinto 2º Juízo Cível de 
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E... (ver quadro X inserido no ponto 22.), sendo certo que nas restantes quatro ações 
identificadas no mesmo quadro, registou atrasos na prolação da respetiva sentença sempre 
superiores a nove meses.  

(34) Apesar de se encontrar suspenso do exercício de funções em virtude da atribuição 
da classificação de serviço de “Medíocre” o Arguido foi autorizado, por despacho de 20 de 
fevereiro de 2015 do Sr. Juiz Conselheiro Vice-Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura, a título excecional, a regularizar os atrasos no depósito das sentenças e a 
assinatura das atas. 

(35) Até à presente data, apenas elaborou e depositou as sentenças nos processos 
identificados no quadro VII inserido no ponto 18., supra, não tendo ainda proferido as 
restantes, sendo que a maior parte delas deveria ter sido proferida há mais de dois anos. 

(36) O Arguido agiu livre e conscientemente, sabendo que com a sua descrita conduta 
violava os deveres profissionais e funcionais de zelo e prossecução do interesse público, com 
repercussões muito negativas na imagem do sistema de administração da justiça e colocando 
em causa a confiança dos cidadãos nos tribunais e na sua qualidade de órgãos de soberania 
a quem compete essa missão, causando-lhes desprestígio. 

(37) Por deliberação do Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura de 
11 de fevereiro de 2014, e relativamente a atrasos registados nos Juízos Criminais de S..., foi 
ordenada a instauração de um inquérito a toda a atuação funcional do Arguido Dr. A....17 

(38) Por deliberação do mesmo Conselho Permanente do Conselho Superior da 
Magistratura, de 20 de maio de 2014, concluído tal inquérito e na sequência dele, foi 
instaurado o processo disciplinar 2014–290/PD, que se encontra apenso aos presentes autos, 
para apreciação conjunta, conforme deliberação do Conselho Permanente do Conselho 
Superior da Magistratura de 10 de fevereiro de 2015.18 

* 

Parte II. Processo Disciplinar 2014 – 290/PD: 

(39) Na sessão do Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura de 12 de 
novembro de 2013, foi deliberado: Deferir a aceleração processual requerida pelo Ministério 
Público no âmbito do Processo Comum n.º 76/10.2TELSB, do 2º Juízo Criminal de F...;  Conferir 
prioridade à tramitação do referido processo; Estabelecer um prazo máximo de dois meses 
para a prolação da decisão instrutória; Determinar o acompanhamento do processo até 
encerramento da fase de instrução, com apresentação de informação mensal, por parte do 
Arguido, sobre os atos praticados. 

                                                             
17 A matéria de facto apurada nesse processo de inquérito posteriormente convertido em disciplinar – o 

processo disciplinar apenso – coincide parcialmente com a do processo principal. 
18 A atuação do Sr. Juiz de Direito Dr. M...nos Juízos Criminais de S... foi ainda objeto de uma averiguação 

sumária (Averiguação Sumária n.º 4/2013 cujo relatório se mostra junto a fls. 124 e seguintes do processo 
disciplinar apenso) em que a Sr.ª Inspetora Judicial que a ela procedeu imputava algumas falhas relativas, 
nomeadamente, ao prolongamento das sessões das audiências de julgamento e ao atraso no depósito das 
sentenças, à inexperiência profissional do Sr. Juiz, “com elevado volume processual a seu cargo, e alguma 
dificuldade na gestão do serviço agendado, num Tribunal que tem processos de bastante dificuldade”. Tal 
averiguação foi apreciada na sessão do Plenário do Conselho Superior da Magistratura de 9 de julho de 2013 
que deliberou que a situação apurada fosse levada em conta em futura avaliação do mérito do desempenho 
do Sr. Juiz de Direito Dr. M....   
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(40) A referida deliberação foi notificada ao Arguido, à data a exercer funções, como Juiz 
de Direito afeto à Instrução Criminal, no Círculo Judicial de F..., por carta registada expedida 
no dia 13 de novembro de 2013. 

(41) No dia 12 de dezembro de 2013 o Arguido, informou que, tendo concluído as 
diligências de prova, agendara o debate instrutório para o dia 9 de janeiro de 2014. 

(42) No dia 20 de janeiro de 2014, não tendo sido prestada nova informação, foi proferido 
despacho a determinar que se insistisse junto do Arguido pelo envio da mesma. 

(43) Por ofício datado de 23 de janeiro de 2014, dirigido ao Arguido do 2º Juízo Criminal 
do Tribunal Judicial da Comarca de F..., foi solicitado o envio da informação mensal referida 
no antecedente ponto 41. 

(44) Por ofício de 29 de janeiro de 2014 a Sr.ª Juiz de Direito Dr.ª S….., titular do 2º Juízo 
Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de F..., informou ter recebido a aludida insistência, 
escusando-se a prestar a pedida informação, por não ser ela a responsável pela tramitação 
do processo. 

(45) Na sequência, foi proferido despacho, datado de 30 de janeiro de 2014, a determinar 
que a informação fosse pedida diretamente ao Arguido. 

(46) Através de ofício datado de 31 de janeiro de 2014 foi solicitado ao Arguido ora 
Arguido que prestasse ao Conselho Superior da Magistratura a aludida informação mensal. 

(47) Apesar de ter recebido o referido ofício, o Arguido não prestou qualquer informação. 

(48) Entretanto, a Dra. S…. informou o Conselho Superior da Magistratura, através de 
ofício de 5 de fevereiro de 2014 que após consulta do referido processo, o debate instrutório 
fora realizado na data prevista, mas ainda não tinha sido proferida decisão instrutória. 

(49) Por ofícios confidenciais expedidos em 13 de fevereiro de 2014 e 20 de março de 
2014, insistiu-se junto do Arguido para prestar informação sobre o estado do referido 
processo. 

(50) Por despacho da Exma. Vogal do Conselho Superior da Magistratura, Sr.ª Juiz de 
Direito Dr.ª Maria João Barata dos Santos, datado de 22 de abril de 2014, foi de novo ordenada 
a notificação do Arguido para no prazo de 5 dias informar se já tinha proferido decisão. 

(51) Na sequência de tal despacho foi remetido ao Arguido novo ofício, datado de 22 de 
abril de 2014, a pedir informação nos termos do referido despacho. 

(52) O Arguido também não respondeu a este novo ofício do Conselho Superior da 
Magistratura. 

(53) O debate instrutório no referido processo n.º 76/10.2TELSB foi concluído em 9 de 
janeiro de 2014, tendo o Arguido ordenado a abertura de conclusão para proferir a decisão 
instrutória. 

(54) Aberta conclusão em 10 de janeiro de 2014, o Arguido só viria a proferir a decisão 
instrutória em 31 de agosto de 2014. 

(55) O Arguido agiu livre e deliberadamente sabendo que na sequência da Deliberação do 
Conselho Permanente de 12 de novembro de 2013 estava obrigado a informar mensalmente 
o Conselho Superior da Magistratura sobre a tramitação do referido processo n.º 76/10.2TELSB 
e a dar prioridade à sua tramitação, proferindo decisão instrutória no prazo máximo de dois 



Pena de expulsão 

 
436 

meses, assim como sabia estar obrigado a responder aos pedidos de informação que lhe foram 
dirigidos pelo Conselho Superior da Magistratura, solicitados através dos ofícios acima 
mencionados. 

(56) O Arguido sabia bem ser, de resto, sua obrigação profissional dar andamento e 
encerrar a instrução do processo em causa dentro dos prazos previstos na lei processual penal 
para o efeito. 

(57) Ao atuar da forma que fica descrita supra, omitindo objetivamente o cumprimento 
das suas funções enquanto Juiz de Direito o Arguido ora Arguido violou o dever de 
prossecução do interesse público na atempada decisão de um processo a seu cargo, o dever 
de zelo e o dever de obediência traduzido este na recusa de resposta aos ofícios que recebeu 
no sentido de prestar informação sobre o processo em causa, bem sabendo que estava a agir 
em violação dos seus deveres profissionais e tendo capacidade e discernimento para agir de 
acordo com as suas obrigações. 

* 
 Na sessão do Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura de 20 de 

maio de 2014 foi deliberado notificar o Arguido, para no prazo de 60 dias concluir a 
elaboração das sentenças lidas por apontamento em processos penais comuns com 
intervenção de Tribunal Singular e a elaboração das sentenças em recursos de contra 
ordenação pendentes nos Juízos Criminais da extinta Comarca de S..., que tem na sua posse 
com conclusão aberta, bem como para, no mesmo prazo, proferir decisão sobre a matéria de 
facto e / ou sentença nos processos do 2º Juízo Cível de E..., nos quais realizou audiências de 
julgamento e/ou diligências de prova.   
 A referida deliberação do Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura 

foi notificada ao Arguido através de carta registada datada de 17 de junho de 2014, expedida 
em 19 de junho de 2014 e recebida em 20 de junho de 2014 (cf. fls. 426 do processo disciplinar 
apenso). 
 Em 30 de setembro de 2014 o Arguido, enviou, através de email, requerimento dirigido 

ao Senhor Juiz Conselheiro Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, a requerer 
a concessão de um prazo adicional para regularizar os processos a que se refere a dita 
deliberação de 20 de maio de 2014. 
 O referido requerimento foi indeferido por deliberação do Conselho Permanente do 

Conselho Superior da Magistratura de 21 de outubro de 2014. 
 O Arguido sabia estar obrigado a dar cumprimento à referida deliberação do Conselho 

Permanente do Conselho Superior da Magistratura de 20 de maio de 2014 nos seus precisos 
termos e a dar prioridade à regularização dos processos na mesma referidos, o que não fez 
dentro do prazo fixado. 
 Dos processos mencionados supra, e considerando a data da instauração do processo 

disciplinar, continuavam por decidir, como já se salientou, todos os processos dos extintos 
Juízos Criminais de S... identificados nos quadros inseridos no ponto 16.19, o processo de 
inventário n.º 3822/07.8TBSTB do 2º Juízo Cível de S... referido no quadro inserido no ponto 

                                                             
19 Dos quais apenas foram proferidas e depositadas entretanto as sentenças dos processos identificados no 

quadro VII inserido no ponto 18. 
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21., e a Ação Sumária n.º 541/12.7TBEVR do 2º Juízo Cível de E... referida no quadro inserido 
no ponto 22.  

*** 

Parte III. Dos factos alegados pela defesa no âmbito do processo principal e do processo 
disciplinar apenso:20 
 No período em que exerceu funções, como Juiz de Direito Auxiliar, no extinto Tribunal 

Judicial da Comarca de S..., de acordo com a divisão de serviço acordada entre os juízes 
titulares e auxiliares, ficou a cargo do Arguido a realização dos julgamentos nos processos 
comuns singulares do 1º Juízo, agendados para as quartas-feiras de manhã, do 2º Juízo, 
agendados para as terças-feiras de manhã e do 3º Juízo, agendados para as quintas-feiras da 
parte da tarde. 
 Ficaram ainda a seu cargo os julgamentos da Pequena Instância Criminal de 15 em 15 

dias, agendados para as terças-feiras, da parte da tarde e duas decisões em processos de 
contraordenação, por semana, precedidos ou não de julgamento. 
 Dada a acumulação de sentenças por depositar e atrasos na decisão de recursos de 

contraordenação a decidir por despacho, a partir do início de dezembro de 2012 o titular do 
3º Juízo Criminal deixou de lhe entregar como inicialmente acordado, os dois recursos de 
contraordenação por semana para decisão por despacho ou agendamento de julgamento. 
 O Arguido substituiu o Juiz afeto à instrução criminal nos dias 21 e 22 de fevereiro de 

2013, 7 de março de 2013 e 3, 10, 17 e 24 de maio de 2013, dias em que aquele Arguido 
frequentou ações de formação. 
 Juntamente com o também Juiz de Direito Auxiliar Dr. A…., o Arguido substituiu ainda 

algumas vezes os Juízes do 1º e do 3º Juízos Criminais e da Pequena Instância Criminal quando 
estes se encontravam a frequentar cursos de formação. 
 No início de setembro de 2012, altura que o Arguido iniciou funções no Tribunal da 

Comarca de S..., a agenda do 2º Juízo Criminal estava preenchida até meados de fevereiro de 
2013 e com 3 ou 4 audiências de julgamento agendados para as terças-feiras da parte da 
manhã, sendo que nalguns processos as audiências agendadas já tinham sido adiadas, nalguns 
casos mais do que uma vez. 
 Desde o início da baixa da titular do 2º Juízo Criminal, Sr.ª Juiz de Direito Dr.ª C…., no 

final de janeiro de 2013, e até esta ser substituída, a partir de 11 de fevereiro de 2013 pelo 
Juiz de Direito Dr. A…., o Arguido assegurou o expediente diário do referido Juízo Criminal. 
 O Arguido trabalhou nas férias pessoais do verão de 2013, na correção de atas e 

elaboração de algumas sentenças cujo sentido tinha anunciado publicamente “por 
apontamento”. 
 Algumas das audiências de julgamento de processos criminais registaram incidentes 

diversos, tais como requerimentos ditados para a ata pelo Magistrado do Ministério Público, 
muitas vezes discordando de decisões relativas à condução da diligência, com a consequente 
maior duração das audiências.  

                                                             
20 Excluindo os artigos da defesa meramente conclusivos, valorativos, opinativos, ou irrelevantes – e, 

consequentemente, insuscetíveis de prova. 
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 No 2º Juízo Cível da Comarca de E... o Arguido substituiu a respetiva titular, tendo 
ficado a seu cargo, no período em que ali exerceu funções, seis números dos processos daquele 
Juízo (estando os restantes quatro a cargo de outro Juiz de Direito auxiliar). 
 O Arguido não recebeu processos conclusos em data anterior ao seu início de funções 

neste Tribunal da Comarca de E.... 
 Dada a acumulação de processos por despachar conclusos ao Arguido, em reunião 

realizada em finais de outubro de 2013, entre os Juízes de Direito titulares e auxiliares em 
efetividade de funções e a Exma. Vogal do Conselho Superior da Magistratura Dr.ª M….  
(estando à data já prevista, para breve, a afetação do Dr. M... à instrução criminal de F...), foi 
acordado que para lhe permitir recuperar os atrasos, passaria a realizar diligências apenas em 
processos de natureza urgente e que apenas nos processos desta natureza lhe seriam abertas 
novas conclusões. 
 Ficou ainda acordado que os processos conclusos ao Arguido que este não conseguisse 

despachar até cessar funções no referido 2º Juízo Cível de E..., à exceção daqueles em tinha 
realizado audiências de julgamento e/ou presidido a atos de produção de prova, seriam 
despachados pelo, à data também Juiz do Direito auxiliar da comarca de E..., Sr. Dr. S….. 
 O Arguido não deixou processos por despachar, conclusos no período em que exerceu 

funções como Juiz auxiliar afeto à instrução criminal de F..., tendo trabalhado durante o mês 
de agosto para recuperar os atrasos. 
 Nos meses de setembro e outubro de 2014 o Arguido não tinha acesso, através do 

Citius, a partir das instalações do Núcleo da H... da Comarca dos Açores, aos processos das 
comarcas de E... e S.... 
 Quando prestou declarações no âmbito do processo disciplinar principal o Arguido 

declarou que a omissão na resposta aos ofícios que lhe foram dirigidos pelo Conselho Superior 
da Magistratura se ficou a dever ao facto de se encontrar perturbado na sua tranquilidade 
em função da instauração de um processo disciplinar e a falta de “discernimento” acerca da 
forma de reagir ao teor de tal correspondência, ao mesmo tempo que procurava oportunidade 
para “solucionar os assuntos pendentes” para depois dar disso conhecimento ao Conselho 
Superior da Magistratura e não a falta de respeito para com o Conselho Superior da 
Magistratura. 
 O Arguido manifestou ainda nessa oportunidade a sua convicção de que, estando 

suspenso do exercício de funções, não lhe era possível proferir sentença nas ações cíveis, 
porque não abrangidas pelo teor do despacho que excecionalmente o autorizou a “regularizar 
o atraso nos depósitos das sentenças e a assinatura de atas”. 
 Na mesma oportunidade o Arguido manifestou a sua “intenção de redigir todas as 

sentenças em falta no prazo mais curto possível prevendo que tal possa ocorrer nos próximos 
vinte dias”, sendo porém certo que, apesar de não se encontrar em exercício efetivo de funções 
desde o dia 30 de janeiro de 2015, desde então e até esta data o Arguido apenas elaborou e 
depositou (a partir de 25 de maio de 2015 e até à presente data) as sentenças dos processos 
criminais identificados no quadro VII inserido no ponto 18. 
 À data de 31 de janeiro de 2015, na Instância Local da H... da Comarca dos Açores 

estavam depositadas todas as sentenças criminais proferidas pelo Arguido desde setembro de 
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2014 e estavam revistas e assinadas todas as atas das audiências de julgamento respetivas a 
que presidiu. 
 O Arguido não é subscritor da Caixa Geral de Aposentações. 

*** 

1.2. Não resultaram provados quaisquer outros factos. 

*** 

1.3. A convicção acerca dos factos apurados e supra descritos fundou-se, no essencial, nos 
elementos de prova que se indicam, a cuja análise se procedeu de acordo com as regras da 
experiência comum. 

Foram especialmente relevantes os relatórios das inspeções ordinária e extraordinária e 
documentos ali citados, o relatório da averiguação junto ao processo apenso, bem como a 
análise do teor das deliberações do Conselho Superior da Magistratura citadas, a consulta dos 
elementos em poder do Conselho Superior da Magistratura relativos à situação profissional e 
registo disciplinar do Arguido visado, dos documentos juntos aos autos e da análise dos 
documentos e das declarações prestadas no âmbito destes autos e do processo disciplinar 
apenso. 

Foram igualmente considerados os seguintes elementos de prova, incluindo os documentos 
juntos ao processo disciplinar 2014-290/PD apenso e seus anexos: 

Deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura de 20 de janeiro de 2015 que 
atribuiu a classificação de serviço de “Medíocre” (fls. 3 a 26); 

Elementos biográficos de fls. 40 a 57 e de fls. 10 a 14 do processo disciplinar apenso; 

Relatório da Inspeção Ordinária de fls. 62 a 92 (e de fls. 34 a 67 do processo disciplinar 
apenso) e teor da deliberação do Conselho Superior da Magistratura a ela referente (fls. 99 a 
125 e 68 e seguintes do processo disciplinar apenso); 

Relatório da Inspeção Extraordinária de fls. 126 a 144; 

Relatório final elaborado no processo disciplinar 2014/190/PD (processo apenso) de fls. 146 
a 172; 

Deliberação do Conselho Permanente de 18 de novembro de 2014 a fls. 193 e 194; 

Despacho do Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura de 20 de fevereiro 
de 2015 a fls. 209; 

Extrato da deliberação do Conselho Permanente de 28 de abril de 2015 a fls. 267; 

Documentos de fls. 271 e seguintes incorporados nos autos a requerimento do Arguido 
visado; 

Teor das declarações prestadas pelo Arguido visado em 28 de maio de 2015 a fls. 299 a 303 
e em 11 de março de 2014 no processo disciplinar apenso a fls. 29 a 32; 

Extrato da deliberação do Conselho Permanente de 11 de fevereiro de 2014 a fls. 3 e 4 do 
processo disciplinar apenso; 

Certidões de fls. 21 a 28 do processo disciplinar apenso; 

Documentos de fls. 131 e 132 do processo disciplinar apenso; 
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Relatório da averiguação sumária 4/2013 a fls. 129 e seguintes do processo disciplinar 
apenso e teor da deliberação que sobre ela incidiu a fls. 136 e 137 do mesmo processo; 

Certidão de fls. 221 a 227 do processo disciplinar apenso relativa a processos não 
despachados em E...; 

Certidões de fls. 250 a 255 do processo disciplinar apenso relativas a processos não 
despachados em S...; 

Documentos juntos com o requerimento de apresentação da defesa neste processo 
disciplinar (fls. 336 e seguintes). 

Da análise conjugada de todos os mencionados elementos, e da consulta dos elementos 
constantes na plataforma informática de gestão processual em uso nos tribunais, resultou 
confirmado o estado atual dos processos em poder do Arguido ainda sem decisão, sendo os 
demais factos descritos ilações lógicas assentes nas regras de experiência comum. 

O facto do ponto (83) resulta da informação obtida junto da Caixa Geral de Aposentações 
e foi confirmado pelo Arguido em sede de audiência prévia. 

*** 

2.1. Como bem salienta o Exmo. Sr. Inspetor Judicial, em termos que, data venia, seguiremos, 
a afirmação da definitiva incapacidade de adaptação às exigências das funções de Juiz de 
Direito resulta da conjugação simultânea de três requisitos: 

 Em primeiro lugar que os factos apurados constituam infração disciplinar, isto é, e nos 
termos do artigo 82 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, que estejamos na presença de 
“factos, ainda que meramente culposos, praticados pelos magistrados judiciais com violação 
dos deveres profissionais e os atos ou omissões da sua vida pública ou que nela se repercutam 
incompatíveis com a dignidade indispensável ao exercício das suas funções”; 

 Em segundo lugar que os factos demonstrem que a infração disciplinar cometida 
configura uma situação de negligência grave ou de grave desinteresse pelo cumprimento de 
deveres profissionais; 

 Em terceiro lugar que as circunstâncias do caso concreto revelem uma recorrente 
incapacidade de resposta às exigências das funções de Juiz de Direito e um desempenho 
pautado pela repetida inobservância das normas porque se rege o exercício da profissão. 

Está em causa, em bom rigor, um dever de competência que Quirino Duarte Soares (“Cinco 
estórias exemplares”, Sub Judice, 32, 2005, julho / setembro, p. 55) define como um “[d]ever 
com peso específico, enquadrável no dever de zelo”, identificando-o como dever de 
“permanente preparação para o cargo”. Uma das formas mais extremas e necessariamente 
com certa expressão de continuidade de violação do dever de zelo é a incompetência 
profissional. 

Releva a incompetência profissional comprovada, objetivamente constatável (e, portanto, 
grave). A exigência pressupõe a respetiva densidade temporal ou o caráter contínuo e não 
esporádico da situação (Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios 
Públicos – Fundamentos y regulación sustantiva, Valladolid: Lex Nova,1999, ps. 322 – 323).  É 
suscetível de compreender, quer a falta de “saber fazer”, quer a falta de rendimento face à 
normal ou média produtividade de um funcionário da mesma categoria e serviço, no exercício 
das mesmas ou de funções paralelas. Pressupõe ainda que o agente atue com culpa, que 
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desatende, livre, consciente e deliberadamente ou negligentemente, ao cumprimento das 
tarefas que deve realizar, adotando de modo habitual ou reiterado tal conduta. 

*** 

2.1.1. Seguindo ainda as judiciosas considerações do Exmo. Sr. Inspetor Judicial, diremos 
que, “no essencial, incumbe à magistratura judicial a administração da justiça do caso 
concreto (artigo 202/2 da Constituição da República Portuguesa e artigo 3/1 do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais), o que tem imanente a proteção jurídica, constitucional e legalmente 
conferida aos cidadãos do direito de obter, nos termos e prazos legalmente prescritos, a decisão 
judicial das causas em que são interessados, sendo atribuição funcional dos Juízes de Direito 
providenciar pelo andamento regular e célere dos processos. 

O preenchimento do conceito – aberto – de infração disciplinar convoca a definição típica 
dos deveres profissionais específicos dos magistrados judiciais constantes do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais (em especial os artigos 8º e seguintes) e dos deveres que impendem sobre 
a generalidade dos funcionários e agentes do Estado, em especial, os previstos no artigo 73º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei 35/2014, de 20 de junho).” 

Acrescentamos, a propósito, que, conforme refere o Sr. Conselheiro Álvaro Reis Figueira 
(“Ser, dever ser e parecer”, Sub Judice, 32, julho / setembro de 2005, p. 15), a definição dos 
ilícitos disciplinares é, em Portugal como noutros países de civil law, feita através de normas 
muito amplas e vagas, fattispecies abertas, de conteúdo assaz impreciso. É assim que, no que 
respeita aos magistrados judiciais, o artigo 82 do EMJ dispõe que“[c]onstituem infração 
disciplinar os factos, ainda que meramente culposos, praticados pelos magistrados judiciais, 
com violação dos deveres profissionais, e os atos ou omissões da sua vida pública ou que nela 
se repercutam, incompatíveis com a dignidade indispensável ao exercício das suas funções.” 

A justificar esta opção invoca-se que a criação de verdadeiros tipos implicaria o sacrifício 
da “igualdade e da justiça” ao deixar de fora muitas condutas disciplinarmente relevantes, 
legitimando comportamentos não mencionados, e que o peso que reveste no direito 
disciplinar a “necessidade de salvaguardar o prestígio e dignidade dos serviços” não se coaduna 
com a criação de “tipos de infração rígidos ou mesmo suficientemente definidos”, muito 
embora se defenda, para as situações mais sérias, em especial as que importam a aplicação 
de sanções disciplinares expulsivas, uma maior precisão na fixação das condutas 
correspondentes. A propósito, vide Manuel Leal-Henriques, Procedimento Disciplinar, 2.ª ed., 
Lisboa: Rei dos Livros, 1989, p. 187; a Deliberação do Permanente deste CSM de 9.11.2004, 
Sub Judicie, 32, julho / setembro de 2005, p. 132; os Acs. do TC n.º 384/83, de 15.03, e n.º 
91/01, de 13.03, disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt. É de notar que no Ac. do TC 
n.º 666/94 (DR, II série, de 24.02.19995) foi escrito que a regra da tipicidade das infrações, 
corolário do princípio da legalidade, consagrado no artigo 29/1 da Constituição da República, 
só vale, qua tale, no domínio do direito penal, pois que, nos demais ramos do direito público 
sancionatório – maxime, no domínio do direito disciplinar – as exigências da tipicidade 
fazem-se sentir em menor grau: as infrações não têm aí que ser inteiramente tipificadas. No 
Ac. do STJ de 31.03.2004 (processo n.º 03A1891, disponível em www.dgsi.pt), a propósito do 
artigo 82 do EMJ, acrescentou-se que a norma “não é imprecisa, ao ponto de violar os 
princípios da legalidade e da tipicidade, na medida em que os elementos objetivos do tipo estão 
suficientemente previstos.” 
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Com efeito, a norma alude a atos violadores dos deveres profissionais dos magistrados 
judiciais, os quais estão elencados no próprio EMJ e, por remissão do seu artigo 131, no 
“Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local” 
– que, ao tempo dos factos, estava plasmado no já referido EDTEFP, e, atualmente, na Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20.06 – e 
a atos ou omissões da vida pública ou que nela se repercutam, incompatíveis com a dignidade 
indispensável ao exercício da função. 

O preceito não tem de proceder a uma enumeração dos deveres profissionais a que se refere, 
pois são todos os previstos na lei. Também não tem de dizer a que atos ou omissões 
incompatíveis com a dignidade se reporta, pois são todos os que violem o bem jurídico que se 
quis proteger. Daí que o TC, no Ac. n.º 481/01 (DR, II série, de 25.01.2002), tenha decidido não 
julgar inconstitucional a norma contida na 2.ª parte, do aludido artigo 82, com fundamento 
em que neste preceito “existem claros parâmetros a respeitar, aquando da aplicação de uma 
pena disciplinar, e que é notória a sua objetividade. Ainda que seja necessário preencher 
conceitos indeterminados, como vida pública ou dignidade indispensável ao exercício da 
função de magistrado, a verdade é que são esses e não outros quaisquer conceitos 
indeterminados a preencher." 

Deste modo, podemos dizer que a infração disciplinar consiste no concreto desrespeito, por 
ação ou omissão, de um dever (geral ou especial) atribuível à função exercida e pressupõe 
uma conduta voluntária e censurável, seja a título de dolo ou de negligência.  

*** 

2.1.2. De entre os deveres profissionais dos magistrados judiciais avultam o dever de 
prossecução do interesse público, de zelo e de obediência. 

Tais deveres estavam definidos no artigo 3/1 e 2, a) e e), 3 e 7 do EDTEFP em termos 
semelhantes aos que agora constam do artigo 73/2, 3, 7 e 8 da LGTFP. 

*** 

2.1.2.1. Segundo o artigo 3.º/7 do EDTEFP (= artigo 73/7 da LGTFP), o dever de zelo “consiste 
em conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e as ordens e instruções dos 
superiores hierárquicos, bem como exercer as funções de acordo com os objetivos que tenham 
sido fixados e utilizando as competências que tenham sido consideradas adequadas.” 

Para Enrico Gragnoli (“Rapporto di Lavoro Pubblico e Inquadramento Professionale”, 
Departimento di Discipline Giuridiche dell’Economia e dell’Azienda, Nuova Série, n.º 1, Cedam, 
1992, p. 152) configura o “parâmetro de avaliação objetiva do exato cumprimento, (...) à luz 
do interesse público, das exigências da atividade administrativa e (...) da função autónoma, 
mas que lhe é estritamente conexa, da organização do trabalho”, o que abre para uma 
conceção do dever de zelo segundo a qual ao trabalhador é devido que corresponda em geral 
às exigências funcionais e organizacionais da Administração Pública empregadora.” 

Lopes Navarro (Funcionários Públicos, Lisboa, 1940, p. 130) fala numa dupla natureza do 
dever de zelo: subjetiva, que postula o cumprimento das “obrigações que [os trabalhadores] 
contraíram em consequência do vínculo jurídico que os liga” ao empregador; e objetiva, que 
se prende com o facto de desempenharem “uma missão social notável, pois deles depende o 
bom funcionamento dos serviços públicos, a eficaz interpretação e execução de todas as 
reformas, de todos os aperfeiçoamentos.” “[J]á por estes motivos, já pelas obrigações que 
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contraíram em consequência do vínculo jurídico que os liga ao [empregador] (...), exige-se-lhes 
um trabalho perseverante, contínuo e metódico, traduzido em zelo na prática dos serviços que 
lhe estão confiados.” 

No que aos magistrados judiciais concerne, Quirino Soares (“Cinco estórias exemplares”, Sub 
Judice, n.º 32, 2005, julho-setembro, p. 55) refere que uma das formas mais extremas e 
necessariamente com certa expressão de continuidade de violação do dever de zelo é a 
insuficiência profissional. Esta compreende, segundo nos parece, tanto a falta de “saber fazer” 
como a “falta de rendimento” face à normal ou média produtividade de um magistrado judicial 
da mesma categoria.  

*** 

2.1.2.2. O dever de prossecução do interesse público, enunciado no art. 3.º/3 do EDTEFP (= 
art. 73/3 da LGTFP) mais não é que um dever genérico que se refrata pelos demais deveres, 
tanto gerais quanto especiais, que recaem sobre os magistrados judiciais. 

É fácil explicar esta ideia: é indiscutível que a administração da justiça é uma das tarefas 
essenciais do Estado. Consiste, grosso modo, na decisão, com força cogente, de conflitos de 
interesse em que estão em causa aspetos relativos à honra, à fazenda ou à liberdade dos 
cidadãos e, não sendo o Estado dotado de um organismo físico-psíquico, é necessariamente 
exercida através de pessoas físicas, que são as titulares dos órgãos do Estado tribunais. 
Pressuposto da aceitação da atividade de tais pessoas físicas pelos  destinatários dela é, por 
um lado, que estes reconheçam àqueles uma superioridade ética e, pelo outro, que os atos 
devidos são praticados e assumem eficácia. A exigência da superioridade ética advém da 
consideração de quem quem decide sobre aspetos relevantes da vida de outros tem de estar 
em posição de o fazer; a exigência de eficácia, advém da própria razão de existir o Poder 
Judicial: a necessidade de resolver conflitos de interesse, enquanto instrumento e condição 
necessária da paz social.  

*** 

2.1.2.2.1. Decisivo para aferir do rendimento – ou da falta dele – de um magistrado judicial 
é o tempo de resposta por parte do mesmo ao serviço que tem a seu cargo. 

Sabemos que o legislador define prazos para a prática dos atos processuais por parte dos 
magistrados judiciais, como sabemos que tais prazos revestem uma natureza meramente 
ordenadora. 

Simplesmente, na medida em que a consagração desses prazos, que determinam a cadência 
dos atos processuais, visa assegurar que a resposta judicial é dada em prazo razoável, o que 
constitui uma das dimensões do direito de acesso à justiça, como direito efetivo de acesso à 
jurisdição (artigo 20 da Constituição da República), os mesmos não estão sujeitos “ao livre 
alvedrio do juiz” nem a sua inobservância constituiu “coisa menor sujeita a uma margem 
atrabiliária de discricionariedade”, para citarmos as judiciosas considerações feitas no Ac. da 
Secção de Contencioso do STJ de 16.12.2014, proferido no processo n.º 49/14.6YFLSB e 
disponível em www.dgsi.pt. 

Ao interesse do particular na obtenção de uma resposta pronta à pretensão que deduz ou 
em não ver excessivamente prolongada uma situação de indefinição – afirmação que tem 
sido feita quanto ao arguido em processo penal (cf. Jacques Vélu / Rusen Ergec, La convention 
Européene des Droits de l'Homme, Bruxelles: Bruylant, 1990, p. 438) – soma-se o interesse do 
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Estado em definir, com a máxima prontidão, os conflitos sociais que surgem e de, por essa 
via, credibilizar o sistema de administração da justiça que, em regra, é seu monopólio. Na 
senda do que escrevemos no ponto anterior, acrescentamos que a resolução em tempo útil 
de um processo judicial é, nesta perspetiva, um sinal da vitalidade do Estado de Direito e um 
fator de confiança dos cidadãos. 

Sabemos que a duração de um processo judicial depende de inúmeras circunstâncias, como 
sejam o número e a complexidade das questões de facto e de direito que nele se colocam, a 
quantidade das provas a produzir, ou a contribuição das partes ou sujeitos processuais. Mas 
depende também do modo como os titulares dos órgãos do Estado, designadamente os 
tribunais e os juízes seus titulares, atuam – mais concretamente se praticam, com 
tempestividade, os atos previstos para cada fase processual, como lhes é imposto pelos 
deveres de zelo e de atuação no sentido de criar no público confiança na administração da 
justiça a que, nos termos sobreditos, estão estatutariamente obrigados. 

Nesta medida, sufragamos, data venia, a afirmação feita no já citado Ac. da Secção de 
Contencioso do STJ de 16.12.2014 no sentido de que se é certo que o atraso na decisão, 
implicando sempre uma patologia na condução do processo, não significa necessariamente 
um comportamento censurável e, bem pelo contrário, pode refletir uma maior complexidade 
no processo, ou vicissitudes de natureza pessoal ou profissional, não ultrapassáveis por outra 
forma, que afastam qualquer consideração sobre a violação duma violação do dever de zelo 
ou a diligência exigida, não o é menos que situação diametralmente oposta é a existência 
sucessiva duma situação de desrespeito dos prazos para a decisão, prefigurando, não uma 
prática esporádica e pontual, mas uma forma constante de estar e agir profissional que assim 
se configura como violadora daqueles deveres. Aqui encontra-se uma situação objetiva que 
indica claramente um desrespeito por regras processuais que, por seu turno, alimentam a 
conclusão de que os critérios adequados para definirem a produtividade foram infringidos. 

*** 

2.1.2.2.2. No caso presente apurou-se que, no período temporal abrangido pela última 
inspeção extraordinária, o Arguido manteve sem decisão, por períodos de tempo superiores 
ao legalmente fixado para a prolação da sentença, um número significativo de processos. 

Merecem ainda destaque as situações assinaladas supra nos quadros VII e VIII, em que o 
Arguido adotou o procedimento da chamada “leitura das sentenças por apontamento”, não as 
redigindo nem depositando nos termos legalmente prescritos. 

O nosso Código de processual penal estabelece que as sentenças proferidas oralmente são 
consignadas em auto (artigo 96/4) e, assim não sendo, a elaboração e leitura da sentença 
deverão ter lugar em ato seguido ao encerramento da discussão e apenas em casos de especial 
complexidade pode ser elaborada e lida posteriormente, mas sempre nos 10 dias seguintes 
(artigos 365, 372 e 373). Após a leitura da sentença procede-se ao seu depósito imediato na 
secretaria, momento a partir do qual os intervenientes processuais a ela podem ter acesso e 
obter cópia da mesma (artigos 372/5 e 373/2). 

Tem sido frequentes vezes assinalado que a inobservância deste dever de depósito imediato 
da sentença coloca em causa os direitos dos sujeitos processuais e é uma causa de 
desprestígio para o tribunais e respetivos titulares. 

A propósito, respigamos a Deliberação tomada pelo Plenário do CSM no processo n.º 
329/2010:  
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“Estabelece o artigo 96.º, n.º 4, CPP, que as sentenças proferidas oralmente são consignadas 
no auto. Por seu turno, nos termos dos artigos 365.º e 372.º, do CPP, a elaboração e leitura da 
sentença, deverá ter lugar em ato. seguido ao encerramento da discussão e apenas em casos 
de especial complexidade, permite o artigo 373.º do mesmo diploma que a sentença seja 
elaborada e lida posteriormente, mas sempre nos 10 dias seguintes. 

Por seu turno, consagram os artigos 372/5 e 373/2 do CPP que após a leitura da sentença se 
procede ao seu depósito na secretaria, sendo a partir deste que os intervenientes processuais a 
ela podem ter acesso e obter cópia da mesma. 

Daqui resulta que a leitura das sentenças “por apontamento” não tem cobertura legal e, por 
isso, se apesar do referido, por tal se optou, deveria a Sr.ª Juiz ter tido uma especial preocupação 
e cuidado em proceder à sua elaboração no mais curto lapso de tempo, até porque só então 
poderia ser depositada. 

Da elaboração da sentença, seja ela por transcrição na ata ou pelo punho do juiz, depende o 
exercício de diversos direitos processuais, nomeadamente o de recorrer. 

A leitura de sentenças por apontamento configura uma prática que o Conselho Superior da 
Magistratura vem repudiando com veemência, por potenciar prejuízos de ordem processual e 
para o prestígio dos tribunais, o que a Sra. Juiz não ignorava ou não devia ignorar, pois foi 
objeto de uma deliberação do CSM de 2001, reiterada através da Circular n.º 40/2006.”. 

Por outro lado, a retenção de vários processos para correção das sentenças anteriormente 
lidas, durante vários meses, não deixa de se equiparar, para os efeitos relevantes, à leitura de 
sentenças “por apontamento”.  

Na realidade, do ponto de visto dos sujeitos processuais e do funcionamento dos serviços do 
Tribunal, é indiferente que a sentença já esteja total ou parcialmente escrita, mas ainda não 
depositada, porque se encontra nas mãos do Juiz que a proferiu para correções, ou que a 
sentença não esteja escrita.  

Em qualquer dos casos, não pode ser depositada, não pode ser cumprida, a eventual 
condenação criminal e/ou cível nela insertas não podem ser executadas, os sujeitos processuais 
que dela queiram recorrer não têm acesso ao documento escrito para poderem conferir a sua 
fundamentação e motivar o recurso, nem, finalmente, o prazo de recurso se inicia. 

Acresce que, por força da ausência de trânsito em julgado da sentença, o prazo que continua 
em curso é o da prescrição do procedimento criminal, contribuindo a ausência de depósito da 
sentença de forma importante para o agravamento do risco de tal prescrição vir a ocorrer. 

Tudo isto contribui para a criação de má imagem para a administração da Justiça, de desleixo 
e negligência dos serviços, tanto mais quando se está perante várias situações (e não um ou 
outro caso isolado), bem como, por outro lado, perante largo intervalo de tempo que mediou 
entre a leitura da sentença e o seu depósito. 

Seja como for, não há volume de serviço que possa justificar atrasos nos depósitos das 
sentenças. Nada tem que ver uma coisa com a outra. O que o volume de serviço pode justificar 
é a marcação de julgamentos em prazo mais dilatado do que seria desejável, mas a partir do 
momento em que se marcam, bem como a respetiva leitura da sentença, há que escrever as 
sentenças, lê-las, e depositá-las em ato. seguido a essa leitura.” 
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Por identidade de razões, a retenção de vários processos para correção de sentenças 
anteriormente publicitadas não deixa de se equiparar, para efeitos disciplinares, à leitura de 
sentenças por apontamento.  

Não pode ser outro o entendimento porque, conforme se assinala na deliberação deste 
Plenário de 27 de maio de 2014, no PD 289/2013, os sujeitos processuais e o funcionamento 
dos serviços do tribunal são negativamente afetados com essa conduta pela circunstância de 
a sentença se não encontrar depositada e disponível para consulta, sendo indiferente que 
esteja total ou parcialmente escrita e ainda não depositada, por continuar na 
indisponibilidade formal dos sujeitos processuais. A omissão do seu depósito inviabiliza o 
recurso, o seu trânsito e o seu cumprimento ou execução e potencia o agravamento do risco 
de prescrição, tudo a enformar um conjunto de fatores que cria uma imagem de desleixo e 
negligência dos serviços, em suma, uma má imagem na administração da justiça.  

Os atrasos na prolação das sentenças e pela forma processualmente correta, que no caso 
concreto são muito significativos, têm sempre como consequência o desprestígio dos tribunais 
enquanto órgãos de soberania vocacionados para a administração da justiça. 

Não encontra, por outro lado, qualquer justificação, nomeadamente nas concretas 
condições de trabalho que o Arguido teve que enfrentar, num parâmetro de atuação regular 
das funções inerentes a um Juiz de Direito, a ausência de prolação de sentenças por períodos 
tão dilatados, o que é também um indicador de inaptidão profissional. Aliás, frise-se, na senda 
da conclusão a que se chegou no procedimento de avaliação que culminou com a atribuição 
da classificação de Medíocre, que a produtividade do Arguido, ao longo da respetiva carreira, 
tem sido absolutamente insuficiente. 

Daqui concluímos que os factos apurados evidenciam ter o Arguido cometido infração 
disciplinar por violação do dever de zelo e de prossecução do interesse público, sendo-lhe tal 
infração disciplinar imputável a título de grave desinteresse pelo cumprimento dos seus 
deveres profissionais, não se vislumbrando quaisquer circunstâncias justificativas da sua 
conduta – o que equivale ao afirmar da ilicitude –, e, muito menos, circunstâncias, endógenas 
ou exógenas, que permitam formular um juízo no sentido da inexigibilidade de outro 
comportamento, estando assim preenchido o necessário pressuposto da culpa.21 

                                                             
21 A culpa é um pressuposto inafastável da responsabilidade disciplinar, um elemento integrativo da noção 

de infração disciplinar. Independentemente da previsão legal, a exigência da culpa, de censurabilidade ética 
individual do trabalhador, é uma decorrência do caráter sancionatório, punitivo, dessa responsabilidade. São 
corolários do princípio a exclusão da responsabilidade objetiva e a não qualificação das infrações atendendo 
só ao resultado (María José Falcón y Tella / Fernando Falcón y Tella, Fundamento y Finalidad de la Sanción: 
¿Un Derecho a Castigar?, Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 238). 

O juízo de culpa desdobra-se, para além do mais, na exigibilidade. 

A circunstância dirimente “não exigibilidade de conduta diversa” (artigo 21, d), do EDTEFP) corresponde à 
situação em que o trabalhador não pode, em face das circunstâncias, corresponder às exigências dos deveres 
e obrigações cujo cumprimento lhe é devido nos termos do vínculo laboral. O trabalhador sabe como deve 
agir, o que lhe é exigido, tem a possibilidade de o fazer, mas as circunstâncias são impeditivas de uma atuação 
conforme ao dever. Nestes termos e na falta de previsão legal de parâmetros para a sua aferição objetiva, a 
situação há de, pois, ser suficientemente convincente no sentido de permitir a conclusão de que não era 
devida, em concreto, por parte do trabalhador conduta diferente. Segundo o Ac. do STA de 21 de março de 
2006 (processo n.º 0708/03, disponível em www.dgsi.pt), “só circunstâncias de verdadeira exceção permitirão 
reconduzir a conduta à não exigibilidade de outra.” 
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*** 

2.1.2.3. Quanto à violação do dever de obediência, como nota o Exmo. Sr. Inspetor Judicial, 
podemos retirar dos factos supra descritos que o Arguido foi por várias vezes notificado pelo 
CSM para prestar informações sobre o estado do processo n.º 76/10.2ELSB. Não o fez, apesar 
de saber que a isso estava obrigado. 

Por outro lado, o Arguido foi notificado da deliberação do Permanente de 20 de maio de 
2014, no sentido de dever elaborar todas as sentenças a cuja leitura por apontamento tinha 
procedido e proferir as sentenças e decisões nos processos cíveis a cuja audiência ou diligência 
de produção de prova tinha presidido. Não procedeu desse modo, apesar de saber que a tanto 
estava obrigado. 

Com esta postura de inadimplemento o Arguido incorreu em infração disciplinar por 
violação do dever de obediência. 

A estas considerações acrescentamos que, sem prejuízo da subsistência da garantia de 
independência, os juízes estão submetidos a um dever de obediência institucional no que 
respeita ao exercício da competência constitucionalmente deferida ao CSM, a significar que 
estão vinculados às regras gestionárias emitidas pelo CSM.  

O dever de obediência, elencado entre os deveres gerais, consiste em acatar e cumprir ordens 
dos superiores hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a forma legal (artigo 3.º/ 2, f), 
e 8), do EDTEFP, vigente ao tempo dos factos).  

Transposto este dever para os magistrados judiciais, temos que o CSM não integra o 
conceito estrito de superior hierárquico mas, sendo o órgão superior de gestão e disciplina da 
magistratura judicial, está legitimado a dar orientações genéricas em termos de gestão e 
organização do serviço dos tribunais – e apenas nestas –, as quais têm de ser, muito 
naturalmente, acatadas pelo juízes. 

Neste sentido, a omissão de resposta aos pedidos de informação sobre o estado de um 
processo expedidos pelo CSM no exercício das suas competências de gestão, configura uma 
violação do dever de obediência, porque, sem prejuízo da manutenção da garantia de 
independência, os juízes estão submetidos a um dever de obediência institucional em tudo o 
que se prende com o exercício das competências constitucionalmente deferidas àquele órgão. 

*** 

2.1.3. Aqui chegados, podemos concluir que o Arguido incorreu na prática de uma infração 
aos mencionados deveres de zelo e de prossecução de interesse público e duas infrações 
disciplinares ao dever de obediência. 

De notar que a execução daquela primeira infração prolongou-se ao longo de todo o período 
de exercício do Arguido que foi objeto da inspeção extraordinária. Não estamos perante uma 
pluralidade de condutas do Arguido, mas por uma conduta única, que compreendeu a prática 
de vários atos que, não obstante poderem ser atomizados e assumirem, cada um deles 
individualmente considerado, relevância disciplinar, compõem um conjunto homogéneo, 
suscetível de indicar a prática de uma infração disciplinar que assume relevância própria. 

Esta infração, que podemos definir como infração de execução continuada ou infração 
prolongada, não se confunde com a infração disciplinar continuada, tributária da figura do 
crime continuado, entendida como aquela que pressupõe uma pluralidade de condutas que 
se sucedem no tempo, que de per si constituem infrações disciplinares, e a existência de um 
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circunstancialismo propiciador da respetiva repetição e diminuidor da culpa do agente face à 
que resultaria da sua consideração isolada.  

A infração continuada e a infração de execução continuada, tendo de comum a ideia de 
unidade valorativa, distinguem-se pelo facto de a 1.ª consubstanciar uma situação de unidade 
(valorativa) na pluralidade de infrações e a segunda uma situação de unidade valorativa 
correspondente a uma infração, sendo aparente a pluralidade que exista. Por outro lado, 
atenta a tipologia aberta e a inexigibilidade em geral de um específico grau de culpa, não há 
lugar para a predeterminação valorativo-punitiva que pressupõe a infração continuada. Esta 
distinção melhor se compreende se partirmos de um exemplo: a do magistrado judicial que, 
em infração ao dever de exclusividade (cf. artigo 13/1 do EMJ), exerce outra atividade 
profissional remunerada. Pode fazê-lo por uma só vez (v. g., ao elaborar um parecer jurídico) 
e repeti-lo mais tarde, dentro de um circunstancialismo exógeno que diminua 
consideravelmente o juízo de censura, ou de forma permanente (ao elaborar, de forma 
habitual e reiterada, pareceres jurídicos). Nesta última hipótese não está em causa uma 
pluralidade de condutas do agente, mas uma conduta única que se prolonga no tempo ou 
compreende a prática de vários atos, cada um deles dotado de sentido próprio, que compõem 
um conjunto homogéneo. Singularizados, assumem relevância disciplinar autónoma. No seu 
conjunto, configuram uma outra infração – a dita infração de execução continuada. 

Esta figura é acolhida pela jurisprudência, do que são exemplo os Acs. da Secção de 
Contencioso do STJ de 8.05.2012 (processo n.º  114/11.1YFLSB), 5.06.2012 (processo n.º 
112/11.5YFLSB) e 18.10.2013 (processo n.º 125/11.7YFLSB), designadamente para efeitos de 
definição do termo a quo do prazo de prescrição do direito de instaurar procedimento 
disciplinar. Com arrimo na norma do artigo 119/2, a), do Código Penal tem-se entendido que 
esse termo coincide com a cessação do estado antijurídico. 

Também a doutrina a tem admitido, destacando António Esteves Firmiano Rato (Do Processo 
Disciplinar, DJAP, Vol. VI, Lisboa, 1994, p. 543) que, por vezes, numa conduta composta de 
elementos vários, ocorridos num período prolongado de tempo, mais do que várias infrações 
autonomizáveis, unificadas em determinado contexto, emerge uma só conduta integradora 
duma só infração.  

Ivone Cacciavillani, citado por Ana Fernanda Neves (O Direito Disciplinar da Função Pública, 
II, Lisboa: FDUL, 2007, p. 180), entende que a “função institucional do direito disciplinar exclui 
a perspetiva da continuação entre vários atos ou episódios ilícitos”, porque aquela visa a tutela 
da Administração, para uma melhor tutela do serviço. Não quer isto dizer que a administração 
deva ou possa instaurar, perante factos “objetivamente ou subjetivamente conexos” vários 
procedimentos disciplinares. “A reiteração da infração pode ser valorada de formas diferentes 
no quadro do interesse da Administração lesada: pode importar a subsunção a uma infração 
mais grave; pode revelar-se desprovida de relevância jurídica (…) por se tratar de 
comportamentos generalizados, assente ou não que correspondam a praxis administrativas.” 

*** 

2.2.1, O elenco das penas aplicáveis aos magistrados judiciais pela prática de infrações 
disciplinares consta do artigo 85/1 do EMJ: advertência, multa, transferência, suspensão de 
exercício, inatividade, aposentação compulsiva e demissão. 

A pena de advertência consiste, segundo o artigo 86, em mero reparo pela irregularidade 
praticada ou em repreensão destinada a prevenir o magistrado de que a ação ou omissão é 
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de molde a causar perturbação no exercício das funções ou de nele se repercutir de forma 
incompatível com a dignidade que lhe é exigível. É aplicável a faltas leves que não devam 
passar sem reparo (artigo 91). 

A pena de multa é fixada em dias, no mínimo de 5 e no máximo de 90 (artigo 87). É aplicável 
a casos de negligência ou desinteresse pelo cumprimento dos deveres do cargo (artigo 92). 

A pena de transferência consiste na colocação do magistrado em cargo da mesma categoria 
fora da área de jurisdição do tribunal ou serviço em que anteriormente exercia funções (artigo 
88). É aplicável a infrações que impliquem a quebra do prestígio exigível ao magistrado para 
que possa manter-se no meio em que exerce funções (artigo 93). 

As penas de suspensão de exercício e de inatividade consistem no afastamento completo 
do serviço durante o período da pena. A primeira pode ser de vinte a duzentos e quarenta dias 
e a segunda não pode ser inferior a um ano nem superior a dois (artigo 89). São aplicáveis 
nos casos de negligência grave ou de grave desinteresse pelo cumprimento dos deveres 
profissionais ou quando o magistrado for condenado em pena de prisão, salvo se a 
condenação aplicar pena de demissão (artigo 94). 

A pena de aposentação compulsiva consiste na imposição da aposentação e a de demissão 
no afastamento definitivo do magistrado, com cessação de todos os vínculos com a função 
(artigo 90). São aplicáveis quando o magistrado: a) Revele definitiva incapacidade de 
adaptação às exigências da função; b) Revele falta de honestidade ou tenha conduta imoral 
ou desonrosa; c) Revele inaptidão profissional; d) Tenha sido condenado por crime praticado 
com flagrante e grave abuso da função ou com manifesta e grave violação dos deveres a ela 
inerentes (artigo 95). 

Do enunciado legal, recortante de tipos de infração disciplinar, verifica-se que são puníveis, 
respetivamente, com as sanções de advertência, multa, transferência, suspensão, inatividade 
e aposentação compulsiva e demissão, as faltas leves de serviço, os casos de negligência e má 
compreensão dos deveres funcionais, os casos de negligência grave ou de grave desinteresse 
pelo cumprimento de deveres profissionais, os casos de procedimento que atente gravemente 
contra a dignidade e prestígio do funcionário ou agente da função e as infrações que 
inviabilizarem a manutenção da relação funcional.  

*** 

2.2.2. As infrações disciplinares, apesar de não definidas, em regra, pelo legislador com 
precisão, não se confundem. A qualificação jurídica da conduta infratora, implicando embora, 
frequentemente, a interpretação e aplicação de conceitos vagos ou com elevado grau de 
indeterminação, é determinada e, portanto, limitada, pelos factos e pela identidade jurídica 
de cada infração.    

Apurada a infração praticada, obtém-se a sanção abstratamente aplicável, a que lhe 
corresponde na respetiva definição normativa.  

A lei define nexos entre infrações e sanções aplicáveis, pelo que não pode ser aplicada 
qualquer uma das penas previstas, arbitrariamente, em qualquer caso e por qualquer infração, 
mas só as penas que estejam em correlação com os vários tipos de faltas que a lei enumera. 

A sanção disciplinar está adstrita à qualificação jurídica da conduta infrator. Não existe 
fungibilidade entre sanções. Mais do que um indicador da gravidade da ilicitude, a considerar 
na aplicação em concreto da pena, corresponde à adequação da sanção à ilicitude. Trata-se 
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de uma premissa punitiva, um dado objetivo, um limite inultrapassável na individualização da 
sanção concreta. 

Um outro limite é dado pelo grau de culpa. O princípio da culpa, em sede de determinação 
e medida da sanção disciplinar, postula uma relação de equilíbrio entre a gravidade da 
imputação subjetiva da conduta e a intensidade da reação disciplinar. 

Dentro destes dois parâmetros, a sanção concreta será aferida pela ponderação das 
circunstâncias que agravam ou atenuam a conduta do agente, da sua categoria profissional, 
natureza das funções exercidas, do seu comportamento anterior e posterior à prática dos 
factos. Neste sentido, dispõe o artigo 96 do EMJ que “ [n]a determinação da medida da pena 
atende-se à gravidade do facto, à culpa do agente, à sua personalidade e às circunstâncias que 
deponham a seu favor ou contra ele.” 

A conduta global do agente – da conduta contemporânea, anterior e posterior à prática dos 
factos – é um dos critérios de ponderação na tomada da decisão final do procedimento 
disciplinar. Pode relevar como critério de determinação da “medida e graduação” da sanção, 
como circunstância agravante ou como circunstância atenuante e como elemento de 
ponderação da decisão de suspensão da sanção. O elemento determinante do juízo punitivo 
é a consideração da ilicitude disciplinar (leve ou não acentuada) dos factos sopesada com o 
conjunto de todos os demais critérios decisórios enunciados. 

A personalidade é outro fator de graduação, seja geral, seja como específica circunstância 
atenuante, por exemplo, sob a forma de prestação de serviço anterior com “exemplar 
comportamento e zelo”, por período de tempo relevante, seja como circunstância agravante, 
manifestada pela prática de anterior infração. 

A gravidade da infração constitui um dos critérios de escolha concreta da sanção disciplinar 
e da sua medida. É determinada pelo tipo de infração disciplinar cometido, a qual, no entanto, 
é qualificada (agravada e atenuada) por determinadas circunstâncias, todas aquelas que a 
contextualizam e caracterizam e que a lei, nalguns casos, qualifica expressamente como 
depondo a favor ou contra o Arguido, por acentuarem ou atenuarem a gravidade da infração. 
A sua enumeração legal, quanto às circunstâncias agravantes, é taxativa, porque tais 
circunstâncias depõem desfavoravelmente ao agente. Pode contrapor-se o facto de tal 
rigidificar o juízo disciplinar quando o mesmo não se verifica no domínio criminal. Constituem 
um limite ao poder punitivo do empregador público, ao qual a lei confere um significativo 
espaço de apreciação e decisão. Interferem na determinação concreta da sanção no quadro 
de subsunção punitivo apurado, permitindo as atenuantes justificar a aplicação de sanção de 
escalão inferior, mas já não as agravantes que possa ser infligida ao trabalhador a sanção 
imediatamente mais grave. 

As circunstâncias atenuantes devem ser devidamente pesadas no conjunto infracional, 
porque, por vezes, atento o elevado grau de gravidade e censurabilidade dos factos, diluem-
se, sendo insuscetíveis de a atenuar. Assim, o STA considerou, em Ac. de 2 de junho de 2005 
(processo n.º 0332/05, disponível em www.dgsi.pt), que “uma eventual omissão na ponderação 
da circunstância atenuante da alínea a) do artigo 29 do Estatuto Disciplinar seria 
absolutamente irrelevante face à gravidade dos factos disciplinares praticados.” 

*** 

2.2.3. Prosseguimos, assim, com a definição da sanção disciplinar aplicável. 
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Começamos, por comodidade na exposição, pelas infrações ao dever de obediência. 

Estas infrações, que assumem natureza dolosa revelam, quando atomisticamente 
consideradas, desinteresse pelo cumprimento dos deveres da função e, como tal, são puníveis 
com a pena de multa (artigo 92 do EMJ). 

Já a infração (de execução continuada) aos deveres de zelo e prossecução do interesse 
público evidencia uma negligência grave, atendendo, por um lado, à quantidade de situações 
de não observância dos prazos ordenadores e de adoção de práticas processualmente 
incorretas e, por outro, à dimensão temporal que cada uma delas revestiu. Trataram-se, 
ademais, de situações constantes ao longo de todo o exercício do Arguido, num quadro 
externo que nada tinha de extraordinário ou particularmente exigente, ao ponto de podermos 
dizer que as situações de cumprimento dos  prazos e de adoção do rito processual adequado, 
que deviam corresponder à regra, tendencialmente sem exceção, raramente ocorreram. 

*** 

2.2.3.1. Mas a questão fundamental é, indubitavelmente, a de saber se tal infração, pela sua 
dimensão e constância, revela uma “definitiva incapacidade de adaptação” do Arguido às 
“exigências da função” de juiz de direito e uma “inaptidão” para o exercício do cargo. 

Estamos aqui perante conceitos indeterminados. Tal não significa ausência de critérios de 
decisão e, muito menos, de sindicabilidade judicial desses critérios. Significa apenas que a lei 
confere ao órgão com competência disciplinar uma certa margem de manobra no 
preenchimento desses critérios, precisamente porque reconhece que é impossível elencar 
exaustivamente os comportamentos suscetíveis de os revelarem. 

Quid inde? 

A atribuição da classificação de Medíocre constitui um forte indício de que o magistrado 
judicial ao qual é atribuída revela “inaptidão” para o exercício da função. Só assim se se 
compreende que importe, ipso facto, a suspensão de funções e a instauração de inquérito 
(artigo 34/2 do EMJ). 

O juízo de valor expresso na decisão sobre a definitiva incapacidade de adaptação às 
exigências da função e inaptidão profissional22 tem de ser atual, conforme tem entendido o 
STJ (cf. Ac. de 6.05.2008, processo n.º 3766/07, e Ac. de 11.12.2012, processo n.º 
61/12.0YFLSB), no sentido de que não é pertinente repristinar fases históricas e ultrapassadas 
da prestação profissional do magistrado judicial, situadas no passado, destacando-as e 
cindindo-as de uma avaliação global, integrada e atualIsta da sua capacidade e aptidão para 
continuar a exercer a profissão. 

                                                             
22 Os conceitos indeterminados de incapacidade de adaptação às exigências da função e de inaptidão para 

o exercício da função a que se reportam as alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 95 do EMJ, embora tenham algum 
âmbito de abrangência comum, são formal e estruturalmente distintos.  

Grosso modo, é apto para o exercício da função judicial quem tenha a necessária habilitação, incluindo 
conhecimentos apropriados, capacidade técnica e condições físicas e psíquicas para o efeito; é, por seu turno, 
incapaz de se adaptar às exigências da função quem não tiver bom senso, assiduidade, produtividade razoável, 
capacidade de decisão, celeridade ou método (artigo 13 do RIJ); assim, os conceitos de inaptidão profissional 
e de incapacidade de adaptação às exigências da função não são absolutamente autónomos, certo que têm 
pontos comuns de concretização. 
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Por outro lado, o preenchimento dos aludidos conceitos tem de enquadrar não só a 
gravidade objetiva dos comportamentos passados violadores da relação funcional, mas deve 
ainda ponderar, em jeito de prognose, os efeitos dessa atuação no exercício hipotético e 
futuro da tarefa jurisdicional em termos de definir se o juiz de direito possui as condições 
indispensáveis para o exercício do cargo. Donde, no mínimo, no desenvolvimento posterior do 
seu múnus, nessa avaliação prospetiva, a aferição realizada deve antever que o desempenho 
funcional conseguirá atingir o patamar do satisfatório. Caso essa avaliação seja negativa, o 
vínculo profissional deve cessar, pois, então, será incontestável que o magistrado visado pela 
aplicação da notação de medíocre revela uma incapacidade definitiva de adaptação às 
exigências da função. 

Na praxis deste Conselho Superior da Magistratura, confirmada por arestos da Secção de 
Contencioso do STJ (cf., inter alia, o Ac. de 14.12.2006, processo n.º  3218/06), tem sido 
entendido que é incapaz de se adaptar às exigências da função quem não tiver bom senso, 
assiduidade, produtividade razoável, capacidade de decisão, celeridade ou método, conforme 
se extrai do disposto no artigo 13/3 do Regulamento das Inspeções Judiciais. 

Relativamente aos atrasos, já escrevemos que a tutela do direito à obtenção da decisão em 
prazo razoável tem consagração constitucional e busca a sua fonte no artigo 6.º da Convenção 
Europeia para Proteção dos Direitos do Homem. 

A prontidão na administração da justiça é fundamental para que o direito à tutela judicial 
tenha efetiva realização e o acesso aos tribunais também se concretiza através do direito a 
uma decisão judicial sem dilações indevidas. 

Ao deixar acumular o serviço e ao não responder em tempo razoável aos feitos judiciários 
colocados sob sua apreciação, o Arguido desrespeitou frontalmente os seus deveres 
funcionais, violando diretamente, com a sua permanente inércia e incapacidade de resposta, 
os direitos e as expectativas dos cidadãos e dos demais utentes da justiça na obtenção de 
uma proteção jurídica eficaz e temporalmente adequada. 

No campo da celeridade e tempo de resposta, apesar de não existir uma densificação 
estatutária do conceito de atraso relevante, é inequívoco que, numa dimensão casuística, que 
está escorada na prática constante deste órgão e na jurisprudência aplicável ao caso, a 
prestação profissional esteve muito distante de observar as regras funcionais legalmente 
impostas. 

Aqui, face ao volume de serviço que lhe estava distribuído, o Arguido teria de ter aptidão e 
competências para adequar a sua capacidade de resposta às exigências de serviço. Ao omitir 
a diligência que lhe era devida no conjunto da sua atuação profissional, nos termos supra 
descritos, o Arguido revelou notória incapacidade para o exercício da função de julgar. 

Essa incapacidade foi evidenciada num quadro de serviço que nada tinha de extraordinário. 
Na sua génese não estiveram quaisquer circunstâncias pontuais, endógenas ou exógenas ao 
Arguido, suscetíveis de a provocarem. Os factos que a substanciam prolongaram-se, de forma 
persistente e contínua, ao longo de todo o período objeto da inspeção extraordinário e, há 
que dizê-lo, de toda a carreira do Arguido.23 

                                                             
23 A análise do relatório da 1.ª inspeção já o indicia, surgindo-nos, à luz dos dados ali contidos, a classificação 

de suficiente então atribuída como lisonjeira, o que se compreende posto estar em causa o exercício funcional 
correspondente ao primeiro ano da carreira do arguido. 
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Se é certo que o Arguido revelou suficiente preparação ao nível técnico-jurídico, não o é 
menos que a função que está em causa – a de magistrado judicial – não se resume a isso. O 
magistrado judicial não é apenas e só um técnico do Direito, mas sim alguém a quem 
constitucionalmente é cometida a tarefa de administrar Justiça. Sem produzir, sem decidir 
em prazo razoável, um magistrado judicial não administra justiça, não realiza a função para 
a qual existe (cf. artigos 20/4 da Constituição da República e 6.º/1 da CEPDH. 

Para além dos atrasos no despacho dos processos, são referenciadas outras vicissitudes 
graves no domínio da organização do serviço, que têm comprometido, de forma séria, o 
desempenho do Arguido no domínio da produtividade, ao ponto de podermos dizer que todos 
os tribunais em que ele foi colocado sofreram acumulações de serviço inaceitáveis, que 
demandaram a intervenção corretora dos órgãos de gestão para que fosse minimizado um 
cenário de descalabro. Essa intervenção teve de ser sempre no sentido da disponibilização de 
meios que, se o Arguido tivesse cumprido o mínimo que era exigível, poderiam ter sido 
canalizados para outras situações que deles careciam. 

Os factos adquiridos demonstram ainda a incapacidade para, perante a insuficiência da 
resposta, estabelecer prioridades no tratamento dos processos. Podemos dizer que, grosso 
modo, todos estavam condenados a um destino comum, uma vez conclusos ao Arguido: 
aguardarem longos invernos por que fosse proferida a sentença ou proferido o despacho 
destinado a dar andamento à instância.  

Demonstram ainda deficiências ao nível do agendamento, na prolação de sentenças por 
apontamento, na questão dos adiamentos e reagendamentos injustificados, na gestão dos 
atos e tempos processuais, na assinatura de atas, etc.. 

Nos quatro anos que já levava de carreira no termo ad quem do período inspetivo, num 
exercício sempre pautado pelos atrasos, acumular de processos e práticas processuais 
incorretas, o Arguido não teve a mínima capacidade de resiliência no sentido de adequar a 
sua prestação, ao nível da capacidade de trabalho, produtividade e tempestividade, às 
exigências da função. 

O exercício do Arguido nos juízos criminais de F..., com afetação à instrução criminal, não 
coloca em causa este juízo: por um lado, foi pautado, à semelhança das anteriores, por níveis 
de produtividade reduzidos; por outro, foram registados atrasos, alguns deles incompatíveis 
com a simplicidade dos atos cuja prática estava em causa e com a celeridade que carateriza 
– ou deve caraterizar – a fase da instrução.24 

E a realidade é que, durante esse exercício, continuaram por regularizar – como continuam 
no presente – inúmeras das situações verificadas em processos dos extintos Tribunais Judiciais 
das Comarcas de S... e E..., o que é de lamentar, pelo efeitos danosos que tem para a imagem 
dos tribunais e dos juízes seus titulares. E aqui não podemos deixar de vincar que num sistema, 
como é o nosso, em que os magistrados judiciais não são eleitos, mas selecionados por 

                                                             
24O simples facto de um juiz não deixar processos “por despachar” no momento da cessação de funções 

nada de relevante demonstra. Por um lado, porque não elimina os atrasos processuais que até então ocorreram; 
pelo outro, porque pode ter na sua base despachos de cariz meramente dilatório, que não significaram 
qualquer avanço dos processos, mas uma mera limpeza efémera da secretária. Pense-se, para ilustrar, na 
hipótese, seguramente exagerada, do juiz que, no último dia de exercício num qualquer tribunal, profere nas 
centenas de processos que acumulou um despacho a mandar “abrir vista” ao Ministério Público ou a convidar 
as partes a juntarem suporte informático dos respetivos articulados. 
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concurso público, baseado em provas e títulos, a confiança que a comunidade neles deposita 
é um factor essencial para conferir legitimidade à respetiva atuação na decisão, com força 
cogente, de conflitos de interesse, assim administrando a justiça “em nome do Povo.”  

Neste contexto, reafirmando-se que a incapacidade, posto que evidenciada num quadro de 
normalidade, tanto ao nível do serviço, como da situação pessoal do Arguido, e caraterizada 
pela continuidade e persistência, nos surge como estrutural, temos de discordar do juízo de 
prognose favorável que, em termos ainda assim pouco exuberantes, foi plasmado no relatório 
final. 

Estamos seguros, em face do percurso profissional pretérito do Arguido, que a manutenção 
do mesmo no exercício da função de magistrado judicial irá implicar, constantemente, a 
adoção de medidas de gestão (v.g., o destacamento de juízes auxiliares ou a afectação de 
juízes do Quadro Complementar) destinadas à regularização do serviço que por ele for sendo 
acumulando, para assim se evitarem danos para os cidadãos que recorrem aos tribunais para 
tutela dos seus direitos e, por decorrência, para o Estado, designadamente no que concerne à 
imagem social dos órgãos aos quais está constitucionalmente atribuído o monopólio do poder 
soberano de administrar a justiça em nome do Povo. O Arguido, que em quatro anos de 
exercício não conseguiu obter qualquer progresso palpável – frise-se bem que, não obstante 
o tempo já decorrido, está ainda por regularizar parte significativas das situações verificadas 
aquando do exercício no Tribunal Judicial da Comarca de S... –, constituirá sempre um 
problema para a gestão do judiciário e não, como devia acontecer, uma solução para os 
problemas com que ela em cada momento se debate. 

Em adição, as apontadas situações de violação do dever de obediência, agora consideradas 
no todo, revelam um ensimesmamento do Arguido, pouco ou nada disponível para prestar 
contas ao órgão de gestão e disciplina da magistratura judicial. 

Se ponderarmos também que não há, na atitude do Arguido, qualquer indício de 
autocensura nem o assumir de um compromisso inequívoco e consistente no sentido da 
melhoria, mais adensado fica o juízo no sentido de uma resposta afirmativa à questão que é 
objeto do processo principal. Pela caraterização que fizemos da incapacidade, não coloca 
engulho a este juízo o facto de o exercício efetivo da função por parte do Arguido não ser 
superior a quatro anos. Este período de tempo (suficiente para a frequência e conclusão de 
uma licenciatura e correspondente ao dobro da formação inicial), em que era expectável – e 
exigível – que o Arguido tivesse decidido largas centenas de processos, resolvendo assim os 
correspondentes litígios, repondo a paz social, afigura-se-nos, pelo contrário, como suficiente 
para perspectivar o futuro. Deixar passar mais tempo apenas serviria para que o Arguido – 
cujas qualidades humanas e técnicas são por nós reconhecidas e não estão aqui colocadas 
em causa – continuasse a sua senda, com todos os efeitos nefastos para a administração da 
justiça e, por decorrência, para o Estado de Direito. Levaria ainda ao diferir do que deve ser o 
resto da vida do Arguido no exercício de outra atividade profissional para a qual revele aptidão 
e capacidade. 

Tudo isto para concluir que a consideração da narrativa factual conduz, inequivocamente, 
à conclusão de que há uma intolerável falta de capacidade produtiva, de zelo profissional, de 
organização e de métodos de trabalho, que ilustram a incapacidade do Arguido de 
ajustamento e adaptação às exigências da função e uma também inequívoca visão errada das 
suas responsabilidades enquanto magistrado judicial perante a comunidade. O que molda 
também um juízo de inaptidão para o exercício da função. 
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A continuidade da prestação do Arguido nos mesmos termos, com a sua insuficiência 
crónica, e com o tipo de imagem que projeta, tanto para o exterior quanto para o interior, 
não permite considerar que haja forma de aproveitar as suas qualidades como magistrado 
judicial, mostrando-se comprometido definitivamente o interesse público prosseguido com o 
desempenho funcional, o qual apenas pode ser expurgado com a cessação da relação 
funcional.  

*** 

2.2.3.1. Aqui chegados, surge-nos a questão de saber se deve ser aplicada a pena de 
aposentação compulsiva ou a pena de demissão, que o corpo do artigo 95 coloca como 
alternativa para as situações enunciadas nas respetivas alíneas. 

Cremos que, no caso do Arguido, a opção entre as duas penas não se coloca. 

Expliquemos porquê. 

No Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 
Local, aprovado pelo DL n.º 24/84, de 16.01, diploma que estava em vigor aquando da 
elaboração do EMJ – e que, por isso, era de aplicação subsidiária em matéria disciplinar, 
atenta a remissão operada pelo artigo 131 deste diploma –, estavam previstas as duas penas 
expulvivas. A primeira era definida como a “imposição da passagem do funcionário ou agente 
à situação de aposentado” e a segunda como o “afastamento definitivo do funcionário ou 
agente do serviço, cessando o vínculo funcional.” 

Ambas pressupunham a inviabilidade da “manutenção da relação funcional”, isto é, a quebra 
da confiança de forma irrecuperável entre o empregador público e o trabalhador. 
Distinguiam-se apenas porque a demissão produzia apenas o efeito extintivo da relação 
jurídica de emprego público, ao passo que, na aposentação compulsiva, a esse efeito seguia-
se um outro – o de constituição, com a Caixa Geral de Aposentações, da relação jurídica de 
aposentado. 

A aplicação da pena de aposentação compulsiva pressupunha assim, em acrescento à da 
demissão, que o trabalhador público fosse subscritor da Caixa Geral de Aposentações – o que, 
até 1 de janeiro de 2006, sucedida, obrigatoriamente, com todos os servidores do Estado, 
institutos públicos e autarquias locais, suas federações e uniões e zonas de turismo (artigo 1.º 
do Estatuto da Aposentação, aprovado pelo DL n.º 498/72, de 9.12) – e reunisse os requisitos 
necessários para a aposentação ordinária, conforme decorria do art. 13/10 do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local. A pena de 
aposentação compulsiva só seria aplicada, conforme dispunha o art. 26/5, verificado o 
condicionalismo exigido pelo Estatuto da Aposentação, na ausência do qual seria aplicada a 
pena de demissão. 

Em conformidade, o n.º 2 do artigo 42 do Estatuto da Aposentação estabelecia, como ainda 
faz, que a aplicação da pena de aposentação compulsiva apenas podia ocorrer depois de a 
Caixa Geral de Aposentações ter informado o órgão com competência disciplinar que o 
subscritor reunia o pressuposto do tempo de serviço exigível, nos termos do artigo 37 do 
mesmo diploma, para a aposentação ordinária – mais concretamente, que tinha, pelo menos, 
cinco anos de serviço. 

A Lei n.º 60/2005, de 29.12, a pretexto da “convergência do regime de proteção social da 
função pública com o regime geral da segurança social no que respeita às condições de 
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aposentação e cálculo das pensões”, revogou o artigo 1.º do Estatuto da Aposentação (artigo 
9.º) e estabeleceu que, a partir da sua entrada em vigor, no dia 1 de janeiro de 2006, a Caixa 
Geral de Aposentações deixaria de proceder à inscrição de subscritores (artigo 1.º/1). 
Acrescentou que o pessoal que iniciasse funções a partir da referida data passaria a ser 
obrigatoriamente inscrito no regime geral da segurança social, no qual não existe o instituto 
da aposentação, mas o da reforma. 

Perante este quadro legislativo, aqueles que, como o Arguido, foram nomeados após 1 de 
janeiro de 2006, não reúnem o pressuposto para a constituição da relação jurídica de 
aposentado e, logo, não podem ser destinatários de uma pena de aposentação compulsiva. 

Não deixa, aliás, de ser sintomático que o EDTEFP, entrado em vigor no dia 1 de janeiro de 
2009 (artigo 7.º da Lei n.º 58/2008, em conjugação com o artigo 23 do Regime do Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11.09), tenha deixando 
de prever a pena de aposentação compulsiva, mantendo a de demissão (artigo 18). O que 
também sucede com a LGTFP (artigos 180, d), e 297). 

Nesta medida, afigura-se que o artigo 95 do EMJ não pode ser interpretado de forma 
estanque, que abstraia de todo o demais quadro normativo; carece, designadamente, de ser 
interpretado em conjugação com as normas citadas do Estatuto da Aposentação, apenas 
permitindo a aplicação da pena de aposentação compulsiva aos magistrados judiciais que, 
sendo subscritores da Caixa Geral de Aposentações, reúnam, no momento da sua aplicação, 
os requisitos para a aposentação ordinária, o que não é o caso do Arguido. 

*** 

2.2.3.2. O Arguido referiu, na audiência prévia a propósito da questão tratada no item 
anterior, que (i)) Os factos não permitem concluir pelo preenchimento da previsão das alíneas 
a) e c) do art. 95 do EMJ, pressuposto da aplicação de uma pena expulsiva; (ii)) No período 
compreendido entre 1 de outubro de 2003 e 7 de setembro de 2007, exerceu funções de 
“representante do Ministério Público”, o que devia ter implicado a sua inscrição na Caixa Geral 
de Aposentações, facto que apenas não ocorreu por razões que lhe são alheias; e (iii)) A pena 
de demissão está prevista para situações mais graves, seria desadequada e desproporcionada, 
para além de configurar uma infração ao princípio da igualdade, na medida em que o faria 
perder o acesso aos cuidados de saúde da ADSE e o impossibilitaria de participar em concursos 
públicos. 

Acerca do primeiro argumento, já nos pronunciámos, tendo concluído estarem verificados 
os pressupostos de aplicação de uma pena expulsiva, mais concretamente a de demissão. 

Quanto ao segundo argumento, não é esta a sede própria para tratar da questão de saber 
se os substitutos do procurador-adjunto – que o Arguido impropriamente designa de 
representantes do Ministério Público –, designados nos termos do disposto no art. 65/3 do 
Estatuto do Ministério Público, aprovado pela Lei n.º 47/86, de 15 de outubro, na redação da 
Lei n.º 60/98, de 27 de agosto, reuniam os requisitos para poderem ser inscritos na Caixa Geral 
de Aposentações. Não é esta também a sede própria para saber se o arguido devia ser 
subscritor da CGA por ter exercido tais funções entre 1 de outubro de 2003 e 7 de setembro 
de 2007 (período ainda assim inferior aos cinco anos que são exigidos para que os subscritores 
da Caixa Geral de Aposentações possam beneficiar da aposentação ordinária).25 Aqui o que 

                                                             
25 O que implicaria a contribuição para esta entidade (cf. arts. 6.º e 6.ºA do Estatuto da Aposentação).  
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releva é – e é apenas – que o Arguido não é – rectius, nunca foi – subscritor da Caixa Geral 
de Aposentações e, por isso, não pode ser aposentado. O CSM tem de se conformar com esta 
realidade jurídica e de atuar de acordo com ela. Tudo o mais, são questões que o Arguido deve 
resolver no confronto com a Caixa Geral de Aposentações. 

Quanto ao terceiro argumento, resulta do que expusemos que a pena de demissão está 
prevista no EMJ para os casos de definitiva incapacidade de adaptação às exigências da 
função e inaptidão profissional, que mais são significam, grosso modo, que é inviável a 
manutenção da relação funcional por comprovada incompetência profissional . É o próprio 
legislador que estabelece essa relação de adequação.  

Tenha-se presente que as infrações disciplinares, apesar de não definidas, em regra, pelo 
legislador com precisão, não se confundem. A qualificação jurídica da conduta infratora, 
implicando embora, frequentemente, a interpretação e aplicação de conceitos vagos ou com 
elevado grau de indeterminação, é determinada e, portanto, limitada, pelos factos e pela 
identidade jurídica de cada infração.    

Apurada a infração praticada, obtém-se a sanção abstratamente aplicável, a que lhe 
corresponde na respetiva definição normativa.  

A lei define nexos entre infrações e sanções aplicáveis, pelo que não pode ser aplicada 
qualquer uma das penas previstas, arbitrariamente, em qualquer caso e por qualquer infração, 
mas só as penas que estejam em correlação com os vários tipos de faltas que a lei enumera. 

A sanção disciplinar está adstrita à qualificação jurídica da conduta infratora. Não existe 
fungibilidade entre sanções. Mais do que um indicador da gravidade da ilicitude, a considerar 
na aplicação em concreto da pena, corresponde à adequação da sanção à ilicitude. Trata-se 
de uma premissa punitiva, um dado objetivo, um limite inultrapassável na individualização da 
sanção concreta. Tudo isto sem prejuízo da ponderação dos interesses presentes no caso 
concreto, da avaliação precisa dos factos, da natureza e gravidade da infração, do 
circunstancialismo em que foi cometida, da categoria do funcionário, da sua personalidade, 
do tempo de serviço ou antiguidade, da intensidade da culpa e da natureza do serviço, onde 
intervêm critérios de proporcionalidade, aspetos já tratados. 

Por outro lado, não se vislumbra qualquer violação do princípio da igualdade: a razão do 
tratamento diferenciado do Arguido relativamente aos magistrados judiciais nomeados antes 
de 1 de janeiro de 2006 tem substrato material na circunstância de estes serem subscritores 
da Caixa Geral de Aposentações e reunirem os requisitos da aposentação ordinária, o que 
autoriza que se constitua, em relação a eles, o vínculo jurídico da aposentação. O Arguido 
está na mesma situação em que se encontram os magistrados judiciais que não são 
subscritores da Caixa Geral de Aposentações e aqueles que, sendo-o, não reúnem os requisitos 
necessários para a aposentação ordinária. E isto faz-se sentir também no que tange à 
qualidade de beneficiário da ADSE. Em suma, a diferença de tratamento encontra a sua razão 
de ser na circunstância de uns serem subscritores da Caixa Geral de Aposentações, tendo 
efetuado contribuições para esta durante, pelo menos, cinco anos, ao passo que outros estão 
inscrito no regime geral da Segurança Social. 

*** 

2.2.4. Verificada uma situação de concurso de infrações, deve aplicar-se uma única pena. 
Quando às infrações correspondam penas diferentes, aplica-se a de maior gravidade, agravada 
em função do concurso, se for variável (artigo 99 do EMJ). 
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Assim sendo, a pena de demissão que é, nos termos sobreditos, aplicável à infração aos 
deveres de zelo e de prossecução do interesse público, absorve as penas de multa aplicáveis 
às infrações ao dever de obediência. 

*** 

2.3. Diga-se ainda que é inexata, senão mesmo errada, a afirmação do arguido no sentido 
de que a pena de demissão o impedirá de concorrer a cargos públicos. 

Da pena disciplinar de demissão não decorre a impossibilidade de constituição futura de 
nova relação jurídica de emprego público com a mesma ou outra pessoa coletiva, a 
impossibilidade ad eternum de o trabalhador sancionado voltar a exercer funções públicas. 

Conforme salienta Maria Fernanda Neves (Direito cit., p. 509), depõem a favor deste 
entendimento os seguintes argumentos:  

a) Nenhuma pena pode envolver, em nome do sentido e da eficácia da sua aplicação, efeitos 
necessários e ter carácter estigmatizante ou difamante. O n.º 4 do artigo 30 da Constituição 
da República (CRP) estabelece que  “[n]enhuma pena envolve como efeito necessário a perda 
de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos.” Esta norma, datada da revisão 
constitucional de 1982, visa evitar o efeito estigmatizante, a automática ou mecânica 
preclusão de direitos, ainda que associados à realidade punida, e evitar refrações não 
consideradas das penas, à luz dos “princípios da culpa, da necessidade e da jurisdicionalidade”, 
referenciados na dignidade da pessoa humana. 

b) As penas criminais são temporalmente limitadas e às mesmas não se podem associar 
efeitos equivalentes. As finalidades de “reeducação e reinserção” depõem contra a respetiva 
perpetuidade. As penas acessórias àquelas são igualmente temporárias. 

c) A proibição da “privação de direitos” por simples decorrência, “por via direta da lei”, da 
condenação numa pena abrange não apenas as penas criminais, mas, por maioria de razão, 
qualquer pena. 

d) A reabilitação não está excluída relativamente às sanções disciplinares que operam a 
cessação da relação jurídica de emprego: “[o]s trabalhadores condenados em quaisquer 
sanções disciplinares podem ser reabilitados independentemente da revisão do procedimento 
disciplinar, sendo competente para o efeito a entidade à qual cabe a aplicação da sanção ”, 
decorrido que seja certo prazo. A reabilitação, embora não permita ao indivíduo reocupar, por 
esse facto, um lugar ou cargo na Administração, sendo considerado para todos os, efeitos 
legais como não vinculado à função pública, faz cessar as incapacidades e demais efeitos da 
condenação ainda existentes, designadamente a incapacidade de ser de novo provido como 
funcionário ou contratado para emprego que pressuponha “particulares condições de 
dignidade e de confiança que o cargo de que foi demitido exigia” (art. 241/1, 4 e 5 da LGTFP). 

O n.º 2 do artigo 107 do EMJ “impossibilita o magistrado de ser nomeado para cargos 
públicos ou outros que possam ser exercidos sem que o seu titular reúna as particulares 
condições de dignidade e confiança exigidas pelo cargo de que foi demitido.” 

Como assinala Maria Fernanda Neves (Direito cit., p. 511), tendo como referência a norma 
de conteúdo semelhante do art. 13/11 do Estatuto Disciplinar de 1984, entretanto transposta, 
sucessivamente, para o art. 11/4, parte final, do EDTEFP e para o art. 182/4, parte final, da 
LGTFP, a limitação é, prima facie, relativa, na medida em que nova relação jurídica de emprego 
pode ser constituída com o funcionário ou agente demitido sem exigência de qualquer 
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decurso do tempo. No entanto, veda sem limite temporal, com carácter indefinido, a 
possibilidade de readmissão para o exercício de certas funções públicas, aquelas para as quais 
não “reúna as particulares condições de dignidade e de confiança que o cargo de que foi 
demitido exigia”. O problema não está, do ponto de vista da sua compatibilidade com o n.º 1 
do artigo 30 da CRP, nesta condição, mas no ilimitado da respetiva exigência. A “dignidade” 
e a “confiança” exigidas podem, todavia, ser objetivadas no requisito legal de admissão a 
emprego público de “não estar inibido ou interdito para o exercício das funções a que se 
candidata” e no “perfil psíquico indispensável ao exercício das funções”. O juízo negativo 
relativo à dignidade e à confiança para o exercício das funções a que se candidata tem de ser 
aferido em concreto, não apenas do ponto de vista da invocação genérica da atividade em 
causa, mas também à luz do circunstancialismo de concreto procedimento do recrutamento 
e das suas formas de seleção. 

*** 

2.4. Como já referimos, o EDTEFP foi revogado pelo artigo 42/1, d), da Lei n.º 35/2014, de 
20.06, diploma que aprovou a LGTFP, tendo entrado em vigor no dia 1 de agosto de 2014. 

As soluções consagradas num e noutro diploma com relevo para o caso que nos ocupa são, 
como também referimos, semelhantes, pelo que não se coloca qualquer questão ao nível da 
aplicação da lei no tempo. 

Assim, quanto à infração ao dever de zelo e de prossecução do interesse público, uma vez 
que a mesma, em bom rigor, está ainda em execução – isto é, permanece o estado de ilicitude, 
posto que o arguido ainda não regularizou todas as situações –, são aplicáveis as normas da 
LGTFP; já quanto às infrações ao dever de obediência, consumadas antes de 1 de agosto de 
2014, são ainda aplicáveis as disposições do EDTEFP. 

Sem prejuízo do que antecede, sempre notamos que, embora a retroatividade da norma 
favorável não assuma, no direito administrativo, a mesma relevância que lhe é reconhecida 
no Direito Penal, desde logo porque naquele não há lugar para a aplicação de penas privativas 
de liberdade, a Lei n.º 35/2014, de 20.06, consagra, no seu artigo 11/1, em termos idênticos 
ao artigo 4.º /1 do DL n.º 58/2008, de 9.09, o princípio da retroatividade in mitius. 

*** 

2.5. Aqui chegados, há que confrontar a conclusão a que chegámos com a deliberação 
tomada na Sessão Plenária de 29 de setembro. 

Essa deliberação pode ser cindida em dois segmentos: um primeiro em que se rejeitou o 
projeto de deliberação apresentado pelo relator inicial; um segundo em que se entendeu ser 
de aplicar a pena disciplinar de aposentação compulsiva – o que, à luz do que escrevemos, 
não tem cabimento legal – e a atribuição dos autos a um novo relator, para elaboração de 
“projeto de decisão” (sic.). 

Entendendo-se que há já um ato decisório perfeito, importa concluir, à luz de quanto 
escrevemos, que ele carece de fundamentação e que violou a lei, por ter aplicado uma pena 
disciplinar que não é por esta permitida, vícios que o inquinam de anulabilidade, permitindo 
a respetiva anulação administrativa, cf. arts. 165/2, 168/1, 169/1 e 3, o que deixa aberto o 
caminho para a prática de um novo ato. 

A este propósito há que notar que a audiência prévia quanto à questão que determina  a 
modificação do sentido decisório que havia sido dado pelo Conselho Superior da Magistratura 
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ficou cumprida com o despacho de 7 de outubro e com a subsequente deliberação de 20 de 
outubro que o integrou. 

*** 

IV. Nestes termos, deliberam os membros que compõem o Plenário do Conselho Superior da 
Magistratura: 
 Reafirmar as decisões do Exmo. Sr. Inspetor Judicial no sentido da rejeição da defesa 

do arguido, com fundamento na extemporaneidade da sua apresentação, e da não produção 
oficiosa das diligências de prova requeridas em tal peça, com fundamento na sua 
desnecessidade; 
 Considerar que o Exmo. Sr. Juiz de Direito A... incorreu na prática de uma infração 

disciplinar aos deveres gerais de zelo e de prossecução do interesse público, previstos no artigo 
73/2, a) e e), 3 e 7 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, ex vi do art. 131 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, aprovado 
pela Lei n.º 21/85, de 30 de julho, punidas pelas disposições conjugadas dos artigos 34/2, 82, 
85/1, g), 90/2, 95/1, a) e c), deste último diploma; 
 Considerar que o Exmo. Sr. Juiz de Direito A... incorreu na prática de duas infrações 

disciplinares ao dever geral de obediência, previsto no artigo 3.º/2, f), e 8 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas (EDTEFP), aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 9 de setembro, ex vi do art. 131 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, aprovado 
pela Lei n.º 21/85, de 30 de julho, punidas pelas disposições conjugadas dos artigos 82, 85/1, 
g), 87 e 92 deste último diploma; 
 No mais, anular a deliberação tomada na Sessão Plenária do dia 29 de setembro e, 

considerando que a primeira daquelas infrações é reveladora de definitiva incapacidade de 
adaptação às exigências da função de magistrado judicial e de inaptidão para o exercício do 
cargo e, em consequência, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 99 do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, aprovado pela Lei n.º 21/85, de 30 de julho, aplicar ao conjunto das 
três infrações a pena disciplinar de demissão do arguido, Exmo. Sr. Juiz de Direito A.... 

Notifique. 
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1. Objecto 

Pela Exma. Senhora Chefe de Gabinete 
da Ministra da Justiça foi remetido ao 
Conselho Superior da Magistratura, em 30 
de setembro de 2014, projecto de proposta 
de lei que regula a execução de sentenças 
em matéria penal na União Europeia, 
transpondo para a ordem jurídica interna a 
Decisão-Quadro 2008/909/JAI, do 
Conselho, de 27 de novembro1, relativa à 
aplicação do princípio do reconhecimento 
mútuo às sentenças em matéria penal que 
imponham penas ou outras medidas 
privativas de liberdade para efeitos da 
execução dessas sentenças na União 
Europeia e, a Decisão-Quadro 
2008/947/JAI, do Conselho, de 27 de 
novembro2, respeitante à aplicação do 
princípio do reconhecimento mútuo às 

                                                             
1 Publicada no JOUE, L-327, p. 27 e ss. 
2 Publicada no JOUE, L-337, pp. 102-122. 

sentenças e decisões relativas à liberdade 
condicional para efeitos da fiscalização das 
medidas de vigilância e das sanções 
alternativas, com a redacção que lhes foi 
dada pela Decisão-Quadro n.º 
2009/299/JAI, do Conselho, de 26 de 
fevereiro3. 

Na sequência de despacho nesse 
sentido, veio a ser determinada a emissão 
de parecer sobre esta matéria, por 
comunicação eletrónica rececionada pelo 
signatário em 30 de setembro de 2014. 

 

2. Enquadramento.  

Embora as questões ligadas à detenção 
e à execução de penas privativas de 
liberdade sejam da responsabilidade dos 
Estados-Membros, a União Europeia tem 

3 Publicada no JOUE, L 81, pp. 24-36. 

Projeto de Proposta de Lei que regula a execução de sentenças em matéria penal 

na União Europeia, transpondo para a ordem jurídica interna a Decisão-Quadro 

2008/909/JAI, do Conselho, de 27 de novembro, relativa à aplicação do princípio 

do reconhecimento mútuo às sentenças em matéria penal que imponham penas 

ou outras medidas privativas de liberdade para efeitos da execução dessas 

sentenças na União Europeia e, a Decisão-Quadro 2008/947/JAI, do Conselho, de 

27 de novembro, respeitante à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo 

às sentenças e decisões relativas à liberdade condicional para efeitos da 

fiscalização das medidas de vigilância e das sanções alternativas.  

Autoria: Carlos Gabriel Donoso Castelo Branco, Juiz de Direito, Adjunto do GAVPM 
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desenvolvido vários instrumentos jurídicos 
no sentido de regulamentação uniforme 
destas matérias, com vista à promoção da 
confiança mútua entre os Estados. 

«Para promover a confiança mútua, as 
prioridades da Comissão no domínio da 
justiça penal são o reforço dos direitos 
processuais, através de normas mínimas 
sobre os suspeitos ou acusados em 
processos penais. O estabelecimento de 
padrões mínimos de protecção dos direitos 
individuais não só irá beneficiar os cidadãos 
em toda a União, mas também promover a 
confiança mútua que é necessária para 
contrabalançar as medidas de cooperação 
judiciária que reforçam os poderes dos 
ministérios públicos, dos tribunais e dos 
responsáveis pelas investigações»4. 

O princípio fundamental da cooperação 
judiciária na União Europeia é o do 
reconhecimento mútuo, o qual se baseia no 
conceito de confiança mútua entre os 
Estados-Membros5.  

                                                             
4 Cfr. Livro Verde da Comissão Europeia com vista 

ao Reforço da confiança mútua no espaço judiciário 
europeu – Livro Verde sobre a aplicação da 
legislação penal da UE no domínio da detenção; 
COM (2011( 327 final, Bruxelas, 14/06/2011 , p. 3. 

5 Conforme consta do considerando n.º 2 da 
Decisão-Quadro 2008/947/JAI, «a cooperação 
policial e judiciária na União Europeia tem por 
finalidade proporcionar um elevado nível de 
segurança a todos os cidadãos. O princípio do 
reconhecimento mútuo das decisões judiciais, 
consagrado nas conclusões do Conselho Europeu de 
Tampere de 15 e 16 de Outubro de 1999 e reiterado 
no Programa da Haia de 4 e 5 de Novembro de 2004, 
com vista ao reforço da liberdade, da segurança e da 
justiça na União Europeia, constitui uma das pedras 
basilares desta cooperação. No programa adoptado 
em 29 de Novembro de 2000 para fins de aplicação 
do princípio do reconhecimento mútuo das decisões 
penais, o Conselho apelou à cooperação no âmbito 
das penas suspensas e da liberdade condicional». 

«As decisões judiciais devem ser 
reconhecidas como equivalentes e 
executadas em toda a União, 
independentemente do lugar onde foram 
tomadas. Tal baseia-se na presunção de que 
os sistemas de justiça penal da União 
Europeia, embora não sejam idênticos, são 
pelo menos equivalentes. As decisões 
judiciais são normalmente executadas pelos 
juízes do Estado de execução. Estes devem 
ter a certeza de que a decisão inicial foi 
tomada de forma equitativa (ou seja, que os 
direitos do interessado não foram violados) 
e que os direitos da pessoa serão 
integralmente respeitados quando esta é 
extraditada para outro Estado-Membro»6. 

No âmbito dos instrumentos 
comunitários de promoção do 
reconhecimento mútuo em sede de 
execução de decisões penais contam-se o 
mandado de detenção europeu78, a 
transferência de prisioneiros9, o 
reconhecimento mútuo de penas 

6 Cfr. ivro Verde da Comissão Europeia com vista 
ao Reforço da confiança mútua no espaço judiciário 
europeu – Livro Verde sobre a aplicação da 
legislação penal da UE no domínio da detenção; 
COM (2011( 327 final, Bruxelas, 14/06/2011, p. 4. 

7 Cfr. Decisão-Quadro do Conselho de 13 de junho 
de 2020, J.O.U.E., L-190, de 18 de julho de 2002, p. 
1. 

8 Instrumento que tem sido caracterizado como 
«totalmente juridicizado e judicializado»: 
«Juridicizado porque não há qualquer juízo de 
oportunidade política na decisão. Judicializado 
porque a cooperação se faz directamente entre as 
autoridades judiciárias dos Estados-Membros, sem 
qualquer intervenção do poder executivo» (assim, o 
Ac. do STJ de 23-11-2006, rel. Maia Costa) e que 
foi transposto para o direito interno pela Lei n.º 
65/2003, de 23 de agosto. 

9 Cfr. Decisão-Quadro 2008/909/JAI, do Conselho, 
de 27 de novembro de 2008, JOUE, L-327, de 05 de 
dezembro de 2008, p. 27. 
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alternativas e da liberdade condicional10 e a 
decisão europeia de controlo judicial11. 

 

3. Apreciação.  

O presente projecto de proposta de lei 
visa precisamente transpor para a ordem 
jurídica interna dois dos referidos 
instrumentos comunitários, com vista ao 
reconhecimento mútuo de decisões em 
matéria penal. 

Como se lê na Exposição de Motivos da 
presente proposta de lei, «o princípio do 
reconhecimento mútuo, agora consagrado 

                                                             
10 Cfr. Decisão-Quadro 2008/947/JAI, do 

Conselho, de 27 de novembro de 2008, JOUE, L-337, 
de 16 de dezembro de 2008, p. 102. 

11 Cfr. Decisão-Quadro 2009/829/JAI, do 
Conselho, de 23 de outubro de 2009, JOUE, L-294, 
de 11 de novembro de 2009, p. 20. 

12 Conforme se lê no «RELATÓRIO DA COMISSÃO 
AO PARLAMENTO EUROPEU E AO CONSELHO, sobre 
a aplicação pelos Estados-Membros das Decisões-
Quadro 2008/909/JAI, 2008/947/JAI e 2009/829/JAI 
relativas à aplicação do princípio do 
reconhecimento mútuo às sentenças em matéria 
penal que imponham penas ou outras medidas 
privativas de liberdade, às sentenças e decisões 
relativas à liberdade condicional e a sanções 
alternativas e às medidas de controlo, em 
alternativa à prisão preventiva» (de 05 de Fevereiro 
de 2014, Bruxelas (COM) 57 final, pp. 3-4, 
disponível em http://www.ipex.eu/IPEXL-
WEB/dossier/files/download/082dbcc54314a3a301
44017ecf4941fe.do), os prazos de transposição 
caducaram:  

«•A Decisão-Quadro 2008/909/JAI do Conselho 
relativa à aplicação do princípio do reconhecimento 
mútuo às sentenças em matéria penal que 
imponham penas ou outras medidas privativas de 
liberdade (decisão-quadro relativa à transferência 
de detidos) tinha de ser transposta até 5 de 
dezembro de 2011. Por um lado, permite que um 
Estado-Membro execute uma pena de prisão 
emitida por outro Estado-Membro contra uma 
pessoa que permanece no primeiro Estado-Membro. 
Por outro lado, estabelece um sistema de 
transferência de presos já condenados para o 

no Tratado de Lisboa, implica o reforço da 
confiança mútua, desenvolvendo-se 
progressivamente uma cultura judiciária 
europeia, baseada na diversidade dos 
sistemas jurídicos e na unidade decorrente 
do direito europeu. Os sistemas judiciários 
dos Estados-membros poderão, com a plena 
aplicação deste princípio, funcionar em 
conjunto, de forma coerente e eficaz, no 
respeito das tradições jurídicas nacionais». 

A transposição destas Decisões-Quadro 
– que, agora, é efectuada em conjunto – 
deveria ter ocorrido até 05 e 06 de 
Dezembro de 201112, sendo que, a Comissão 

respetivo Estado-Membro de nacionalidade ou 
residência habitual (ou para outro Estado-Membro 
com o qual tenham laços estreitos) a fim de cumprir 
a sua pena de prisão. 

•A Decisão-Quadro 2008/947/JAI do Conselho 
respeitante à aplicação do princípio do 
reconhecimento mútuo às sentenças e decisões 
relativas à liberdade condicional e a sanções 
alternativas (decisão-quadro relativa à liberdade 
condicional e a sanções alternativas) tinha de ser 
transposta até 6 de dezembro de 2011. É aplicável a 
muitas medidas alternativas à detenção e a medidas 
que facilitam a libertação antecipada (por exemplo, 
proibição de entrar em certos locais, obrigação de 
efetuar um serviço de interesse comunitário ou 
instruções relativas a residência, formação ou 
atividades profissionais). A decisão de liberdade 
condicional ou outra sanção alternativa pode ser 
executada noutro Estado-Membro, desde que a 
pessoa em causa dê o seu consentimento. 

•A Decisão-Quadro 2009/829/JAI do Conselho  
relativa à aplicação, entre os Estados-Membros da 
União Europeia, do princípio do reconhecimento 
mútuo às decisões sobre medidas de controlo, em 
alternativa à prisão preventiva (decisão-quadro 
relativa à decisão europeia de controlo) tinha de ser 
transposta até 1 de dezembro de 2012. Diz respeito 
à libertação provisória na fase anterior ao 
julgamento. Permitirá a transferência de uma 
medida de controlo não privativa de liberdade (por 
exemplo, obrigação de permanecer num lugar 
determinado ou de comparecer em determinadas 
datas perante uma autoridade específica) do 
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dará início a processos por infração a partir 
de 1 de dezembro de 2014 e, daí, 
certamente, a necessidade da transposição 
agora concretizada13. 

Relativamente à transposição das 
aludidas Decisões-Quadro em conjunto não 
há qualquer reparo a efectuar, 
considerando a conexão de matérias entre 
as mesmas, aliás, aludida na parte final da 

                                                             
Estado-Membro em que o não-residente é suspeito 
de ter cometido uma infração para o Estado-
Membro em que reside habitualmente. O suspeito 
poderá assim ser objeto de uma medida de controlo 
no seu Estado-Membro de origem até à realização 
do julgamento noutro Estado-Membro, em vez de 
ser colocado em detenção preventiva. 

A análise das inúmeras respostas ao Livro Verde 
da Comissão, de junho de 2011, sobre a aplicação da 
legislação penal da UE no domínio da detenção, 
mostrou que a aplicação adequada e atempada das 
decisões-quadro deveria ter prioridade absoluta». 

13 Sendo que, não obstante, tem vindo a ser 
considerado, na senda do Acórdão Pupino do TJUE, 
Proc.º C-105/03, de 16 de junho de 2005, que 
apesar de não transposta para a ordem jurídica 
interna, uma «interpretação “comunitariamente 
orientada”…cria para as autoridades nacionais uma 
obrigação de interpretação conforme do direito 
nacional, determinando que, ao aplicar o direito 
interno, o órgão judicial encarregue da sua 
interpretação é obrigado a fazê-lo, tanto quanto 
possível, à luz do texto e das finalidades da decisão-
quadro, a fim de atingir o objectivo visado por esta 
última» (cfr., neste sentido, o Acórdão do Tribunal 
da Relação de Évora de 20-09-2011, proc.º 
105/11.2YREVR.E1, relatado por JOÃO GOMES DE 
SOUSA, disponível em http://www.dgsi.pt). 

14 Por outro lado, como se refere no Relatório 
citado na nota anterior: «As decisões-quadro devem 
ser entendidas como um pacote legislativo coerente 
e complementar que aborda a questão da detenção 
de cidadãos da UE noutros Estados-Membros e que 
pode levar a uma redução da detenção preventiva 
ou facilitar a reinserção social dos detidos num 
contexto transfronteiras. Existem efetivamente 
vínculos operacionais entre as três decisões-quadro, 
mas também entre estas e a decisão-quadro relativa 
ao mandado de detenção europeu. A aplicação 
correta da decisão-quadro relativa à decisão 

Exposição de Motivos e pressuposta na 
emissão das mesmas14: Repare-se que, por 
exemplo, a Decisão-Quadro 2008/947/JAI 
não se aplica à execução de sentenças em 
matéria penal que apliquem penas de prisão 
ou medidas privativas de liberdade, 

europeia de controlo por todos os Estados-Membros 
permitirá que os suspeitos alvo de um mandado de 
detenção europeu possam regressar rapidamente ao 
seu país de residência enquanto aguardam 
julgamento noutro Estado-Membro. Permitirá 
igualmente evitar longos períodos de detenção 
preventiva num país estrangeiro na sequência da 
execução de um mandado de detenção europeu e 
antes da realização do julgamento. Além disso, a 
aplicação adequada da decisão-quadro relativa à 
liberdade condicional e a sanções alternativas 
incentivará os juízes, que passam a ter a certeza de 
que a pessoa em causa será devidamente vigiada 
noutro Estado-Membro, a imporem sanções 
alternativas a executar no estrangeiro, em vez de 
penas de prisão. Existe igualmente um nexo entre a 
decisão-quadro relativa à decisão europeia de 
controlo e a decisão-quadro relativa à liberdade 
condicional e a sanções alternativas. Com efeito, se 
o arguido já tiver sido transferido ao abrigo da 
decisão quadro relativa à decisão europeia de 
controlo na fase anterior ao julgamento e tiver 
demonstrado que satisfaz as condições que lhe 
foram impostas na fase anterior ao julgamento, o 
juiz estará naturalmente mais disposto a impor uma 
sanção alternativa (em vez da detenção), que pode 
ser executada no estrangeiro na fase posterior ao 
julgamento. Acresce que o artigo 25.º da decisão-
quadro relativa à transferência de detidos 
estabelece uma ligação com a decisão-quadro 
relativa ao mandado de detenção europeu. Esta 
disposição, em conjugação com o artigo 4.º, n.º 6, e 
o artigo 5.º, n.º 3, da decisão-quadro relativa ao 
mandado de detenção europeu, permite que um 
Estado-Membro recuse a entrega dos seus nacionais 
ou de residentes ou pessoas que permanecem no seu 
território, se se comprometer a executar a pena de 
prisão em conformidade com a decisão-quadro 
relativa à transferência de detidos». 



PARECERES 

 
Boletim Informativo CSM | s5 #1 fev16 | 467 

abrangidas pelo âmbito de aplicação da 
Decisão-Quadro 2008/909/JAI15. 

O presente projecto de diploma contém 
os seguintes Títulos: 

Título I («Disposições gerais»);  

Título II («Emissão e Execução de 
Sentenças em Matéria Penal que Imponham 
Penas ou Outras Medidas Privativas de 
Liberdade»), por sua vez, dividido nos 
seguintes Capítulos: 

- Capítulo I, intitulado: «Emissão, 
conteúdo e transmissão, por parte das 
autoridades portuguesas, de sentenças em 
matéria penal que imponham penas ou 
outras medidas privativas de liberdade»; 

- Capítulo II, intitulado: 
«Reconhecimento e execução, em Portugal, 
de sentenças em matéria penal que 
imponham penas ou outras medidas 
privativas de liberdade»; e 

- Capítulo III, intitulado: «Detenção e 
transferência de pessoas condenadas»; 

Título II («Emissão e Execução de 
Sentenças e de Decisões Relativas à 
Liberdade Condicional, para Efeitos de 
Fiscalização das Medidas de Vigilância e das 
Sanções Alternativas»), por sua vez, 
subdivididido nos seguintes Capítulos: 

- Capítulo I, «Disposição geral»; 

- Capítulo II, «Emissão, conteúdo e 
transmissão, por parte de autoridades 
portuguesas, de sentenças ou de decisões 
relativas à liberdade condicional»; 

- Capítulo III, «Reconhecimento e 
execução de sentenças ou de decisões 

                                                             
15 Assim, o artigo 1.º, n.º 3, al. a) da Decisão 

Quadro 2008/947/JAI. 

relativas à liberdade condicional emitidas 
por outro Estado membro»; e 

Título III («Disposições finais»). 

Como resulta evidente deste elenco, 
ocorre uma manifesta repetição na 
numeração de títulos do diploma, pelo que, 
deverá ser corrigida a mesma, por forma a 
que o terceiro título passe a constar como 
“Título III” e, o último título do diploma, 
passe a constituir o “Título IV” do mesmo. 

A respeito do primeiro Título do projecto 
de diploma legal – dedicado às «Disposições 
Gerais» - cumpre salientar que nos parece 
que a «tradução» da expressão 
«condenação» aludida no artigo 1.º, al. b) da 
Decisão-Quadro 2008/909/JAI – aí 
designada como referindo-se a «qualquer 
pena ou medida de segurança privativa de 
liberdade, proferida por um período 
determinado ou indeterminado, em virtude 
da prática de uma infracção penal, no 
âmbito de um processo penal» - não é a 
mais feliz na presente proposta de lei. Com 
efeito, quer a redacção do artigo 1.º, quer a 
definição constante do artigo 2.º, als. b) e c) 
da proposta de lei – ao contrário do que 
sucede com as als. a) e d) do artigo 2.º e com 
o expresso no n.º 2 do artigo 3.º - aludem a 
um conceito de «pena ou outra medida 
privativa de liberdade» que não tem 
tradição no nosso ordenamento jurídico, 
dado que, de facto, ao lado da pena de 
prisão existem outras penas não privativas 
de liberdade, como a pena de multa. 

Assim, em nosso entender, dever-se-ia 
precisar – até porque o legislador utiliza o 
pronome indefinido «outra», para se 
referenciar a outro tipo de medida privativa 
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de liberdade que não o decorrente da 
aplicação de uma pena de prisão – que a 
presente proposta de lei estabelece o 
regime jurídico da emissão e da transmissão 
de sentenças em matéria penal que 
imponham «penas de prisão ou outras 
medidas privativas de liberdade». Neste 
sentido, deveria ser alterada a redacção do 
artigo 1.º, n.ºs. 1 e 4 e do artigo 2.º, als. b) e 
c) da proposta de lei, em conformidade. 

O prescrito no artigo 3.º corresponde, no 
essencial16, ao estatuído no artigo 7.º, n.ºs. 
1 e 3 da Decisão-Quadro 2008/909/JAI e no 
artigo 10.º da Decisão-Quadro 
2008/947/JAI, normativos que, por seu 
turno, se encontram em linha com o 
regulado no artigo 2.º da Lei n.º 65/2003, de 
26 de agosto. 

A norma constante do n.º 2 do artigo 3.º 
constitui princípio basilar no sentido de 
que, caso se trate de outras infracções que 
não as aludidas no n.º 1 deste artigo, o 
reconhecimento e a execução da pena de 
prisão ou medida privativa da liberdade, da 
fiscalização de medidas de vigilância e das 
sanções alternativas, bem como o 
reconhecimento da decisão relativa à 
liberdade condicional pela autoridade 
judiciária portuguesa ficam condicionados 
a a mesma decisão se reportar a factos que 
também constituem infracção punível pela 
lei interna17. 

                                                             
16 Com ressalva da palavra «ílícito» - que consta 

da Decisão –Quadro, mas não da proposta de lei, 
qualificativa do «tráfico de órgãos e tecidos 
humanos». 

17 Na decorrência, aliás, do que consta do n.º 3 do 
artigo 3.º da Lei n.º 65/2003. Cfr., neste sentido, o 
Acórdão do STJ de 05-07-2012, proc.º n.º 
48/12.2.YREVR.S1, relatado por SANTOS CABRAL, 
disponível em http://www.dgsi.pt.  

Do mesmo modo, o disposto no artigo 
4.º da proposta coaduna-se com o texto 
firmado no artigo 19.º da Decisão-Quadro 
2008/909/JAI e com o estatuído no artigo 
19.º da Decisão-Quadro 2008/947/JAI, não 
merecendo comentários adicionais. 

O mesmo se diga a respeito do artigo 5.º 
da proposta de lei, que se reconduzem às 
previsões contidas nos artigos 24.º da 
Decisão-Quadro 2008/909/JAI e 22.º da 
Decisão-Quadro 2008/947/JAI, 
relativamente a despesas. 

Também o prescrito no artigo 6.º da 
presente proposta de lei se encontra em 
linha com o estatuído nas referidas 
Decisões-Quadro, a respeito das matéria 
que regula. 

A respeito do Título sobre a «Emissão e 
Execução de Sentenças em Matéria Penal 
que imponham penas [rectius, “penas de 
prisão”, caso seja acolhida a sugestão supra 
mencionada] ou outras medidas privativas 
de liberdade» importa sublinhar a atribuição 
de competência ao Ministério Público para 
a emissão do pedido de reconhecimento e 
execução (cfr. artigo 7.º, n.º 1 da proposta 
de lei), a qual, se coaduna com a “natural” 
área de intervenção desta magistratura18, o 
mesmo acontecendo com a autoridade 
nacional competente para o 
reconhecimento e execução, em Portugal, 
se uma sentença que imponham penas ou 

18 Detendo o Ministério Público desde há muito 
orientações específicas sobre o modo de 
cooperação judiciária em matéria penal. A título 
exemplificativo registem-se as «orientações e notas 
de procedimento do Ministério Público no Tribunal 
da Relação», de 01 de Maio de 2013, da 
Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, consultadas 
em 
http://www.pgdlisboa.pt/docpgd/files/cji%20pgdl
%20maio%202013.pdf.  
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outras medidas privativas de liberdade, que 
é o Tribunal da Relação da área da última 
residência do condenado em Portugal ou, se 
não foi possível determiná-la, o da Relação 
de Lisboa (cfr. artigo 13.º, n.º 1 da proposta), 
sem prejuízo das competências próprias do 
tribunal de execução das penas (cfr. artigo 
13.º, n.º 2 da proposta). 

Os critérios para que tenha lugar a 
transmissão da sentença – constantes do 
artigo 8.º da proposta de lei – coadunam-se 
com os enunciados no artigo 4.º da Decisão-
Quadro 2008/909/JAI. 

Do mesmo modo, não suscitam 
adicionais considerações, as prescrições dos 
artigos 10.º - assente na previsão do artigo 
6.º da Decisão-Quadro 2008/909/JAI -, 11.º 
- com origem no artigo 20.º da Decisão-
Quadro 2008/909/JAI - , 15.º - resultante da 
previsão do artigo 17.º da Decisão-Quadro 
2008/909/JAI – e, bem assim, os 
procedimentos regulamentares inerentes à 
tramitação do processo de reconhecimento 
e execução da condenação e os motivos de 
recusa de tal reconhecimento e execução, a 
que respeitam os artigos 16.º e 17.º da 
proposta de lei, em perfeita linha com o 
previsto nos artigos 8.º e 9.º da Decisão-
Quadro 2008/909/JAI. 

As demais disposições deste título da 
proposta de lei também não merecem 
adicionais comentários dado se conterem 
no âmbito da estrita transposição de 
normas constantes da aludida Decisão-
Quadro 

Por seu turno, o Título referente à 
«Emissão e execução de sentenças e 
decisões relativas à liberdade condicional», 
que se estende do artigo 27.º ao artigo 44.º 
da presente proposta de lei, tem origem nas 

normas previstas na Decisão-Quadro 
2008/947/JAI. 

Assim, o prescrito no artigo 27.º da 
presente proposta de lei tem a sua génese 
no disposto no artigo 4.º da referida 
Decisão-Quadro 2008/947/JAI. 

Mantém-se, nesta matéria, a atribuição 
de competência ao Ministério Público para 
transmitir a sentença e, se for caso disso, a 
decisão relativa à liberdade condicional, em 
conformidade com o disposto no artigo 28.º, 
n.º 1, da proposta de lei. Contudo, esta 
norma é ininteligível ao se reportar à 
«liberdade condicional privativas», menção 
que se deverá a lapso. Já quanto à 
autoridade competente para reconhecer e 
executar a sentença e, se for caso disso, a 
decisão relativa à liberdade condicional e 
para fiscalizar as medidas de vigilância e 
sanções alternativas, a mesma reside, no 
tribunal competente para executar as penas 
na área da comarca na qual a pessoa 
condenada tenha a sua residência legal e 
habitual, nos casos previstos no n.º 1 do 
artigo 35.º ou, com a qual haja uma 
conexão, nos termos do n.º 2 deste artigo 
(cfr. artigo 34.º, n.º 1, da proposta de lei). 
Contudo, parece-nos existir alguma 
repetição na previsão constante do n.º 2 do 
artigo 34.º da proposta, dado se reportar à 
mesma realidade do n.º 1, mas atribuindo 
competência, desta feita, ao tribunal da 
Relação da área da residência. Afigura-se-
nos que, para dissipar dúvidas – suprindo-
se, igualmente, lapso de escrita constante 
do n.º 2 («…executar em Portugal uma 
sentença decisão...») – conviria unificar 
numa só categoria de tribunais a aludida 
competência ou, então, clarificar, de modo 
preciso, o sentido da diferenciação entre os 
dois números do aludido artigo 34.º. 



Execução de sentenças em matéria penal na União Europeia 

 
470 

O sentido do artigo 38.º da proposta 
coaduna-se com o vertido no artigo 13.º da 
Decisão-Quadro 2008/947/JAI, não 
merecendo adicionais considerações. 

De forma semelhante, o vertido no 
artigo 39.º da proposta encontra-se em 
linha com o que consta dos n.ºs. 1 a 3 do 
artigo 9.º da Decisão-Quadro 2008/947/JAI. 
E, igualmente, em linha com o prescrito nos 
artigos 16.º, 17.º, 18.º e 20.º desta Decisão 
encontra-se o vertido, respectivamente, nos 
artigos 41.º, 42.º, 43.º e 44.º da presente 
proposta de lei. 

O regulado no artigo 45.º da proposta 
coaduna-se com as datas até às quais as 
Decisões-Quadro em questão deveriam ter 
sido transpostas. 

Finalmente, mostra-se relevante a 
regulação contida no artigo 46.º da 
proposta de lei, a qual respeita os princípios 
legais e constitucionais fundamentais em 

                                                             
19 Na realidade, como consta do já citado 

«RELATÓRIO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO 
EUROPEU E AO CONSELHO, sobre a aplicação pelos 
Estados-Membros das Decisões-Quadro 
2008/909/JAI, 2008/947/JAI e 2009/829/JAI 
relativas à aplicação do princípio do 
reconhecimento mútuo às sentenças em matéria 
penal que imponham penas ou outras medidas 
privativas de liberdade, às sentenças e decisões 
relativas à liberdade condicional e a sanções 
alternativas e às medidas de controlo, em 
alternativa à prisão preventiva»: «O objetivo que 
consiste em desenvolver um espaço de liberdade, 
segurança e justiça para todos os cidadãos da UE, 
previsto no artigo 3.º do Tratado da União Europeia, 
não pode ser alcançado se os Estados-Membros não 
aplicarem corretamente os instrumentos que 
aprovaram. A transposição parcial e incompleta das 
decisões-quadro obsta à aplicação do princípio do 
reconhecimento mútuo no domínio da justiça penal. 
Por outro lado, afeta as expectativas legítimas dos 
cidadãos da UE, que perdem uma valiosa ferramenta 

matéria de aplicação da lei criminal no 
tempo. 

4. Conclusão. 

O texto legislativo constante da 
presente proposta de lei constitui um 
importante passo no sentido da 
harmonização de procedimentos com vista 
ao efectivo reconhecimento mútuo de 
sentenças penais condenatórias, 
transpondo para a ordem jurídica interna 
prescrições nesta temática resultantes da 
condição de Portugal como Estado-Membro 
da União Europeia e cuja urgência se torna 
premente19. 

Sem prejuízo da superior consideração 
de Vossa Excelência, com vista ao 
aprimoramento do projecto legislativo 
disponibilizado, sugere-se sejam tomadas 
em conta os comentários e sugestões supra 
assinalados. 

Lisboa, 09 de Outubro de 2014. 

capaz de reduzir o impacto negativo para as suas 
vidas decorrente do facto de serem considerados 
suspeitos ou de serem acusados noutro Estado 
Membro, nomeadamente se forem objeto de um 
mandado de detenção europeu na fase anterior ao 
julgamento. Ao mesmo tempo, esta situação impede 
a consecução do objetivo das decisões-quadro, que 
consiste em garantir que seja feita justiça, 
melhorando simultaneamente a reinserção social da 
pessoa suspeita ou acusada. Por último, a 
transposição tardia é de lamentar, na medida em 
que as decisões quadro têm a capacidade de 
contribuir para uma redução das penas de prisão 
impostas pelos juízes a não-residentes, o que 
poderia não só reduzir a sobrepopulação prisional e, 
por isso mesmo, melhorar as condições de detenção, 
mas também, como consequência, permitir 
economias consideráveis nos orçamentos 
consagrados pelos Estados-Membros aos 
estabelecimentos penitenciários». 
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1. Objecto 

Pela Exma. Senhora Juíza de Direito, 
Dra. M..., a desempenhar funções, em 
comissão permanente de serviço no 
Tribunal Administrativo e Fiscal de X... 
foram apresentados, em 4 de setembro de 
2014, requerimentos nos quais é solicitada 
a emissão de cartão de identificação de 
magistrado e de cartão de livre acesso a 
aerogares a emitir pelo INAC. 

Na sequência de despacho nesse 
sentido, veio a ser determinada a emissão 
de parecer sobre esta matéria, por 
comunicação eletrónica rececionada pelo 
signatário em 15 de setembro de 2014. 

 

2. Enquadramento factual 

A Exma. Senhora Juíza de Direito, Dra. 
M..., ora requerente, desempenhou as 
funções de Delegada do Procurador da 
República, no período de 16 de fevereiro de 
1976 a 12 de dezembro de 1978, tendo sido 
exonerada das respectivas funções, a sue 

                                                             
1 Cfr. certidão cuja cópia consta anexa como 

documento 3 junto a outro requerimento 
apresentado pela requerente ao CSM na data de 3 
de setembro de 2014. 

pedido, por despacho publicado no D.R. de 
12 de dezembro de 19781. 

Posteriormente, a Exma. Senhora 
Juíza de Direito, Dra. M... foi nomeada como 
juíza temporária, de harmonia com o 
previsto na Lei n.º 3/2000, de 20 de março e 
no Decreto-Lei n.º 179/2000, de 9 de 
agosto, sujeita a termo certo, pelo período 
de quatro anos, para o exercício temporário 
de funções como juiz no tribunal de 1.ª 
instância que reclamar tal exercício, tendo 
ficando colocada e sedeada administrativa 
e logisticamente no Tribunal Judicial de 
Y...2. 

«Na sequência de tal nomeação, 
vieram os juízes de nomeação temporária a 
questionar o Conselho relativamente ao seu 
estatuto sócio-profissional – descontos 
para a C.G.A., inscrição nos S.S.M.J. e 
A.D.S.E., cartão de identificação e livre-
trânsito, passe social, recebimento dos 
Diários da República e B.M.J., etc., - , tendo, 
então, sido solicitado ao técnico jurista do 
Conselho Superior da Magistratura o 
parecer (…) aprovado por unanimidade na 
Sessão Plenária de 6/11/2001, sendo os 

2 Cfr. Despacho do Vice-Presidente do CSM de 20 
de Setembro de 2001, publicado no D.R., 2.ª Série, 
n.º 230, de 3 de outubro de 2001, pp. 16644-16645. 

Assunto: Emissão de cartão de identificação profissional e de cartão de acesso a 

aerogares por magistrado judicial a desempenhar funções em tribunal da ordem 

administrativa e fiscal em comissão permanente de serviço. 

Autoria: Carlos Gabriel Donoso Castelo Branco, Juiz de Direito, Adjunto do GAVPM. 
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custos de todos os encargos aos mesmos 
respeitantes suportados pelo I.G.F.P.J.»3.  

No aludido Parecer4 lê-se, 
nomeadamente, o seguinte: «…através dos 
diplomas legais supra mencionados, criou-
se uma categoria de Juízes (de nomeação 
não vitalícia) que, se não Constitucional, 
legalmente exercem o cargo de Juízes, nos 
Tribunais de 1.ª Instância, embora a título 
eventual (…). O exercício temporário de 
função de Juiz nos Tribunais de 1.ª Instância 
consubstancia uma função jurisdicional e 
não uma função administrativa ou de mero 
exercício de actos administrativos 
jurisdicionalizados (…), aos Juízes 
temporários, aplica-se o E.M.J., com as 
devidas adaptações (p. ex.: excluída a 
progressão na carreira, comissões de 
serviço, jubilação, licenças sem vencimento, 
etc.) (…)». 

Com efeitos a partir de 19 de maio de 
2003, a ora requerente foi nomeada 
auditora de justiça no âmbito do I Curso 
Especial de Formação de Juízes de Direito5, 
organizado pelo Centro de Estudos 
Judiciários6 e, posteriormente, com efeitos 
a partir de 8 de outubro de 2003, foi 
nomeada juíza de direito em regime de 
estágio e colocada no Tribunal da Comarca 
de Faro7. 

Por deliberação do CSM8 de 16 de 
agosto de 2004, foi a requerente colocada, 
como juíza auxiliar, a aguardar colocação 

                                                             
3 Assim se lê no Boletim Informativo do CSM, 

janeiro de 2002, p. 34. 
4 Publicado no aludido Boletim Informativo do 

CSM, janeiro de 2002, p. 35. 
5 Disciplinado pela Lei n.º 7-A/2003, de 9 de maio. 
6 Cfr. despacho n.º 10751/2003, do Gabinete do 

Secretário de Estado Adjunto da Ministra da 
Justiça, publicado no D.R., II Série, n.º 125, de 30 de 
maio de 2003, p. 8375. 

em comarca de 1.º acesso, no Tribunal da 
Comarca de Faro. 

No movimento judicial operado em 
setembro de 2005, a requerente foi 
colocada como Juíza de Direito no Tribunal 
da Comarca de A….9. 

Por deliberação do Plenário do CSM de 
18/07/200610 foi aprovado o movimento 
judicial constando da mesma, 
nomeadamente, o seguinte: «Foi a Dra. M..., 
juíza de direito do Tribunal da Comarca de 
A…., destacada, como juíza auxiliar, no 
Tribunal da Comarca de V….». 

Por deliberação do Plenário do CSM de 
16/07/200711 foi aprovado o movimento 
judicial tendo, relativamente à requerente, 
constado a seguinte menção: «Foram 
renovados, nos termos dos artigos 50.º e 
70.º da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, os 
destacamentos seguintes: (…) Dra. M... para 
o Tribunal da Comarca de V….». 

No D.R., 2.ª Série, n.º 167, de 29 de 
agosto de 2008, p. 37865 lê-se, 
nomeadamente, o seguinte: «A Dra. M..., 
juíza de direito, servindo, como juíza 
auxiliar, no Tribunal da comarca de V…., foi 
colocada, como juíza de direito, no ….º Juízo 
Pequena Instância Cível de Lisboa». 

Por deliberação do Conselho Superior 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais de 
23 de setembro de 2008, a ora requerente 
foi nomeada, em comissão permanente de 

7 Cfr. despacho (extracto) n.º 19889/2003, publ. 
no D.R., II Série, n.º 241, de 17 de outubro de 2003, 
p. 15715. 

8 Deliberação n.º 1166/2004, publ. no D.R., II série, 
n.º 217, de 14 de setembro de 2004, p. 14005. 

9 Cfr. Diário da República n.º 177, de 16 de 
Setembro de 2005, p. 13413. 

10 Publicada no D.R., 2.ª Série, n.º 168, de 31 de 
agosto de 2007, p. 25269. 

11 Publicada no D.R., 2.ª Série, n.º 168, de 31 de 
agosto de 2007, p. 25269. 
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serviço e servindo em efectividade, como 
juíza dos tribunais administrativos e fiscais, 
ficando colocada no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Y... (área 
administrativa)12, tendo exercido desde 
então funções na ordem de jurisdição dos 
tribunais administrativos e fiscais. 

 

3. Da comissão permanente de 
serviço em geral 

A comissão de serviço, em direito 
público13 constitui um modo de 
preenchimento normal de certos lugares e 
de desempenho das correspondentes 
funções, podendo incidir sobre funcionários 
ou agentes estranhos aos serviços públicos 
e sendo, em regra, por tempo determinado, 
podendo também ter lugar de modo 
eventual, para o desempenho de funções 

                                                             
12 Cfr. Deliberação n.º 2615/2008, do Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, de 
23 de setembro de 2008, publicada no D.R., 2.ª 
Série, n.º 189, de 30 de setembro de 2008, p. 40770. 

13 Não se confundindo com a prestação de 
trabalho subordinado em regime de comissão de 
serviço, regulada, primeiro pelo D.L. n.º 404/91, de 
16 de outubro e, presentemente,  pelos artigos 161.º 
e ss. do Código do Trabalho. 

14 João Alfaia (Dicionário Jurídico da 
Administração Pública, fasc. 17, Coimbra, Atlântida 
Editora, p. 516 e ss.) classificava as comissões de 
serviço em normais («as previstas na lei como modo 
normal de preenchimento de certos lugares e 
desempenho nos cargos respectivos, podendo incidir 
sobre funcionários ou indivíduos estranhos aos 
serviços públicos e sendo em regra de prazo 
determinado») e eventuais («as que são cometidas, a 
título excepcional, a agentes de serviços públicos, 
máxime funcionários, para o desempenho de 
funções alheias às do lugar que ocupam, por prazo 
fixo ou não determinado»). 

15 «A esta distinção entre o exercício de funções 
com carácter de permanência, embora por prazo 
determinado, fora dos quadros a que o servidor do 
Estado pertence (comissões de serviço ordinárias), e 
as que são exercidas de forma excepcional e 
provisória, mas não implicam o abandono 

alheias às do lugar de origem, por tempo 
determinado ou não1415. 

O CSM tem procurado densificar esta 
matéria no que a mesma contende com o 
exercício da judicatura, procurando definir 
critérios para autorização de comissões de 
serviço16. 

De acordo com o Parecer aprovado no 
Plenário do CSM de 24 de Outubro de 
200017, a comissão de serviço constitui 
«uma forma de nomeação de titular de cargo 
público que predica constituição de uma 
relação jurídica de emprego com a 
Administração Pública e que se caracteriza 
pelo seu carácter temporalmente limitado e 
aplicação aos casos previstos na lei». 

Conforme se considerou no Parecer n.º 
15/2009, do CSM18 o seguinte: 

transitório das funções no lugar de origem 
(comissões de serviço eventuais) deve acrescentar-
se hoje uma terceira, decorrente da prática que, por 
razões de natureza política, se foi consolidando na 
Administração Pública, que consiste na nomeação 
para, designadamente, o exercício de funções em 
comissões ad hoc ou grupos de trabalho que tratam  
certas matérias, mormente legislativas, e que em 
regra terminam com a obtenção do resultado final 
visado ou com a mudança de ciclo governativo, e 
onde as funções são exercidas em regime de 
complementaridade com as funções no lugar e 
quadro de origem, não atingindo por isso sequer o 
mínimo de estabilidade que a comissão de serviço 
eventual pressupõe» (cfr. Deliberação de 01 de 
Julho de 2014, do Conselho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais, disponível em 
http://www.cstaf.pt/Pareceres/T2_Crit%C3%A9rio
s%20desig%20lugares%20ou%20cargos%20fora
%20magt_Benjamim.pdf.  

16 Cfr., v.g., o interessando estudo realizado em 
14/03/2005, publicado no Boletim Informativo do 
CSM de julho de 2005, pp. 73-83. 

17 Publicado no Boletim Informativo do CSM de 
dezembro de 2000. 

18 Parecer de 04/08/2009, disponível em 
https://www.csm.org.pt/ficheiros/pareceres/parece
r09_15.pdf.  
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«No ordenamento jurídico português, a 
sistematização legal mais completa do 
instituto da comissão de serviço constava do 
Estatuto do Funcionalismo Ultramarino 
(EFU), aprovado pelo Decreto n.º 40708, de 
31 de Julho de 1956.  

Dividido em oito capítulos, o capítulo 
II, “Do provimento dos cargos públicos”, 
continha uma Secção III, “das Formas de 
provimento”, cujo artigo 26.º preceituava 
que o provimento dos cargos públicos no 
Ultramar se podia fazer por nomeação, 
definitiva, provisória, interina ou em 
comissão, por contrato, e por 
assalariamento. Das comissões de serviço se 
ocupava a Subsecção III, desta Secção III, 
integrando os artigos 35.º a 44.º:  

Para os efeitos do presente Parecer 
basta-nos reter o artigo 35º.  

“Artigo 35.º (Noção de comissão de 
serviço e suas espécies)  

Considera-se comissão de serviço a 
função desempenhada por tempo 
determinado e sempre amovível, por 
funcionário dos quadros ou por pessoas a 
eles estranhas. 

§ 1.º A investidura em comissão de 
serviço faz-se sempre por nomeação.  

§ 2.º As comissões de serviço podem ser 
ordinárias ou eventuais. São ordinárias as 
previstas na lei como modo normal do 
desempenho da função. São eventuais as 
que acidentalmente se tornem necessárias 
para a realização de fins determinados.  

§ 3.º Sempre que as disposições do 
presente estatuto se refiram genericamente 
à comissão de serviço entende-se que se 
aplicam apenas às comissões ordinárias.”   

Na doutrina, a lição do ilustre 
Professor MARCELLO CAETANO seguia a 
distinção operada no EFU:  

“Em Direito Administrativo há as 
comissões ordinárias e as comissões 
eventuais. As primeiras são as que estão 
previstas nas leis como modo normal de 
provimento por nomeação para certos 
cargos. As segundas são encargos cometidos 
aos agentes administrativos para realizarem 
certos trabalhos que não estavam incluídos 
nas suas funções”.  

O Autor persistiu nesta classificação 
nas sucessivas edições do Manual de Direito 
Administrativo, 

Conforme refere MENEZES CORDEIRO, 
a comissão de serviço teve a sua génese em 
situações em que um funcionário era 
chamado a exercer funções transitórias fora 
do quadro a que pertencia. Esta figura foi 
depois utilizada para abranger as situações 
de funcionários «com provimento definitivo 
colocados em lugares vagos com diferente 
provimento»; com o Decreto-Lei nº 191-
F/79, de 26 de Junho - que continha o regime 
do pessoal dirigente - a comissão de serviço 
passou a ser «a única forma de provimento 
do pessoal dirigente», ou seja, passou a ser 
usada para «designar o modo de provimento 
de certos lugares».  

Segundo JOÃO ALFAIA, a utilização da 
figura jurídica da comissão de serviço no 
preenchimento de lugares dirigentes 
justifica-se, “em rigor”, nos casos em que as 
pessoas que os ocupam são já titulares de 
lugares de um quadro, a título definitivo ou 
vitalício, os quais ficam cativos. A ratio legis 
desta figura jurídica é, ainda nas palavras 
daquele Autor, “por demais evidente”: «(...) 
se um indivíduo que possui estabilidade num 
emprego público vai, em virtude do interesse 
público, ocupar um outro lugar com 
investidura provisória, temporária ou 
transitória, há que salvaguardar-lhe o 
direito adquirido no lugar que ocupa até à 
investidura no novo lugar se converter em 
definitiva ou (quando não haja hipótese 
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disso) até ao regresso ao lugar de origem». 
(Bold nosso) 

O Autor destaca como direitos 
salvaguardados pela cativação do lugar, a 
promoção, a contagem de serviço, a 
aposentação, bem como o direito de 
«regresso ou de reocupação do lugar cativo». 
Assim, enquanto perdurar a comissão de 
serviço, as funções correspondentes ao lugar 
de origem só podem ser desempenhadas 
através de um preenchimento interino ou de 
uma investidura precária. E evidencia que, 
inexistindo um regime geral para a 
“cativação consequente da comissão de 
serviço”, o mesmo foi fixado de forma 
casuística para as diversas modalidades. 

A comissão de serviço caracteriza-se, 
como vimos, pela transitoriedade e pela 
«provisoriedade reclamada pelo tipo de 
funções a desempenhar». Permite-se, por 
esta via, a satisfação de «necessidades 
específicas e razoáveis», designadamente, o 
provimento temporário de determinados 
lugares que não podem ter natureza 
vitalícia, tal como sucede com os cargos 
dirigentes e com «certas posições que 
postulam uma ligação de tipo pessoal».  

A comissão de serviço do pessoal 
dirigente tem um limite de tempo definido, 
correspondendo-lhe um “estatuto 
transitório” que - sem prejuízo da necessária 
fundamentação e, em determinados casos, 
do direito a indemnização - pode cessar a 
qualquer momento, entre outras razões, 
pela não consecução dos objectivos e das 
orientações superiormente definidas ou por 
razões relacionadas com a reorganização e 
reestruturação dos serviços, ou mesmo com 
a definição de novas linhas e orientações de 
gestão, bem como, a pedido do interessado». 

Dispõe o artigo 35.º do EMJ – sob a 
epígrafe «Juízes de direito em comissão de 
serviço» - o seguinte: 

«1 - Os juízes de direito em comissão 
de serviço em tribunais não judiciais são 
classificados periodicamente nos mesmos 
termos dos que exercem funções em 
tribunais judiciais.  

2 - Os juízes de direito em comissão de 
serviço diferente da referida no número 
anterior são classificados se o Conselho 
Superior da Magistratura dispuser de 
elementos bastantes ou os puder obter 
através das inspecções necessárias, 
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considerando-se actualizada, em caso 
contrário, a última classificação». 

Por sua vez, o artigo 53.º do EMJ 
estabelece que os magistrados judiciais em 
exercício não podem ser nomeados para 
comissões de serviço sem autorização do 
Conselho Superior da Magistratura e que a 
autorização só pode ser concedida 
relativamente a magistrados com, pelo 
menos, cinco anos de efectivo serviço. 

No artigo 54.º do EMJ regula-se a 
natureza das comissões de serviço 
estatuindo-se o seguinte: 

«1 - As comissões de serviço podem ser 
ordinárias ou eventuais.  

2 - São comissões de serviço ordinárias 
as previstas na lei como modo normal de 
desempenho de certa função e eventuais as 
restantes.  

3 - As comissões ordinárias de serviço 
implicam abertura de vaga, salvo as 
previstas nas alíneas a), b), c) e e) do n.º 1 e 
no n.º 2 do artigo 56.º». 

As comissões de serviço de natureza 
judicial são ordinárias (cfr. artigo 55.º do 
EMJ). 

Por seu turno, nos termos do artigo 
56.º do EMJ: 

«1 - Consideram-se comissões de 
serviço de natureza judicial as respeitantes 
aos cargos de:  

 a) Inspector judicial;.  

b) Director e docente do Centro de 
Estudos Judiciários ou, por qualquer forma, 
responsável pela formação dos magistrados 
judiciais e do Ministério Público;  

c) Secretário do Conselho Superior da 
Magistratura;  

d) Juiz em tribunal não judicial;  

e) Vogal do Conselho Superior da 
Magistratura, quando o cargo seja exercido 
em tempo integral;  

f) Assessor no Supremo Tribunal de 
Justiça, no Tribunal Constitucional ou no 
Conselho Superior da Magistratura;  

g) Procurador-geral-adjunto, nos 
termos da respectiva lei orgânica.  

2 - São ainda consideradas de 
natureza judicial as comissões de serviço 
que respeitem ao exercício de funções nas 
áreas de cooperação internacional, 
nomeadamente com os países africanos de 
língua oficial portuguesa, e do apoio 
técnico-legislativo relativo à reforma do 
sistema judiciário no âmbito do Ministério 
da Justiça». 

Por seu turno, o artigo 57.º do EMJ 
prescreve que: 

«1 - Na falta de disposição especial, as 
comissões ordinárias de serviço têm a 
duração de três anos e são renováveis por 
igual período, podendo excepcionalmente, 
em caso de relevante interesse público, ser 
renovadas por novo período, de igual 
duração.  

2 - A comissão de serviço que se 
destine à prestação de serviços em 
instituições e organizações internacionais 
ou, no âmbito de convénio de cooperação, 
em país estrangeiro, que implique a 
residência do magistrado judicial nesse país 
tem o prazo que durar essa actividade.  

3 - As comissões eventuais de serviço 
podem ser autorizadas por períodos até um 
ano, sendo renováveis até ao máximo de seis 
anos.  

4 - Não podem ser nomeados em 
comissão de serviço, antes que tenham 
decorrido três anos sobre a cessação do 
último período, os magistrados que tenham 
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exercido funções em comissão de serviço 
durante seis anos consecutivos». 

Nos termos do artigo 58.º do EMJ, o 
tempo em comissão de serviço é 
considerado, para todos os efeitos, como de 
efectivo serviço na função. 

Do exposto decorre que a comissão de 
serviço de um magistrado judicial, colocado 
como juiz em tribunal não judicial, constitui 
uma comissão de serviço ordinária19 a qual, 
– apesar de poder estar sujeita a limite 
temporal – tem carácter permanente (ou 
seja, enquanto durar, o respectivo 
magistrado não se encontra a prestar a 
função inerente à do lugar de origem) e 
determina a abertura de vaga no lugar de 
origem. 

 

4. Da ordem jurisdicional comum e 
da jurisdição administrativa e fiscal 

Como se salientou, a requerente, 
magistrada judicial, encontra-se, 
presentemente, a exercer funções na ordem 
de jurisdição dos tribunais administrativos e 
fiscais, o que sucede desde Outubro de 
2008, no âmbito da aludida comissão 
permanente de serviço. 

Ora, a Constituição20 estabeleceu uma 
organização dos tribunais em que, para 
além de outros tribunais21 enunciou a 
ordem dos tribunais judiciais (integrando o 
Supremo Tribunal de Justiça e os tribunais 
judiciais de primeira e de segunda 
instância) e a ordem dos tribunais 

                                                             
19 A problemática das comissões ordinárias de 

serviço foi já apreciada no âmbito da Magistratura 
do Ministério Público, tendo dado origem ao 
parecer n.º 122/2001, da PGR de 14/02/2002, 
acessível em http://www.dgsi.pt.  

20 Cfr. artigo 209.º. 
21 Como o Tribunal Constitucional e o Tribunal de 

Contas. 

administrativos e fiscais (compreendendo o 
Supremo Tribunal Administrativo e os 
demais tribunais administrativos e fiscais) 
do seguinte modo: Os tribunais judiciais são 
os tribunais comuns em matéria cível e 
criminal e exercem jurisdição em todas as 
áreas não atribuídas a outras ordens 
judiciais (cfr. artigo 211.º, n.º 1 da 
Constituição). 

Por seu turno, estabelece o artigo 
212.º da Constituição – sob a epígrafe 
«Tribunais administrativos e fiscais» - o 
seguinte: 

«1. O Supremo Tribunal Administrativo 
é o órgão superior da hierarquia dos 
tribunais administrativos e fiscais, sem 
prejuízo da competência própria do Tribunal 
Constitucional. 

2. O Presidente do Supremo Tribunal 
Administrativo é eleito de entre e pelos 
respectivos juízes. 

3. Compete aos tribunais 
administrativos e fiscais o julgamento das 
acções e recursos contenciosos que tenham 
por objecto dirimir os litígios emergentes 
das relações jurídicas administrativas e 
fiscais». 

As sucessivas leis de organização 
judiciária22 respeitaram esta configuração 
constitucional. 

Na Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto 
esta dicotomia é sublinhada no confronto 

22 Cfr. Decreto-Lei n.º 267/85, de 16 de julho, Lei 
38/87, de 23 de dezembro, Lei 3/99, de 13 de 
janeiro, Lei 13/2002, de 19 de fevereiro, Decreto-Lei 
n.º 325/2003, de 29 de dezembro, Lei n.º 52/2008, 
de 28 de agosto e Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, 
entre outros diplomas legais. 
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entre o artigo 7.º e 8.º do seguinte teor: 
«Artigo 7.º Juízes dos tribunais judiciais: 1 - 
Os juízes dos tribunais judiciais constituem 
a magistratura judicial, formam um corpo 
único e regem-se pelo respetivo estatuto, 
aplicável a todos os magistrados judiciais, 
qualquer que seja a situação em que se 
encontrem (…). Artigo 8.º Juízes dos 
tribunais administrativos e fiscais: 1 - Os 
juízes da jurisdição administrativa e fiscal 
formam um corpo único e regem-se pelo 
disposto na Constituição, pelo respetivo 
estatuto e demais legislação aplicável e, 
subsidiariamente, pelo Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, com as necessárias 
adaptações. 2 - Os juízes da jurisdição 
administrativa e fiscal estão sujeitos às 
incompatibilidades estabelecidas na 
Constituição e na lei e regem-se pelo 
Estatuto dos Magistrados Judiciais nos 
aspetos não previstos no estatuto próprio». 

Tal dicotomia também decorre da 
existência legal de órgãos distintos, no que 
se reporta à gestão e disciplina das diversas 
categorias de juízes em funções na ordem 
dos tribunais judiciais e na jurisdição 
administrativa e fiscal. 

Assim, no âmbito dos tribunais 
judiciais, ao Conselho Superior da 
Magistratura compete a nomeação, 
colocação, transferência e promoção dos 
juízes dos tribunais judiciais e o exercício da 
acção disciplinar (cfr. artigo 217.º, n.º 1 da 
Constituição), enquanto que, ao Conselho 
Superior dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais compete a nomeação, colocação, 
transferência e promoção dos juízes dos 
tribunais administrativos e fiscais e o 

                                                             
23 Assim, Gomes Canotilho e Vital Moreira; 

Constituição da República Portuguesa Anotada, II 
Volume, 4.ª Ed., Wolters Klüwer/Coimbra Editora, 
2010, p. 592. 

exercício da acção disciplinar (cfr. artigo 
217.º, n.º 2 da Constituição). 

«Ao confiar a competência para a 
nomeação dos juízes, bem como a direcção 
e gestão da magistratura judicial (n.º 1) e, 
depois da 2.ª revisão, da magistratura dos 
tribunais administrativos e fiscais (n.º 2), a 
órgãos constitucionalmente autónomos, em 
cuja composição tomam parte juízes eleitos 
(cfr. art. 218.º), a Constituição produziu uma 
das mais significativas inovações em 
matéria judicial, abolindo toda a 
intervenção externa directa»23. 

Assim, o Conselho Superior da 
Magistratura é o órgão superior de gestão e 
disciplina da magistratura judicial (artigo 
136.º do EMJ24) a quem compete: 

«a) Nomear, colocar, transferir, 
promover, exonerar, apreciar o mérito 
profissional, exercer a acção disciplinar e, 
em geral, praticar todos os actos de idêntica 
natureza respeitantes a magistrados 
judiciais, sem prejuízo das disposições 
relativas ao provimento de cargos por via 
electiva;  

b) Emitir parecer sobre diplomas legais 
relativos à organização judiciária e ao 
Estatuto dos Magistrados judiciais e, em 
geral, sobre matérias relativas à 
administração da justiça;  

c) Estudar e propor ao Ministro da 
justiça providências legislativas com vista à 
eficiência e ao aperfeiçoamento das 
instituições judiciárias;  

d) Elaborar o plano anual de 
inspecções;  

24 Aprovado pela Lei n.º 21/85, de 30 de julho e 
com última alteração dada pela Lei n.º 9/2011, de 
12 de abril. 
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e) Ordenar inspecções, sindicâncias e 
inquéritos aos serviços judiciais;  

f) Aprovar o regulamento interno e a 
proposta de orçamento relativos ao 
Conselho;  

g) Adoptar as providências necessárias 
à organização e boa execução do processo 
eleitoral;  

h) Alterar a distribuição de processos 
nos juízos com mais de uma secção, a fim de 
assegurar a igualação e operacionalidade 
dos serviços;  

i) Estabelecer prioridades no 
processamento de causas que se encontrem 
pendentes nos tribunais por período 
considerado excessivo, sem prejuízo dos 
restantes processos de carácter urgente;  

j) Propor ao Ministro da Justiça as 
medidas adequadas, por forma a não tornar 
execessivo o número de processos a cargo de 
cada magistrado;  

l) Fixar o número e composição das 
secções do Supremo Tribunal de justiça e dos 
tribunais da relação;  

m) Nomear o juiz presidente dos 
tribunais de comarca;  

n) Exercer as demais funções 
conferidas por lei» (cfr. artigo 149.º do EMJ). 

Por seu turno, prescreve o artigo 74.º 
do Estatuto dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais25 que: 

«1 - O Conselho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais26 é o órgão de 

                                                             
25 Aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de 

fevereiro e com última alteração dada pela Lei n.º 
20/2012, de 14 de maio. 

26 Que aprovou o seu funcionamento nos termos 
da Deliberação n.º 1165/2007, publ. no D.R., 2.ª 
Série, n.º 119, de 22 de junho de 2007, p. 17668, 

gestão e disciplina dos juízes da jurisdição 
administrativa e fiscal.  

2 - Compete ao Conselho:  

a) Nomear, colocar, transferir, 
promover, exonerar e apreciar o mérito 
profissional dos juízes da jurisdição 
administrativa e fiscal e exercer a acção 
disciplinar relativamente a eles;  

b) Apreciar, admitir, excluir e graduar 
os candidatos em concurso;  

c) Conhecer das impugnações 
administrativas interpostas de decisões 
materialmente administrativas proferidas, 
em matéria disciplinar, pelos presidentes 
dos tribunais centrais administrativos, pelos 
presidentes dos tribunais administrativos de 
círculo e pelos presidentes dos tribunais 
tributários, bem como de outras que a lei 
preveja;  

d) Ordenar averiguações, inquéritos, 
sindicâncias e inspecções aos serviços dos 
tribunais da jurisdição administrativa e 
fiscal;  

e) Elaborar o plano anual de 
inspecções;  

f) Elaborar as listas de antiguidade dos 
juízes;  

g) Suspender ou reduzir a distribuição 
de processos aos juízes que sejam 
incumbidos de outros serviços de 
reconhecido interesse para a jurisdição 
administrativa e fiscal ou em outras 
situações que justifiquem a adopção dessas 
medidas;  

alterada pela Deliberação n.º 2869/2009, publ. no 
D.R., 2.ª Série, n.º 199, de 14 de outubro de 2009, p. 
41623. 
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h) Aprovar o seu regulamento interno, 
concursos e inspecções;  

i) Emitir os cartões de identidade dos 
juízes, de modelo idêntico aos dos juízes dos 
tribunais judiciais;  

j) Propor ao Ministro da Justiça 
providências legislativas com vista ao 
aperfeiçoamento e à maior eficiência da 
jurisdição administrativa e fiscal;  

l) Emitir parecer sobre as iniciativas 
legislativas que se relacionem com a 
jurisdição administrativa e fiscal;  

m) Fixar anualmente, com o apoio do 
departamento do Ministério da Justiça com 
competência no domínio da auditoria e 
modernização, o número máximo de 
processos a distribuir a cada magistrado e o 
prazo máximo admissível para os 
respectivos actos processuais cujo prazo 
não esteja estabelecido na lei;  

n) Gerir a bolsa de juízes;  

o) Estabelecer os critérios que devem 
presidir à distribuição nos tribunais 
administrativos, no respeito pelo princípio 
do juiz natural;  

p) Exercer os demais poderes 
conferidos no presente Estatuto e na lei.  

3 - O Conselho pode delegar no 
presidente, ou em outros dos seus membros, 
a competência para:  

a) Praticar actos de gestão corrente e 
aprovar inspecções;  

b) Nomear os juízes para uma das 
secções do Supremo Tribunal Administrativo 
e dos tribunais centrais administrativos;  

c) Ordenar inspecções extraordinárias, 
averiguações, inquéritos e sindicâncias». 

Verifica-se que, em múltiplos aspectos 
as competências de um e de outro 

Conselhos são concorrentes, embora, 
obviamente, se circunscrevam na esfera de 
actuação respectiva e de harmonia com a 
estrita esfera de atribuições de cada um, ou 
seja, tendo por objecto o “universo” de 
juízes que exercem funções nos tribunais 
judiciais – no que respeita ao CSM – e o 
conjunto de juízes que exercem funções nos 
tribunais administrativos e fiscais – no que 
respeita ao CSTAF. 

Nesta decorrência, pode concluir-se 
que, a prescrição constitucional de 
organização da magistratura das ordens 
judicial e dos tribunais administrativos e 
fiscais, tutelada sob a responsabilidade de 
dois distintos conselhos superiores, implica 
a consideração de que, relativamente a um 
juiz que tenha antes exercido funções num 
tribunal judicial, mas que, seja colocado em 
regime de comissão permanente de serviço 
e, que, por essa via, se encontre a exercer 
funções num tribunal administrativo e 
fiscal, se encontra, desde então, sujeito à 
tutela do Conselho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais o que sucederá, 
pelo menos, até que a respectiva comissão 
venha, eventualmente, a cessar os seus 
efeitos. 

 

5. Da questão relativa à emissão de 
cartão de identificação profissional 

Como decorre do supra exposto, ao 
CSTAF compete – nos termos do prescrito 
no artigo 74.º, n.º 2, al. i) do ETAF - «emitir 
os cartões de identidade dos juízes, de 
modelo idêntico aos dos juízes dos tribunais 
judiciais». 

 O preceito legal que regula sobre o 
cartão de identificação dos magistrados 
judiciais é o artigo 17.º do EMJ. 
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 Na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do 
EMJ menciona-se ser direito especial dos 
juízes, a entrada e o livre trânsito em gares, 
cais de embarque e aeroportos, «mediante 
simples exibição de cartão de identificação», 
prevendo o n.º 5 do mesmo artigo que, «o 
cartão de identificação é atribuído pelo 
Conselho Superior da Magistratura e 
renovado no caso de mudança de categoria, 
devendo constar dele, nomeadamente, a 
categoria do magistrado e os direitos e 
regalias inerentes». 

A pertinência da exibição do cartão de 
identificação ocorrerá, ainda, 
nomeadamente, nas situações aludidas no 
artigo 17.º, n.º 2 do EMJ, tendo os juízes – 
quando em exercício de funções – direito à 
entrada e livre trânsito em todos os lugares 
onde se realizem reuniões ou seja permitido 
o acesso público mediante o pagamento de 
uma taxa, realização de certa despesa ou 
apresentação de bilhete que qualquer 
pessoa possa obter, nomeadamente, em 
navios acostados nos portos, nas casas e 
recintos de espectáculos, outras diversões e 
nas associações de recreio. 

Regulamentando a emissão de cartão 
de identificação de magistrado judicial, foi 
emitido pelo CSM, em 199327, o 
“Regulamento para a concessão de cartões 
de identificação dos magistrados judiciais”, 
entretanto revogado pela deliberação de 03 
de dezembro de 2013, do Plenário do CSM28 
que aprovou um novo regulamento para a 

                                                             
27 Publicado no D.R., 2.ª Série, n.º 75 

(Suplemento), de 30 de março de 1993, alterado 
pela deliberação do plenário do CSM de 17 de 
dezembro de 1998, conforme extracto n.º 33/99, 
publicado no D.R., 2.º Série, n.º 14, de 18 de janeiro 
de 1999. 

concessão de cartões de identificação dos 
Magistrados Judiciais. 

Em tal regulamento não existe 
qualquer referência aos Juízes sobre os 
quais o CSM não exerce qualquer poder de 
controlo ou de administração, como sucede 
com os Juízes em comissão permanente de 
serviço nos Tribunais Administrativos e 
Fiscais.  

De facto, não se compreenderia que 
tendo o CSTAF competência legal para 
emitir cartões de identificação 
relativamente aos juízes que exercem 
funções nos tribunais da jurisdição 
administrativa e fiscal, o CSM, de modo 
concorrente, pudesse legitimamente emitir 
cartões de identificação relativamente a 
magistrados judiciais que, no exercício de 
funções, se encontram sob a alçada da 
aludida ordem administrativa e fiscal. 

A questão em apreço tem paralelismo 
com aquela que foi enfrentada no Acórdão 
do STJ de 26/06/201329, a respeito de 
requerimento para movimento judicial 
junto do CSM, por parte de magistrado em 
exercício de funções, em comissão de 
serviço, na ordem da jurisdição 
administrativa e fiscal, onde se expenderam 
as seguintes considerações, cuja 
pertinência para o caso em apreço é 
identicamente de atender: 

«O n.º 1 do (…) art. 39.º do EMJ, sob a 
epígrafe “Preparação dos movimentos”, 
indica as modalidades e as circunstâncias ─ 
nomeação, transferência, promoção, termo 

28 Cujo extracto n.º 270/2014 foi publicado no 
D.R., 2.ª Série, n.º 32, de 14 de fevereiro de 2014, p. 
4632. 

29 Proferido no processo n.º 114/12.4YFLSB, 
relatado por Serra Baptista, disponível em 
http://www.dgsi.pt.  
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de comissão ou regresso à efectividade ─ em 
que os magistrados, que integrem 
naturalmente a jurisdição comum, podem 
participar nos movimentos judiciais, 
mediante a apresentação dos respectivos 
requerimentos para os lugares em que 
pretendam vir a ser providos. 

Como se depreende do texto deste 
dispositivo, os magistrados judiciais que se 
encontrem em comissão de serviço só 
podem enviar os seus requerimentos ao 
CSM, com o intuito de serem movimentados 
para alguma das vagas resultantes do 
movimento, no “termo da comissão” ou com 
o “regresso à efectividade” ou, dito por 
outras palavras, tudo indica que este 
dispositivo do EMJ fixa como condição para 
a apresentação da candidatura que o juiz da 
jurisdição comum já se encontre disponível 
para o efectivo exercício de funções, 
maxime por já ter cessado, por já estar finda 
a comissão de serviço. 

Devendo-se presumir que o legislador 
consagrou as soluções mais acertadas e que 
soube exprimir o seu pensamento em termos 
adequados (cf. art. 9.º, n.º 3, do CC, que 
contém um princípio geral sobre a 
interpretação das normas, aplicável a todo o 
ordenamento jurídico), a utilização da 
palavra “termo”, no texto do n.º 1 do art. 39.º 
do EMJ, não pode deixar de significar o fim, 
o final ou a conclusão da comissão de 
serviço que o magistrado judicial 
desempenhou de modo temporário, pois, 
caso contrário, o legislador teria optado, 
seguramente, por uma diferente formulação 
legislativa. 

Bastaria simplesmente eliminar a 
referência ao “termo da comissão” para 
vingar a interpretação contrária à defendida 
pelo CSM e sufragada pela recorrente, no 

sentido de que todo e qualquer magistrado 
podia apresentar a sua candidatura às vagas 
resultantes do movimento judicial, estivesse 
ou não em exercício de funções 
enquadradas no âmbito de uma comissão de 
serviço. Ou então o legislador teria optado 
por uma diferente redacção desta norma, de 
onde resultasse, de modo mais explícito, que 
os magistrados judiciais, mesmo em 
comissão de serviço, deviam enviar os seus 
requerimentos ao CSM quando 
pretendessem ser nomeados, transferidos ou 
promovidos. 

Deste dispositivo ressalta também 
uma ideia de disponibilidade por parte do 
magistrado judicial que pretenda ser 
movimentado, ou seja, parece que foi intuito 
do legislador vedar a participação no 
movimento judicial aos candidatos que não 
se encontrem em condições de exercício das 
suas funções na jurisdição comum, seja por, 
a contrario, não terem ainda cessado a 
comissão de serviço ou por não terem ainda 
regressado à efectividade. 

Não se olvidando os legítimos 
interesses dos candidatos, a principal 
finalidade do movimento judicial, de acordo 
com a boa administração da justiça, prende-
se com a colocação coincidente de cada um 
dos magistrados judiciais em cada uma das 
vagas disponíveis nos tribunais judiciais, 
competindo ao CSM, enquanto órgão de 
gestão da magistratura judicial, assegurar 
que tal desiderato é alcançado, que em cada 
um dos tribunais judiciais vêm a ser 
colocados juízes para o exercício das suas 
funções. 

E pensamos ser também esta a 
interpretação mais consentânea com o 
conceito e com a natureza da figura jurídica 
da comissão de serviço (…). 
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Em suma: o conceito de comissão de 
serviço envolve a ideia do chamamento 
temporário de um funcionário ou, no caso, 
de um magistrado judicial, ao exercício de 
outras funções (um magistrado pode ser 
chamado para o exercício de cargos de 
natureza judicial ou de natureza não 
judicial, conforme decorre dos arts. 53.º e ss. 
do EMJ), com direito de regresso ao lugar de 
origem e sem perda das prerrogativas 
inerentes ao correspectivo estatuto (v.g. o 
tempo em comissão de serviço é 
considerado, para todos os efeitos, como de 
efectivo serviço na função ─ art. 58.º do 
EMJ). 

Deste modo, em termos gerais, 
enquanto se mantiver a comissão de serviço, 
o magistrado judicial deve desempenhar as 
suas funções de acordo com normativos 
específicos a elas inerentes, no caso 
vertente, o magistrado judicial em exercício 
de funções, em comissão de serviço, na 
jurisdição administrativa, deve reger-se pelo 
Estatuto dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais (ETAF) quando pretenda ser 
movimentado para um diferente tribunal. 

Nesta perspectiva, não pode é, estando 
a exercer funções na jurisdição 
administrativa, comportar-se como se 
estivesse no efectivo exercício de funções na 
jurisdição comum, candidatando-se, afim 
de ser movimentado, por exemplo, 
indistintamente a tribunais destas duas 
jurisdições, sem promover a cessação de 
funções, em comissão de serviço, na 
jurisdição administrativa. 

                                                             
30 Cfr. ponto 2 da tabela adicional, a que se 

reporta a acta n.º 350 do CSTAF, de 16 de abril de 
2013,  p. 7, disponível no endereço: 
http://www.cstaf.pt/Actas/ACTA%20350%20_16A
BR2013.pdf.  

Afigura-se, pois, que não se pode 
invocar o estatuto (provisório) decorrente do 
exercício de funções em comissão de serviço 
e ao mesmo tempo o estatuto inerente às 
funções de origem que, nessa altura, não se 
exercem, particularmente no que respeita 
aos movimentos judiciais, tudo isso sem 
prejuízo das formas legalmente previstas 
para fazer cessar esse exercício temporário 
de funções, conforme adiante melhor se 
verá. 

As prerrogativas inerentes aos 
magistrados judiciais não são olvidadas, no 
que respeita ao acesso a vagas disponíveis 
nos tribunais judiciais, simplesmente 
afirma-se que o candidato, em exercício de 
funções judiciais nos tribunais 
administrativos, deveria, nestes casos, na 
concreta situação da recorrente, promover a 
cessação da comissão de serviço que vem 
exercendo». 

Ora, é precisamente esta a situação da 
requerente. 

A requerente encontra-se sujeita ao 
poder de gestão e disciplina do Conselho 
Superior dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais, tendo sido inspeccionada no âmbito 
deste órgão30, não tendo, nesta medida, 
relação imediata, com o CSM. 

O CSTAF tem afirmado, em diversos 
momentos31, a sujeição dos juízes que 
exercem funções na jurisdição 
administrativa e fiscal a um “estatuto 
específico” pelo qual se regem, constituído 

31 Cfr., v.g., o parecer emitido pelo CSTAF, em 29 
de Abril de 2014, disponível em 
http://www.cstaf.pt/Pareceres/T2_PARECER.pdf. 
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pelo ETAF e, nos aspectos neste não 
previstos, pelo EMJ3233. 

Enquanto a requerente não cessar a 
comissão de serviço que vem exercendo não 
poderá invocar o estatuto inerente à 
magistratura judicial (senão no âmbito da 
aplicação subsidiária deste Estatuto na 
ordem administrativa e fiscal, por via do 
previsto no artigo 3.º, n.º 3 do ETAF), neste 
aspecto, pelo que, se afigura, de forma 
consequente, que não é o CSM a entidade 
competente para a emissão do cartão de 
identificação de magistrado, por a 
requerente se encontrar a exercer funções 
em tribunais da ordem administrativa e 
fiscal, no exercício da aludida comissão de 
serviço. 

                                                             
32 E, subsidiariamente, no que toca ao regime de 

bolseiro, deveres, incompatibilidades e direitos, 
aposentação e matéria disciplinar, aplicando-se-
lhes o regime da função pública. 

33 «O vocábulo "estatuto" deriva do termo latino 
"statutum", por seu turno conexionado com o 
infinitivo verbal "statuere", com o significado de 
estabelecer, constituir ou fundar. O termo 
"estatuto" assume, em geral, três significados. Pode 
significar a situação jurídica especial de indivíduos 
face a uma comunidade ou categoria de pessoas 
físicas, como é o caso dos estatutos profissionais, ou 
a organização e funcionamento de pessoas jurídicas 
privadas, como é o caso das associações e 
fundações, ou de pessoas jurídicas públicas, como é 
o caso das Universidades. Nesse sentido, considera-
se como estatuto "a lei que regula de uma maneira 
unitária e sistemática dada matéria que não tem a 
dignidade, amplitude ou estabilidade suficientes 
para justificar a designação de código". Em sentido 
amplo, o conceito "estatuto" ou "estatutos" 
significa a lei ou o regulamento em que são 
estabelecidos os princípios institucionais ou 
orgânicos de uma corporação pública ou privada. 
Trata-se, pois, do complexo normativo relativo a 
determinada instituição jurídica abrangente, em 
regra, não só dos respectivos actos como também 
das relações entre ela e os membros que a integram» 
(assim, o Parecer da PGR n.º 8/95, votado em 
27/04/95, in Pareceres, Vol. V, pp. 205-274). 

Assim, afigura-se-nos que, s.m.j. e de 
harmonia com a fundamentação exposta, a 
pretensão correspondente da requerente 
manifestada junto deste CSM deverá ser 
indeferida. 

 

6. Da questão relativa à emissão de 
cartão aeroportuário 

A requerente formula também 
requerimento no sentido de ser autorizado 
pelo CSM a emissão de cartão de livre 
trânsito nos aeroportos, a emitir pelo INAC. 

A já citada alínea a) do n.º 1 do artigo 
17.º do EMJ34 estabelece, como direito 
especial dos juízes, o de entrada e livre 

34 Interpretando este normativo, no que concerne 
à sua aplicação à Magistratura do Ministério 
Público, a Procuradoria-Geral da República emitiu 
o parecer n.º 27/2011, onde se formularam as 
seguintes conclusões: «1.ª – O direito a entrada e 
livre trânsito previsto nos artigos 17.º, n.º 1, alínea 
a), do Estatuto dos Magistrados Judiciais (…) tem a 
natureza de regalia pessoal, para cujo exercício os 
magistrados não carecem de se encontrar no 
efectivo desempenho de funções. 2.ª As normas 
decorrentes dos referidos preceitos não se 
coadunam, no que respeita ao direito de entrada e 
livre trânsito nos aeroportos, com as disposições 
constantes dos Anexos aos Regulamentos n.º 
300/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de Março de 2008, n.º 272/2009, da Comissão, de 
2 de Abril de 2009, e n.º 185/2010, da Comissão, de 
4 de Março de 2010; 3.ª Consequentemente, e por 
força do primado da ordem jurídica da União 
Europeia, tais preceitos deixaram de ter aplicação 
no que se reporta ao referido direito, a partir da data 
da produção de efeitos daqueles Regulamentos (29 
de Abril de 2010); 4.ª O teor das antecedentes 
conclusões não põe em causa o direito de entrada 
dos magistrados nos aeroportos quando tal se torne 
necessário no exercício das respectivas funções». O 
CSM, por deliberação do plenário de 23/04/2012, 
entendeu concordar com o teor do expediente em 
questão (cfr. circular n.º 07/2012, disponível em 
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trânsito em gares, cais de embarque e 
aeroportos, mediante simples exibição de 
cartão de identificação. 

Durante vários anos, a entrada de 
magistrados judiciais em aeroportos – 
rectius, em áreas de acesso restrito nos 
aeroportos – dependia da mera exibição do 

                                                             
https://www.csm.org.pt/ficheiros/circulares/circula
r12_07.pdf).  

35 Questão com a qual se defrontou o CSM que 
em 2006 emitiu a circular n.º 5/2006 (Ponto Prévio 
n.º 14 - procº 1997-342/D - EMJ (Secretariado) do 
plenário de 06 de dezembro de 2005, disponível em 
http://csm.org.pt/actividade/deliberacoes/94-
deliberacoes-2005) do seguinte teor: «Foi 
deliberado aprovar por maioria, com apenas três 
votos contra (dos Exmos Vogais Prof. Doutor 
Eduardo Vera-Cruz Pinto, Prof. Doutor Carlos 
Ferreira de Almeida e Dr. Vítor Faria), a proposta de 
deliberação apresentada pelo Exmº Vogal Dr. Edgar 
Taborda Lopes, sobre a emissão de "Cartão de Acesso 
Aeroportuário" a magistrados judiciais (na 
sequência da reunião ocorrida no CSM, em 
30/11/2005, com três representantes do INAC), e 
assim emitir uma CIRCULAR nos seguintes termos: 

"Na sequência de alguns incidentes ocorridos em 
aeroportos portugueses e de forma a evitar a sua 
repetição, sem prejuízo para a cada vez maior 
necessidade de rigorosas regras de segurança em 
matéria de navegação aérea, o INAC irá emitir 
"Cartões de Acesso Aeroportuário" (que permitirão o 
acesso a todas as zonas restritas de segurança nos 
aeroportos e aeródromos situados em território 
nacional) para os juízes que assim o entendam, 
bastando para tal que façam chegar ao CSM uma 
fotografia actualizada tipo passe, que será, 
posteriormente remetida àquela entidade, com a 
listagem dos cartões a emitir. 

Para quem não solicite a emissão do respectivo 
cartão, em cada aeroporto ou aeródromo estará 
disponível a opção do cartão de acesso pontual 
(disponível no balcão de informações). 

Sempre que a necessidade de entrada e 
permanência nos locais em causa ocorra em serviço, 
bastará a apresentação do cartão de identificação 
de Juiz, emitido pelo CSM (ficando naturalmente 
dispensada a necessidade de qualquer dos dois 
cartões acima referidos)". 

cartão de identificação como magistrado 
judicial. 

Contudo, a introdução a nível 
comunitário de normas de reforço de 
controlo de acessos a essas zonas veio a 
determinar a necessidade de ser emitido um 
cartão específico para tal efeito35, inclusive, 

Nesta altura, pela Exmª Vogal Dr.ª Alexandra 
Leitão foi apresentado a seguinte declaração: "Votei 
favoravelmente esta proposta de deliberação, 
atendendo ao disposto no artº 17º, n.º 1 alínea a) do 
EMJ, embora discorde deste preceito por considerar 
que os magistrados só deveriam ter acesso aos 
aeroportos quando se encontrassem em serviço." 

Nesta altura, pelo Exmº Vogal Prof. Doutor Carlos 
Ferreira de Almeida foi apresentado a seguinte 
declaração de voto: "Votei contra os termos da 
circular, porque ela pressupõe a admissibilidade de 
uso do cartão de identificação do juiz para acesso a 
gares aeroportuárias em duas situações: em serviço 
e fora de serviço. Ora, nesta segunda situação, a 
exibição do cartão é, na minha opinião, abusiva e 
portanto ilegítima. A diferença da redacção do nº 1, 
a) e do nº 2 do artigo 17º do EMJ justifica-se apenas 
porque, no segundo caso, o juiz deve invocar motivo 
de serviço, o que não é necessário no caso de acesso 
a gares. Mas tal diferença é relevante apenas para 
efeitos externos, não influenciando o fundamento 
subjacente a ambos os preceitos: acesso a certos 
lugares justificado por razões de serviço. Trata-se 
pois de um poder funcional e não de um privilégio da 
profissão. Outra interpretação, que não atende à 
ratio legis, é desconforme com o princípio da 
igualdade entre os cidadãos consagrado na 
Constituição. Os termos em que está redigida a 
circular adopta infelizmente outra orientação, 
prestando-se a dar cobertura a práticas que julgo 
abusivas". 

Nesta altura, pelo Exmº Vogal Prof. Doutor Vera-
Cruz Pinto foi apresentado a seguinte declaração de 
voto: "Votei vencido porque entendo que é 
desnecessária a emissão de outro cartão para que 
um magistrado judicial se desloque às áreas 
restritas do aeroporto, a que já lhe dá acesso o 
actual cartão. Se basta pedir para ter o novo cartão, 
não há qualquer acréscimo de segurança, ou a haver 
é ilícito e ilegítimo. Se for assim para os aeroportos, 
poderá ser para todas as áreas restritas e 
multiplicam-se os cartões. Por isso, pela 
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no que a magistrados judiciais diz respeito 
e, bem assim, a necessidade de restrição de 
tal acesso, nos casos em que o magistrado 
judicial se encontre em exercício de funções 
(deixando, assim, de ser irrestrito o acesso a 
tais áreas restritas). 

Ao Instituto Nacional da Aviação Civil 
(INAC) compete a emissão dos aludidos 
cartões de acesso para os juízes que o 
requeiram, bastando que façam chegar ao 
CSM uma fotografia actualizada tipo passe, 
que será utilizada para a emissão daqueles 
cartões. 

A ora requerente – preenchendo o 
formulário disponibilizado pelo INAC – 
pretende que lhe seja emitido o cartão de 
acesso vindo de referir. 

Sobre tal requerimento, o Exmo. 
Senhor Juiz Secretário do CSM emitiu, em 
10 de setembro de 2014, informação no 
sentido de que, «salvo melhor 
entendimento, encontrando-se a Exma. 
Requerente em comissão permanente de 
serviço nos Tribunais Administrativos e 
Fiscais, suscita-se dúvida e reserva da 
competência do Conselho Superior da 
Magistratura em requerer junto do INA a 
atribuição de cartão de acesso 
aeroportuário». 

Na realidade, como já se assinalou, a 
requerente encontra-se sujeita ao poder de 
gestão e disciplina do Conselho Superior 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais, não 
tendo, nesta medida, relação imediata, com 
o CSM, pelo que, se afigura que, enquanto 

                                                             
desnecessidade de novo cartão, e porque sou contra 
a sindicância por seguranças privados dos motivos 
que levam um magistrado a deslocar-se a áreas 

a requerente não cessar a comissão de 
serviço que vem exercendo não poderá 
invocar o estatuto inerente à magistratura 
judicial. 

Assim, por a requerente se encontrar a 
exercer funções em tribunais da ordem 
administrativa e fiscal, no exercício da 
aludida comissão de serviço, carece o CSM 
de competência para o encaminhamento do 
pedido de emissão do cartão de acesso 
aeroportuário. 

Em consequência, afigura-se-nos que, 
de harmonia com a fundamentação supra 
expendida, a pretensão correspondente da 
requerente manifestada junto deste CSM 
deverá ser indeferida. 

 

7. Conclusão. 

De acordo com o exposto, sem 
prejuízo da Superior consideração de V. 
Exa., emite-se parecer no sentido de que 
não assiste fundamento para o 
deferimento dos requerimentos 
apresentados, em 4 de setembro de 2014, 
pela Exma. Senhora Juíza de Direito, Dra. 
M..., a desempenhar funções, em comissão 
permanente de serviço no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de X..., atinentes 
ao cartão de identificação profissional e 
ao cartão de acesso aeroportuário. 

 

 Lisboa, 19 de Setembro de 2014. 

restritas, já que se pressupõe que o faz sempre em 
serviço, voto contra".  
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1. Objecto 

Pela Exma. Senhora Juíza de Direito, 
Dra. M..., a desempenhar funções, em 
comissão permanente de serviço no 
Tribunal Administrativo e Fiscal de X... foi 
apresentado, em 3 de setembro de 2014, 
requerimento, acompanhado de seis 
documentos, no qual requer seja «corrigido 
o seu Tempo de serviço na magistratura», 
nos termos e com os fundamentos que 
aduziu. 

Na sequência de despacho nesse 
sentido, veio a ser determinada a emissão 
de parecer sobre esta matéria, por 
comunicação eletrónica rececionada pelo 
signatário em 15 de setembro de 2014. 

 

2. Enquadramento factual 

A Exma. Senhora Juíza de Direito, Dra. 
M..., ora requerente, desempenhou as 
funções de Delegada do Procurador da 
República, no período de 16 de fevereiro de 
1976 a 12 de dezembro de 1978, tendo sido 
exonerada das respectivas funções, a sue 

                                                             
1 Cfr. certidão cuja cópia consta anexa como 

documento 3 junto a outro requerimento 
apresentado pela requerente ao CSM na data de 3 
de setembro de 2014. 

pedido, por despacho publicado no D.R. de 
12 de dezembro de 19781. 

Posteriormente, a Exma. Senhora 
Juíza de Direito, Dra. M... foi nomeada como 
juíza temporária, de harmonia com o 
previsto na Lei n.º 3/2000, de 20 de março e 
no Decreto-Lei n.º 179/2000, de 9 de 
agosto, sujeita a termo certo, pelo período 
de quatro anos, para o exercício temporário 
de funções como juiz no tribunal de 1.ª 
instância que reclamar tal exercício, tendo 
ficando colocada e sedeada administrativa 
e logisticamente no Tribunal Judicial de 
Loulé2. 

«Na sequência de tal nomeação, 
vieram os juízes de nomeação temporária a 
questionar o Conselho relativamente ao seu 
estatuto sócio-profissional – descontos 
para a C.G.A., inscrição nos S.S.M.J. e 
A.D.S.E., cartão de identificação e livre-
trânsito, passe social, recebimento dos 
Diários da República e B.M.J., etc., - , tendo, 
então, sido solicitado ao técnico jurista do 
Conselho Superior da Magistratura o 
parecer (…) aprovado por unanimidade na 
Sessão Plenária de 6/11/2001, sendo os 

2 Cfr. Despacho do Vice-Presidente do CSM de 20 
de Setembro de 2001, publicado no D.R., 2.ª Série, 
n.º 230, de 3 de outubro de 2001, pp. 16644-16645. 

Assunto: Reclamação relativamente a contagem de tempo de serviço na magistratura 
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custos de todos os encargos aos mesmos 
respeitantes suportados pelo I.G.F.P.J.»3.  

No aludido Parecer4 lê-se, 
nomeadamente, o seguinte: «…através dos 
diplomas legais supra mencionados, criou-
se uma categoria de Juízes (de nomeação 
não vitalícia) que, se não Constitucional, 
legalmente exercem o cargo de Juízes, nos 
Tribunais de 1.ª Instância, embora a título 
eventual (…). O exercício temporário de 
função de Juiz nos Tribunais de 1.ª Instância 
consubstancia uma função jurisdicional e 
não uma função administrativa ou de mero 
exercício de actos administrativos 
jurisdicionalizados (…), aos Juízes 
temporários, aplica-se o E.M.J., com as 
devidas adaptações (p. ex.: excluída a 
progressão na carreira, comissões de 
serviço, jubilação, licenças sem vencimento, 
etc.) (…)». 

Com efeitos a partir de 19 de maio de 
2003, a ora requerente foi nomeada 
auditora de justiça no âmbito do I Curso 
Especial de Formação de Juízes de Direito5, 
organizado pelo Centro de Estudos 
Judiciários6 e, posteriormente, com efeitos 
a partir de 8 de outubro de 2003, foi 
nomeada juíza de direito em regime de 
estágio e colocada no Tribunal da Comarca 
de Z…7. 

Por deliberação do CSM8 de 16 de 
agosto de 2004, foi a requerente colocada, 
como juíza auxiliar, a aguardar colocação 

                                                             
3 Assim se lê no Boletim Informativo do CSM, 

janeiro de 2002, p. 34. 
4 Publicado no aludido Boletim Informativo do 

CSM, janeiro de 2002, p. 35. 
5 Disciplinado pela Lei n.º 7-A/2003, de 9 de maio. 
6 Cfr. despacho n.º 10751/2003, do Gabinete do 

Secretário de Estado Adjunto da Ministra da 
Justiça, publicado no D.R., II Série, n.º 125, de 30 de 
maio de 2003, p. 8375. 

em comarca de 1.º acesso, no Tribunal da 
Comarca de Faro. 

No movimento judicial operado em 
setembro de 2005, a requerente foi 
colocada como Juíza de Direito no Tribunal 
da Comarca de W….9. 

Por deliberação do Plenário do CSM de 
18/07/200610 foi aprovado o movimento 
judicial constando da mesma, 
nomeadamente, o seguinte: «Foi a Dra. M..., 
juíza de direito do Tribunal da Comarca de 
W…., destacada, como juíza auxiliar, no 
Tribunal da Comarca de V….». 

Por deliberação do Plenário do CSM de 
16/07/200711 foi aprovado o movimento 
judicial tendo, relativamente à requerente, 
constado a seguinte menção: «Foram 
renovados, nos termos dos artigos 50.º e 70.º 
da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, os 
destacamentos seguintes: (…) Dra. M... para 
o Tribunal da Comarca de V….». 

No D.R., 2.ª Série, n.º 167, de 29 de 
agosto de 2008, p. 37865 lê-se, 
nomeadamente, o seguinte: «A Dra. M..., 
juíza de direito, servindo, como juíza 
auxiliar, no Tribunal da comarca de V…., foi 
colocada, como juíza de direito, no ….º Juízo 
Pequena Instância Cível de Lisboa». 

Por deliberação do Conselho Superior 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais de 
23 de setembro de 2008, a ora requerente 
foi nomeada, em comissão permanente de 

7 Cfr. despacho (extracto) n.º 19889/2003, publ. 
no D.R., II Série, n.º 241, de 17 de outubro de 2003, 
p. 15715. 

8 Deliberação n.º 1166/2004, publ. no D.R., II série, 
n.º 217, de 14 de setembro de 2004, p. 14005. 

9 Cfr. Diário da República n.º 177, de 16 de 
Setembro de 2005, p. 13413. 

10 Publicada no D.R., 2.ª Série, n.º 168, de 31 de 
agosto de 2007, p. 25269. 

11 Publicada no D.R., 2.ª Série, n.º 168, de 31 de 
agosto de 2007, p. 25269. 
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serviço e servindo em efectividade, como 
juíza dos tribunais administrativos e fiscais, 
ficando colocada no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Y…. (área 
administrativa)12, tendo exercido desde 
então funções na ordem de jurisdição dos 
tribunais administrativos e fiscais. 

 

3. Da comissão permanente de 
serviço em geral 

A comissão de serviço, em direito 
público13 constitui um modo de 
preenchimento normal de certos lugares e 
de desempenho das correspondentes 
funções, podendo incidir sobre funcionários 
ou agentes estranhos aos serviços públicos 
e sendo, em regra, por tempo determinado, 
podendo também ter lugar de modo 
eventual, para o desempenho de funções 

                                                             
12 Cfr. Deliberação n.º 2615/2008, do Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, de 
23 de setembro de 2008, publicada no D.R., 2.ª 
Série, n.º 189, de 30 de setembro de 2008, p. 40770. 

13 Não se confundindo com a prestação de 
trabalho subordinado em regime de comissão de 
serviço, regulada, primeiro pelo D.L. n.º 404/91, de 
16 de outubro e, presentemente,  pelos artigos 161.º 
e ss. do Código do Trabalho. 

14 João Alfaia (Dicionário Jurídico da 
Administração Pública, fasc. 17, Coimbra, Atlântida 
Editora, p. 516 e ss.) classificava as comissões de 
serviço em normais («as previstas na lei como modo 
normal de preenchimento de certos lugares e 
desempenho nos cargos respectivos, podendo incidir 
sobre funcionários ou indivíduos estranhos aos 
serviços públicos e sendo em regra de prazo 
determinado») e eventuais («as que são cometidas, a 
título excepcional, a agentes de serviços públicos, 
máxime funcionários, para o desempenho de 
funções alheias às do lugar que ocupam, por prazo 
fixo ou não determinado»). 

15 «A esta distinção entre o exercício de funções 
com carácter de permanência, embora por prazo 
determinado, fora dos quadros a que o servidor do 
Estado pertence (comissões de serviço ordinárias), e 
as que são exercidas de forma excepcional e 
provisória, mas não implicam o abandono 

alheias às do lugar de origem, por tempo 
determinado ou não1415. 

O CSM tem procurado densificar esta 
matéria no que a mesma contende com o 
exercício da judicatura, procurando definir 
critérios para autorização de comissões de 
serviço16. 

De acordo com o Parecer aprovado no 
Plenário do CSM de 24 de Outubro de 
200017, a comissão de serviço constitui 
«uma forma de nomeação de titular de cargo 
público que predica constituição de uma 
relação jurídica de emprego com a 
Administração Pública e que se caracteriza 
pelo seu carácter temporalmente limitado e 
aplicação aos casos previstos na lei». 

Conforme se considerou no Parecer n.º 
15/2009, do CSM18 o seguinte: 

transitório das funções no lugar de origem 
(comissões de serviço eventuais) deve acrescentar-
se hoje uma terceira, decorrente da prática que, por 
razões de natureza política, se foi consolidando na 
Administração Pública, que consiste na nomeação 
para, designadamente, o exercício de funções em 
comissões ad hoc ou grupos de trabalho que tratam  
certas matérias, mormente legislativas, e que em 
regra terminam com a obtenção do resultado final 
visado ou com a mudança de ciclo governativo, e 
onde as funções são exercidas em regime de 
complementaridade com as funções no lugar e 
quadro de origem, não atingindo por isso sequer o 
mínimo de estabilidade que a comissão de serviço 
eventual pressupõe» (cfr. Deliberação de 01 de 
Julho de 2014, do Conselho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais, disponível em 
http://www.cstaf.pt/Pareceres/T2_Crit%C3%A9rio
s%20desig%20lugares%20ou%20cargos%20fora
%20magt_Benjamim.pdf.  

16 Cfr., v.g., o interessando estudo realizado em 
14/03/2005, publicado no Boletim Informativo do 
CSM de julho de 2005, pp. 73-83. 

17 Publicado no Boletim Informativo do CSM de 
dezembro de 2000. 

18 Parecer de 04/08/2009, disponível em 
https://www.csm.org.pt/ficheiros/pareceres/parece
r09_15.pdf.  
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«No ordenamento jurídico português, a 
sistematização legal mais completa do 
instituto da comissão de serviço constava do 
Estatuto do Funcionalismo Ultramarino 
(EFU), aprovado pelo Decreto n.º 40708, de 
31 de Julho de 1956.  

Dividido em oito capítulos, o capítulo 
II, “Do provimento dos cargos públicos”, 
continha uma Secção III, “das Formas de 
provimento”, cujo artigo 26.º preceituava 
que o provimento dos cargos públicos no 
Ultramar se podia fazer por nomeação, 
definitiva, provisória, interina ou em 
comissão, por contrato, e por 
assalariamento. Das comissões de serviço se 
ocupava a Subsecção III, desta Secção III, 
integrando os artigos 35.º a 44.º:  

Para os efeitos do presente Parecer 
basta-nos reter o artigo 35º.  

“Artigo 35.º (Noção de comissão de 
serviço e suas espécies)  

Considera-se comissão de serviço a 
função desempenhada por tempo 
determinado e sempre amovível, por 
funcionário dos quadros ou por pessoas a 
eles estranhas. 

§ 1.º A investidura em comissão de 
serviço faz-se sempre por nomeação.  

§ 2.º As comissões de serviço podem ser 
ordinárias ou eventuais. São ordinárias as 
previstas na lei como modo normal do 
desempenho da função. São eventuais as 
que acidentalmente se tornem necessárias 
para a realização de fins determinados.  

§ 3.º Sempre que as disposições do 
presente estatuto se refiram genericamente 
à comissão de serviço entende-se que se 
aplicam apenas às comissões ordinárias.”   

Na doutrina, a lição do ilustre 
Professor MARCELLO CAETANO seguia a 
distinção operada no EFU:  

“Em Direito Administrativo há as 
comissões ordinárias e as comissões 
eventuais. As primeiras são as que estão 
previstas nas leis como modo normal de 
provimento por nomeação para certos 
cargos. As segundas são encargos cometidos 
aos agentes administrativos para realizarem 
certos trabalhos que não estavam incluídos 
nas suas funções”.  

O Autor persistiu nesta classificação 
nas sucessivas edições do Manual de Direito 
Administrativo, 

Conforme refere MENEZES CORDEIRO, 
a comissão de serviço teve a sua génese em 
situações em que um funcionário era 
chamado a exercer funções transitórias fora 
do quadro a que pertencia. Esta figura foi 
depois utilizada para abranger as situações 
de funcionários «com provimento definitivo 
colocados em lugares vagos com diferente 
provimento»; com o Decreto-Lei nº 191-
F/79, de 26 de Junho - que continha o regime 
do pessoal dirigente - a comissão de serviço 
passou a ser «a única forma de provimento 
do pessoal dirigente», ou seja, passou a ser 
usada para «designar o modo de provimento 
de certos lugares».  

Segundo JOÃO ALFAIA, a utilização da 
figura jurídica da comissão de serviço no 
preenchimento de lugares dirigentes 
justifica-se, “em rigor”, nos casos em que as 
pessoas que os ocupam são já titulares de 
lugares de um quadro, a título definitivo ou 
vitalício, os quais ficam cativos. A ratio legis 
desta figura jurídica é, ainda nas palavras 
daquele Autor, “por demais evidente”: «(...) 
se um indivíduo que possui estabilidade num 
emprego público vai, em virtude do interesse 
público, ocupar um outro lugar com 
investidura provisória, temporária ou 
transitória, há que salvaguardar-lhe o 
direito adquirido no lugar que ocupa até à 
investidura no novo lugar se converter em 
definitiva ou (quando não haja hipótese 
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disso) até ao regresso ao lugar de origem». 
(Bold nosso) 

O Autor destaca como direitos 
salvaguardados pela cativação do lugar, a 
promoção, a contagem de serviço, a 
aposentação, bem como o direito de 
«regresso ou de reocupação do lugar cativo». 
Assim, enquanto perdurar a comissão de 
serviço, as funções correspondentes ao lugar 
de origem só podem ser desempenhadas 
através de um preenchimento interino ou de 
uma investidura precária. E evidencia que, 
inexistindo um regime geral para a 
“cativação consequente da comissão de 
serviço”, o mesmo foi fixado de forma 
casuística para as diversas modalidades. 

A comissão de serviço caracteriza-se, 
como vimos, pela transitoriedade e pela 
«provisoriedade reclamada pelo tipo de 
funções a desempenhar». Permite-se, por 
esta via, a satisfação de «necessidades 
específicas e razoáveis», designadamente, o 
provimento temporário de determinados 
lugares que não podem ter natureza 
vitalícia, tal como sucede com os cargos 
dirigentes e com «certas posições que 
postulam uma ligação de tipo pessoal».  

A comissão de serviço do pessoal 
dirigente tem um limite de tempo definido, 
correspondendo-lhe um “estatuto 
transitório” que - sem prejuízo da necessária 
fundamentação e, em determinados casos, 
do direito a indemnização - pode cessar a 
qualquer momento, entre outras razões, 
pela não consecução dos objectivos e das 
orientações superiormente definidas ou por 
razões relacionadas com a reorganização e 
reestruturação dos serviços, ou mesmo com 
a definição de novas linhas e orientações de 
gestão, bem como, a pedido do interessado». 

Dispõe o artigo 35.º do EMJ – sob a 
epígrafe «Juízes de direito em comissão de 
serviço» - o seguinte: 

«1 - Os juízes de direito em comissão 
de serviço em tribunais não judiciais são 
classificados periodicamente nos mesmos 
termos dos que exercem funções em 
tribunais judiciais.  

2 - Os juízes de direito em comissão de 
serviço diferente da referida no número 
anterior são classificados se o Conselho 
Superior da Magistratura dispuser de 
elementos bastantes ou os puder obter 
através das inspecções necessárias, 
considerando-se actualizada, em caso 
contrário, a última classificação». 

Por sua vez, o artigo 53.º do EMJ 
estabelece que os magistrados judiciais em 
exercício não podem ser nomeados para 
comissões de serviço sem autorização do 
Conselho Superior da Magistratura e que a 
autorização só pode ser concedida 
relativamente a magistrados com, pelo 
menos, cinco anos de efectivo serviço. 

No artigo 54.º do EMJ regula-se a 
natureza das comissões de serviço 
estatuindo-se o seguinte: 

«1 - As comissões de serviço podem ser 
ordinárias ou eventuais.  

2 - São comissões de serviço ordinárias 
as previstas na lei como modo normal de 
desempenho de certa função e eventuais as 
restantes.  

3 - As comissões ordinárias de serviço 
implicam abertura de vaga, salvo as 
previstas nas alíneas a), b), c) e e) do n.º 1 e 
no n.º 2 do artigo 56.º». 

As comissões de serviço de natureza 
judicial são ordinárias (cfr. artigo 55.º do 
EMJ). 

Por seu turno, nos termos do artigo 
56.º do EMJ: 

«1 - Consideram-se comissões de 
serviço de natureza judicial as respeitantes 
aos cargos de:  
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 a) Inspector judicial;.  

b) Director e docente do Centro de 
Estudos Judiciários ou, por qualquer forma, 
responsável pela formação dos magistrados 
judiciais e do Ministério Público;  

c) Secretário do Conselho Superior da 
Magistratura;  

d) Juiz em tribunal não judicial;  

e) Vogal do Conselho Superior da 
Magistratura, quando o cargo seja exercido 
em tempo integral;  

f) Assessor no Supremo Tribunal de 
Justiça, no Tribunal Constitucional ou no 
Conselho Superior da Magistratura;  

g) Procurador-geral-adjunto, nos 
termos da respectiva lei orgânica.  

2 - São ainda consideradas de 
natureza judicial as comissões de serviço 
que respeitem ao exercício de funções nas 
áreas de cooperação internacional, 
nomeadamente com os países africanos de 
língua oficial portuguesa, e do apoio 
técnico-legislativo relativo à reforma do 
sistema judiciário no âmbito do Ministério 
da Justiça». 

Por seu turno, o artigo 57.º do EMJ 
prescreve que: 

«1 - Na falta de disposição especial, as 
comissões ordinárias de serviço têm a 
duração de três anos e são renováveis por 
igual período, podendo excepcionalmente, 
em caso de relevante interesse público, ser 
renovadas por novo período, de igual 
duração.  

2 - A comissão de serviço que se 
destine à prestação de serviços em 
instituições e organizações internacionais 
ou, no âmbito de convénio de cooperação, 

                                                             
19 A problemática das comissões ordinárias de 

serviço foi já apreciada no âmbito da Magistratura 
do Ministério Público, tendo dado origem ao 

em país estrangeiro, que implique a 
residência do magistrado judicial nesse país 
tem o prazo que durar essa actividade.  

3 - As comissões eventuais de serviço 
podem ser autorizadas por períodos até um 
ano, sendo renováveis até ao máximo de seis 
anos.  

4 - Não podem ser nomeados em 
comissão de serviço, antes que tenham 
decorrido três anos sobre a cessação do 
último período, os magistrados que tenham 
exercido funções em comissão de serviço 
durante seis anos consecutivos». 

Nos termos do artigo 58.º do EMJ, o 
tempo em comissão de serviço é 
considerado, para todos os efeitos, como de 
efectivo serviço na função. 

Do exposto decorre que a comissão de 
serviço de um magistrado judicial, colocado 
como juiz em tribunal não judicial, constitui 
uma comissão de serviço ordinária19 a qual, 
– apesar de poder estar sujeita a limite 
temporal – tem carácter permanente (ou 
seja, enquanto durar, o respectivo 
magistrado não se encontra a prestar a 
função inerente à do lugar de origem) e 
determina a abertura de vaga no lugar de 
origem. 

 

4. Da ordem jurisdicional comum e 
da jurisdição administrativa e fiscal 

Como se salientou, a requerente, 
magistrada judicial, encontra-se, 
presentemente, a exercer funções na ordem 
de jurisdição dos tribunais administrativos e 
fiscais, o que sucede desde Outubro de 
2008, no âmbito da aludida comissão 
permanente de serviço. 

parecer n.º 122/2001, da PGR de 14/02/2002, 
acessível em http://www.dgsi.pt.  
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Ora, a Constituição20 estabeleceu uma 
organização dos tribunais em que, para 
além de outros tribunais21 enunciou a 
ordem dos tribunais judiciais (integrando o 
Supremo Tribunal de Justiça e os tribunais 
judiciais de primeira e de segunda 
instância) e a ordem dos tribunais 
administrativos e fiscais (compreendendo o 
Supremo Tribunal Administrativo e os 
demais tribunais administrativos e fiscais) 
do seguinte modo: Os tribunais judiciais são 
os tribunais comuns em matéria cível e 
criminal e exercem jurisdição em todas as 
áreas não atribuídas a outras ordens 
judiciais (cfr. artigo 211.º, n.º 1 da 
Constituição). 

Por seu turno, estabelece o artigo 
212.º da Constituição – sob a epígrafe 
«Tribunais administrativos e fiscais» - o 
seguinte: 

«1. O Supremo Tribunal Administrativo 
é o órgão superior da hierarquia dos 
tribunais administrativos e fiscais, sem 
prejuízo da competência própria do Tribunal 
Constitucional. 

2. O Presidente do Supremo Tribunal 
Administrativo é eleito de entre e pelos 
respectivos juízes. 

3. Compete aos tribunais 
administrativos e fiscais o julgamento das 
acções e recursos contenciosos que tenham 
por objecto dirimir os litígios emergentes 
das relações jurídicas administrativas e 
fiscais». 

As sucessivas leis de organização 
judiciária22 respeitaram esta configuração 
constitucional. 

                                                             
20 Cfr. artigo 209.º. 
21 Como o Tribunal Constitucional e o Tribunal de 

Contas. 
22 Cfr. Decreto-Lei n.º 267/85, de 16 de julho, Lei 

38/87, de 23 de dezembro, Lei 3/99, de 13 de 

Na Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto 
esta dicotomia é sublinhada no confronto 
entre o artigo 7.º e 8.º do seguinte teor: 
«Artigo 7.º Juízes dos tribunais judiciais: 1 - 
Os juízes dos tribunais judiciais constituem 
a magistratura judicial, formam um corpo 
único e regem-se pelo respetivo estatuto, 
aplicável a todos os magistrados judiciais, 
qualquer que seja a situação em que se 
encontrem (…). Artigo 8.º Juízes dos 
tribunais administrativos e fiscais: 1 - Os 
juízes da jurisdição administrativa e fiscal 
formam um corpo único e regem-se pelo 
disposto na Constituição, pelo respetivo 
estatuto e demais legislação aplicável e, 
subsidiariamente, pelo Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, com as necessárias 
adaptações. 2 - Os juízes da jurisdição 
administrativa e fiscal estão sujeitos às 
incompatibilidades estabelecidas na 
Constituição e na lei e regem-se pelo 
Estatuto dos Magistrados Judiciais nos 
aspetos não previstos no estatuto próprio». 

Tal dicotomia também decorre da 
existência legal de órgãos distintos, no que 
se reporta à gestão e disciplina das diversas 
categorias de juízes em funções na ordem 
dos tribunais judiciais e na jurisdição 
administrativa e fiscal. 

Assim, no âmbito dos tribunais 
judiciais, ao Conselho Superior da 
Magistratura compete a nomeação, 
colocação, transferência e promoção dos 
juízes dos tribunais judiciais e o exercício da 
acção disciplinar (cfr. artigo 217.º, n.º 1 da 
Constituição), enquanto que, ao Conselho 
Superior dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais compete a nomeação, colocação, 
transferência e promoção dos juízes dos 
tribunais administrativos e fiscais e o 

janeiro, Lei 13/2002, de 19 de fevereiro, Decreto-Lei 
n.º 325/2003, de 29 de dezembro, Lei n.º 52/2008, 
de 28 de agosto e Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, 
entre outros diplomas legais. 
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exercício da acção disciplinar (cfr. artigo 
217.º, n.º 2 da Constituição). 

«Ao confiar a competência para a 
nomeação dos juízes, bem como a direcção 
e gestão da magistratura judicial (n.º 1) e, 
depois da 2.ª revisão, da magistratura dos 
tribunais administrativos e fiscais (n.º 2), a 
órgãos constitucionalmente autónomos, em 
cuja composição tomam parte juízes eleitos 
(cfr. art. 218.º), a Constituição produziu uma 
das mais significativas inovações em 
matéria judicial, abolindo toda a 
intervenção externa directa»23. 

Assim, o Conselho Superior da 
Magistratura é o órgão superior de gestão e 
disciplina da magistratura judicial (artigo 
136.º do EMJ24) a quem compete: 

«a) Nomear, colocar, transferir, 
promover, exonerar, apreciar o mérito 
profissional, exercer a acção disciplinar e, 
em geral, praticar todos os actos de idêntica 
natureza respeitantes a magistrados 
judiciais, sem prejuízo das disposições 
relativas ao provimento de cargos por via 
electiva;  

b) Emitir parecer sobre diplomas legais 
relativos à organização judiciária e ao 
Estatuto dos Magistrados judiciais e, em 
geral, sobre matérias relativas à 
administração da justiça;  

c) Estudar e propor ao Ministro da 
justiça providências legislativas com vista à 
eficiência e ao aperfeiçoamento das 
instituições judiciárias;  

d) Elaborar o plano anual de 
inspecções;  

                                                             
23 Assim, Gomes Canotilho e Vital Moreira; 

Constituição da República Portuguesa Anotada, II 
Volume, 4.ª Ed., Wolters Klüwer/Coimbra Editora, 
2010, p. 592. 

e) Ordenar inspecções, sindicâncias e 
inquéritos aos serviços judiciais;  

f) Aprovar o regulamento interno e a 
proposta de orçamento relativos ao 
Conselho;  

g) Adoptar as providências necessárias 
à organização e boa execução do processo 
eleitoral;  

h) Alterar a distribuição de processos 
nos juízos com mais de uma secção, a fim de 
assegurar a igualação e operacionalidade 
dos serviços;  

i) Estabelecer prioridades no 
processamento de causas que se encontrem 
pendentes nos tribunais por período 
considerado excessivo, sem prejuízo dos 
restantes processos de carácter urgente;  

j) Propor ao Ministro da Justiça as 
medidas adequadas, por forma a não tornar 
execessivo o número de processos a cargo de 
cada magistrado;  

l) Fixar o número e composição das 
secções do Supremo Tribunal de justiça e dos 
tribunais da relação;  

m) Nomear o juiz presidente dos 
tribunais de comarca;  

n) Exercer as demais funções 
conferidas por lei» (cfr. artigo 149.º do EMJ). 

Por seu turno, prescreve o artigo 74.º 
do Estatuto dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais25 que: 

24 Aprovado pela Lei n.º 21/85, de 30 de julho e 
com última alteração dada pela Lei n.º 9/2011, de 
12 de abril. 

25 Aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de 
fevereiro e com última alteração dada pela Lei n.º 
20/2012, de 14 de maio. 
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«1 - O Conselho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais26 é o órgão de 
gestão e disciplina dos juízes da jurisdição 
administrativa e fiscal.  

2 - Compete ao Conselho:  

a) Nomear, colocar, transferir, 
promover, exonerar e apreciar o mérito 
profissional dos juízes da jurisdição 
administrativa e fiscal e exercer a acção 
disciplinar relativamente a eles;  

b) Apreciar, admitir, excluir e graduar 
os candidatos em concurso;  

c) Conhecer das impugnações 
administrativas interpostas de decisões 
materialmente administrativas proferidas, 
em matéria disciplinar, pelos presidentes 
dos tribunais centrais administrativos, pelos 
presidentes dos tribunais administrativos de 
círculo e pelos presidentes dos tribunais 
tributários, bem como de outras que a lei 
preveja;  

d) Ordenar averiguações, inquéritos, 
sindicâncias e inspecções aos serviços dos 
tribunais da jurisdição administrativa e 
fiscal;  

e) Elaborar o plano anual de 
inspecções;  

f) Elaborar as listas de antiguidade dos 
juízes;  

g) Suspender ou reduzir a distribuição 
de processos aos juízes que sejam 
incumbidos de outros serviços de 
reconhecido interesse para a jurisdição 
administrativa e fiscal ou em outras 
situações que justifiquem a adopção dessas 
medidas;  

                                                             
26 Que aprovou o seu funcionamento nos termos 

da Deliberação n.º 1165/2007, publ. no D.R., 2.ª 
Série, n.º 119, de 22 de junho de 2007, p. 17668, 
alterada pela Deliberação n.º 2869/2009, publ. no 

h) Aprovar o seu regulamento interno, 
concursos e inspecções;  

i) Emitir os cartões de identidade dos 
juízes, de modelo idêntico aos dos juízes dos 
tribunais judiciais;  

j) Propor ao Ministro da Justiça 
providências legislativas com vista ao 
aperfeiçoamento e à maior eficiência da 
jurisdição administrativa e fiscal;  

l) Emitir parecer sobre as iniciativas 
legislativas que se relacionem com a 
jurisdição administrativa e fiscal;  

m) Fixar anualmente, com o apoio do 
departamento do Ministério da Justiça com 
competência no domínio da auditoria e 
modernização, o número máximo de 
processos a distribuir a cada magistrado e o 
prazo máximo admissível para os 
respectivos actos processuais cujo prazo 
não esteja estabelecido na lei;  

n) Gerir a bolsa de juízes;  

o) Estabelecer os critérios que devem 
presidir à distribuição nos tribunais 
administrativos, no respeito pelo princípio 
do juiz natural;  

p) Exercer os demais poderes 
conferidos no presente Estatuto e na lei.  

3 - O Conselho pode delegar no 
presidente, ou em outros dos seus membros, 
a competência para:  

a) Praticar actos de gestão corrente e 
aprovar inspecções;  

b) Nomear os juízes para uma das 
secções do Supremo Tribunal Administrativo 
e dos tribunais centrais administrativos;  

D.R., 2.ª Série, n.º 199, de 14 de outubro de 2009, p. 
41623. 
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c) Ordenar inspecções extraordinárias, 
averiguações, inquéritos e sindicâncias». 

Verifica-se que, em múltiplos 
aspectos, as competências de um e de outro 
Conselhos são concorrentes, embora, 
obviamente, se circunscrevam na esfera de 
actuação respectiva e de harmonia com a 
estrita esfera de atribuições de cada um, ou 
seja, tendo por objecto o “universo” de 
juízes que exercem funções nos tribunais 
judiciais – no que respeita ao CSM – e o 
conjunto de juízes que exercem funções nos 
tribunais administrativos e fiscais – no que 
respeita ao CSTAF. 

Nesta decorrência, pode concluir-se 
que, a prescrição constitucional de 
organização da magistratura das ordens 
judicial e dos tribunais administrativos e 
fiscais, tutelada sob a responsabilidade de 
dois distintos conselhos superiores, implica 
a consideração de que, relativamente a um 
juiz que tenha antes exercido funções num 
tribunal judicial, mas que, seja colocado em 
regime de comissão permanente de serviço 
e, que, por essa via, se encontre a exercer 
funções num tribunal administrativo e 
fiscal, se encontra, desde então, sujeito à 
tutela do Conselho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais o que sucederá, 
pelo menos, até que a respectiva comissão 
venha, eventualmente, a cessar os seus 
efeitos. 

 

5. Da antiguidade profissional 

O EMJ reporta-se à antiguidade 
profissional em diversos normativos: 

- No artigo 20.º, n.º 2: Os magistrados 
judiciais guardam entre si precedência 
segundo as respectivas categorias, 

preferindo a antiguidade em caso de 
igualdade; 

- No artigo 44.º, n.º 4: Sem prejuízo do 
disposto nos n.ºs 1 e 2, constituem factores 
atendíveis nas colocações, por ordem 
decrescente de preferência, a classificação 
de serviço e a antiguidade; 

- No artigo 47.º, n.º 7, a respeito dos 
termos do concurso de acesso aos Tribunais 
de Relação: A graduação final dos 
magistrados faz-se de acordo com o mérito 
relativo dos concorrentes, tomando-se em 
consideração, em 40 %, a avaliação 
curricular, nos termos previstos no número 
anterior, e, em 60 %, as anteriores 
classificações de serviço, preferindo em 
caso de empate o juiz com mais 
antiguidade; 

- No artigo 51.º, n.ºs. 2, 3 e 7, a 
respeito dos termos do concurso de acesso 
ao Supremo Tribunal de Justiça: São 
concorrentes necessários os juízes da 
Relação que se encontrem no quarto 
superior da lista de antiguidade e não 
declarem renunciar ao acesso; 

- No artigo 72.º: «Antiguidade na 
categoria 

1 - A antiguidade dos magistrados na 
categoria conta-se desde a data da 
publicação do provimento no Diário da 
República. 

2 - A publicação dos provimentos deve 
respeitar, na sua ordem, a graduação feita 
pelo Conselho Superior da Magistratura»; 

- No artigo 73.º: «Tempo de serviço 
para a antiguidade e aposentação 

1 - Para efeitos de antiguidade não é 
descontado: 
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a) O tempo de exercício de funções 
como Presidente da República e membro do 
Governo; 

b) O tempo de suspensão preventiva 
ordenada em processo disciplinar ou 
determinada por despacho de pronúncia ou 
por despacho que designar dia para 
julgamento por crime doloso quando os 
processos terminarem por arquivamento ou 
absolvição; 

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 sofrida 
em processo de natureza criminal que 
termine por arquivamento ou absolvição; 

f) O tempo correspondente à prestação 
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 artigo 
9.º. 

2 - Para efeitos de aposentação, o 
tempo de serviço prestado nas Regiões 
Autónomas é bonificado de um quarto»; 

- No 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»; 

- No 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»; 

- No 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»; 

- No artigo 77.º: «Reclamações 

1 - Os magistrados judiciais que se 
considerem lesados pela graduação 
constante da lista de antiguidade podem 
reclamar, no prazo de 60 dias a contar da 
data referida no n.º 3 do artigo anterior, em 
requerimento dirigido ao Conselho Superior 
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da Magistratura, acompanhado de tantos 
duplicados quantos os magistrados a quem 
a reclamação possa prejudicar. 

2 - Os magistrados que possam ser 
prejudicados devem ser identificados no 
requerimento e são notificados para 
responderem no prazo de quinze dias. 

3 - Apresentadas as respostas ou 
decorrido o prazo a elas reservado, o 
Conselho Superior da Magistratura delibera 
no prazo de trinta dias». 

- No artigo 78.º: «Efeito de reclamação 
em movimentos já efectuados 

A procedência de reclamação implica 
a integração do reclamante no lugar de que 
haja sido preterido, com todas as 
consequências legais»; 

- No artigo 79.º: «Correcção oficiosa 
de erros materiais 

1 - Quando o Conselho Superior da 
Magistratura verificar que houve erro 
material na graduação, pode a todo o tempo 
ordenar as necessárias correcções. 

2 - As correcções referidas no número 
anterior, logo que publicadas na lista de 
antiguidade, ficam sujeitas ao regime dos 
artigos 77.º e 78.º»; 

- No artigo 80.º, n.º 2: A situação de 
disponibilidade não implica perda de 
antiguidade ou remuneração; 

- No artigo 103.º: A pena de 
transferência implica a perda de sessenta 
dias de antiguidade; 

- No artigo 104.º, n.º 1: A pena de 
suspensão de exercício implica a perda do 
tempo correspondente à sua duração para 
efeitos de remuneração, antiguidade e 
aposentação; 

- No artigo 108.º, n.º 2: Se o processo 
for arquivado, a decisão condenatória 
revogada ou aplicada uma pena que não 
prejudique a promoção ou acesso, o 
magistrado é promovido ou nomeado e vai 
ocupar o seu lugar na lista de antiguidade, 
com direito a receber as diferenças de 
remuneração; 

- No artigo 150.º-A, n.º 2: «Os 
assessores a que se refere o número anterior 
são nomeados pelo Conselho de entre juízes 
de direito com classificação não inferior a 
Bom com distinção e antiguidade não 
inferior a 5 e não superior a 15 anos»; 

- No artigo 161.º, n.º 3: A inspecção 
destinada a colher informações sobre o 
serviço e o mérito dos magistrados não 
pode ser feita por inspectores de categoria 
ou antiguidade inferiores às dos 
magistrados inspeccionados; 

- No artigo 162.º, n.º 1: Os inspectores 
judiciais são nomeados em comissão de 
serviço de entre juízes de relação ou juízes 
de direito com antiguidade não inferior a 15 
anos e classificação de serviço de Muito 
bom; 

- No artigo 168.º, n.º 2: Para efeitos de 
apreciação do recurso referido no número 
anterior o Supremo Tribunal de Justiça 
funciona através de uma secção constituída 
pelo mais antigo dos seus vice-presidentes, 
que tem voto de qualidade, e por um juiz de 
cada secção, anual e sucessivamente 
designado, tendo em conta a respectiva 
antiguidade; e 

- No artigo 180.º: «Antiguidade 

1 - A antiguidade dos magistrados 
judiciais, nomeadamente para o efeito do 
disposto no n.º 2 do artigo 22.º, compreende 
o tempo de serviço prestado na 



PARECERES 

 
Boletim Informativo CSM | s5 #1 fev16 | 499 

magistratura do Ministério Público, ou de 
funções públicas que dessem acesso à 
magistratura judicial mediante concurso, 
incluindo o prestado como subdelegado do 
procurador da República licenciado em 
Direito. 

2 - São ressalvadas as posições 
relativas constantes da última lista 
definitiva de antiguidade anterior à data da 
entrada em vigor do presente diploma». 

A determinação da antiguidade na 
carreira constitui, assim, um elemento 
fundamental para a aferição dos termos de 
progressão na carreira dos magistrados 
judiciais, à semelhança do que sucede no 
âmbito e para disciplina das carreiras 
profissionais da Administração Pública. 

Dada a respectiva importância, a 
legislação impunha, até recentemente27, 
que, regularmente, fosse dado 
conhecimento, pelo respectivo órgão 
administrativo ou tutelar, aos respectivos 
administrados do teor da sua posição face 
aos demais que integram a respectiva 
carreira profissional, com referência, 
precisamente, ao tempo em funções, que 
corresponderá à respectiva antiguidade, 
prescrição que, parece continuar a exigir-
se, atendendo a que a legislação em vigor28 
continua a atender à relevância da 
antiguidade para múltiplos aspectos. 

Na realidade, «a elaboração anual de 
listas de antiguidade é, simultaneamente, 
um instrumento de garantia dos 
particulares (administrados), atendendo à 
sua relevância para efeitos de concurso de 

                                                             
27 Cfr. artigo 1.º do D.L. n.º 348/70, de 27 de julho; 

artigo 93.º do D.L. n.º 497/88, de 30 de dezembro; 
artigo 95.º da Lei n.º 100/99, de 31 de março. 

28 Cfr. Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

acesso, mudança de escalão, aposentação, 
férias, etc…e um instrumento de gestão da 
Administração, tanto na perspectiva da 
assiduidade (…), como na de uma racional 
gestão de recursos humanos»29. 

 

6. Das reclamações sobre a lista de 
antiguidade 

Dispõe o artigo 77.º do EMJ que os 
magistrados judiciais que se considerem 
lesados pela graduação constante da lista 
de antiguidade podem reclamar da mesma, 
no prazo de 60 dias a contar da data 
referida no artigo 76.º, n.º 3, do EMJ, ou seja, 
na prática, da data em que a mesma é 
publicitada. 

Os contra-interessados (magistrados 
judiciais que possam considerar-se 
prejudicados) devem ser identificados no 
requerimento de reclamação e são 
notificados para responderem em 15 dias – 
cfr. artigo 77.º, n.º 3 do EMJ. 

Contudo, nos termos do artigo 80.º do 
EMJ, o CSM, caso verifique a existência de 
erro material na graduação pode 
determinar – nos termos do artigo 80.º do 
EMJ – as correcções necessárias. 

Ora, a última lista de antiguidade dos 
magistrados judiciais – referente à data de 
31 de dezembro de 2013 – foi homologada 
por despacho do Exmo. Senhor Vice-

29 Cfr.Recomendação n.º 106/A/1993, do Provedor 
de Justiça, processo n.º R-2747/92, de 22 de julho 
de 1993. 
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Presidente do CSM, proferido em 13 de 
maio de 201430 e então publicitada. 

Assim, verifica-se que a presente 
reclamação, que foi apresentada em 3 de 
setembro de 2014, é extemporânea31, por 
ter sido apresentada muito depois do 
decurso do prazo a que alude o artigo 77.º 
do EMJ, não podendo ser objecto de 
apreciação e decisão. 

 

7. Da existência de erro material na 
graduação da requerente 

Contudo, como se viu, caso se assente 
na existência de lapso material na 
elaboração da lista, o CSM, 
independentemente de prazo e a todo o 
tempo32, pode proceder à introdução na 
lista de antiguidade das alterações que se 
mostrem necessárias para rectificar tais 
incorrecções materiais. 

Dispõe o artigo 249º do Código Civil 
que «o simples erro de escrita, revelado no 
próprio contexto da declaração ou através 
das circunstâncias em que a declaração é 
feita, apenas dá direito a rectificação 
desta». 

Da interpretação deste preceito geral 
conclui-se que o declaratário, quando 

                                                             
30 Disponível em 

http://csm.org.pt/ficheiros/antiguidade/antiguidad
e-2013.pdf.  

31 E também o é relativamente à lista – 
inexistente – a que se reporta a requerente no final 
do requerimento em apreço. 

32 Noutros âmbitos foi já entendido que um tal 
lapso não seria relevante para determinar a 
alteração da lista de antiguidade. Por exemplo, no 
acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 
23/09/2003 (Processo:0662/03, Relator JOÃO 
BELCHIOR) concluiu-se que: «Publicado o aviso da 
afixação da lista de antiguidade, em conformidade 

comete um erro de escrita, tem direito a 
proceder à sua rectificação, desde que tal 
resulte do contexto da declaração ou das 
circunstâncias em que a declaração foi 
feita. 

«Como resulta do disposto nos artºs 
249º do CC e 148º do CPA, o erro de escrita 
confere o direito à sua rectificação pelo 
órgão competente para a revogação do acto, 
a todo o tempo e com efeitos retroactivos, 
oficiosamente ou a pedido dos interessados 
e respeitando-se a forma e a publicidade do 
acto rectificado e tanto basta aos princípios 
da boa fé, da proporcionalidade e da justiça 
na relação entre o impugnante e a 
Administração Tributária, nunca sendo caso 
de anulação da liquidação. 

Sendo o lapso de escrita sempre 
rectificável nada mais é exigível, pois não se 
contestam os factos declarados e se admite 
o lapso com o sentido considerado na 
sentença, devendo conclui-se que está 
comprovado o facto que se quis declarar e 
foi erroneamente declarado, porque contido 
na declaração, como pressuposto da 
aplicação do artigo 249º do CC, que o erro de 
escrita se revele no próprio contexto da 
declaração ou através das circunstâncias 
em que a declaração é feita»33. 

com o preceituado no artº 95º, nº 3 do DL nº 497/88, 
e dela não tendo sido deduzida impugnação de 
harmonia com o clausulado nos artºs 96º e 97º 
daquele diploma legal, tal lista firma-se na ordem 
jurídica como caso resolvido ou caso decidido 
quanto a possível omissão ou erro na contagem de 
tempo de serviço relativos à ordenação dos docentes 
em causa, segundo a respectiva antiguidade». 

33 Assim, o Acórdão do TCA Sul – Contencioso 
Tributário de 22/01/2008, processo n.º 02157/08, 
relatado por Carlos Monteiro, disponível em 
http://www.dgsi.pt.  
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Ora, no caso, considerando o invocado 
pela requerente nos artigos 5.º, 6.º e 7.º do 
requerimento em apreço, verifica-se que a 
requerente invoca, nomeadamente, ter 
exercido as funções de magistrada de 
26/09/2001 a 19/05/2003, durante 1 ano, 7 
meses e 22 dias, sendo que, tal período se 
reporta a momento em que a requerente 
desempenhava as funções de juíza 
temporária. 

Não é óbvio – antes discutível e, por 
isso, sem o carácter manifesto que 
determine a verificação de um «lapso 
material» ou uma «patente incorrecção» - 
que a disposição – o artigo 180.º do EMJ – 
seja aplicável ao exercício de funções de 
juiz temporário, sendo certo que, tal 
exercício foi, como supra se referiu, apenas 
originado pela Lei n.º 3/2000, de 20 de 
março, ou seja, muito depois do período 
temporal – e, necessariamente transitório – 
da aplicação do mencionado artigo 180.º. 

Apreciando este normativo, o 
Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral 
da República34 considerou o seguinte: 

«Começando por analisar o artigo 
180.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais, 
verifica-se que do mesmo resulta a 
relevância, para progressão remuneratória 
na respetiva escala indiciária, dos seguintes 
tempos de serviço; 

a) Serviço prestado na magistratura do 
Ministério Público; 

b) Tempo de serviço relativo ao 
exercício de funções públicas que dessem 

                                                             
34 No Parecer n.º 16/2012, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, N.º 227, de 23 de novembro de 
2012, p. 37920 e ss. 

acesso à magistratura judicial mediante 
concurso; 

c) Tempo prestado como subdelegado 
do procurador da República licenciado em 
direito. 

5.1. Relativamente à situação prevista 
na alínea a), a mesma reporta-se ao período, 
historicamente ultrapassado, em que a 
magistratura do Ministério Público 
constituía uma magistratura vestibular da 
magistratura judicial, e que, resultando das 
normas do Estatuto Judiciário[39], se 
manteve ainda posteriormente a 25 de Abril 
de 1974, enquanto vigorou o regime de 
estágios para ingresso nas magistraturas 
instituído pelos Decretos-Leis n.os 714/75, 
de 20 de dezembro[40], e 102/77, de 21 de 
março[41] (que instituíram os denominados 
GOE’s, ou Grupos Orientadores de Estágio). 

Por outro lado, o artigo 188.º do 
Estatuto dos Magistrados Judiciais 
aprovado pela Lei n.º 85/77, de 13 de 
dezembro, estabeleceu que, uma vez findo o 
regime de recrutamento e formação previsto 
no Decreto-Lei n.º 102/77, de 21 de março, 
os delegados do procurador da República e 
os que viessem até então a ser nomeados 
poderiam ingressar na magistratura judicial 
em termos a definir pela lei que criasse o 
Centro de Estudos Judiciários.  

O preceito referido na alínea a) não 
tem, assim, qualquer relação com o período 
de formação teórico-prática previsto no 
artigo 35.º da Lei n.º 2/2008. 

5.2. Relativamente à situação referida 
na alínea b), a mesma refere-se ao tempo de 
serviço relativo ao exercício de funções 
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públicas que dessem acesso à magistratura 
judicial mediante concurso.  

Trata-se de um segmento normativo 
constituído, na sua letra, pela exigência de 
três elementos estruturantes: por um lado, 
exigência de tempo de serviço relativo ao 
exercício de funções públicas anteriores ao 
concurso para juiz; que o exercício dessas 
funções desse acesso à magistratura 
judicial; finalmente, que esse acesso à 
magistratura judicial possibilitado pelo 
exercício das referidas funções fosse 
efetuado mediante concurso. 

Estas três exigências, encaradas no seu 
conjunto, não podem interpretar-se como 
reportando-se ao período de formação 
teórico-prática dos auditores de justiça do 
CEJ. 

Com efeito, os auditores de justiça, 
enquanto frequentam o curso de formação 
teórico-prática, não se encontram, 
propriamente, a exercer funções públicas. 
Frequentam dois ciclos de aprendizagem, a 
decorrer no CEJ, nos tribunais e noutras 
instituições não judiciárias, sem terem 
competência própria para o exercício de 
qualquer ato judicial. 

O facto de lhes ser atribuída uma bolsa 
de estudos para a frequência desse curso 
teórico-prático e de, para além do regime 
jurídico do CEJ e do respetivo regulamento, 
lhes ser aplicado subsidiariamente o regime 
dos funcionários da Administração Pública, 
não altera o que acaba de se referir. Em 
concreto, os auditores de justiça não têm 
competência própria para a prática de atos 
da função judicial ou de qualquer outra 
função pública. 

Por outro lado, a frequência do curso 
de formação teórico-prática por parte dos 
auditores não lhes confere o direito de 

aceder, mediante um posterior concurso, à 
magistratura judicial. O concurso para 
ingresso no CEJ precede a frequência do 
curso de formação teórico- -prática, e, nas 
primitivas leis do CEJ, a opção pela 
magistratura apenas tinha lugar, em regra, 
uma vez decorrida a referida fase de 
formação com aproveitamento[42]. Os 
candidatos, uma vez habilitados no curso, a 
cuja frequência previamente haviam 
concorrido, eram posteriormente nomeados 
juízes de direito ou procuradores-adjuntos 
em regime de estágio, sem submissão a 
qualquer outro concurso, fosse para a 
magistratura judicial, fosse para a do 
Ministério Público. 

Para além de o elemento literal não 
apontar para a aplicabilidade daquele 
segmento normativo ao período de 
formação teórico-prática dos auditores de 
justiça, outros elementos interpretativos, de 
natureza histórico-sistemática, apontam no 
mesmo sentido. 

O preceito legal constante do artigo 
180.º, n.º 1, do Estatuto dos Magistrados 
Judiciais teve como antecedente normativo 
o artigo 190.º, n.º 1, do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais aprovado pela Lei n.º 
85/77, de 13 de dezembro, que estabelecia 
que «a antiguidade dos magistrados 
judiciais compreende o tempo de serviço 
prestado na magistratura do Ministério 
Público, nomeadamente para efeito do 
disposto no n.º 3 do artigo 27.º[43] ». 

Tratava-se de um preceito que se 
enquadrava, sistematicamente, com o 
disposto no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 
714/75, que, para além dos delegados do 
procurador da República incluídos na 
metade superior da lista de antiguidade de 
1.ª classe com classificação não inferior a 
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Bom, apenas admitia ao concurso para juiz 
advogados com mais de 10 anos de exercício 
contínuo de atividade. Não havia, assim, 
para além dos magistrados dos Ministério 
Público, outros candidatos a exercer funções 
públicas de outra natureza que fossem 
admitidos a concorrer para juiz de direito. 
Daí que apenas se tivesse salvaguardado, 
para efeitos de progressão remuneratória, o 
tempo de serviço prestado na magistratura 
do Ministério Público. 

A situação viria a alterar-se com o 
Decreto-Lei n.º 102/77, de 21 de março, em 
cujo artigo 12.º, n.º 2, se viria a consignar 
serem ainda admitidos ao estágio para juiz 
de direito advogados, conservadores e 
notários com, pelo menos, dez anos de 
atividade profissional à data da abertura do 
concurso. 

O ingresso subsequente na 
magistratura judicial de conservadores e 
notários com a referida antiguidade veio 
colocar ao legislador a problemática de 
contar ou não, para efeitos de progressão 
remuneratória, o anterior tempo de serviço 
dos referidos funcionários (conservadores e 
notários), tendo optado pela afirmativa. 

Terá sido por isso que, na Lei n.º 21/85, 
se veio a consignar expressamente o 
segmento que se vem a analisar («tempo de 
serviço (…) de funções públicas que dessem 
acesso à magistratura judicial mediante 
concurso»), não se fazendo o mesmo 
relativamente ao Estatuto do Ministério 
Público em que tal segmento não existe. 

A inexistência desse segmento no 
Estatuto do Ministério Público explica-se 
facilmente: quer no âmbito dos regimes de 
ingresso no estágio como delegados do 
procurador da República ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 714/75, quer no do Decreto-

Lei n.º 102/77, a candidatura ao concurso de 
ingresso no estágio apenas dependia da 
titularidade da licenciatura em direito, para 
além da reunião dos demais requisitos 
gerais de ingresso na função pública[44]. 
Não havia, assim, qualquer motivo para 
estabelecer idêntica previsão no Estatuto do 
Ministério Público. 

Ora, se fosse intenção do legislador 
pretender integrar na referida previsão o 
período de duração do curso de formação 
teórico-prática, não se compreenderia que, 
nas diversas versões do Estatuto do 
Ministério Público que se seguiram, a 
mesma não tivesse sido consagrada na 
respetivo Estatuto para aplicação aos 
magistrados do Ministério Público, no 
quadro do paralelismo entre estas existente. 

Aliás, quando entrou em vigor o 
Estatuto dos Magistrados Judiciais 
aprovado pela Lei n.º 21/85, já se encontrava 
em pleno funcionamento o Centro de 
Estudos Judiciários, cuja orgânica fora 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 374-A/79, de 
10 de setembro. Nesse diploma estabelecia-
se, no respetivo artigo 42.º, n.º 1, à 
semelhança do que presentemente 
acontece no artigo 31.º, n.º 1, da Lei n.º 
2/2008, que no que não fosse contrariado 
pelo diploma em causa, os auditores de 
justiça estavam sujeitos, quanto a direitos, 
deveres e incompatibilidades, ao regime da 
função pública[45]. Só beneficiariam dos 
direitos inerentes à respetiva magistratura 
os magistrados em fase de estágio[46]. 

Tal regime, não compaginável com a 
contagem do tempo de duração do curso de 
formação teórico-prática para efeitos de 
progressão após ingresso na magistratura, 
foi subsequentemente mantido na Lei n.º 
16/98[47]. 
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Não se vislumbra, desta forma, 
qualquer razão justificativa para procurar 
no segmento normativo em análise arrimo 
para fundamentar a contagem, para efeitos 
de progressão remuneratória, do período do 
curso de formação teórico-prática a quem 
ingressa na magistratura. 

5.3 Na alínea c) consigna-se a 
contagem para efeitos de progressão 
remuneratória do tempo prestado como 
subdelegado do procurador da República 
licenciado em direito. 

Trata-se de situações reguladas no 
Estatuto Judiciário[48], que obviamente 
nada têm que ver com a problemática em 
análise, não carecendo de qualquer outra 
argumentação». 

Contudo, como reporta a requerente, 
o CSTAF entendeu, no seu âmbito de 
competência, que a antiguidade da 
requerente, para efeitos sociais e 
contabilizada na jurisdição fiscal e 
administrativa deve compreender o tempo 
de serviço prestado nas funções de 
delegado do Procurador da República e, 
igualmente, as funções de juiz de nomeação 
temporária. 

Estas considerações demonstram – 
independentemente da solução que, 
porventura, em sede de apreciação de 
ulterior reclamação se mostre de adoptar - 
que, de facto, não se verifica, perante o ora 
reclamado, uma situação de manifesta 
incorrecção na lista de antiguidade 
produzida, razão pela qual não se mostra, 
s.m.j., de promover qualquer rectificação 
que, porventura, ainda se mostrasse 
admissível. 

No mais, mostram-se de acolher as 
considerações expendidas na informação 
prestada pelo Exmo. Senhor Juiz Secretário 
do CSM, em 11 de setembro de 2014, 
reportando, nomeadamente que, «na 
eventualidade de a Exma. Senhora Juíza de 
Direito apresentar reclamação à lista de 
antiguidade que vier a ser publicada e uma 
vez que estão em causa mais 200 contra-
interessados, obrigando ao cumprimento do 
disposto no art.º 100.º, do CPA [sem prejuízo 
de tal audiência ser substituída por consulta 
pública, nos termos da al. c), do n.º 1, do 
artigo 103.º, do CPA], para o qual é 
necessária a prévia elaboração de 
informação/parecer do CSM, a fim de os 
contra-interessados se pronunciarem…». 

Em consequência, afigura-se-nos que, 
de harmonia com a fundamentação supra 
expendida, a pretensão correspondente da 
requerente manifestada junto deste CSM 
deverá ser indeferida. 

 

7. Conclusão. 

De acordo com o exposto, sem 
prejuízo da Superior consideração de V. 
Exa., emite-se parecer no sentido de que 
não assiste fundamento para o 
deferimento do requerimento 
apresentado, em 3 de setembro de 2014, 
pela Exma. Senhora Juíza de Direito, Dra. 
M..., a desempenhar funções, em comissão 
permanente de serviço no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de X..., atinente à 
pretensão de rectificação do seu tempo de 
serviço em lista de antiguidade. 

 

 Lisboa, 19 de Setembro de 2014. 
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1. Objeto 

Pelo Exmo. Senhor Presidente da 
Comissão de Assuntos Constitucionais, 
Direitos, Liberdades e Garantias da 
Assembleia da República foi remetida ao 
Conselho Superior da Magistratura, 
Projecto de Lei n.º62/XIII (PSD e CDS), que 
procede à 41.ª alteração ao Código Penal, 
que visa reforçar a tutela penal das pessoas 
idosas.  

Foi determinada a elaboração de 
parecer. 

 

2. Apreciação 

Conforme resulta expressamente da 
exposição de motivos o quadro actual de 
protecção penal dos direitos dos idosos, já 
conhece previsões específicas, nos crimes 
de maus tratos (art.152.º-A, do Código 
Penal) e no crime de violência doméstica 
(art.152.º, do Código Penal). Por outro lado, 
a fragilidade em razão da idade já se integra 
a previsão de vários tipos agravados como a 
ofensa à integridade física (art.145.º, n.º2, 
do Código Penal), a ameaça e coacção 
(art.155.º, n.º1, al.b), do Código Penal) 
sequestro (art.158.º, n.º2, al.e), do Código 
Penal), roubo (art.210.º, n.º2, al.b), do 
Código Penal), e crime de burla (art.218.º, 
n.º2, al.c), do Código Penal). 

Com o presente projecto pretende-se 
um reforço penal alinhado com a revisão do 
regime civil das incapacidades. Para o efeito 
pretende-se aditar um novo capítulo e um 
novo tipo legal ao Código Penal, e proceder 
à alterações ao art.184.º e 218.º, do Código 
Penal. 

* 

Aditamento ao Código Penal 

«Capítulo IX - Dos crimes contra 
direitos fundamentais dos idosos 

Artigo 201.°-A 

Idosos 

Quem: 

a)Lavrar ato notarial que envolva pessoa 
idosa que se encontre, à data, notoriamente 
limitada ou alterada nas suas funções 
mentais, em termos que impossibilitem a 
tomada de decisões de forma autónoma ou 
esclarecida, sem que se mostre assegurada a 
sua representação legal; 

b)Coagir uma pessoa idosa que se 
encontre, à data, notoriamente limitada ou 
alterada nas suas funções mentais, em 
termos que impossibilitem a tomada de 
decisões de forma autónoma ou esclarecida, 
a outorgar procuração para fins de 
administração ou disposição dos seus bens; 

Assunto: Parecer – Projecto de Lei n.º62/XIII (PSD e CDS) – alteração ao Código 

Penal em matéria de crimes contra idosos. 

Autoria: Ruben Oliveira Juvandes, Juiz de Direito, Adjunto do GAVPM. 

Data: 05-01-2016. 
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c)Negar o acolhimento ou a 
permanência de pessoa idosa em instituição 
pública ou privada destinada ao 
internamento de pessoas idosas, por recusa 
desta em outorgar procuração para fins de 
administração ou disposição dos seus bens 
ou em efetuar disposição patrimonial a 
favor da instituição em causa; 

d)Abandonar pessoa idosa em hospitais 
ou outros estabelecimentos dedicados à 
prestação de cuidados de saúde, quando a 
pessoa idosa se encontre a cargo do agente; 

e)Impedir ou dificultar o acesso de 
pessoa idosa à aquisição de bens ou à 
prestação de serviços de qualquer natureza, 
em razão da idade; 

é punido com pena de prisão até dois 
anos ou com pena de multa até 240 dias. 

* 

No que respeita ao tipo legal previsto 
sob o art.201.º-A, do Código Penal, a 
primeira observação prende-se com a 
epígrafe do mesmo. No projecto em apreço 
opta-se pela epígrafe “Idosos”. A técnica 
legislativa utilizada no Código Penal, 
expressa na previsão dos vários tipos penais 
na parte especial (art.131.º, e segs.), é a de 
considerar na epígrafe o termo conhecido 
para a conduta censurável em causa. 

Sendo certo que a epígrafe não tem 
consequências ao nível do tipo, é inegável 
que a mesma serve para indiciar a conduta 
prevista e punida.  

Ora, optar pela epígrafe que descreverá 
certa característica da vítima não permite a 
apreensão imediata do conteúdo geral do 
tipo penal e é contra-intuitivo nas diversas 
ocorrências em que o tipo é meramente 
referido pela sua epígrafe (como averbado 
no registo criminal por mero exemplo). 

Quanto ao conteúdo do novo tipo legal 
dir-se-á que é ainda contra a técnica 
legislativa corrente a junção de tipos legais 
distintos usando como elemento comum 
certa qualidade do ofendido.  

Os tipos criminais são previstos para 
determinado bem jurídico. Sendo 
organizados por títulos e capítulos 
vocacionados para os diferentes tipos de 
bens jurídicos que visam proteger. Seja em 
crimes contra a vida, contra a integridade 
física, contra o património etc. 

No caso em apreço verificamos que, na 
previsão legal sugerida, juntam-se sob a 
mesma epígrafe de tipos penais que 
protegem o património (alíneas a), b) e c)) e 
tipos penais que protegem bens pessoais 
(alínea d) e e)).  

Esta aglomeração, para além de ignorar 
a técnica legislativa do código, ignora ainda 
a existência de normas cujo âmbito de 
aplicação abrange todos os tipos do mesmo 
capítulo. Em particular, as normas que 
respeitam à legitimidade para a acção 
penal, fixando a natureza semi-pública ou 
particular de alguns dos tipos criminais. 
Bem como as normas que regulam os 
efeitos da restituição ou reparação. 

* 

No que respeita aos tipos legais em 
apreço é de notar, antes de mais, o uso de 
um conceito indeterminado de “idoso” o 
qual não tem definição penal.  

Conforme descrito na douta exposição 
de motivos que acompanha o projecto de lei 
em apreço a previsão de outras normas 
penais que punem de forma mais gravosa 
crimes contra idosos é de “especial 
vulnerabilidade da vítima, em razão de 
idade”. 



PARECERES 

 
Boletim Informativo CSM | s5 #1 fev16 | 507 

O uso de conceitos indeterminados em 
matéria penal deverá ser feito com 
parcimónia. Como projecção ou corolário do 
princípio de legalidade, consagrado no 
artigo 29.º, n.º 1, da CRP, o princípio da 
tipicidade, exige “suficiente especificação 
do tipo de crime (ou dos pressupostos das 
medidas de segurança), tornando ilegítimas 
as definições vagas, incertas, insusceptíveis 
de delimitação”; “proibição da analogia na 
definição de crimes”; e “exigência de 
determinação de qual o tipo de pena que 
cabe a cada crime, sendo necessário que 
essa conexão decorra directamente da lei” 
(Gomes Canotilho e Vital Moreira, 
“Constituição da República Portuguesa 
Anotada”, 4.ª edição revista, Coimbra 
Editora, 2007, págs. 494). Na descrição da 
conduta proibida, a lei penal tem de ser 
certa, clara, precisa e rigorosa.  

Assim, o conceito de “idoso” sem 
definição penal específica poderá redundar 
numa indeterminação inadmissível da 
previsão da norma penal. 

* 

O tipo legal é ainda omisso quanto à 
punibilidade da tentativa. Sendo que, 
considerando a moldura penal e o disposto 
no art.23.º, n.º1, do Código Penal, tal 
implicará a não punibilidade da tentativa. 

A não punibilidade da tentativa é uma 
opção legítima do legislador. Contudo, será 
incoerente com outros tipos legais que 
punem comportamentos semelhantes. A 
título de exemplo veja-se a coacção 
(art.154.º, n.º2, do Código Penal) e a usura 
(art.226.º, n.º2, do Código Penal). 

* 

Por fim, na redacção apresentada não é 
feita qualquer menção à natureza pública, 

semipública ou particular do crime em 
causa.  

A ausência de referência implica que os 
crimes aqui previstos tenham natureza 
pública (cfr. art.48.º, do Código de Processo 
Penal). 

Na actual redacção do Código Penal, e 
em crimes praticados no seio familiar, é 
frequente a previsão de uma excepção à 
natureza pública do crime. Neste sentido 
veja-se o crime de coacção quando 
praticado entre cônjuges, ascendentes e 
descendentes, adoptantes e adoptados, ou 
entre pessoas, de outro ou do mesmo sexo, 
que vivam em situação análoga à dos 
cônjuges (art.154.º, n.º4, do Código Penal). 
A finalidade desta excepção à legitimidade 
do Ministério Público visa manter na 
disposição do ofendido a perseguição penal 
dos seus familiares. 

Ora, os tipos legais previstos no projecto 
em apreço poderão contender com relações 
familiares e suscitar a questão da 
intervenção penal não desejada.  

* 

Analisando cada alínea do novo tipo. 

 

a)Lavrar ato notarial que envolva pessoa 
idosa que se encontre, à data, notoriamente 
limitada ou alterada nas suas funções 
mentais, em termos que impossibilitem a 
tomada de decisões de forma autónoma ou 
esclarecida, sem que se mostre assegurada a 
sua representação legal; 

Em primeiro lugar dir-se-á que, no que 
respeita à previsão da conduta ilícita, a 
previsão “lavrar ato notarial” limita, de 
forma injustificada a previsão de condutas 
de disposição patrimonial em que a 
liberdade da disposição esteja em causa. 
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De facto, a norma não visa proteger a 
autenticidade do acto notarial, mas 
proteger a pessoa idosa da disposição 
patrimonial corporizada naquele ato. Sendo 
que essa disposição poderá ser concretizada 
por via de ato de natureza não notarial. A 
título de exemplo é de referir a possibilidade 
de outorgar contrato-promessa com 
eficácia real em documento particular com 
reconhecimento presencial de assinaturas 
(art.410.º, n.º3, do Código Civil). 

Por referência ao tipo legal da usura, 
previsto e punido, no art.226.º, do Código 
Penal, é punida a conduta de “conceder ou 
prometa, sob qualquer forma, a seu favor ou 
a favor de outra pessoa, vantagem 
pecuniária”. Esta previsão, de conteúdo 
mais genérico, permite abranger vários 
tipos de disposição patrimonial em que a 
vontade do alienante, promitente ou 
donatário estava viciada ou era inexistente. 

Uma segunda observação prende-se 
com a previsão de “notoriamente limitada 
ou alterada nas suas funções mentais”. A 
expressão em causa é típica do direito civil, 
sendo uma previsão própria para invalidade 
do ato praticado. 

 Em direito penal a notoriedade ou 
evidência de um elemento do tipo é 
dispensada pela exigência do tipo 
subjectivo. Considerando que o tipo penal 
em apreço seria sempre um tipo doloso, 
exigirá sempre conhecimento dos diversos 
elementos do tipo. Nos termos do art.14.º, 
n.º1, do Código Penal, o dolo exige 
conhecimento de um facto que preenche o 
tipo penal (elemento cognitivo) e a vontade 
de o realizar (elemento volitivo). 

Seja pela sua notoriedade ou por outra 
fonte de conhecimento o agente terá que 
ter sempre consciente que o ofendido era, 

naquele momento, pessoa alterada nas suas 
funções mentais.  

A previsão, a manter-se como consta do 
projecto, terá o efeito perverso de excluir da 
previsão as situações em que a limitação 
das funções mentais do ofendido era 
conhecida do agente, mas não notória. 

Por fim, no tipo legal em causa não se 
prevê nenhum tipo subjectivo especial para 
o crime em apreço.  

Em infracções semelhantes no código 
penal prevê-se sempre, para além do dolo 
genérico, uma especial intenção de 
enriquecimento do agente (ainda que não 
directamente para si). A título de exemplo 
veja-se “Quem, com intenção de alcançar 
um benefício patrimonial, para si ou para 
outra pessoa,” (usura art.226.º); “Quem, 
com ilegítima intenção de apropriação para 
si ou para outra pessoa” (furto art.203.º, 
n.º1); “Quem, com ilegítima intenção de 
apropriação para si ou para outra pessoa” 
(roubo art.210.º, n.º1). 

A doutrina caracteriza estes tipos penais 
como tipos de intenção ou de resultado 
cortado (Figueiredo Dias, “Direito Penal, 
Parte Geral”, Tomo I, Coimbra Editora, 2004, 
pág. 330).  

São crimes nos quais “o tipo legal exige, 
para além do dolo do tipo, a intenção de 
produção de um resultado que todavia não 
faz parte do tipo legal” (Figueiredo Dias, 
ibidem). O resultado não tem de verificar-se 
e não integra a factualidade típica do crime. 

No caso em apreço a ausência do 
elemento subjectivo especial tem 
consequência no tipo de culpa, uma vez que 
retira censurabilidade à conduta.  

Na redacção proposta será punida a 
conduta do interveniente que actua sem 
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intenção de obter benefício para si ou para 
terceiro. 

* 

b)Coagir uma pessoa idosa que se 
encontre, à data, notoriamente limitada ou 
alterada nas suas funções mentais, em 
termos que impossibilitem a tomada de 
decisões de forma autónoma ou esclarecida, 
a outorgar procuração para fins de 
administração ou disposição dos seus bens; 

A primeira nota respeita à expressão 
“Coagir”. Renovam-se nesta sede as 
observações a propósito do uso de conceitos 
indeterminados em previsões penais.  

Em alternativa ao conceito 
indeterminado de coagir poderá o tipo ser 
construído com base no tipo da coacção, 
previsto e punido no art.154.º, do Código 
Penal. Na norma referida prevê-se que 
“Quem, por meio de violência ou de ameaça 
com mal importante, constranger outra 
pessoa a uma acção ou omissão, ou a 
suportar uma actividade, é punido com pena 
de prisão até três anos ou com pena de 
multa.” 

Ora, pensar esta al.b), como uma 
coacção especial sobre pessoa idosa esbarra 
em duas objecções.  

Em primeiro lugar a conduta de, por 
meio de violência ou de ameaça com mal 
importante, constranger alguém a prática 
de qualquer acto, já é punida pelo tipo da 
coacção. Para que o tipo penal do art.154.º, 
n.º1, do Código Penal, esteja realizado não 
é necessário que a pessoa seja idosa, que 
esteja notoriamente limitada ou alterada 
nas suas funções mentais, nem que seja 
necessariamente uma procuração.  

Em segundo lugar, a criação de um tipo 
especial de protecção adicional da pessoa 
idosa apenas faria sentido se a conduta 

fosse sancionada de forma mais gravosa. 
Ora, no projecto apresentado tal conduta 
seria punida com pena até dois anos ou com 
pena de multa até 240 dias, ao passo o 
crime de coacção é punido com pena de 
prisão até três anos ou com pena de multa 
até 360 dias (art.154.º, n.º1, e art.47.º, n.º1, 
ambos do Código Penal). Sendo que, quando 
o ofendido for pessoa particularmente 
indefesa, em razão de idade, é punido 
apenas com pena de prisão de um a cinco 
anos (art.155.º, n.º1, al.b), do Código Penal) 

Assim, seria menos gravoso coagir 
pessoa idosa, notoriamente limitada, à 
outorga de procuração. Sendo certo que a 
intenção não será a criação de um tipo 
privilegiado mas antes de um tipo agravado.  

A conduta que é hoje punida apenas 
com pena de prisão de um a cinco anos 
passaria a ser punida com pena de prisão 
até dois anos ou pena de multa até 240 
dias. 

Considerando esta sobreposição, e na 
falta de outro fundamento de 
autonomização, deverá esta alínea ser 
eliminada. 

Ainda no que respeita a esta al.b) 
renovam-se as objecções quanto ao uso da 
expressão “notoriamente limitada ou 
alterada nas suas funções mentais”, tecidas 
quanto à al.a). 

* 

c)Negar o acolhimento ou a 
permanência de pessoa idosa em instituição 
pública ou privada destinada ao 
internamento de pessoas idosas, por recusa 
desta em outorgar procuração para fins de 
administração ou disposição dos seus bens 
ou em efetuar disposição patrimonial a 
favor da instituição em causa; 
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A punição da conduta, pela avaliação da 
censurabilidade da mesma, é uma opção 
legítima de política legislativa.  

Em termos dogmáticos o tipo penal 
poderá ser considerado como uma coacção 
especial. Sendo que, nesta previsão já não 
ocorre a sobreposição com o art.154.º, n.º1, 
do Código Penal. O “Negar o acolhimento ou 
a permanência” poderá ser subsumido à 
previsão de “ameaça com mal importante”. 

Contudo, o crime de coacção exige, para 
sua consumação que o ofendido 
efectivamente adopte o comportamento ou 
omissão pretendida. “A consumação do 
crime de coacção basta-se com o simples 
início da execução da conduta coagida. Se o 
objecto da coacção for a prática de uma 
acção, a coacção consuma-se, quando o 
coagido iniciar esta acção” (AMÉRICO TAIPA 
DE CARVALHO, Comentário Conimbricense 
ao Código Penal, Tomo I, Coimbra Editora, 
p. 359.).  

Assim, a conduta descrita na norma 
proposta seria enquadrável no crime de 
coacção na forma tentada. 

Considerando esta parcial sobreposição 
é de rever a moldura sancionatória prevista. 

De facto, enquadrando a conduta típica 
num crime de coacção agravado na forma 
tentada a moldura punitiva seria de um mês 
a três anos e dois meses (art.154.º, n.º1, 
155.º, n.º1, al.b), art.23.º, n.º2, e 73.º, n.º1, 
al.a) e b), do Código Penal).  

Mais uma vez a intervenção legislativa 
teria como consequência, não pretendida, 
de atenuação da moldura penal aplicável. 

Quanto a este tipo dir-se-á que, 
considerando a factualidade típica, a 
punição de pessoas colectivas será uma 
consequência necessária da previsão 
normativa. Contudo, e para que tal 

responsabilização seja possível, será 
necessária alterar o art.11.º, n.º2, do Código 
Penal, acrescentado o novo tipo ao elenco 
dos tipos penais que admitem 
responsabilização do ente colectivo. 

* 

d)Abandonar pessoa idosa em hospitais 
ou outros estabelecimentos dedicados à 
prestação de cuidados de saúde, quando a 
pessoa idosa se encontre a cargo do agente; 

A previsão do tipo legal é coerente com 
o esforço de aumento da tutela penal das 
pessoas idosas. 

Assim, e sem prejuízo das observações já 
referidas quanto ao uso da expressão 
“idosa”, dir-se-á apenas que a referência 
final de “quando a pessoa idosa se encontre 
a cargo do agente” poderia ser substituída 
por uma redacção semelhante ao crime de 
maus tratos, previsto e punido no art.152.º-
A, do Código Penal. Aproveitando o sujeito 
“Quem” no início do artigo, da al.d) 
constaria “Tendo ao seu cuidado, à sua 
guarda, pessoa idosa, a abandonar em 
hospitais ou outros estabelecimentos 
dedicados à prestação de cuidados de 
saúde”. 

* 

e)Impedir ou dificultar o acesso de 
pessoa idosa à aquisição de bens ou à 
prestação de serviços de qualquer natureza, 
em razão da idade; 

A redacção da al.e) suscita reservas pela 
excessiva amplitude da previsão. De facto, a 
conduta é demasiado abrangente e 
desprovida de censurabilidade própria. 

Se quanto à aquisição de bens ou a 
prestação essenciais não haverá dúvidas 
quanto à legitimidade da intervenção penal, 
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o mesmo já não acontece para a prestação 
de serviços de qualquer natureza. 

O princípio da ultima ratio do direito 
penal implica que só intervenha quando a 
lesão de bens jurídicos assume uma 
gravidade justificativa da intervenção do 
sistema jurídico e da justiça na limitação da 
liberdade individual. 

Neste ponto sancionar penalmente o 
fornecedor de bens ou o prestador de 
serviços não essenciais que os recusa a 
pessoa idosa será uma intervenção penal 
excessiva.  

* 

  No que respeita às alterações 
propostas aos artigos 184.º e 218.º. 

 

Alteração ao Código Penal: 

«Artigo 184.° 

[…] 

As penas previstas nos artigos 180.º, 
181.º e 183.º são elevadas de metade nos 
seus limites mínimo e máximo se a vítima for 
uma das pessoas referidas nas alíneas c) e l) 
do n.º 2 do artigo 132.º, no exercício das suas 
funções ou por causa delas, ou se o agente 
for funcionário e praticar o facto com grave 
abuso de autoridade. 

 

Artigo 218.° 

[…] 

1 – […]. 

2 – […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; ou 

e) A atuação envolver um plano, 
campanha ou promoção destinados a 
induzir alguém a adquirir bens ou serviços 
que não solicitou previamente, executada 
através de contactos telefónicos da 
iniciativa do promotor do plano, campanha 
ou promoção. 

3 – […]. 

4 – […].» 

* 

A alteração ao art.184.º, do Código 
Penal, visa um alargamento do tipo 
agravado dos tipos penais do art.180.º 
(injúria), art.181.º (difamação), art.183.º 
(publicidade e calúnia). 

Actualmente a redacção da norma prevê 
apenas como agravado o crime quando o 
ofendido for uma das pessoas mencionadas 
na al.l), do n.º2, do art.132.º, do Código 
Penal, “membro de órgão de soberania, do 
Conselho de Estado, Representante da 
República, magistrado, membro de órgão do 
governo próprio das regiões autónomas, 
Provedor de Justiça, membro de órgão das 
autarquias locais ou de serviço ou 
organismo que exerça autoridade pública, 
comandante de força pública, jurado, 
testemunha, advogado, solicitador, agente 
de execução, administrador judicial, todos 
os que exerçam funções no âmbito de 
procedimentos de resolução extrajudicial de 
conflitos, agente das forças ou serviços de 
segurança, funcionário público, civil ou 
militar, agente de força pública ou cidadão 
encarregado de serviço público, docente, 
examinador ou membro de comunidade 
escolar, ou ministro de culto religioso, juiz 
ou árbitro desportivo sob a jurisdição das 
federações desportivas, no exercício das 
suas funções ou por causa delas” 
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A extensão desta agravação para a al.c), 
do n.º2, do art.132.º, implicará a agravação 
quando o ofendido for “pessoa 
particularmente indefesa, em razão de 
idade, deficiência, doença ou gravidez;”. 

Sendo esta extensão uma opção de 
política legislativa não se deixa de observar 
que a equiparação da injúria dirigida a um 
órgão de polícia criminal, por exemplo, com 
a injúria dirigida a uma pessoa idosa, altera 
a ratio legis do tipo agravado.  

Na actual redacção a agravação 
justifica-se quer pela especial dignidade 
profissional que inere a tais funções e 
cargos sendo que o agente tem de ter 
conhecimento de que o lesado tem tal 
função ou cargo e pretender ofendê-lo quer 
pela especial responsabilidade e poder que 
detém a quem exerce tal função. 

A lógica do legislador assenta, pois, na 
ideia de que o estatuto funcional quer na 
óptica do sujeito passivo quer na óptica do 
sujeito activo acrescenta uma mais valia à 
honra que tem de ser especialmente 
tutelada. (JOSÉ DE FARIA COSTA, 
Comentário Conimbricense ao Código 
Penal, Tomo I, Coimbra Editora, p. 652.). 

Por outro lado, na actual redacção o 
legislador embora tenha utilizado alínea do 
n.º2 do Art.º 132.º, do Código Penal não as 
aliou à verificação de qualquer especial 
perversidade ou censurabilidade, afastando, 
assim, a técnica da conjugação dos 
conceitos indeterminados com exemplos-
padrão. A eventual extensão das referências 
às alíneas do n.º2, do art.132.º, deverá ter 
em consideração tal circunstância. 

* 

A alteração ao art.218.º, do Código 
Penal, consiste na introdução de um novo 
fundamento de burla qualificada.  

De acordo com a redacção proposta 
seria qualificada a burla praticada através 
de “atuação envolver um plano, campanha 
ou promoção destinados a induzir alguém a 
adquirir bens ou serviços que não solicitou 
previamente, executada através de 
contactos telefónicos da iniciativa do 
promotor do plano, campanha ou 
promoção” 

Exclusivamente enquanto fundamento 
de agravação, e na medida em que 
pressupõe a verificação do tipo base do 
art.217.º, do Código Penal, nada há a 
objectar à alteração projectada. 
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1. Objeto 

Pelo Exma. Senhora Subdirectora-Geral 
da Direcção-Geral da Política de Justiça foi 
remetida ao Conselho Superior da 
Magistratura, Proposta de Directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho sobre o 
combate ao terrorismo, que substitui a 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI, de 13 de 
Junho de 20021, que visa actualizar o 
quadro jurídico-penal europeu em matéria 
de prevenção e de combate ao terrorismo, 
através da harmonização das legislações 
internas dos Estados-membros e a melhor 
implementar as resoluções do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas nesta 
matéria, bem como conferir uma maior 
protecção às vítimas dos actos de 
terrorismo.   

Foi determinada a elaboração de 
parecer. 

 

                                                             
1http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-

internacionais/anexos/2002-475-jai-
decisao/downloadFile/file/DQ_2002.475.JAI_terrorism
o.pdf?nocache=1199977781.17 

 
2http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%20

2178_2014_EN.pdf 

2. Contexto 

A Decisão-Quadro 2002/475/JAI, de 13 
de Junho de 2002, já criminalizava certos 
actos de terrorismo, incluído a participação 
em actos terroristas, o financiamento 
dessas actividades, apologia pública, 
recrutamento, treino, tal como auxílio, 
incitamento e tentativa de actos de 
terrorismo. 

Contudo, e conforme resulta do 
preâmbulo da presente proposta, havia que 
actualizar as regras da Decisão-Quadro 
dando cabal cumprimento às resoluções das 
Nações Unidas. Em particular a resolução 
UNSCR 2178 (2014)2, e ainda as resoluções 
UNSCR 2249 (2015)3 e UNSCR 2199 
(2015)4. Para o efeito propõe-se a 
criminalização de condutas como o treino 
para actividades terroristas, e a viagem a 
países terceiros com a finalidade de obter 
treino ou integrar organizações terroristas. 

3http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B
65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2249.pdf 

4http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/
232164e.pdf 

Assunto: Parecer – Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

sobre o combate ao terrorismo, que substitui a Decisão-Quadro 2002/475/JAI, de 

13 de Junho de 2002. 

Autoria: Ruben Oliveira Juvandes, Juiz de Direito, Adjunto do GAVPM. 

Data: 29-01-2016 
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Com a presente proposta pretende-se 
ainda dar cumprimento às Recomendações 
de 2012 FATF – Financial Action Task Force 
– sobre o financiamento de terrorismo5. 
Para o efeito é expressamente prevista a 
obrigação dos Estados-membros 
criminalizarem o financiamento de 
actividades terroristas, incluindo o 
financiamento de viagens a países terceiros 
com a finalidade de obter treino ou integrar 
organizações terroristas. 

Por fim, a presente proposta pretende 
criar um standart mínimo de protecção das 
vítimas de terrorismo. Partindo da 
constatação que o quadro de protecção de 
vítimas previsto na Directiva 2012/29/EU6, 
não assegura a protecção adequada às 
vítimas de actos terroristas.  

 

3. Apreciação 

3.1. Disposições introdutórias. 

O artigo 1.º da proposta estabelece o 
objecto da Directiva.  

* 

O artigo 2.º contém definições para o 
presente diploma.  

Conforme resulta do preâmbulo da 
proposta as definições ora previstas são 
compatíveis com outros diplomas 
comunitários (p.e. Regulamento do 
Conselho (CE) 2580/2001, de 27 de 
Dezembro de 2001)7.  

* 

                                                             
5http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs
/FATF_Recommendations.pdf 

6http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012
:315:0057:0073:PT:PDF 

O artigo 3.º, sob a epígrafe infracções 
terroristas, cria a obrigação de tipificação 
de certas condutas como actos terroristas. 
Esta tipificação obrigatória tem como 
objectos as condutas previstas no segundo 
parágrafo do presente artigo, desde que, 
pela sua natureza ou contexto, possam 
afectar seriamente um país ou uma 
organização internacional, quando 
cometidas com um ou mais dos objectivos 
previstos nas alíneas a) a c), do n.º1, do 
art.3.º. 

Este preceito amplia a tipificação como 
acto terrorista para condutas que, por si só, 
integrariam a previsão de tipos tradicionais 
(como o crime de sequestro, previsto no 
art.158.º, do Código Penal), quando 
considerada a finalidade com que forem 
cometidas e o perigo daí resultante.  

De referir que, considerando a previsão 
do art.4.º, n.º1, e art.2.º, n.º1, da Lei n.º 
52/2003, de 22 de Agosto, o tipo legal de 
terrorismo na legislação nacional já inclui a 
previsão mínima ora exigida. 

* 

O artigo 4.º prevê a obrigação dos 
Estados-membros tomarem as medidas 
necessárias para punir como ilícito criminal 
as condutas de direcção de um grupo 
terrorista, e participação nas actividades de 
um grupo terrorista, incluindo o 
fornecimento de informação ou recursos 
materiais, financiamento das suas 
actividades. 

7http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001
:344:0070:0075:PT:PDF 
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O conceito de “grupo terrorista” é 
preenchido por referência à definição da 
al.c), do art.2º, da proposta da directiva. 

 

3.2. Infracções relacionadas com 
actividades terroristas 

O art.5.º obriga os Estados-membros a 
tomarem medidas para punir a distribuição 
de propaganda, publicidade, com intenção 
de incentivar a prática de alguma conduta 
prevista como acto terrorista. 

A previsão deste tipo de ilícito não é 
nova, já se encontrava previsto no art.3.º, 
n.º1, al.a), da Decisão-Quadro 
2008/919/JHA.  

Este ilícito criminal ganha especial 
relevo com a disseminação de mensagens 
de recrutamento, incitação, glorificação de 
actos terroristas através da internet e, em 
particular, das redes sociais. 

A formulação do tipo merece reservas 
na parte final ao prever que “sempre que tal 
conduta, ainda que não promova a prática 
de infracções terroristas, acarrete o risco de 
uma ou mais dessas infracções serem 
cometidas”.  

Sem prejuízo da salvaguarda dos 
elementos expressamente exigidos do dolo 
e de que a difusão se destine ao incitamento 
à prática de actos terrorista, os elementos 
objectivos são excessivamente abertos ao 
permitir a sua verificação com o mero 
aumento do risco do cometimento da 
infracção.  

De facto, a conduta típica deverá ser 
densificada, abrangendo não só a 

                                                             
8http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-

internacionais/anexos/2008-919-
jai/downloadFile/file/2008.919.JAI.pdf?nocache=1228
817994.14 

promoção, mas ainda a glorificação, a 
reivindicação e a justificação e actos 
terroristas. 

Na versão original deste preceito, 
aquela que resulta do art.3.º, n.º1, al.a), da 
Decisão-Quadro 2008/919/JHA8, fazia-se 
referência a “provoque o perigo de uma ou 
mais dessas infracções poderem ser 
cometidas”. 

* 

O art.6.º prevê a obrigação dos Estados-
membros punirem a conduta de 
recrutamento de pessoas para a prática de 
actos tipificados como actos terroristas. 

A previsão deste tipo de ilícito não é 
nova, já se encontrava previsto no art.3.º, 
n.º1, al.b), da Decisão-Quadro 
2008/919/JHA. Visa a punição de quem 
recruta outro com a intenção de que o 
recruta participe num atentado terrorista 
ou integre um grupo terrorista.  

O uso da expressão “solicitação” poderá 
causar equívocos na transposição para o 
direito pátrio. Contudo, esse ponto será uma 
questão de transposição da norma 
relevante. 

No mais a abrangência do tipo é 
compatível quer que o resulta do ponto 6 
al.b), da Resolução 2178 (2014) e com o já 
citado art..3.º, n.º1, al.b), da Decisão-Quadro 
2008/919/JHA. 

* 

O art.7.º prevê a obrigação dos Estados-
membros punirem a condutas de dar treino 
no uso de explosivos, armas de fogo ou 
outras armas ou substâncias, com a 
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finalidade de cometer ou contribuir para o 
cometimento de atentados terroristas, 
quando o agente souber que os 
conhecimentos visam ser usados para esse 
fim. 

A previsão deste tipo de ilícito não é 
nova, já se encontrava previsto no art.3.º, 
n.º1, al.c), da Decisão-Quadro 
2008/919/JHA.  

Em cumprimento deste art.7.º, deverá o 
Estado-membro prever um tipo legal 
suficientemente abrangente de forma a 
abarcar a disseminação online de manuais, 
instruções ou informações relativas a 
técnicas, métodos e outros recursos 
terroristas.  

* 

O art.8.º prevê a obrigação dos Estados-
membros punirem receber treino no uso de 
explosivos, armas ou outras substâncias 
perigosas, com a finalidade de cometer um 
acto terrorista.  

Esta previsão é nova na medida em que 
se estende a punição a quem recebe o 
treino, e mesmo que não ocorra qualquer 
acto de execução de atentado terrorista. 

Este artigo visa dar cumprimento ao 
Protocolo adicional à Convenção do 
Conselho da Europa sobre a prevenção do 
terrorismo9. 

A abrangência do tipo envolverá tanto o 
treino presencial como à distância. 
Contudo, no preâmbulo da proposta de 
Directiva refere-se que a mera visita de 
websites não deve preencher o tipo em 
causa. Restringindo a punição a um treino 
activo. Sendo que os Estados-membros 

                                                             
9https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/PV(201

5)125add1&Language=lanEnglish&Ver=app&Site=CO
E&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=ED
B021&BackColorLogged=F5D383 

podem optar por punir formas de auto-
instrução. 

Por outro lado, o tipo legal deverá 
incluir actividades que são, em si mesmas, 
lícitas sendo punida a conduta pela 
intenção da obtenção de conhecimentos. 
Esta abrangência do tipo justificará, 
porventura, a utilização de uma expressão 
mais abrangente do que “bem como ouros 
métodos ou técnicas específicas” 

* 

O art.9.º prevê a obrigação dos Estados-
membros punirem a conduta de viajar para 
outro país com a intenção de cometer ou 
contribuir para o cometimento de um 
ataque terrorista, para participar nas 
actividades de um grupo terrorista, para dar 
ou receber treino, nos termos definidos nos 
artigos 7.º e 8.º. 

Esta previsão visa punir os residentes 
dos Estados-membros que viajam para 
países estrangeiros para receber treino ou 
participar em actividades terroristas. 

O normativo em causa vai além do 
art.4.º do Protocolo adicional à Convenção 
do Conselho da Europa sobre a prevenção 
do terrorismo (invocado no preâmbulo 
como fonte do preceito). 

 No art.4.º do Protocolo é prevista 
apenas a viagem a país diferente da 
nacionalidade ou residência do viajante.  

Neste art.9.º, essa distinção não é 
efectuada sendo por isso punida qualquer 
viagem, ainda que com destino ao país de 
origem, desde que verificado o elemento 
subjectivo intencional.  
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O art.10.º prevê a obrigação dos 
Estados-membros punirem actos de 
organização ou auxílio à deslocação de 
pessoas a outros países com a finalidade do 
art.9.º. 

Pune a actuação auxiliar à conduta 
punida no art.9.º. Sendo abrangidos actos 
como o financiamento, a compra de 
bilhetes, a definição de itinerários etc. A 
legitimidade da punição está assegurada 
pelas circunstâncias e finalidade específica 
da viagem. 

* 

Analisados os art.9.º e 10.º da Proposta 
de Directiva dir-se-á que a para além das 
previsões genéricas de viagem e apoio à 
viagem, justificar-se-ia uma previsão 
especialmente dirigido ao abuso da 
obtenção de asilo e de estatuto de 
refugiado. Nesse sentido veja-se, aliás, a 
Resolução 2178 (2014)  

* 

O art.11.º prevê a obrigação dos 
Estados-membros punirem o fornecimento 
ou recolha de fundos, por qualquer meio, a 
fim de serem utilizados ou com o 
conhecimento que vão ser utilizados para a 
cometer as infracções previstas neste 
diploma. 

De acordo com o preâmbulo esta 
definição de financiamento de terrorismo é 
compatível com aquela que resulta da 
Directiva 2015/849/EU. 

Conjugando com o art.15.º, desta 
mesma directiva, resulta que o 
financiamento não tem de estar 
directamente ligado a um concreto acto de 
terrorismo, nem que qualquer acto chegue 
a ocorrer. 

Esta previsão poderia abranger ainda a 
prática de quaisquer transacções 
comerciais, de compra ou venda, com grupo 
terrorista, conforme prevista na al.c), do 
art.3.º, quando a contraparte tenha 
conhecimento do objectivo daquela 
organização.  

De facto, nas suas supra citadas 
Resoluções das NU é feita expressa menção 
da venda de produtos petrolíferos como 
fonte de financiamento de grupos 
terroristas.  

* 

O art.12.º prevê a obrigação dos 
Estados-membros punirem a prática de 
furto qualificado com vista à prática de uma 
das infracções previstas no art.3.º, da 
Directiva. 

O art.13.º prevê a obrigação dos 
Estados-membros punirem a prática de 
extorsão com vista à prática de uma das 
infracções previstas no art.3.º, da Directiva.  

O art.14.º prevê a obrigação dos 
Estados-membros punirem a prática de 
falsificação de documentos com vista à 
prática de uma das infracções previstas no 
art.3.º, da Directiva. 

Estas infracções já eram previstas no 
art.3.º, da Decisão-Quadro 2002/475/JAI, a 
previsão destas infracções vem na senda de 
punir os actos preparatórios com vista à 
prática de certas infracções terroristas. 
Independentemente da efectiva prática de 
actos terroristas. 

Neste ponto dir-se-á não se recomendar 
a limitação desta incriminação a algum tipo 
base em concreto. No art.12.º, por exemplo, 
prevê-se o furto qualificado. Ao passo que, 
no art.3.º da Decisão-Quadro 2002/475/JAI, 
se fazia referência ao roubo agravado. 
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Ora, considerando que o furto simples, o 
furto de uso, o abuso de confiança, o roubo, 
a coacção e vários outros tipos de ilícito 
poderão ser praticados como instrumentais 
ao cometimento de infracções terroristas, 
seria preferível optar por uma circunstância 
agravante de âmbito genérico pela prática 
de crimes contra o património, contra as 
pessoas e contra a segurança nas 
comunicações. 

No direito nacional veja-se, a título de 
exemplo, a distinção entre a falsificação de 
documento (art.256.º, do Código Penal) e o 
uso de documento de identificação ou de 
viagem alheio (art.261.º, do Código Penal).  

Assim, a previsão normativa deverá 
impor a punição de condutas tipicamente 
instrumentais e agravação genérica de 
ilícitos instrumentais ao cometimento de 
infracções terroristas.  

 

3.3. Normas gerais 

O art.15.º é uma norma de carácter geral 
que conforma os tipos penais previstos no 
art.4.º e no título III, bem como as 
infracções do art.9.º a 11.º, como crimes de 
perigo abstracto.  

Assim, não é necessário que se verifique 
o exaurimento da conduta típica para o 
preenchimento do tipo em causa. 

O mesmo já resultava do art.3.º, n.º3, da 
Decisão–Quadro 2002/475/JAI (na redacção 
dada pela Decisão-Quadro 2008/919/JAI).  

No preâmbulo da Directiva refere a 
intenção de punir actos preparatórios. Esta 
referência a “actos preparatórios” não 
deverá ser tida em sentido próprio, 
porquanto as previsões supra mencionadas 
são tipos legais autónomos, distintos da 
punição geral dos actos preparatórios.  

O art.16.º é uma norma de carácter geral 
que prevê a punição da intervenção em 
cumplicidade, como instigação e tentativa.  

A formulação em termos genéricos 
permitirá salvaguardar as especificidades 
dos ordenamentos nacionais. 

De acordo com o preâmbulo do diploma 
a maioria dos Estados-Membros já 
criminalizam a tentativa da prática destas 
condutas. Sendo ainda observada a 
Convenção do Conselho da Europa para a 
Prevenção do Terrorismo (art.9.º, n.º2). 

* 

O art.17.º estabelece regras gerais 
quanto às sanções das infracções previstas 
na directiva.  

Não estabelecendo nenhuma moldura 
concreta contém algumas regras quanto às 
sanções. 

Quanto às infracções previstas nos 
artigos 3.º a 14.º, e 16.º, exige-se que sejam 
punidos com sanções penais efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas, susceptíveis 
de implicar a extradição. 

No que respeita as infracções previstas 
nos art.3º e 16.º, a obrigação dos Estados-
membros punirem de forma mais severa 
estas infracções quando ligados a 
terrorismo do que enquanto delitos comuns. 

No n.º3, do art.17.º, prevê algumas 
regras específicas quanto a penas. Assim, 
prevê que as infracções do art.4.º, sejam 
todas passíveis de ser punidas com penas 
privativas de liberdade. 

Para a infracção do art.4.º, al.a), a pena 
não poderá ser inferior a quinze anos de 
prisão. Para a infracção da al.b), a pena não 
poderá ser inferior a 8 anos de prisão. O 
mesmo sendo previsto para a infracção 
prevista no art.3.º, n.º2, al.i), quando for 
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cometida por uma pessoa que dirija um 
grupo terrorista. 

* 

O art.18.º prevê circunstâncias 
atenuantes das penas previstas no art.17.º, 
relacionadas com a colaboração do suspeito 
na obtenção de prova, no impedimento da 
prática do acto terrorista ou na limitação 
das suas consequências. 

* 

O art.19.º prevê a obrigação de 
responsabilização das pessoas colectivas. 
Prevendo o art.20.º as sanções aplicáveis às 
pessoas colectivas. 

* 

O art.21.º prevê regras de competência 
territorial internacional. Em particular, 
prevê a obrigação dos Estados-membros se 
considerarem competentes em diversas 
circunstâncias. 

Em alguns pontos são os elementos de 
conexão territorial tradicionais (al.a) e b)).  

Noutros pontos a competência é 
estendida.  

Assim, na al.c) se o autor for nacional ou 
residente do Estado-membro em causa. 

Se o autor da infracção der treino aos 
nacionais ou residentes do Estado-membro 
(al.d). 

As infracções tenham sido cometidas 
por conta de uma pessoa colectiva 
estabelecida no seu território (al.e). 

As infracções tenham sido cometidas 
contra as suas instituições ou a sua 
população. 

Este n.º1 prevê ainda, in fine, a 
possibilidade dos Estados-Membros 
alargarem a sua competência se as 
infracções tiverem sido cometidas no 
território de um Estado-Membro. 

O n.º2 prevê uma regra genérica, sem 
virtualidade para transposição interna, de 
colaboração em caso de conflitos positivos 
de jurisdição. 

O n.º3 prevê a obrigação dos Estados-
Membros que decidam não extraditar uma 
pessoa suspeita ou condenada por qualquer 
das infracções previstas nos art.3.º a 14-º e 
16.º devem exercer a sua competência 
jurisdicional relativamente a tais 
infracções. 

O n.º4 reforça a competência em 
consequência do local do delito, territorial 
independentemente do local onde o grupo 
tenha a sua base ou exerça as suas 
actividades. 

Este artigo é uma reprodução do que já 
constava no art.9.º, da Decisão-Quadro 
2002/475/JAI, sendo apenas inovador na 
parte da previsão que respeita 
especificamente ao treino. 

No que respeita a esta disposição dever-
se-ia considerar uma norma residual de 
extensão de competência, relativa a factos 
ocorridos no estrangeiro, sempre que o 
agente seja encontrado em território de um 
Estado-membro e ainda que não exista 
nenhum pedido de extradição ou entrega 
em resultado de execução de MDE ou de 
outro instrumento de cooperação 
internacional. 

* 
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3.4. Protecção de Vítimas 

O art.22.º e 23.º respeitam aos direitos e 
protecção das vítimas de terrorismo. 

Em particular, e com relevância 
jurídico-penal, revê a obrigação do 
procedimento criminal por todas estas 
infracções ter natureza pública, não 
dependente de queixa. 

* 

4. Conclusão 

A Proposta de Directiva em apreço visa 
harmonizar um patamar de punição de 
infracções terroristas. Este instrumento faz 
a síntese de diversas intervenções, tanto no 
seio das Nações Unidas, do Conselho da 
Europa, e da própria União. 

As soluções e definições são, na sua 
maioria, já conhecidas de instrumentos 
anteriores. Nessa medida, e com excepção 
das observações feitas a propósito de cada 
preceito em concreto, inexiste qualquer 
objecção à imposição deste liminar mínimo 
punitivo. 

No que ao ordenamento português diz 
respeito a aprovação da presente Directiva 

não trará inovações particularmente 
relevantes considerando as soluções 
actualmente presentes na Lei n.º 52/2003, 
de 22 de Agosto (na redacção que lhe foi 
dada pela Lei n.º 60/2015, de 24 de Junho). 

Por fim, dir-se-á que sendo o propósito 
assumido desta Directiva contribuir para o 
cumprimento das resoluções UNSCR 2178 
(2014), UNSCR 2249 (2015)  e UNSCR 2199 
(2015), estes instrumentos apelam, numa 
parte essencial, a medidas de controlo 
fronteiriço e deslocações áreas e outras (a 
este propósito veja-se o ponto 9. da UNSCR 
2178 (2014)). A intervenção pretendida é de 
natureza preventiva e de obtenção de prova, 
e não apenas repressiva. Em particular, e no 
espaço de justiça europeu, as resoluções em 
causa teriam execução na adopção de 
instrumentos de cooperação judiciária em 
matéria penal especificamente 
direccionados para o terrorismo e não, 
necessariamente, através da harmonização, 
porquanto é previsível que, na maioria dos 
Estados-Membros essas condutas já se 
encontrem efectivamente punidas nos 
termos ora exigidos. 
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1. Objecto 

A entrada em vigor da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas - LTFP123 - no 
passado dia 1 de Agosto de 20144, veio colocar 
a questão de saber qual o regime jurídico 
aplicável às férias pessoais dos magistrados 
judiciais, designadamente no corrente ano de 
2015: Se o novo regime jurídico, constante da 
LTFP; ou se, o regime jurídico até aqui vigente, 
que resultava da aplicação do Regime do 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado em anexo I à Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro5. 

                                                             
1 Tendo a Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, que a 

aprovou, tido origem na proposta de lei n.º 184/XII e 
no subsequente Decreto da Assembleia da República 
n.º 224/XII, cfr. 
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Pag
inas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38034.  

2 Nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 35/2015, de 20 
de Junho, em anexo a esta lei foi aprovada a Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, «abreviadamente 
designada por LTFP». 

3 Constituem pilares deste diploma - de acordo com 
o parecer e nota técnica parlamentares, consultados 
em 
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=
6148523063446f764c324679626d56304c334e70644
7567a4c31684a5355786c5a793944543030764e554e
50526b46514c305276593356745a57353062334e4a
626d6c6a6157463061585a685132397461584e7a59
5738764e7a686a597a45344d5451744f475a6c4e693
03059324d334c546c694e6d59744d446c6d597a6332

Foi determinada a emissão de pronúncia 
pelo signatário. 

 

2. Antecedentes da problemática 

A problemática em apreço foi 
recentemente desencadeada em função da 
necessidade de aprovação dos mapas de 
férias, nos moldes e até ao momento temporal 
previsto no n.º 5 do artigo 28.º-A do EMJ. 

Por via da Circular n.º 1/2015 do CSM foi 
colocado em audiência prévia um projecto de 
alteração do regulamento de férias e turnos 
judiciais, com vista à sua adaptação à nova 

4d57517a597a49774c6e426b5a673d3d&fich=78cc1
814-8fe6-4cc7-9b6f-09fc761d3c20.pdf&Inline=true 
- os seguintes: 1) Proceder a uma convergência do 
regime dos trabalhadores públicos com o dos 
trabalhadores comuns, salvaguardando as devidas 
especificidades; 2) Tornar o contrato de trabalho em 
funções públicas como modelo de constituição da 
relação de trabalho subordinado com entidades 
empregadoras públicas, sem deixar de procurar um 
regime unitário para as modalidades de vínculo de 
emprego público (contrato e nomeação); e 3) Promover 
a unidade e coerência do regime laboral da função 
pública. 

4 Cfr. artigo 44.º, n.º 1, da Lei n.º 35/2015. 
5 Alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, pelo 

Decreto -Lei n.º 124/2010, de 17 de Novembro, pela Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro, pela Lei n.º 
66/2012, de 31 de Dezembro e pela Lei n.º 68/2013, de 
29 de Agosto. 

Assunto: Parecer – Férias pessoais dos Juízes – Lei aplicável – Férias vencidas 

em 01 de Janeiro de 2015. 

Autoria: Carlos Gabriel Donoso Castelo Branco, Juiz de Direito, Adjunto do GAVPM. 

Data: 23-02-2015 
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orgânica judiciária instituída pela Lei n.º 
62/2013, de 26-08.  

No âmbito dessa audição, a ASJP emitiu 
parecer, em Janeiro de 2015, no qual se lê, 
nomeadamente, o seguinte: 

 

«(…) 

4. Antes de entrar na apreciação das 
alterações ao regulamento há que atentar na 
questão da alteração da duração do período de 
férias introduzido pela Lei 35/2014 de 20 de 
junho - Lei Geral do Trabalho em funções 
públicas (LGTFP) - entrada em vigor no dia 1 de 
julho de 2014. 

Na vigência da Lei 57/2008 de 11 de 
Setembro, a duração do período de férias 
estava consagrada nos seguintes termos: 

Artigo 173.º 

Duração do período de férias 

1 - O período anual de férias tem, em 
função da idade do trabalhador, a seguinte 
duração: 

a) 25 dias úteis até o trabalhador 
completar 39 anos de idade;  

b) 26 dias úteis até o trabalhador 
completar 49 anos de idade; 

c) 27 dias úteis até o trabalhador 
completar 59 anos de idade; 

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

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

3 - Ao período de férias previsto no n.º 1 
acresce um dia útil de férias por cada 10 anos 
de serviço efectivamente prestado. 

A nova Lei Geral do Trabalho em funções 
públicas alterou este regime nos seguintes 
termos: 

Artigo 126.º 

Direito a férias 

1 –(…) 

2 - O período anual de férias tem a duração 
de 22 dias úteis. 

3 - O período de férias referido no número 
anterior vence-se no dia 1 de janeiro, sem 
prejuízo do disposto no Código do Trabalho. 

4 - Ao período de férias previsto no n.º 1 
acresce um dia útil de férias por cada 10 anos 
de serviço efetivamente prestado. 

A questão que ora se coloca é a da 
aplicação da lei no tempo, isto é, a de saber se 
o novo regime de contagem de duração do 
período de férias se pode aplicar às férias 
vencidas no dia 1 de janeiro de 2015. 

Hoje, tal como antes, o direito a férias 
reporta-se, em regra, ao trabalho prestado no 
ano civil anterior e vence-se no dia 1 de janeiro 
do ano seguinte (artigos 171.º, n.º 4 e 172.º, n.º 
1, da Lei 59/2008 e 126.º, n.º 1 e n.º 3, da Lei 
35/2014). Assim, as férias vencidas no dia 1 de 
janeiro de 2015 reportam-se ao trabalho 
prestado no ano civil de 2014, ou seja, o direito 
a férias começa a constituir-se a 1 de janeiro e 
vaise constituindo ao longo do ano civil. 

A nova Lei Geral do Trabalho em funções 
públicas reduziu de 25 para 22 dias a duração 
das férias e deixou de considerar a idade do 
trabalhador para efeitos do número de dias de 
férias a que o mesmo tem direito. 

Esta Lei entrou em vigor no dia 1 de julho 
de 2014 (cfr. artigo 44.º), ou seja, entrou em 
vigor quando já se tinha iniciado a formação 
do direito a férias relativo ao trabalho 
prestado no ano de 2014, tendo já decorrido 
metade do ano civil.  

Ora, estando o direito a férias em formação 
e constituição à data da entrada em vigor da 
nova lei (que altera a duração do período de 
férias), estando nesse momento uma parte do 
direito já formado (note-se que se houver lugar 
à cessação do contrato de trabalho durante o 
ano civil o trabalhador tem direito a receber a 
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remuneração correspondente a um período de 
férias proporcional ao tempo de serviço 
prestado até à data da cessação, bem como ao 
respectivo subsídio, considerando-se, pois, que 
nessa data se vence o direito a férias), não 
pode a mesma aplicar-se, no que à alteração 
da duração de férias respeita, às férias em 
formação nesse ano civil. 

Importa frisar que quando a nova lei 
entrou em vigor (1 de julho de 2014) já estava 
formado parcialmente o direito a férias 
relativas ao trabalho prestado em 2014 
(correspondentes ao período entre 1 de janeiro 
e 30 de junho de 2014). 

Significa isto que aplicar às férias vencidas 
a 1 de janeiro de 2015 a nova Lei traduz uma 
violação de um direito já constituído na esfera 
jurídica do trabalhador: o direito ao número de 
dias de férias previsto na Lei no momento da 
formação e constituição do seu direito a férias. 

Aliás, esta situação está salvaguardada no 
n.º 1, do artigo 9.º da Lei 35/2014, que se refere 
expressamente à aplicação da lei no tempo.  

Por conseguinte, entende-se que a 
alteração ao número de dias de férias só pode 
ser aplicada para as férias que se vencerão a 1 
de janeiro de 2016 respeitantes ao trabalho 
prestado em 2015 (e isto porque quando este 
direito se começou a formar já era esta a 
duração de férias previstas na lei)». 
 

Entretanto, foi publicitada a Circular n.º 
2/2015 do CSM, por via da qual se deu 
conhecimento de que, por despacho proferido 
em 28 de Janeiro de 2015, o Senhor Vice-
Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura, definiu o regime de marcação e 
aprovação das férias para o ano civil de 2015 
e, em 06 de Fevereiro de 2015 foi publicitado 
um esclarecimento à aludida circular, 
mencionando no seu ponto 4 o seguinte: 

                                                             
6 Relativamente a este ponto, a ASJP pronunciou-se, 

em 09 de Fevereiro de 2015, reiterando a posição 
assumida no aludido parecer de Janeiro de 2015. 

«4) Esclarece-se que o número de dias base 
de direito a férias pessoais, assinalado na 
aplicação, corresponde à aplicação do 
disposto no art.º 126.º, da Lei n.º 35/2014 (DR, 
I, n.º 117, de 20-06-2014), alterada pela 
Declaração de Rectificação 37-A/2014 de 20-
08-2014 e pela Lei n.º 82-B/2014, de 31-12, 
cujo preceito é aplicável por remissão do 
disposto no art.º 32.º, do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais (bem como pelo art.º 
19.º, do Regulamento das Férias e dos Turnos 
Judiciais). Aquele preceito da Lei n.º 35/2014 
deve ser igualmente conjugado com o disposto 
no art.º 28.º, do Estatuto dos Magistrados 
Judiciais, sem prejuízo do limite mínimo de 
gozo consecutivo de férias previsto no art.º 4.º, 
do Regulamento das Férias e dos Turnos 
Judiciais»6. 

Para além do exposto, no passado dia 20 
de Fevereiro de 2015, o Exmo. Rui Manuel 
Teixeira Lopes Estrela de Oliveira, Juiz de 
Direito, veio, em complemento ao 
requerimento de marcação de férias que 
submeteu na plataforma digital Iudex, por 
requerimento apresentado, «suscitar a a 
ilegalidade/inconstitucionalidade da 
aplicação aos juízes» da LTFP, concluindo 
considerando «que lhe é aplicável, quanto ao 
direito a férias, o regime constante do 
Decreto-Lei nº 100/99, de 31 de Março, v[indo] 
requerer que os dias que acrescem aos que 
teria direito pelo regime da LGTFP (4 dias) 
sejam concedidos e imputados nos dias 15, 16, 
17 e 20 de Julho». 

Igualmente, por requerimentos 
submetidos no IUDEX e suscitados em sede de 
justificação no campo das observações e 
utilizando a funcionalidade de "acerto de 
dias", diversos outros magistrados judiciais se 
pronunciaram, assinalando no seu 
requerimento um número de dias superior ao 
previsto no art.º 126.º da LTPF. 
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3. Enquadramento normativo sumário 

O Estatuto dos Magistrados Judiciais, na 
redacção em vigor7, contém dois artigos 
dedicados à temática das férias: O artigo 28.º 
e o artigo 28.º-A. 

O artigo 28.º do EMJ – que congrega a 
matéria das «férias» pessoais dos juízes e das 
licenças que lhes devam ser concedidas - 
estabelece no seu n.º 1 que os magistrados 
gozam as suas férias preferencialmente 
durante o período de férias judiciais, sem 
prejuízo dos turnos a que se encontrem 
sujeitos, bem como do serviço que haja de ter 
lugar em férias, nos termos da lei. 

Conforme decorre do artigo 28.º da Lei de 
Organização do Sistema Judiciário (LOSJ), 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. 

Será, pois, em regra, este o período no qual 
os magistrados judiciais deverão gozar as 
férias a que tenham direito. 

Estabelece, contudo, o n.º 2 do artigo 28.º 
do EMJ que «as férias dos magistrados podem 
ainda ser gozadas no período compreendido 
entre 15 e 31 de Julho». 

E, o n.º 3 do artigo 28.º do EMJ prescreve 
adicionalmente que, «por motivo de serviço 
público, motivo justificado ou outro 

                                                             
7 O artigo 28.º do EMJ, com última redacção dada 

pela Lei n.º 42/2005, de 29 de Agosto e, o artigo 28.º-
A, com última redacção conferida pela Lei n.º 52/2008, 
de 28 de Agosto. 

88 Para além deste ponto, há que ter em atenção que 
o CSM aprovou normas regulamentares sobre a 
matéria. Assim, o vigente Regulamento das Férias e 
Turnos Judiciais contém disposições que procuram 
regulamentar os normativos legais, dispondo, 
nomeadamente: sobre o período preferencial de gozo 
de férias pelos juízes; sobre o número de dias de tal 
gozo; sobre os termos de gozo de férias; sobre os 
direitos inerentes a dias de férias suplementares em 
razão de determinadas circunstâncias; sobre a data de 

legalmente previsto, os magistrados judiciais 
podem gozar as suas férias em períodos 
diferentes dos referidos nos números 
anteriores». 

Os 3 primeiros números do artigo 28.º do 
Estatuto dispõem, assim, prioritariamente, 
sobre o período temporal no qual os 
magistrados judiciais devem gozar as suas 
férias. 

Os n.ºs. 4, 5 e 6 do mesmo artigo 28.º 
estabelecem, por seu turno, prescrições 
particulares, para os casos de o CSM 
determinar o regresso às funções e para os 
magistrados em serviço nas regiões 
autónomas. 

No artigo 28.º-A do EMJ – ainda sem 
articulação com a nova LOSJ – estabelecem-
se regras gerais concernentes à elaboração 
dos mapas de férias. 

Assim, não resulta do EMJ qual o concreto 
período de férias a que os magistrados 
judiciais têm direito a gozar, nem as 
específicas condições, por exemplo, em 
termos de gozo em dias seguidos ou 
interpolados, em que poderão ordenar o 
aludido gozo de férias. 

Contudo, o artigo 32.º do EMJ estabelece 
uma norma que visa remeter o aplicador para 
um regime subsidiário, dispondo o seguinte: 
«É aplicável subsidiariamente aos magistrados 
judiciais, quanto a deveres, incompatibilidades 
e direitos, o regime da função pública»8. 

vencimento de férias; sobre a necessidade de assegurar 
o serviço de natureza urgente; sobre os mapas de férias 
e sua elaboração e aprovação; sobre o dever de 
informação da forma de eventual contacto em férias; 
sobre os termos em que pode ser interrompido ou se 
mostre impossível o gozo de férias, etc. De todo o 
modo, também o mesmo Regulamento contém uma 
disposição – o artigo 19.º - subsidiária, por via da qual 
se estabelece que: «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 
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Assim, no que a férias respeita, importa 
saber qual é o aplicável «regime da função 
pública» em matéria de férias.  

Neste ponto, importa sublinhar que a LTFP 
não é aplicável por via directa, mas sim, 
porque o Estatuto dos Magistrados Judiciais 
considera tal regime subsidiariamente 
aplicável nesta matéria, uma vez que, tal 
diploma estatutário não regula toda a 
temática atinente às férias dos magistrados 
judiciais. 

                                                             
férias, faltas e licenças dos trabalhadores que exercem 
funções públicas, bem como os diplomas 
complementares». 

9 Neste acórdão foram tecidas, nomeadamente, as 
seguintes considerações, de onde se retira que estava 
em questão uma intromissão da lei no EMJ e, não, a 
situação inversa, que é aquela que nos ocupa (em que 
é o EMJ que considera como lei subsidiária a lei que 
rege o «regime da função pública», pelo que, a questão 
ora em apreço não se centra na definição do âmbito da 
aplicação subjectiva da LTFP aos juízes): «No que se 
refere ao respectivo «Âmbito de aplicação subjectivo», 
a lei é aplicável a todos os trabalhadores que exercem 
funções públicas, independentemente da modalidade 
de vinculação e de constituição da relação jurídica de 
emprego público ao abrigo da qual exercem as 
respectivas funções, e aos actuais trabalhadores com a 
qualidade de funcionário ou agente de pessoas 
colectivas que se encontrem excluídas do seu âmbito de 
aplicação objectivo (artigo 2º, n.ºs 1 e 2). 

O n.º 3 do mesmo artigo 2º - que aqui está 
particularmente em foco – estende esse âmbito de 
aplicação aos magistrados judiciais e do Ministério 
Público, nos seguintes termos: 

Sem prejuízo do disposto na Constituição e em leis 
especiais, a presente lei é ainda aplicável, com as 
necessárias adaptações, aos juízes de qualquer 
jurisdição e aos magistrados do Ministério Público. 

Outras disposições do diploma fazem expressa 
menção aos magistrados judiciais, como é o caso dos 
artigos 10º, n.º 2, e 68º, n.º 2. O primeiro desses 
preceitos, referindo-se às modalidades de constituição 
da relação jurídica de emprego, e mais especificamente 
ao âmbito da nomeação, estipula o seguinte: «[s]em 
prejuízo do disposto na Constituição e em leis especiais, 
são ainda nomeados os juízes de qualquer jurisdição e 
os magistrados do Ministério Público”; o segundo, 
inserindo-se na matéria referente ao regime 
remuneratório, sob a epígrafe «tabela remuneratória 
única», exclui da aplicação da referida tabela os 

Na realidade, não está em questão, ao 
contrário do referido pelo exponente que 
apresentou o requerimento supra mencionado 
ao Conselho Superior da Magistratura, no 
passado dia 20 de Fevereiro de 2015, a 
aplicação directa da LTFP aos magistrados 
judiciais, sobre a qual se pronunciou, de facto, 
o acórdão n.º 620/20079, do Tribunal 
Constitucional. 

Trata-se, antes, de uma mera 
consideração de qual o regime legal 

magistrados, ao estatuir: «[n]a fixação da remuneração 
base dos juízes de qualquer jurisdição e dos 
magistrados do Ministério Público não são utilizados os 
níveis remuneratórios contidos na tabela referida no 
número anterior». 

A ressalva contida no segmento inicial do n.º 3 do 
artigo 2º - como importa começar por fazer notar - não 
pode deixar de entender-se como reportada, por um 
lado, às normas constitucionais que estabelecem os 
princípios gerais relativos ao exercício da função 
jurisdicional, à organização dos tribunais e ao estatuto 
profissional dos magistrados (artigos 202º e seguintes 
da CRP), e, por outro, ao Estatuto dos Magistrados 
Judiciais (aprovado pela Lei n.º 21/85, de 30 de Julho, 
com as suas sucessivas alterações). 

Ao estender o âmbito subjectivo da sua aplicação, 
ainda que com a já apontada ressalva do estabelecido 
na Constituição e em leis especiais, aos juízes de 
qualquer jurisdição, o diploma parece pretender 
erigir-se em direito subsidiário relativamente ao 
Estatuto dos Magistrados Judiciais. 

Nesse sentido aponta, também, a circunstância de a 
extensão de regime se efectuar com as necessárias 
adaptações, como aí se consigna, o que revela que os 
princípios e critérios legais que estão definidos em geral 
para os trabalhadores da Administração Pública 
poderão não ser aplicáveis aos magistrados judiciais 
por contrariarem o regime privativo decorrente do texto 
constitucional ou das correspondentes disposições 
estatutárias, e, a serem-no, poderão ter de ser 
ajustados à especificidade própria do exercício do 
cargo. 

O propósito de incorporar os magistrados judiciais no 
regime da função pública, ainda que a título de lei 
subsidiária, é também evidenciado pela referida norma 
do artigo 68º, n.º 2, por argumento a contrario sensu, 
visto que a exclusão dos juízes da tabela remuneratória 
prevista nesse preceito tem pressuposta a ideia de que 
para outros casos não excepcionados, e na ausência de 
um regime próprio, vigorará o estabelecido, em geral, 
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subsidiariamente aplicável a uma temática 
relativamente à qual o Estatuto dos 
Magistrados Judiciais não é, na realidade, 
«auto-suficiente», levando, pois, ainda que, 
indirectamente, à consideração do regime 
estatuído na LTFP. 

 

4. O «regime da função pública» de férias 

 A Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP) aplica-se à administração 
directa e indirecta do Estado e, com as 
necessárias adaptações, designadamente no 
que respeita às competências em matéria 
administrativa dos correspondentes órgãos de 
governo próprio, aos serviços da 
administração regional e da administração 
autárquica, aos órgãos e serviços de apoio do 
Presidente da República, dos tribunais e do 
Ministério Público e respectivos órgãos de 
gestão e outros órgãos independentes, aos 
órgãos e serviços de apoio à Assembleia da 
República. 

 A referida Lei é também aplicável a 
outros trabalhadores com contrato de 
trabalho em funções públicas que não 
exerçam funções nas entidades referidas. 
 A LTFP dedica à matéria das férias a 
normatividade constante dos artigos 126.º a 
132.º. 

 O artigo 126.º da LTFP – com a epígrafe 
«Direito a férias» - estabelece o seguinte: 

 «1 - O trabalhador tem direito a um 
período de férias remuneradas em cada ano 
civil, nos termos previstos no Código do 
Trabalho e com as especificidades dos artigos 
seguintes. 

 2 - O período anual de férias tem a 
duração de 22 dias úteis. 

                                                             
no novo regime jurídico de vínculos, carreiras e 
remunerações. 

E assim se compreende que a lei não tenha deixado 
de explicitar que a relação jurídica de emprego se 

 3 - O período de férias referido no 
número anterior vence-se no dia 1 de janeiro, 
sem prejuízo do disposto no Código do 
Trabalho. 

 4 - Ao período de férias previsto no n.º 1 
acresce um dia útil de férias por cada 10 anos 
de serviço efetivamente prestado. 

 5 - A duração do período de férias pode 
ainda ser aumentada no quadro de sistemas de 
recompensa do desempenho, nos termos 
previstos na lei ou em instrumento de 
regulamentação coletiva de trabalho. 

 6 - Para efeitos de férias, são úteis os 
dias da semana de segunda-feira a sexta-feira, 
com exceção dos feriados, não podendo as 
férias ter início em dia de descanso semanal do 
trabalhador». 

 Por seu turno, o artigo 127.º da LTFP 
reporta-se aos tempos de férias, 
relativamente a vínculos de duração inferior a 
seis meses. 

 Sobre a doença no período de férias 
regula o artigo 128.º da LTFP. 

 Nos artigos 129.º a 132.º da LTFP 
regulam-se, sucessivamente, os efeitos da 
suspensão do contrato por impedimento 
prolongado, os casos de violação do direito a 
férias, o exercício de outra actividade durante 
as férias e o contacto que o trabalhador deve 
indicar em período de férias ao empregador 
público. 

 O direito a férias periódicas pagas tem 
consagração constitucional na alínea d) do n.º 
1 do artigo 59.º da Constituição da República 
Portuguesa. 

 O regime jurídico geral e a disciplina da 
retribuição do período de férias e do 
respectivo subsídio de férias constam, 
presentemente, dos artigos 3.º, al. h), 7.º, 54.º, 

constitui, também em relação aos juízes, através de 
acto de nomeação (artigo 10º, n.º 2). 

Deve dizer-se que não é esse o modelo do regime 
actual (…)». 
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n.º 5, 65.º, n.º 3, al. a), 92.º, 106.º, n.º 3, al. f), 
127.º, n.º 1, al. j), 185.º, n.ºs. 6 e 7, 211.º, 237.º 
a 247.º, 257.º, 264.º, 291.º, 306.º, 328.º e 337.º, 
n.º 2, do Código do Trabalho, aprovado pela Lei 
n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro10. 

 Em especial, o artigo 237.º do Código do 
Trabalho prescreve o seguinte: 

 «1 - O trabalhador tem direito, em cada 
ano civil, a um período de férias retribuídas, 
que se vence em 1 de Janeiro.  

 2 - O direito a férias, em regra, reporta-
se ao trabalho prestado no ano civil anterior, 
mas não está condicionado à assiduidade ou 
efectividade de serviço. 

 3 - O direito a férias é irrenunciável e o 
seu gozo não pode ser substituído, ainda que 
com o acordo do trabalhador, por qualquer 
compensação, económica ou outra, sem 
prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo seguinte.  

 4 - O direito a férias deve ser exercido de 
modo a proporcionar ao trabalhador a 
recuperação física e psíquica, condições de 
disponibilidade pessoal, integração na vida 
familiar e participação social e cultural». 

 Por seu turno, estabelece o artigo 238.º 
do Código do Trabalho, sob a epígrafe 
«Duração do período de férias», o seguinte: 

 «1 - O período anual de férias tem a 
duração mínima de 22 dias úteis.  

 2 - Para efeitos de férias, são úteis os 
dias da semana de segunda-feira a sexta-feira, 
com excepção de feriados.  

 3 - Caso os dias de descanso do 
trabalhador coincidam com dias úteis, são 
considerados para efeitos do cálculo dos dias 
de férias, em substituição daqueles, os sábados 
e os domingos que não sejam feriados.  

 4 - (Revogado.)  

                                                             
10 Rectificado pelas Declarações de Rectificação n.ºs 

21/2009, de 18 de Março e 38/2012, de 23 de Julho e 
alterado pelas Leis n.ºs. 105/2009, de 14 de Setembro, 
53/2011, de 14 de Outubro, 23/2012, de 25 de Junho, 

 5 - O trabalhador pode renunciar ao gozo 
de dias de férias que excedam 20 dias úteis, ou 
a correspondente proporção no caso de férias 
no ano de admissão, sem redução da 
retribuição e do subsídio relativos ao período 
de férias vencido, que cumulam com a 
retribuição do trabalho prestado nesses dias.  

 6 - Constitui contra-ordenação grave a 
violação do disposto nos n.os 1 e 5». 

 O artigo 240.º do Código do Trabalho 
prescreve o seguinte: 

 «Artigo 240.º 

 Ano do gozo das férias 

 1 - As férias são gozadas no ano civil em 
que se vencem, sem prejuízo do disposto nos 
números seguintes.  

 2 - As férias podem ser gozadas até 30 de 
Abril do ano civil seguinte, em cumulação ou 
não com férias vencidas no início deste, por 
acordo entre empregador e trabalhador ou 
sempre que este as pretenda gozar com 
familiar residente no estrangeiro.  

 3 - Pode ainda ser cumulado o gozo de 
metade do período de férias vencido no ano 
anterior com o vencido no ano em causa, 
mediante acordo entre empregador e 
trabalhador.  

 4 - Constitui contra-ordenação grave a 
violação do disposto neste artigo». 

 E o artigo 241.º do Código do Trabalho – 
sobre os termos de marcação do período de 
férias – estatui do seguinte modo: 

 «1 - O período de férias é marcado por 
acordo entre empregador e trabalhador.  

 2 - Na falta de acordo, o empregador 
marca as férias, que não podem ter início em 
dia de descanso semanal do trabalhador, 
ouvindo para o efeito a comissão de 
trabalhadores ou, na sua falta, a comissão 

47/2012, de 29 de Agosto, 69/2013, de 30 de Agosto, 
27/2014, de 8 de Maio e 55/2014, de 25 de Agosto. 
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intersindical ou a comissão sindical 
representativa do trabalhador interessado.  

 3 - Em pequena, média ou grande 
empresa, o empregador só pode marcar o 
período de férias entre 1 de Maio e 31 de 
Outubro, a menos que o instrumento de 
regulamentação colectiva de trabalho ou o 
parecer dos representantes dos trabalhadores 
admita época diferente.  

 4 - Na falta de acordo, o empregador que 
exerça actividade ligada ao turismo está 
obrigado a marcar 25 % do período de férias a 
que os trabalhadores têm direito, ou 
percentagem superior que resulte de 
instrumento de regulamentação colectiva de 
trabalho, entre 1 de Maio e 31 de Outubro, que 
é gozado de forma consecutiva.  

 5 - Em caso de cessação do contrato de 
trabalho sujeita a aviso prévio, o empregador 
pode determinar que o gozo das férias tenha 
lugar imediatamente antes da cessação.  

 6 - Na marcação das férias, os períodos 
mais pretendidos devem ser rateados, sempre 
que possível, beneficiando alternadamente os 
trabalhadores em função dos períodos 
gozados nos dois anos anteriores.  

                                                             
11 «O Estatuto dos Magistrados Judiciais define as 

condições de exercício de funções dos juízes, bem como 
os deveres, incompatibilidades, direitos e regalias, 
estabelece regras sobre o provimento no cargo e a 
progressão na carreira, bem como sobre a aposentação 
e a cessação de funções, regula o respectivo 
procedimento disciplinar e providencia sobre aspectos 
de organização do Conselho Superior da Magistratura, 
enquanto órgão superior de gestão da magistratura 
judicial. Tratando-se de um regime específico, 
contempla, em todo o caso, diversas disposições 
subsidiárias, como são as dos artigos 10º-A, 32º, 69º e 
131º, que mandam aplicar aos magistrados judiciais, 
em tudo o que não estiver regulado no Estatuto, o 
disposto na lei geral sobre o regime do bolseiro, ou sobre 
o regime da função pública em matéria dos deveres, 
incompatibilidades e direitos, ou ainda em matéria de 
aposentação ou direito disciplinar (…). 

O Estatuto dos Magistrados Judiciais dá 
concretização prática ao princípio da unidade da 
magistratura judicial, nas suas vertentes de unidade 

 7 - Os cônjuges, bem como as pessoas 
que vivam em união de facto ou economia 
comum nos termos previstos em legislação 
específica, que trabalham na mesma empresa 
ou estabelecimento têm direito a gozar férias 
em idêntico período, salvo se houver prejuízo 
grave para a empresa.  

 8 - O gozo do período de férias pode ser 
interpolado, por acordo entre empregador e 
trabalhador, desde que sejam gozados, no 
mínimo, 10 dias úteis consecutivos.  

 9 - O empregador elabora o mapa de 
férias, com indicação do início e do termo dos 
períodos de férias de cada trabalhador, até 15 
de Abril de cada ano e mantém-no afixado nos 
locais de trabalho entre esta data e 31 de 
Outubro.  

 10 - Constitui contra-ordenação grave a 
violação do disposto nos n.os 2, 3 ou 4 e 
constitui contra-ordenação leve a violação do 
disposto em qualquer dos restantes números 
deste artigo». 

 A LTFP é, assim, por via da remissão 
operada pelo artigo 32.º do EMJ11, aplicável 
subsidiariamente em matéria de férias. 

orgânica e estatutária, que decorre directamente do 
disposto no artigo 215º, n.º 1, da Constituição (e a que 
o artigo 1º do Estatuto também alude), e que pressupõe 
que a estrutura judiciária se encontre autonomizada do 
ponto de vista organizativo (corpo único) e funcional 
(um só estatuto). A unidade orgânica e estatutária, 
encontrando-se circunscrita, nos termos da referida 
disposição constitucional, aos juízes dos tribunais 
judiciais, quer significar não apenas a separação 
orgânica e funcional entre as diversas magistraturas 
judiciais e entre estas e a magistratura do Ministério 
Público, mas também a existência de uma 
especificidade estatutária em relação aos titulares de 
outros órgãos de soberania, aos juízes das restantes 
ordens de jurisdição, aos magistrados do Ministério 
Público e aos demais trabalhadores do Estado (GOMES 
CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da 
República Portuguesa Anotada, 3ª edição, citada, pág. 
821). 

Todo e qualquer trabalhador da Administração 
Pública tem a sua posição profissional fixada através de 
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5. Da lei aplicável em matéria de férias 
dos juízes vencidas em 1 de Janeiro de 2015 

Relativamente à temática das férias no 
âmbito do emprego público, antes da entrada 
em vigor da LTFP, importava reter o regime 
jurídico disposto pela Lei n.º 100/99, de 31 de 
Março12, que estabelecia o regime de férias, 
faltas e licenças dos funcionários e agentes da 
administração central, regional e local, 
incluindo os institutos públicos que revistam 
a natureza de serviços personalizados ou de 
fundos públicos. 

O artigo 171.º da Lei n.º 100/99 
estabelecia o seguinte: 

                                                             
um conjunto determinável de disposições legais ou 
regulamentares que, ainda que provenientes de 
diversos complexos normativos, definem o elenco de 
direitos e deveres que, em cada momento, lhes são 
aplicáveis, e que corresponde à sua situação estatutária 
(sobre a caracterização da situação estatutária dos 
funcionários, PROSPER WEIL, Direito Administrativo, 
Coimbra, 1977, págs. 69-70). 

O legislador constitucional, porém, ao prescrever que 
«[o]s juízes do tribunais judiciais formam um corpo 
único e regem-se por um só estatuto», não pode ter tido 
a mera intencionalidade de declarar que os juízes, como 
qualquer funcionário ou agente administrativo, estão 
igualmente subordinados a um conjunto de direitos e 
deveres funcionais, regulados por normas de carácter 
geral e abstracto que conformam o conteúdo da 
respectiva relação jurídica de emprego público (…). 

O estatuto subjectivo dos magistrados está, pois, 
indissociavelmente ligado à reserva de jurisdição e 
constitui um princípio constitucional material 
concretizador do Estado de direito, na medida em que 
se destina a garantir a independência e imparcialidade 
dos juízes no exercício da função jurisdicional (sobre 
este aspecto, GOMES CANOTILHO, Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição, citado, págs. 
667-668; PAULO RANGEL, Reserva de jurisdição, citada, 
pág. 48). 

A unicidade de estatuto, tal como está 
constitucionalmente consagrada, pressupõe duas 
características essenciais: (a) um estatuto unificado, 
constituído por um complexo de normas que são 
apenas aplicáveis aos juízes dos tribunais judiciais; (b) 

«1 - O trabalhador tem direito a um 
período de férias remuneradas em cada ano 
civil.  

2 - O direito a férias deve efectivar-se de 
modo a possibilitar a recuperação física e 
psíquica do trabalhador e assegurar-lhe 
condições mínimas de disponibilidade pessoal, 
de integração na vida familiar e de 
participação social e cultural.  

3 - O direito a férias é irrenunciável e, fora 
dos casos previstos na lei, o seu gozo efectivo 
não pode ser substituído, ainda que com o 
acordo do trabalhador, por qualquer 
compensação económica ou outra.  

4 - O direito a férias reporta-se, em regra, 
ao trabalho prestado no ano civil anterior e 

um estatuto específico, no sentido de que são as suas 
disposições, ainda que de natureza remissiva, que 
determinam e conformam o respectivo regime jurídico-
funcional. 

Justifica-se, por isso, que seja o próprio Estatuto 
dos Magistrados Judiciais, em cumprimento do 
apontado critério constitucional, a determinar qual 
seja a legislação supletiva e o respectivo âmbito de 
aplicação. 

Isso pela linear razão de que é a esse diploma que, nos 
termos previstos no artigo 215º, n.º 1, da Constituição, 
compete regular de forma mais ou menos exaustiva as 
matérias que deverão integrar o estatuto do juiz e, 
nessa medida, delimitar com maior ou menor amplitude 
o campo de intervenção do direito subsidiário e, ainda, 
escolher as normas supletivas que melhor se poderão 
ajustar às soluções jurídicas que tenham sido fixadas 
(…)» (assim, o Acórdão n.º 620/2007 do Tribunal 
Constitucional, Processo n.º 1130/2007, Plenário, 
Relator: Conselheiro Carlos Fernandes Cadilha, 
disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt). 

12 Alterada pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo 
D.L. n.º 503/99, de 20 de Novembro, pelo D.L. n.º 70-
A/2000, de 05 de Maio, pelo D.L. n.º 157/2001, de 11 
de Maio, pelo D.L. n.º 169/2006, de 17 de Agosto, pelo 
D.L. n.º 181/2007, de 9 de Maio, pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de Setembro, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro, pelo D.L. n.º 29-A/2011, de 1 de Março, pela 
Lei n.º 66/2012, de 31 de Dezembro, pela Lei n.º 66-
B/2012, de 31 de Dezembro e pelo D.L. n.º 36/2013, de 
11 de Março. 
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não está condicionado à assiduidade ou 
efectividade de serviço, sem prejuízo do 
disposto no n.º 2 do artigo 193.º». 

Por sua vez, o artigo 172.º da mesma Lei 
prescrevia que: 

«1 - O direito a férias adquire-se com a 
celebração do contrato e vence-se no dia 1 de 
Janeiro de cada ano civil, salvo o disposto nos 
números seguintes.  

2 - No ano da contratação, o trabalhador 
tem direito, após seis meses completos de 
execução do contrato, a gozar 2 dias úteis de 
férias por cada mês de duração do contrato, 
até ao máximo de 20 dias úteis.  

3 - No caso de sobrevir o termo do ano civil 
antes de decorrido o prazo referido no número 
anterior ou antes de gozado o direito a férias, 
pode o trabalhador usufruí-lo até 30 de Junho 
do ano civil subsequente.  

4 - Da aplicação do disposto nos n.os 2 e 3 
não pode resultar para o trabalhador o direito 
ao gozo de um período de férias, no mesmo ano 
civil, superior a 30 dias úteis, sem prejuízo do 
disposto em instrumento de regulamentação 
colectiva de trabalho». 

E o artigo 173.º da mesma Lei estatuía do 
seguinte modo: 

«1 - O período anual de férias tem, em 
função da idade do trabalhador, a seguinte 
duração:  

a) 25 dias úteis até o trabalhador 
completar 39 anos de idade;  

b) 26 dias úteis até o trabalhador 
completar 49 anos de idade;  

c) 27 dias úteis até o trabalhador 
completar 59 anos de idade;  

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

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

3 - Ao período de férias previsto no n.º 1 
acresce um dia útil de férias por cada 10 anos 
de serviço efectivamente prestado.  

4 - A duração do período de férias pode 
ainda ser aumentada no quadro de sistemas de 
recompensa do desempenho, nos termos 
previstos na lei ou em instrumento de 
regulamentação colectiva de trabalho.  

5 - Para efeitos de férias, são úteis os dias 
da semana de segunda-feira a sexta-feira, 
com excepção dos feriados, não podendo as 
férias ter início em dia de descanso semanal do 
trabalhador». 

Estabelecia o artigo 175.º desta Lei o 
seguinte: 

«Ano do gozo de férias  

1 - As férias são gozadas no ano civil em 
que se vencem, sem prejuízo do disposto nos 
números seguintes.  

2 - As férias podem ser gozadas até 30 de 
abril do ano civil seguinte, em cumulação ou 
não com férias vencidas no início deste, por 
acordo entre entidade empregadora pública e 
trabalhador ou sempre que este as pretenda 
gozar com familiar residente no estrangeiro.  

3 - Pode ainda ser cumulado o gozo de 
metade do período de férias vencido no ano 
anterior com o vencido no ano em causa, 
mediante acordo entre entidade empregadora 
pública e trabalhador».  

 

Como resulta do mero confronto entre a 
disposição do artigo 173.º da Lei n.º 100/99 e 
a do artigo 126.º da LTFP, verifica-se que, no 
âmbito da nova lei o período regra de férias é 
de 22 dias úteis por ano, enquanto que, no 
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regime pretérito, tal período variava, em 
função da idade do trabalhador, entre 25 e 28 
dias úteis por ano. 

Assim, a questão fundamental a apreciar, 
relativamente às férias vencidas no presente 
ano (em 01/01/2015) é a de saber se o regime 
jurídico que disciplina um tal direito é o da 
LTFP, ou se, é possível entender que é ainda 
aplicável o regime pretérito. 

Sobre o ponto, importa referenciar que 
dúvidas não há, no sentido da imediata 
aplicabilidade do regime da LTFP para o 
futuro, tal como resulta, em geral – e salvo 
disposição em contrário - da entrada em vigor 
de qualquer nova lei13. 

A entrada em vigor de uma nova lei sobre 
determinada matéria pode dar origem a um 
conflito sobre qual a norma aplicável ao facto 
ou à situação concreta que é suposto regular, 
seja pela inexistência de disposições 
transitórias que visem salvaguardar essa 
dificuldade, seja porque nem sempre o recurso 
ao principio lex posteriori derrogat legi priori 
pode bastar para determinar a lei aplicável ao 
caso particular14. 

                                                             
13 É o princípio geral ínsito na primeira parte do 

artigo 12.º, n.º 1 do Código Civil. Como referia 
elucidativamente Inocêncio Galvão Telles (Direito das 
Sucessões; Noções Fundamentais; 6.ª Ed., Coimbra 
Editora, 1991, pp. 307-308): «Os factos da vida real – 
compra e venda, casamento, testamento, nascimento, 
morte, homicídio, acto administrativo, etc. – têm, em si 
próprios e nas suas consequências, o estatuto que lhes 
é dado pelo ordenamento jurídico; recebem, em 
princípio, o estatuto definido pelo ordenamento 
jurídico em vigor quando se produzem. Por isso, se surge 
uma lei nova, esta não pode influir sobre eles, que já 
têm a sua regulamentação. A lei antiga, apesar de 
revogada, continua a ser tomada em conta, porque é à 
sua luz que têm de ser vistas realizadas que dela 
receberam a respectiva definição. O ordenamento 
jurídico contradir-se-ia se, submetendo a determinado 
regime um facto ou uma situação, viesse depois retirar-
lho. A lei antiga portanto mantém valor, dentro de 
certos limites, para além da sua abolição: é objecto de 
uma sobrevigência que se liga ao passado. Em 

Assim, dúvidas não há no sentido de que, 
em 01/01/2016 - data em que se vencem as 
férias que são referentes ao período de 
trabalho desenvolvido em 2015 - , é-lhes 
inteiramente aplicável o regime jurídico 
resultante da aplicação da LTFP. 

Com efeito, a Lei n.º 59/2008 e o Regime 
do Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
que aprovou, foram revogados, com efeitos a 
1 de Agosto de 2014, pela alínea e) do n.º 1 do 
artigo 42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho. 

De todo o modo, como afirma Baptista 
Machado15, a entrada em vigor de uma lei nova 
ou até de um sistema jurídico inteiramente 
novo não provoca um corte radical na 
continuidade da vida social. Há factos e 
situações que, tendo-se verificado antes da 
entrada em vigor da lei nova, tendem a 
continuar no futuro ou a projectar-se nele. Há 
situações jurídicas no passado que se 
prolongam no futuro. 

Assim, desde logo no que respeita ao 
número de dias de férias a considerar, 
verifica-se que ocorre uma redução do 
número de dias de férias (de 25 a 28 no 

contrapartida a lei nova tem de respeitar esse passado, 
pois de contrário seria retroactiva e é um princípio 
jurídico a irretroactividade das leis». 

14 Importando, liminarmente, distinguir as questões 
de revogação de lei das inerentes à aplicação da lei no 
tempo. De facto, como se lê no Parecer da Procuradoria 
Geral da República nº 11/2003, publicado na 2 ª Série 
do Diário da República, nº 130, de 5 de Junho de 2003, 
nota 8: “(…) as questões da revogação da lei e da 
aplicação da lei no tempo, embora conexas, não se 
confundem. A inexistência de dúvida sobre a revogação 
de determinado diploma legal não significa que aquela 
não se suscite sobre qual a lei, nova ou antiga, que deve 
regular certas situações jurídicas originadas no 
passado, que se prolongam no futuro e às quais se 
questiona qual a lei aplicável”. 

15 Cfr. Introdução ao Direito e ao Discurso 
Legitimador, (13.ª reimpressão), Almedina, Coimbra, 
2001, pág. 219 e ss. 
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âmbito da Lei n.º 100/99), o qual passa a ser 
de 22 dias úteis (sem prejuízo da majoração 
de 1 dia de férias, por cada 10 anos de serviço) 
no âmbito da LTFP. 

Ora, considerando que o trabalhador16 
iniciou o ano de trabalho de 2014 com uma 
expectativa de gozo de, pelo menos, 25 dias 
úteis de férias e ponderando também que o 
gozo de férias se reporta, em regra, ao 
trabalho realizado no ano precedente17, poder-
se-ia considerar que se deveria fazer intervir o 
princípio geral da proporcionalidade, por 
forma a alcançar a solução mais justa. 

E, assim, de acordo com este 
entendimento, o período total de férias a 
gozar por cada trabalhador, no corrente ano 
de 2015, seria o resultado do somatório de 
duas parcelas: 7/12 sobre o número de férias 
à luz da consideração do anterior Regime do 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 
por referência ao trabalho prestado entre 1 de 
janeiro e 31 de julho de 2014, a que se 
somaria o valor de 5/12 sobre o número de 
dias de férias à sombra da LTFP, por referência 
ao trabalho prestado entre 1 de agosto e 31 
de dezembro de 2014. 

Sucede que, não parece que tenha sido 
este o caminho trilhado pelo legislador. 

De facto, as dúvidas sobre a norma 
aplicável em caso de alteração de um 
particular regime jurídico encontram solução 
no próprio ordenamento jurídico.  

“A nova lei constitui uma "intromissão" na 
vida social marcando o "antes" e o "depois" a 

                                                             
16 Obviamente apenas nos referimos à situação regra 

de um trabalhador em funções sem interrupções ou 
suspensões nos períodos de trabalho. 

17 «O direito a férias adquire-se com a celebração do 
contrato de trabalho, forma-se gradualmente ao longo 
do ano (1/12 por cada mês de serviço), vence-se no dia 
1 de Janeiro de cada ano civil e reporta-se ao trabalho 
prestado no ano civil anterior. Esta regra comporta um 

partir do qual passa a aplicar-se; não raras 
vezes a lei nova se depara com situações 
oriundas do passado, que dele se desprendem 
projectando-se no futuro”18. 

A questão que se nos defronta é, pois, a de 
saber se, relativamente às férias vencidas em 
2015, referentes, em regra, ao trabalho 
prestado em 2014, é possível aplicar – ainda 
que, parcelar ou proporcionalmente – o 
regime jurídico resultante da lei antes vigente 
e, por exemplo, considerar que o número de 
dias de gozo de férias é o resultante da 
aplicação da Lei n.º 100/99 e, não, o da LTFP. 

Noutros moldes: Será possível entender 
que, quanto ao trabalho desenvolvido no ano 
de 2014, o direito a férias começou a 
constituir-se a 1 de Janeiro de 2014 e foi-se 
constituindo ao longo desse ano civil, de 
forma a concluir que, entrando em vigor uma 
nova lei a 1 de Agosto de 2014, tal sucedeu 
numa altura em que já se tinha iniciado a 
formação do direito a férias relativo ao 
trabalho prestado no ano de 2014, não 
podendo ser aplicável à duração de dias de 
férias a nova lei? 

Para resolver estas situações de transição 
quanto à lei aplicável e afastar a dúvida sobre 
se estão sujeitas ao domínio da lei antiga ou 
se, ao invés, já se encontram sob a autoridade 
da lei nova, a própria lei pode estabelecer 
disposições transitórias, de ordem material ou 
formal19, solucionando as hipóteses que 
surgem na delimitação de uma e outra lei.  

desvio, no ano da admissão» (assim, o Acórdão do 
Tribunal da Relação de Lisboa de 06-06-2007, 
processo 2715/2007-4, relator Ferreira Marques, em 
http://www.dgsi.pt).  

18 Cfr. o aludido Parecer da Procuradoria-Geral da 
República n.º 11/2003. 

19 O direito transitório é material quando 
corresponda a regras jurídicas especialmente 
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«Os problemas de sucessão de leis no 
tempo suscitados pela entrada em vigor de 
uma LN [lei nova] podem, pelo menos em 
parte, ser directamente resolvidos por esta 
mesma lei, mediante disposições adrede 
formuladas, chamadas "disposições 
transitórias”» 2021. 

Ora, no presente caso, a Lei n.º 35/2014, 
de 20 de Junho consagra, no seu artigo 9.º22, 
uma norma de direito transitório, cujo teor é 
o seguinte: 

«1 - Ficam sujeitos ao regime previsto na 
LTFP aprovada pela presente lei os vínculos 
de emprego público e os instrumentos de 
regulamentação coletiva de trabalho 
constituídos ou celebrados antes da sua 
entrada em vigor, salvo quanto a condições 
de validade e a efeitos de factos ou situações 
totalmente anteriores àquele momento. 

2 - As disposições de instrumento de 
regulamentação coletiva de trabalho 
contrárias a norma imperativa da LTFP 

                                                             
concebidas para reger aquelas situações que tenham 
sido, em simultâneo, tocadas pela lei nova e pela lei 
antiga; é formal quando seja um direito de conflitos, 
quando em vez de regular directamente os casos 
concretos abrangidos pela lei nova e pela lei antiga, se 
limite a dispor qual das duas leis é a aplicável ao caso. 
Cfr. Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao 
Discurso Legitimador, (13.ª reimpressão), Almedina, 
Coimbra, 2001, pág. 230, e Nuno Sá Gomes, Introdução 
ao Estudo do Direito, Lex, Lisboa, 2001, págs. 292. 

20 Assim, Baptista Machado; Introdução ao Direito e 
ao Discurso Legitimador, Almedina, Coimbra, 1983, pp. 
229-231. 

21 Apenas na falta desse direito transitório, regerá o 
artigo 12.º do Código Civil, que consagra um princípio 
geral de Direito que vale, quer na esfera do Direito 
privado, quer na esfera do Direito público.  

22 Divergente, por exemplo, com outras soluções 
legislativas anteriores. Por exemplo, a Lei n.º 99/2003, 
de 27 de Agosto continha normas transitórias que 
delimitavam a vigência do Código do Trabalho quanto 
às relações jurídicas subsistentes à data da respectiva 
entrada em vigor, pelo que, para fixar a eficácia 
temporal daquele Código, havia que recorrer aos 
critérios sobre aplicação da lei no tempo enunciados 

consideram-se automaticamente substituídas 
pelo conteúdo da norma legal, à data de 
entrada em vigor da presente lei. 

3 - Independentemente do prazo de 
vigência do instrumento de regulamentação 
coletiva de trabalho, as partes podem proceder 
à revisão parcial deste instrumento para 
adequar as suas cláusulas à lei, no prazo de 
seis meses após a entrada em vigor da presente 
lei. 

4 - Os acordos coletivos de trabalho em 
vigor podem ser denunciados no prazo de um 
ano, a contar da entrada em vigor da presente 
da lei». 

Decorre do n.º 1 desta norma - «que 
retoma a solução contida nos n.ºs. 1 e 2 do art. 
12.º do Código Civil»2324 - que, em regra, as 
relações de emprego público constituídas 
antes de 1 de Agosto de 2014 ficam sujeitas 
à aplicação da nova lei, ou seja, do regime 

naquelas normas, dispondo o n.º 1 do artigo 8.º dessa 
Lei que o Código do Trabalho não se aplicava às férias 
e subsídios de férias e de Natal vencidos antes da sua 
entrada em vigor (dia 1 de Dezembro de 2003). 

23 Cfr. Miguel Lucas Pires; Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, Anotada, Almedina, 2014, p. 15. 

24 «Supõe-se que se produziu um facto e que depois 
dele é publicada uma lei nova, mas que esta lei estatui 
sobre os direitos e obrigações em si, com abstracção 
daquele facto, que está na sua origem. Então a lei nova, 
respeitando embora o facto e os efeitos pretéritos, 
aplica-se contudo aos efeitos pendentes, bem como, 
por maioria de razão, conquanto o artigo 12.º não os 
refira expressamente, aos efeitos futuros. As situações 
jurídicas nascidas de factos produzidos no domínio da 
lei antiga são consideradas em si próprias pela lei nova, 
com independência de tais factos. E portanto aplica-
se-lhes a lei nova: mas, há que esclarecer, só quanto ao 
transcurso da sua existência subsequente ao início da 
vigência dessa lei: a fase anterior continua sob a alçada 
da lei antiga» (assim, Inocêncio Galvão Telles, Direito 
das Sucessões; Noções Fundamentais; 6.ª Ed., Coimbra 
Editora, 1991, p. 325) 
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da LTFP, o que só não sucederá em duas 
situações: 

a) Relativamente a condições de validade 
(o que se compreende, dado que, estando em 
causa a validade de constituição do próprio 
vínculo constituído antes da entrada em vigor 
da LTFP, deverá ser pelo regime jurídico 
vigente à data de tal constituição que se 
deverá aferir uma tal validade); e 

b) Relativamente a efeitos de factos ou 
situações totalmente anteriores a 1 de Agosto 
de 2014 (o que também se entende, dado que, 
nessas situações, por razões de segurança 
jurídica, os efeitos totalmente já produzidos 
no âmbito da lei antiga, não serão afectados 
pela entrada em vigor da nova lei, o mesmo 
sucedendo quanto às situações que se tenham 
integralmente desencadeado e produzido 
completos efeitos no âmbito do pretérito 
regime jurídico). 

«A nova lei não se aplicará, portanto, a 
factos pretéritos ocorridos integralmente 
antes do dia 1 de Agosto, cuja validade e 
regularidade será aferida pela lei vigente no 
momento em que se produziram na 
totalidade, embora já o seja a factos ou 
situações que, embora iniciados antes da sua 
entrada em vigor, se prolonguem no tempo 

                                                             
25 Assim, Paulo Veiga e Moura e Cátia Arrimar; 

Comentários à Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, 1.º Volume, Artigos 1.º a 240.º, Coimbra 
Editora; Novembro de 2014, p. 21. 

26 Como se referiu no acórdão do Tribunal Central 
Administrativo Norte de 28-04-2014 
(Processo:00247/12.7BEPNF, 1ª Secção - Contencioso 
Administrativo, relator Helena Ribeiro, disponível em 
http://www.dgsi.pt): «Uma obrigação vence-se no 
momento em que o devedor a deve cumprir, sendo que 
a mesma apenas se torna exigível após o seu 
vencimento. São realidades jurídicas distintas o 
vencimento do “direito a férias retribuídas”, previsto no 
art.º 237.º do C. Trabalho, que se vence em 1 de janeiro 
e que se reporta, em regra, ao trabalho prestado no ano 
civil anterior e o vencimento do direito ao pagamento 

para além do referido dia 1 de Agosto de 
2014»25. 

Ora, neste ponto importa considerar duas 
evidências: 

1ª: O direito a férias a gozar em 2015, 
venceu-se – e só esse vencimento traduz a 
respectiva exigibilidade26 e, logicamente, a 
possibilidade de precisa conformação de qual 
o direito que seja objecto desse «vencimento» 
- em 1 de Janeiro de 2015, ou seja, numa 
altura em que já era plenamente aplicável o 
regime da LTFP, sendo que, como se viu, a Lei 
n.º 35/2014, procedeu à revogação das 
normas, segundo as quais se disciplinava o 
anterior regime de férias; 

2ª: A circunstância de as férias 
respeitarem, em regra, ao trabalho realizado 
em 201427 não afasta a regra da aplicabilidade 
da LTFP, nos termos da 1.ª parte do n.º 1 do 
artigo 9.º da Lei n.º 35/2014, dado que, a 
definição do direito a férias não se trata de 
um instituto – tanto mais que, ao longo de 
todo o ano de 201428 (e, nessa medida, já até 
posteriormente a 1 de Agosto desse ano) se 
vai desenvolvendo o direito que se vencerá em 
01-01-2015 – cujos efeitos se desenrolem, 
totalmente, no âmbito da lei antiga («efeitos 

da retribuição e do subsídio de férias, a que se reporta o 
art.º 264.º do C.Trabalho. O vencimento do direito ao 
pagamento da retribuição pelas férias ocorre no próprio 
mês em que o trabalhador goza as férias e quanto ao 
subsídio de férias, no momento anterior àquele em que 
o trabalhador inicia o gozo do seu direito a férias». 

27 Cfr. artigos 171.º, n.º 4 e 172.º, n.º 1, da Lei 
59/2008 e 126.º, n.º 1 e n.º 3, da Lei 35/2014. 

28 Não interferindo com estas considerações a 
circunstância de, em 2014, a LTFP “apenas” ter tido 5 
meses de vigência. De facto, não se afigura ter alguma 
relevância o argumento de que a LTFP entrou em vigor 
quando já tinha «decorrido metade do ano civil», por 
forma daí se concluir, inexplicavelmente, pela exclusão 
de aplicabilidade da LTFP. 
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de factos ou situações totalmente anteriores 
àquele momento» - 01-08-2014). 

Para além do exposto, cumpre sublinhar 
que, como decorre do texto da Lei n.º 35/2014, 
sempre que o legislador entendeu conferir 
relevo à lei anterior em situações passíveis de 
serem consideradas dúbias ou temporalmente 
mistas, não deixou de o assinalar. Assim 
sucede no artigo 12.º da Lei Preambular que, 
em caso de cessação do contrato de trabalho 
celebrado antes da data da entrada em vigor 
da lei, estabelece um modo de cálculo da 
compensação diferente relativamente ao 
período de duração do contrato anterior e 
posterior a tal data. O legislador bem sabendo 
que o direito de férias se vai formando pela 
assiduidade durante o ano não quis fazer 
menção à necessidade de ser observado 
qualquer regime específico. Tendo o legislador 
pretendido regular uma situação e não o 
querendo regular quanto a outra, não pode tal 
ser deixado de ser interpretado em 
conformidade (ou seja, aplicação integral da 
lei nova). 

Complementarmente, considerando o 
âmbito (regra) de aplicação da LTFP, constata-
se, ainda, que esta questão é transversal a 

                                                             
29 Salvas as excepções contidas no artigo 2.º da LTFP. 
30 Cfr. artigo 1.º, n.º 1 da LTFP. 
31 Neste sentido e exemplificativamente, vd.: o ofício 

circular n.º 2/DGPGF/2015, da Direcção-Geral de 
Planeamento e Gestão Financeira do Ministério da 
Edução e Ciência (disponível em 
http://www.dgpgf.mec.pt/ARQUIVODOCUMENTAL/CIR
CULARES_OFICIOS/2015Ano/repOFCIRC2015/OFCIRC_
2_DGPGF_2015_V2.pdf); o entendimento da Direcção-
Geral da Administração e do Emprego Público expresso 
em «FAQ's - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(12-02-2015)», constante em 
(http://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=b8a129f3
-8eb7-4b56-932f-f084b9abab44&ID=45000000); e o 
parecer n.º 02/2015 da Federação Nacional dos 
Médicos (FNAM) de 09-02-2015 (disponível em 
http://www.sindicatomedicosnorte.pt/portal/index.ph
p/fnam/pareceres-e-artigos-de-

todos os serviços da administração onde se 
detecte29 um vínculo de trabalho em funções 
públicas30. E, de modo uniforme – segundo os 
dados conhecidos até ao momento - tem sido 
considerado, neste âmbito e relativamente a 
várias categorias de trabalhadores com 
vínculo de emprego público, que o regime 
jurídico introduzido e disciplinado pela LTFP é 
também o aplicável às férias vencidas em 1 de 
Janeiro de 201531. 

 

6. Da possível invocação de 
inconstitucionalidade 

Nos termos do disposto na alínea f) do n.º 
1 do artigo 59.º da Constituição da República 
Portuguesa, o direito a férias é um direito 
económico fundamental, de natureza análoga 
aos direitos, liberdades e garantias, 
consagrados no Título II da Constituição. 

Nesta perspectiva, pode conceber-se a 
seguinte invocação: A aplicação do regime 
introduzido pela LTFP às férias vencidas em 1 
de Janeiro de 2015 seria inconstitucional, por, 
representando uma restrição do direito a 
férias – desde logo, no que se reporta ao 
número de dias a que o trabalhador tem 
direito a gozar -, esta, ser susceptível de 

opiniao/item/download/2637_d28369ef3d1379ae0dd
ce41c8bcfb93e) referindo-se, neste último, 
nomeadamente o seguinte: «(…) 14. Numa abordagem 
de pura justiça material, fundamentada nos princípios 
da igualdade e da proporcionalidade, 
constitucionalmente tutelados, e visando assegurar, na 
prática, a máxima protecção jurídica possível em sede 
de defesa dos direitos e interesses legalmente 
consagrados dos trabalhadores (…), afigurar-se-ia 
pertinente sustentar a seguinte solução: a duração do 
período de férias a gozar no corrente ano de 2015 
deverá ser calculada, em relação a cada trabalhador 
(…), por recurso ao método da proporcionalidade, em 
função da vigência temporal de cada um dos regimes 
legais aplicáveis. (…) 16. Resta apurar se esta solução, 
indiscutivelmente coerente e apelativa, mereceu 
consagração no direito positivo. 17. A resposta é 
negativa (…)».  
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ofender (no que à parte do trabalho prestado 
de 01 de Janeiro a 31 de Julho de 2014 
respeita) «os princípios da justiça, da 
igualdade e da proporcionalidade, ínsitos no 
conceito de Estado de Direito democrático»32 
ou, por violar o princípio da protecção da 
confiança, atingindo eventuais «direitos 
adquiridos» (direitos que se encontram já 
reconhecidos ou que podem sê-lo por se 
encontrarem reunidos todos os requisitos 
legais necessários para o efeito33) que 
correspondem ao período de trabalho 
desenvolvido em 2014, relevante para a 
contabilização do direito a férias. 

Importará referenciar que, neste âmbito, a 
consideração da aplicação subsidiária do 
regime da função pública em tema de férias 
dos Juízes, não coloca34 – ao contrário do que 
entendemos que deveria suceder se o EMJ 
tivesse, relativamente à temática das férias, 
carácter «auto-suficiente» e definisse o direito 
a férias dos Juízes de forma estatutariamente 
autónoma do regime da função pública – 
qualquer questão particular ou especial face 

                                                             
32 Cfr., neste sentido, o aludido n.º 02/2015 da 

Federação Nacional dos Médicos (FNAM) de 09-02-
2015 (disponível em 
http://www.sindicatomedicosnorte.pt/portal/index.ph
p/fnam/pareceres-e-artigos-de-
opiniao/item/download/2637_d28369ef3d1379ae0dd
ce41c8bcfb93e) referindo: «Parece (…) que a única via, 
juridicamente consistente, de contestar a aplicação da 
referida solução legal terá de passar, fatalmente, pela 
arguição, em sede judicial, da inconstitucionalidade em 
causa. (…) Há que reconhecer, no entanto, que não é 
previsível que tal arguição venha a ter êxito, mesmo que 
a litigância seja levada ao Tribunal Constitucional». 

33 Assim, o acórdão n.º 413/2014 do Tribunal 
Constitucional (Processo n.º 14/2014, Plenário, 
Relator: Conselheiro Carlos Fernandes Cadilha). 

34 Ao contrário do que menciona o exponente do 
requerimento apresentado ao CSM, em 20-02-2015, 
quando invoca que «(…) o legislador do EMJ – e este é o 
da última intervenção legislativa - não decidiu que o 
regime aplicável (por remissão) é o descrito no LGTFP; o 
legislador do EMJ decidiu que o regime aplicável é o 
descrito na lei referida no artigo 32º à data dessa 

ao regime de férias dos trabalhadores a quem 
é directamente (e não apenas 
subsidiariamente) aplicável a LTFP. 

Ora, «no que se refere aos funcionários 
nomeados é ponto assente que eles se 
encontram numa situação jurídica objectiva, 
definida legal e regulamentarmente, e que 
pode ser modificada unilateralmente pelo 
Estado através de uma nova normação 
jurídica. O legislador dispõe de liberdade 
conformativa para adaptar o regime da função 
pública às necessidades de interesse público 
que em cada momento se façam sentir. Os 
funcionários não têm direitos adquiridos à 
manutenção da situação que detinham no 
momento em que ingressaram no serviço, mas 
meras expectativas jurídicas que apenas 
poderão ser tuteladas por via da aplicação do 
princípio da protecção da confiança, como 
uma das vertentes do princípio da segurança 
jurídica. 

O Tribunal Constitucional tem, no entanto, 
adoptado uma concepção muito restritiva 

intervenção. Porque nada nos pode dizer se a remissão 
se manteria se outro fosse o regime à data dessa 
intervenção. O legislador poderia muito bem 
considerar, se confrontado com a actual LGTFP, que o 
regime nela constante não era adequado para ser 
aplicável subsidiariamente aos juízes; agora o que 
temos por certo é que à data da última intervenção o 
legislador considerou adequado aplicar aos juízes, 
quanto a férias, o regime constante do Decreto-Lei nº 
100/99, de 31 de Março, porque era este o regime em 
vigor à data. Portanto, considerou adequado este 
regime, não outro, nem um que houvesse de vir. Pelo 
que, até nova intervenção legislativa no EMJ deve ser 
este o regime a aplicar às férias dos juízes». Neste 
ponto, não parece plausível que a interpretação da 
remissão normativa constante do artigo 32.º do EMJ se 
possa «cristalizar» por referência ao «bloco» normativo 
que, aquando da última revisão legislativa operada no 
EMJ, constituía o «regime da função pública». Este 
conceito terá, logicamente, de ser integrado, em cada 
momento, de acordo com o «regime da função pública» 
que, em cada momento, estiver em vigor.  
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deste princípio, considerando apenas como 
violadora do princípio da segurança, na 
vertente da protecção da confiança, “a 
normação que, por natureza, obvie de forma 
intolerável, arbitrária ou demasiado opressiva 
àqueles mínimos de certeza e segurança 
jurídica que as pessoas, a comunidade e o 
direito têm de respeitar, como dimensões 
essenciais do Estado de direito democrático”»35. 

A questão consistirá em apurar se as novas 
normas vêm traduzir uma afectação 
inadmissível ou excessivamente onerosa da 
convicção e expectativa dos funcionários por 
elas afectados, quer porque se não verificam 
quaisquer alterações objectivas das 
respectivas condições de trabalho, quer 
porque não ocorre qualquer situação de 
interesse geral, público ou social que se possa 
sobrepor à protecção da confiança, quer ainda 
porque as novas normas traduzem numa 
mutação na ordem jurídica com a qual se não 
poderia normal e razoavelmente contar36. 

Neste âmbito, considerando os termos 
limitados da questão – desde logo, tendo 
presente o seu carácter temporário (a 
problemática apenas existe, como se disse, 
relativamente às férias vencidas em 1 de 
Janeiro de 2015) – , que não se vislumbra 
afrontar, de forma inadmissível ou intolerável 
a expectativa dos trabalhadores públicos e 
tendo presente o sentido recente da 

                                                             
35 Cfr. Carlos Cadilha; “Direitos adquiridos na relação 

laboral pública e privada”, p. 4, disponível em 
http://www.stj.pt/ficheiros/coloquios/coloquios_STJ/V
_Coloquio/carlos_cadilha.pdf. 

36 «De que haja conhecimento, só em dois casos o TC, 
reportando-se a disposições legais que tinham 
determinado uma redução salarial de certas categorias 
de funcionários, considerou ocorrer a violação do 
princípio da protecção da confiança, mas apenas por 
não ter logrado descortinar, no diploma legislativo ou 
nos respectivos trabalhos preparatórios, os motivos 
ligados à prossecução do interesse publico (mormente 
de natureza económica ou financeira) que pudessem 
justificar a adopção da medida; o que inculca que a 
decisão seria diversa se a alteração legislativa, ainda 
que susceptível de afectar fundadas expectativas dos 

jurisprudência constitucional, afigura-se 
plausível supor que, em sede de juízo de 
constitucionalidade, possa ser considerado 
que a aplicação do regime de férias instituído 
pela LTFP às férias vencidas em 01-01-2015, 
não comporte alguma violação dos princípios 
constitucionais supra referenciados. 

Especificamente no que respeita à 
irredutibilidade do princípio dos «direitos 
adquiridos» não parece possível considerar 
que este princípio esteja em causa, quando, 
como sucede no caso em apreço, o 
trabalhador tem, antes do vencimento das 
férias – ou seja, considerando todo o ano de 
2014 - , uma mera expectativa do gozo de um 
tal direito37. 

E, nessa medida, um juízo de 
inconstitucionalidade normativa não seria, 
neste conspecto, reconhecido. 

 

7. Conclusão. 

De acordo com o exposto, sem prejuízo 
da superior consideração de Vossa 
Excelência, emitem-se as seguintes 
considerações conclusivas: 

a) O artigo 32.º do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais determina a 
aplicação subsidiária aos magistrados 
judiciais, quanto a deveres, 

particulares, fosse claramente imposta pela 
necessidade de salvaguardar outros direitos ou 
interesses constitucionalmente protegidos (acórdãos 
n.ºs 303/90 e 141/02)» (assim, Carlos Cadilha; “Direitos 
adquiridos na relação laboral pública e privada”, p. 5, 
disponível em 
http://www.stj.pt/ficheiros/coloquios/coloquios_STJ/V
_Coloquio/carlos_cadilha.pdf). 

37 Não pode falar-se em direitos adquiridos quando 
o que está em causa é a mera expectativa de 
manutenção da anterior regulamentação mais 
favorável (assim, Carlos Cadilha; “Direitos adquiridos 
na relação laboral pública e privada”, p. 7 e Bernardo 
Xavier; Curso de Direito do Trabalho, I, 3ª edição, Verbo, 
p. 648). 
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incompatibilidades e direitos, do regime 
da função pública; 

b) Presentemente, esse regime, no 
que a férias respeita, consta enunciado, 
nos artigos 126.º a 132.º da Lei do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
Junho; 

c) O artigo 9.º, n.º 1, da Lei n.º 
35/2014, de 20 de Junho estabelece que 
ficam sujeitos ao regime previsto na LTFP 
os vínculos de emprego público e os 
instrumentos de regulamentação colectiva 
de trabalho constituídos ou celebrados 
antes da sua entrada em vigor, salvo 
quanto a condições de validade e a efeitos 
de factos ou situações totalmente 
anteriores àquele momento; 

d) A LTFP não se aplica, portanto, a 
factos pretéritos ocorridos integralmente 
antes do dia 1 de Agosto, cuja validade e 
regularidade será aferida pela lei vigente 
no momento em que se produziram na 
totalidade, embora já o seja a factos ou 
situações que, embora iniciados antes da 
sua entrada em vigor, se prolonguem no 
tempo para além do referido dia 1 de 
Agosto de 2014; 

e) O direito a férias a gozar em 
2015, venceu-se em 1 de Janeiro de 2015, 
numa altura em que já era plenamente 
aplicável o regime da LTFP, sendo que, a 
Lei n.º 35/2014 procedeu à revogação das 
normas, segundo as quais se disciplinava 
o anterior regime de férias; 

f) A circunstância de as férias 
respeitarem, em regra, ao trabalho 
realizado em 2014  não afasta a regra da 
aplicabilidade da LTFP, nos termos da 1.ª 
parte do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 
35/2014, dado que, a definição do direito 

a férias não se trata de um instituto – 
tanto mais que, ao longo de todo o ano de 
2014  (e, nessa medida, já até 
posteriormente a 1 de Agosto desse ano) 
se vai desenvolvendo o direito que se 
vencerá em 01-01-2015 – cujos efeitos 
se desenrolem, totalmente, no âmbito da 
lei antiga; 

g) Apenas caso não existisse o 
aludido n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 
35/2014 seria concebível calcular o 
período total de férias a gozar por cada 
trabalhador, no corrente ano de 2015, 
como o resultado da soma das seguintes 
parcelas: 7/12 sobre o número de férias à 
luz da consideração do anterior Regime do 
Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas, por referência ao trabalho 
prestado entre 1 de Janeiro e 31 de Julho 
de 2014; e 5/12 sobre o número de dias 
de férias à sombra da LTFP, por referência 
ao trabalho prestado entre 1 de agosto e 
31 de Dezembro de 2014; 

h) Não se afigura que a aplicação do 
regime introduzido pela LTFP às férias 
vencidas em 1 de Janeiro de 2015 seja 
inconstitucional; e  

i) Consequentemente, deverão ser 
objecto de indeferimento as pretensões 
apresentadas pelos Magistrados Judiciais 
que se mostrem incompatíveis com a 
consideração da aplicação do disposto no 
artigo 126.º da LTFP, designadamente, os 
que tenham assinalado, aquando da 
indicação do número de dias de férias, um 
número superior aquele que lhes caiba 
legalmente gozar, devendo em tal caso o 
número de dias requerido ser reduzido para 
o que legalmente lhes assiste (o que deve 
ser efectivado na organização a ser 
realizada pelos JPC). 
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1.  Objecto 

Na sessão Plenária Ordinária do CSM 
realizada em 06.05.2014, foi deliberado, 
“relativamente ao pagamento das ajudas de 
custo devidas aos Exmos. Senhores Juízes, (…) 
delegar no Ex.mo Senhor Vice-Presidente que 
no que concerne aos pagamentos ainda 
devidos, encete diligências junto do Ex.mo 
Director da DGAJ para que seja efectuado esse 
pagamento. Relativamente a futuros casos, 
(…) solicitar à Ex.ma Chefe de Gabinete deste 
Conselho, Juíza de Direito Auxiliar na Relação, 
Dr.ª Albertina Pedroso, que por um dos Ex.mos 
Adjuntos do Gabinete seja realizado um 
parecer, que depois deverá ser presente a um 
grupo de trabalho constituído pelos Ex.mos 
Vogais Juízes de Primeira Instância deste 
Conselho, para apreciação numa próxima 
sessão do Plenário”. 

Determinada a elaboração do parecer 
em conformidade com aquela deliberação, e 
tendo em conta a finalidade do estudo, optou-
se por concentrar nele um conjunto de 
questões relacionadas com as ajudas de custo 
e despesas de transporte devidas aos juízes, 
visto que só a apreciação articulada e 
sistemática desse regime permitirá encontrar 
soluções coerentes. Ademais, a reforma da 
organização judiciária obriga a repensar e 
adaptar algumas soluções à luz das novas 
estruturas. 

Finalmente, aproveitando a experiência 
e as dúvidas adquiridas nas primeiras semanas 
de efectiva implementação do modelo 
consagrado na LOSJ, optou-se por tomar 
posição quanto a algumas questões que os 
senhores juízes presidentes das comarcas 
foram fazendo chegar ao CSM. 

  

2. Traços essenciais do regime das 
ajudas de custo e do subsídio de transporte 

O exercício de funções pelos servidores 
do Estado pode implicar, e frequentemente 
implica, que os mesmos incorram em despesas 
acrescidas. Uma das causas mais frequentes 
de maiores despesas é a deslocação para fora 
do local habitual de exercício de funções. 

O desequilíbrio patrimonial que se 
apontou é objecto de compensação através do 
pagamento de um suplemento. 

Para a generalidade da função pública, 
os suplementos encontravam-se definidos, 
até há pouco tempo atrás, no artigo 73.º do 
Regime de Vinculação, de Carreiras e de 
Remunerações (Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro). Tal norma veio a ser revogada pela 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(doravante, “LGTFP”, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de Junho), a qual, todavia, 
manteve o seu figurino essencial. Assim, nos 
termos do artigo 146.º da LGTFP, a 

Assunto: Parecer – Processamento de ajudas de custo e subsídio de transporte 

após a entrada em vigor da LOSJ. 

Autoria: Nuno de Lemos Jorge, Juiz de Direito, Adjunto do GAVPM. 

Data: 23-09-2014 
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remuneração dos trabalhadores com vínculo 
de emprego público é composta por: (a) 
remuneração base; (b) suplementos 
remuneratórios; e (c) prémios de desempenho. 
Os suplementos remuneratórios são “os 
acréscimos remuneratórios devidos pelo 
exercício de funções em postos de trabalho 
que apresentam condições mais exigentes 
relativamente a outros postos de trabalho 
caracterizados por idêntico cargo ou por 
idênticas carreira e categoria” (artigo 159.º, n.º 
1 da LGTFP). São devidos suplementos 
remuneratórios quando trabalhadores sofram, 
no exercício das suas funções, condições de 
trabalho mais exigentes: (a) de forma anormal 
e transitória, designadamente as decorrentes 
de prestação de trabalho suplementar, 
nocturno, em dias de descanso semanal, 
complementar e feriados e fora do local 
normal de trabalho; ou (b) de forma 
permanente, designadamente as decorrentes 
de prestação de trabalho arriscado, penoso ou 
insalubre, por turnos, em zonas periféricas, 
com isenção de horário e de secretariado de 
direcção (artigo 159.º, n.º 3 da LGTFP). Eles são 
devidos apenas enquanto perdurarem as 
condições de trabalho que determinaram a 
sua atribuição e na medida em que haja 
exercício de funções efectivo ou como tal 
considerado em lei (artigo 159.º, n.º 4 da 
LGTFP). 

Os suplementos obedecem a um 
numerus clausus, de tal modo que os serviços 
e organismos administrativos somente podem 
proceder ao seu pagamento se ocorrer alguma 
das circunstâncias tipificadas na lei (cfr. Paulo 
Veiga e Moura, Função Pública, 1.º volume, 2.ª 
ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2001, pág. 
316). 

Como se sublinha no Parecer do CC da 
PGR 15.01.2004 (disponível na base de dados 
da DGSI), “os suplementos constituem um 
acréscimo à remuneração base e destinam-se 
a remunerar particularidades específicas da 
prestação de trabalho ou a compensar 
despesas feitas por motivo de serviço. Os 

primeiros encontram a razão da sua atribuição 
nas concretas particularidades da prestação 
de trabalho, enquanto os segundos se 
fundamentam na necessidade de ressarcir o 
funcionário ou agente das despesas 
efectuadas por causa do desempenho das suas 
funções”. 

* 

As “ajudas de custo” são o suplemento 
destinado a compensar as condições de 
trabalho mais exigentes decorrentes do 
exercício de funções fora do seu local normal 
(alínea a) do n.º 3 do artigo 159.º da LGTFP). 
Assim, “não integram, tecnicamente, o 
conceito de “remuneração” ou de “retribuição 
do trabalho”, antes constituindo meros 
“suplementos” ad hoc para compensação de 
certas e determinadas despesas, tipificadas na 
lei, feitas por motivos de serviço” (acórdão do 
STA de 05.02.2009, proferido no processo n.º 
1072/2007), ou seja, não têm 
correspectividade com o trabalho (v. também, 
a este propósito, o Parecer do CC da PGR de 
19.01.2006, disponível na base de dados da 
DGSI). 

Como explica Paulo Veiga e Moura (ob. 
cit., pág. 350), “a execução do trabalho sempre 
andou associada a um determinado local (…), 
de tal modo que este seguramente integra o 
conteúdo do direito ao lugar. O local de 
trabalho espelha o centro de toda a actividade 
profissional do funcionário ou agente, sendo 
ali que ele presta serviço e goza de intervalos 
para descanso. A prestação de serviço fora do 
local de trabalho envolve, por isso, em 
determinadas situações, um acréscimo de 
despesas, designadamente com a alimentação 
e alojamento. As ajudas de custo constituem 
um suplemento remuneratório abonado 
diariamente aos funcionários e agentes (…), no 
intuito de os compensar dos encargos que 
resultam da circunstância de terem de prestar 
serviço fora do local normal de trabalho (…)”. 
O último Autor citado identifica quatro 
condições para a aquisição do direito a ajudas 
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de custo (loc. cit.): (1) “existência de um nexo 
causal entre a deslocação do funcionário e o 
interesse público” (…) – “a deslocação há-de 
efectuar-se por motivo de serviço público, pelo 
que terá de encontrar a sua razão justificativa 
no desempenho das respectivas funções por 
parte do funcionário ou agente”; (2) “que essa 
deslocação se efectue para fora do domicílio 
necessário dos funcionários ou agentes”; (3) 
“que as deslocações abranjam um 
determinado âmbito espacial”; e (4) “que as 
deslocações abranjam um determinado 
período temporal”. Quando às duas últimas 
condições, diz-nos João Alfaia: “destinando-
se as ajudas de custo a compensar despesas de 
alimentação e alojamento determinadas pelo 
facto do exercício de funções se verificar 
excepcionalmente fora da localidade em que o 
funcionário ou agente tem o seu domicílio 
legal, a lei só confere direito a tal remuneração 
quando a deslocação em serviço seja de molde 
a originar tais despesas” (Conceitos 
Fundamentais do Regime Jurídico do 
Funcionalismo Público, 2.º volume, Coimbra: 
Almedina, pág. 844). 

A regulamentação essencial das ajudas 
de custo a abonar aos trabalhadores que 
exercem funções públicas (não integralmente 
aplicável, como se verá, aos magistrados 
judiciais) encontra-se, no Regime Jurídico do 
Abono de Ajudas de Custo e Transporte ao 
Pessoal da Administração Pública 
(doravante, “RAAAP”(1)), de cujo regime se 
destaca: 

a) A definição de “domicílio 
necessário”, sem prejuízo do estabelecido em 
lei especial como: (1) a localidade onde o 
funcionário aceitou o lugar ou cargo, se aí 
ficar a prestar serviço; (2) a localidade onde 
exerce funções, se for colocado em localidade 
diversa daquela; ou (3) a localidade onde se 
situa o centro da sua actividade funcional, 

                                                             
(1) Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de 

Abril, sucessivamente alterado pelo Decreto-Lei n.º 
137/2010, de 28 de Dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, 

quando não haja local certo para o exercício 
de funções – artigo 2.º. Em suma, “essa 
localidade é o centro da actividade funcional 
dentro do município, considerando-se que a 
actividade funcional é exercida na localidade 
onde estão sediados os serviços aos quais 
estão adstritos os funcionários, onde têm de 
comparecer no início do período de trabalho e 
onde é controlada a sua assiduidade” (acórdão 
do STA de 07.02.2013, proferido no processo 
n.º 4656/08, publicado na base de dados da 
DATAJURIS). 

b) A classificação das deslocações em 
território nacional entre diárias (as que se 
realizam num período de vinte e quatro horas 
e, bem assim, as que, embora ultrapassando 
este período, não impliquem a necessidade de 
realização de novas despesas) e por dias 
sucessivos (as que se efectivam num período 
de tempo superior a vinte e quatro horas e 
impliquem a necessidade de realização de 
novas despesas) – artigos 4.º e 5.º. 

c) A limitação do abono de ajudas de 
custo nas deslocações diárias que se realizem 
para além de 20 km do domicílio necessário e 
nas deslocações por dias sucessivos que se 
realizem para além de 50 km do mesmo 
domicílio – artigo 6.º, com a redacção 
introduzida pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 
Dezembro. 

d) A fixação de um método de 
contagem das distâncias da periferia da 
localidade onde o funcionário ou agente tem 
o seu domicílio necessário e a partir do ponto 
mais próximo do local de destino – artigo 7.º. 

e) A limitação do abono, como regra, a 
90 dias seguidos de deslocação, 
excepcionalmente prorrogáveis por mais 90 
dias – artigo 12.º. 

de 30 de Dezembro, e pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 
Dezembro 
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f) A possibilidade de ser autorizado, a 
título excepcional, o uso de automóvel próprio 
– artigos 20.º, 22.º e 27.º. 

* 

No artigo 22.º do EMJ, estabelece-se que 
o sistema retributivo dos magistrados judiciais 
é composto por remuneração base e 
suplementos, não sendo permitida a 
atribuição de qualquer tipo de abono que não 
se enquadre naquelas componentes 
remuneratórias (ressalvadas as despesas de 
representação). Trata-se da norma de 
tipificação da retribuição, equivalente grosso 
modo ao já citado artigo 146.º do RGTFP (com 
a óbvia diferença de não contemplar prémios 
de desempenho). 

Quanto às ajudas de custo, o Estatuto 
dos Magistrados Judiciais contém norma 
própria – artigo 27.º –, ali se prevendo o 
seguinte: “1 - São devidas ajudas de custo 
sempre que um magistrado se desloque em 
serviço para fora da comarca onde se encontre 
sediado o respectivo tribunal ou serviço. 2 - Os 
juízes do Supremo Tribunal de Justiça 
residentes fora dos concelhos de Lisboa, 
Oeiras, Cascais, Loures, Sintra, Vila Franca de 
Xira, Almada, Seixal, Barreiro, Amadora e 
Odivelas têm direito à ajuda de custo fixada 
para os membros do Governo, abonada por 
cada dia de sessão do tribunal em que 
participem”. 

O RAAAP aplica-se aos magistrados 
judiciais por via do disposto no artigo 32.º do 
EMJ, ou seja, subsidiariamente. Constituindo 
o artigo 27.º do EMJ uma norma especial face 
ao regime geral do RAAAP (como se verá 
adiante), este aplica-se aos magistrados 
judiciais apenas na medida em que o seu 
Estatuto não estabeleça regulamentação 
própria (cfr., neste sentido, entre outros, o 
acórdão do STA de 13.11.2002, proferido no 
processo n.º 044846, e o já citado Parecer do 
CC da PGR de 19.01.2006, ambos na base de 
dados da DGSI). 

O único requisito que o artigo 27.º, n.º 1 
do EMJ impõe para que sejam abonadas as 
ajudas de custo aos magistrados judiciais é o 
que se ali se lê: deslocação em serviço para 
fora da comarca onde se encontre sediado o 
respectivo tribunal ou serviço. Trata-se de 
condição que prescinde dos limites previstos 
no artigo 6.º do RAAAP, prevalecendo, como 
regra especial, sobre o dito regime (cfr. o já 
citado acórdão do STA de 13.11.2002, 
proferido no processo n.º 044846, na base de 
dados da DGSI).  

Assim, das quatro condições supra 
referidas para aquisição do direito às ajudas 
de custo, os magistrados judiciais regem-se 
pelo RAAAP quanto à primeira, à segunda e à 
quarta, sendo a terceira regulada pelo EMJ. Ou 
seja, o âmbito espacial da deslocação 
relevante para aquisição do direito a ajudas de 
custo é, para os magistrados judiciais, o que 
está fixado no artigo 27.º, n.º 1 do EMJ e não 
o do artigo 6.º do RAAAP. 

Nesta mesma linha, o Plenário do CSM 
deliberou, em 03.12.2013, o seguinte: “É 
entendimento deste Conselho Superior da 
Magistratura que são devidas ajudas de custo 
sempre que um magistrado se desloque em 
serviço para fora da comarca onde se 
encontre sediado o respectivo tribunal ou 
serviço, independentemente da distância 
dessa deslocação, atento o disposto no artigo 
27.º, n.º 1 do EMJ, norma especial 
relativamente à prevista no n.º 1 do artigo 1.º 
do Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de Abril, e 
desde que verificados os requisitos do artigo 
8.º deste diploma”. 

A alteração estrutural (e, 
consequentemente, de área geográfica) da 
comarca operada pela LOSJ conduz à 
necessidade de uma interpretação actualista 
do artigo 27.º do EMJ, questão da qual se 
tratará mais detalhadamente no ponto 
seguinte. 

* 
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Percorrendo ainda o RAAAP, torna-se 
claro que o regime das ajudas de custo, a que 
se vem fazendo referência, não diz respeito à 
deslocação em si mesma considerada. As 
ajudas de custo destinam-se a compensar o 
servidor do Estado em virtude de se encontrar 
deslocado. Questão diversa é a da despesa da 
própria deslocação. 

A este respeito, importa salientar que o 
artigo 18.º, n.º 1 do RAAAP prevê que “o Estado 
deve, como procedimento geral, facultar ao 
seu pessoal os veículos de serviços gerais 
necessários às deslocações em serviço”. A 
mesma norma ressalva, todavia, no n.º 2, que, 
na falta ou impossibilidade de recurso aos 
meios referidos no número anterior, devem 
utilizar-se preferencialmente os transportes 
colectivos de serviço público, permitindo-se, 
em casos especiais, o uso do automóvel 
próprio do funcionário ou agente ou o recurso 
ao automóvel de aluguer, sem prejuízo da 
utilização de outro meio de transporte que se 
mostre mais conveniente desde que em 
relação a ele esteja fixado o respectivo abono. 

O uso de automóvel próprio para a 
realização de deslocações em serviço, pode ser 
autorizado, a título excepcional e em casos de 
comprovado interesse dos serviços (artigo 
20.º, n.º 1 do RAAAP), sendo permitido quando, 
esgotadas as possibilidades de utilização 
económica das viaturas afectas ao serviço, o 
atraso no transporte implique grave 
inconveniente para o serviço (artigo 20.º, n.º 2 
do RAAAP). A distância percorrida conta-se a 
partir da periferia da localidade de domicílio 
necessário (artigo 27.º, n.º 1 e n.º 3 do Decreto 
Lei n.º 106/98, de 24 de Abril). 

A autorização é requerida pelos 
magistrados judiciais ao Presidente do 
Tribunal da Relação, nos termos do disposto 
no artigo 20.º do RAAAP (cfr. despachos do 
Conselho Superior da Magistratura n.º 
23433/2007, de 17 de Abril de 2007, Diário da 
República, II série, n.º 196, de 11/10/2007, n.º 
11881/2007, de 15 de Junho de 2007, Diário 

da República, II série, n.º 114, de 15/06/2007, 
e n.º 15059/2007, de 19 de Junho de 2007, 
Diário da República, II série, n.º 132, de 
11/07/2007). 

A regra, para os juízes, é a de não haver 
disponibilidade de viatura para uso no 
exercício das funções. Por outro lado, a 
necessidade de assegurar todo o serviço 
(diligências, despachos e sentenças) implicará, 
as mais das vezes, deslocações céleres, 
incompatíveis com o uso de transportes 
públicos. 

A utilização de viatura própria na 
deslocação em serviço, desde que 
devidamente autorizada e conforme os 
pressupostos previstos nos artigos 18.º e 20.º 
do RAAAP confere o direito ao pagamento de 
suplemento designado subsídio de transporte, 
nos termos do artigo 27.º do RAAAP. 

O subsídio de transporte acresce às 
ajudas de custo. 

Esta cumulação decorre da consagração 
autónoma de cada um dos referidos 
suplementos, sendo este entendimento 
reforçado pelo que prevê o n.º 2 do artigo 87.º 
da LOSJ, a respeito do exercício de funções em 
mais de uma secção da mesma comarca: “O 
exercício de funções a que alude o número 
anterior confere (…) direito a ajudas de custo e 
ao reembolso das despesas de transporte em 
função das necessidades de deslocação nos 
termos da lei geral”. 

Neste mesmo sentido, o Plenário do 
CSM deliberou, em 03.12.2013, para além do 
que já se citou a respeito das ajudas de custo: 
“É entendimento deste Conselho Superior da 
Magistratura que, para além dessas ajudas de 
custo, é devido aos magistrados que, nas 
deslocações em serviço, utilizem veículo 
próprio, desde que para tanto devidamente 
autorizados, subsídio de transporte”.  

No respectivo projecto de deliberação, 
ponderou-se, a este respeito, que “as ajudas 
de custo têm como escopo compensar o 
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funcionário ou agente por despesas, 
nomeadamente de alojamento e alimentação, 
em razão da sua deslocação para fora da 
residência oficial, por motivo de serviço 
público, e não o de compensar o funcionário ou 
agente pelo uso que ele faz de veículo próprio, 
para o que é consagrado (…) o subsídio de 
transporte”. 

 

3. O critério geográfico (área da 
comarca) previsto no artigo 27.º, n.º 1 do 
Estatuto dos Magistrados Judiciais e a sua 
reponderação à luz da LOSJ 

A primeira questão com que se depara 
na análise do regime de ajudas de custo após 
a implementação da nova organização 
judiciária – e de cuja solução dependerá a 
resposta a outras questões adiante analisadas 
– é a da subsistência do critério geográfico 
relevante para reconhecimento do direito a 
ajudas de custo nos termos do artigo 27.º, n.º 
1 do EMJ.  

Ali se prevê que são devidas ajudas de 
custo sempre que um magistrado se desloque 
em serviço para fora da comarca onde se 
encontre sediado o respectivo tribunal ou 
serviço (esta questão foi suscitada 
directamente ao CSM pela Associação 
Sindical dos Juízes Portugueses, por ofício de 
29.04.2014). 

A norma mantém ainda a redacção 
original (da Lei n.º 21/85, de 30 de Julho, visto 
que a Lei n.º 143/99, de 31 de Agosto, se 
limitou a aditar o n.º 2). É isento de dúvida, 
pois, que faz apelo a uma divisão territorial do 
país em comarcas cuja configuração provinha 
da Lei n.º 82/77, de 6 de Dezembro, 
regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 269/78, 
de 1 de Setembro, mantendo-se no essencial 
intocada, sucessivamente, pela Lei n.º 38/87, 
de 23 de Dezembro, regulamentada pelo 
Decreto-Lei n.º 214/88, de 17 de Junho, e pela 
Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, regulamentada 
pelo Decreto-Lei n.º 186-A/99, de 31 de Maio. 
Tal configuração geográfica reconduzia-se a 

uma base tendencialmente municipal (sem 
prejuízo de se organizar mais detalhadamente 
por referência a freguesias). 

Com a LOSJ, o território nacional divide-
se em 23 comarcas. Em cada uma, existe um 
tribunal judicial de primeira instância, 
designado pelo nome da comarca onde se 
encontra instalado (artigo 33.º da LOSJ). A 
área geográfica das “novas comarcas” nada 
tem que ver com a das anteriores. Aquelas 
correspondem essencialmente aos distritos 
administrativos e estas correspondiam (por 
regra e tendencialmente) ao território do 
município da sede da comarca, pontualmente 
agregando outro ou algumas freguesias de 
outro (com excepção das duas cidades mais 
densamente povoadas). Na “nova comarca” 
não só cabem inúmeras comarcas antigas 
como vários círculos judiciais. 

Justificar-se-á uma interpretação 
actualista do artigo 27.º, n.º 1 do EMJ? 

“A interpretação actualista, através da 
qual se procede à interpretação da lei tendo 
em conta as realidades actuais, vigentes ao 
tempo da sua aplicação, mostra-se 
particularmente importante, enquanto forma 
de renovação interna do sistema jurídico” – 
acórdão do STJ de 10.07.2008, proferido no 
processo n.º 08B1480, na base de dados da 
DGSI. “Transmitindo-se as leis «como eterna 
enfermidade», «arrastando-se de geração em 
geração» (segundo o conhecido poema de 
GOETHE), é forçoso que os tribunais, na 
prática, umas vezes deliberadamente, outras, 
de maneira paulatina e quase inconsciente, 
procedam a uma interpretação que tome em 
conta as novas exigências sociais e 
valorativas” – A. Pinto Monteiro, Cláusulas 
Limitativas e de Exclusão de Responsabilidade 
Civil, Coimbra: Almedina, 1985, pág. 25 e ss. 
O problema coloca-se “quando tem lugar uma 
mudança do uso da linguagem, susceptível de 
atribuir novos sentidos à expressão verbal 
empregue pela norma, ou quando se verifica 
uma mudança das circunstâncias de facto 
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para as quais a norma foi criada, ou ainda 
quando se opera uma alteração dos critérios 
valorativos, resultante da orientação global do 
desenvolvimento axiológico-jurídico” (últ. 
acórdão cit.). O intérprete poderá, então, 
questionar se “será de manter o sentido inicial 
da norma, ajustado aos factores e condições 
existentes nessa época ou, antes, será de lhe 
atribuir um novo sentido, compatível com as 
alterações registadas e (mais) adequado à 
realidade presente do tempo em que é 
aplicada” (A. Pinto Monteiro, ob. cit.), sem 
perder de vista a ratio da norma e os 
elementos gramatical e sistemático da 
interpretação.   

Conjugados os diversos elementos, tudo 
parece apontar para a necessidade de uma 
interpretação actualista do artigo 27.º, n.º 1 
do EMJ.  

Vejamos porquê. 

A norma visa atribuir aos magistrados 
judiciais um direito a ajudas de custo especial 
face à generalidade dos servidores do Estado. 
Para esse efeito, carece de delimitar 
geograficamente o espaço a partir do qual é 
devido o seu abono. Fá-lo por apelo à mais 
pequena circunscrição da organização 
judiciária da época: a comarca.  

A razão de ser dessa opção legislativa é 
evidente. O juiz, encontrando-se colocado em 
determinada comarca, tem a sua vida 
organizada em função dessa colocação e 
conta com a eventualidade de ter de prestar 
serviço em qualquer local da respectiva 
circunscrição. No entanto, não conta, à 
partida – nem tem de contar, nem de se 
organizar para tal – com a necessidade de 
prestar serviço em comarca diversa. Daí que 
essa deslocação implique “maiores despesas”, 
a compensar por via do pagamento das 
correspondentes ajudas de custo. “O direito a 
ajudas de custo, consagrado no artigo 27º, n.º 
1, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, tem, 
naturalmente, e em primeira linha, subjacente 
a situação-regra do magistrado que se tem de 

deslocar em serviço para fora da comarca na 
qual se situa o tribunal ou serviço onde está 
colocado e onde desempenha, em 
exclusividade, as suas funções. O termo 
«respectivo», constante da citada disposição, é 
elucidativo para a perspectiva que se aponta. 
Nesta situação, as deslocações são devidas a 
necessidades decorrentes das funções que o 
magistrado exerce no «seu» tribunal ou 
serviço” (Parecer do CC da PGR de 19.01.2006, 
disponível na base de dados da DGSI). 

O sentido e a razão de ser da norma 
bastam para concluir, com segurança, que a 
área territorial da “nova comarca” não pode 
continuar a servir de critério para aplicação do 
disposto no n.º 1 do artigo 27.º do EMJ. 
Resultaria absolutamente comprometida a 
sua finalidade. Considerando a extensa área 
das “novas comarcas”, os magistrados 
judiciais deixariam de ser compensados por 
deslocações significativas. Deste modo, um 
regime especial que é, por vontade do 
legislador, mais favorável do que o regime 
geral (ao não contemplar as limitações de 
distância do artigo 6.º do RAAAP) acabaria por 
ser muito mais gravoso do que este, afastando 
as ajudas de custo em deslocações dentro da 
mesma comarca. Considere-se, a título de 
exemplo, que Figueiró dos Vinhos e Bombarral 
(ambas na comarca de Leiria) distam entre si 
150 km, que se percorrem em mais de 90 
minutos de automóvel. 

Assim, sendo a função daquele 
segmento normativo a delimitação do espaço 
a partir do qual há lugar ao pagamento de 
ajudas de custo, a alteração muito substancial 
da área da “comarca” leva a que esta deixe de 
ser congruente com a previsão legislativa 
original. 

Acresce que do artigo 87.º da LOSJ 
(norma cuja actualidade se não pode pôr em 
causa) resulta que o exercício de funções em 
mais do que uma secção da mesma comarca 
confere direito a ajudas de custo e ao 
reembolso das despesas de transporte. Tal 
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afirmação normativa, positiva e inequívoca, é 
incompatível com a aceitação do critério da 
“nova comarca” para os efeitos previstos no 
n.º 1 do artigo 27.º do EMJ. 

Por fim, a alteração da organização 
judiciária não visou, directa ou 
indirectamente, uma modificação do regime 
jurídico das ajudas de custo, não sendo 
razoável supor que seria vontade do legislador 
afectar substancialmente (ou quase suprimir) 
tal compensação de maiores despesas aos 
magistrados judiciais. 

Conclui-se, pois, pela necessidade de 
uma interpretação actualista do disposto no 
n.º 1 do artigo 27.º da LOSJ, o que, por sua vez, 
suscita nova questão: se ali não devemos ler 
(nova) comarca, então devemos ler o quê? 

Entende-se que o critério mais razoável 
e, simultaneamente, mais congruente com a 
sucessão de regimes e com a ratio da norma, 
também o mais alinhado com a organização 
actual, é o da área do município em que se 
encontre instalada a secção na qual o juiz se 
encontra colocado, pelos motivos que se 
seguem: 

a) A “comarca” da antiga organização 
judiciária, da qual o legislador se socorreu 
para construir o artigo 27.º, n.º 1 do EMJ tinha 
uma base tendencialmente municipal. 

b) Do já citado artigo 87.º da LOSJ 
resulta que a área geográfica relevante será, 
necessariamente, inferior à da comarca. Logo, 
inferior ao distrito administrativo. Para além 
do município, não existe outra circunscrição 
administrativa ou judicial inferior ao distrito 
administrativo e à comarca que mantenha 
essencialmente intocada a “economia da 
norma” (sendo evidente que a freguesia é, 
para estes efeitos, irrelevante). 

c) O artigo 175.º, n.º 11 da LOSJ 
considera secções correspondentes às antigas 
comarcas “as que tenham jurisdição sobre 
qualquer dos municípios incluídos na área de 

competência territorial do tribunal, vara ou 
juízo extinto”. 

d) Quer a LOSJ quer o seu Regulamento 
deixam perceber uma relação entre as secções 
dos tribunais e o município correspondente.  

i. Do n.º 2 do artigo 85.º da LOSJ (“em 
cada tribunal ou secção exercem funções um 
ou mais juízes de direito”) pode concluir-se 
que a secção será o local de referência do 
exercício de funções pelo juiz.  

ii. No Regulamento da LOSJ, a 
localização geográfica das secções é feita por 
referência às respectivas 
localidades/municípios, o que também resulta 
de algum modo do n.º 2 do artigo 39.º (“Em 
cada um dos municípios onde se mostrem 
instaladas secções de instância central, 
secções de instância local, secções de 
proximidade ou tribunais de competência 
territorial alargada, existe um núcleo que 
assegura as funções da secretaria”). 

iii. Na LOSJ (anexo II), as comarcas 
circunscrevem-se por referência aos 
municípios.  

iv. Os artigos 123.º, n.º 4 e 124.º, n.º 6 
da LOSJ usam o município como critério 
relevante para determinar a (in)conveniência 
de deslocações para prática regular de actos 
processuais, ao determinar que a prática de 
atos urgentes em algumas matérias de direito 
da família e das crianças é assegurada pelas 
secções de competência genérica de instância 
local, ainda que a respetiva comarca seja 
servida por secção de família e menores, nos 
casos em que esta se encontre sediada em 
diferente município.  

v. O mesmo acontece quanto aos actos 
jurisdicionais de inquérito (artigo 130.º, n.º 1, 
alínea c) da LOSJ). 

vi. Também o serviço de turno se ajusta 
geograficamente à circunscrição municipal 
(artigo 55.º, n.º 2 e n.º 3 do Regulamento da 
LOSJ). 
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Todos estes elementos parecem apontar 
para a relevância do critério do município em 
que se encontra instalada a secção na qual o 
juiz se encontra colocado para, substituindo a 
“comarca”, alcançar a necessária 
interpretação actualista do n.º 1 do artigo 27.º 
do EMJ. 

* 

As mesmas razões que, na parte final do 
ponto “2.” supra, se adiantaram para 
distinguir entre (e cumular) as ajudas de custo 
e o subsídio de transporte, também reflectidas 
no projecto de deliberação aprovado pelo 
Plenário do CSM em 03.12.2013, conduzem a 
idêntica conclusão, que é de manter por se 
manterem, a tal respeito, as normas 
relevantes sem alterações. 

* 

Em face do exposto, emite-se parecer no 
sentido de que a deliberação do Plenário do 
CSM de 03.12.2013, supra referida, pode ser 
revista em conformidade com a nova 
organização judiciária, no sentido de que “são 
devidas ajudas de custo sempre que um 
magistrado se desloque em serviço para fora 
da área do município onde se encontre 
sediada a respectiva secção ou serviço, 
independentemente da distância dessa 
deslocação, atento o disposto no artigo 27.º, 
n.º 1 do EMJ, norma especial relativamente 
à prevista no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-
Lei n.º 106/98, de 24 de Abril, e desde que 
verificados os requisitos do artigo 8.º deste 
diploma”, não se prefigurando razões para 
alteração do deliberado, na mesma data, no 
que respeita ao subsídio de transporte. 

 

4. Ajudas de custo e despesas de 
transporte a abonar aos juízes dos quadros 
complementares 

Colocaram-se, recentemente, algumas 
dúvidas relativamente ao abono de ajudas de 
custo e despesas de transporte aos juízes dos 
quadros complementares. 

As dúvidas não se prenderam com a 
existência do direito a receber ajudas de 
custo, mas antes no seu cálculo. Aquela 
existência tem-se por pacífica: aos juízes do 
quadro complementar é devida a 
compensação remuneratória especial, 
“consoante o local do órgão jurisdicional de 
destacamento, o que é harmónico com o seu 
estatuto de mobilidade” (acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 650/2006).  

Sobre esta matéria, o Plenário do CSM 
pronunciou-se recentemente (Deliberação de 
27.03.2014) no sentido em que “os Juízes dos 
Quadros Complementares de Juízes, quando 
destacados para tribunais sediados fora da 
comarca sede do respectivo distrito judicial, 
consideram-se deslocados por dias sucessivos 
e, como tal, têm direito, independentemente 
da distância, a ajudas de custo, sem limite de 
tempo. Essas ajudas de custo devem ser 
calculadas nos termos do n.º 4 do art. 8.º do DL 
n.º 106/98, de 24 de Abril, desde o início até ao 
termo do destacamento, sem quaisquer hiatos 
temporais. Para além dessas ajudas de custo, é 
devido aos magistrados que, nas deslocações 
em serviço, utilizem veículo próprio, desde que 
para tanto devidamente autorizados, subsídio 
de transporte”. 

Do projecto de deliberação aprovado 
pelo Plenário do CSM resulta que foi 
ponderado o disposto no artigo 71.º, n.º 1 da 
LOFTJ (Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro) – “Na 
sede de cada distrito judicial há uma bolsa de 
juízes para destacamento em tribunais da 
respectiva circunscrição em que se verifique a 
falta ou o impedimento dos seus titulares ou a 
vacatura do lugar, em circunstâncias que, pelo 
período de tempo previsível de ausência ou de 
preenchimento do lugar, conjugado com o 
volume de serviço, desaconselhem o recurso 
aos regimes de substituição ou de acumulação 
de funções constantes dos artigos 68.º e 69.º” 
– bem como o disposto no n.º 3 do mesmo 
artigo – “Os juízes são nomeados em comissão 
de serviço, pelo período de três anos, 
auferindo, quando destacados, ajudas de custo 
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nos termos da lei geral, sem limite de tempo”. 
Concluiu-se que, face àqueles preceitos, os 
juízes dos quadros complementares têm como 
domicílio necessário a sede do distrito judicial 
a que respeita o seu quadro e, uma vez 
destacados para tribunais sediados fora da 
comarca dessa sede, têm direito ao abono de 
ajudas de custo nos termos do artigo 27.º, n.º 
1 do EMJ. 

Também ali se concluiu que o abono é 
contínuo desde o dia do início até ao dia do 
termo do destacamento, incluindo dias não 
úteis e sem limite de tempo, porquanto o 
magistrado se mantém deslocado durante 
todo esse período. 

* 

Cumpre verificar se os pressupostos em 
que se baseou a deliberação se mantêm 
perante a LOSJ.  

Nos termos do artigo 88.º, n.º 1 da LOSJ, 
“nas sedes dos tribunais da Relação podem ser 
criadas bolsas de juízes para destacamento em 
tribunais judiciais de primeira instância em 
que se verifique a falta ou o impedimento dos 
seus titulares, a vacatura do lugar ou o número 
ou a complexidade dos processos existentes o 
justifiquem”. Completa o n.º 3 que “os juízes 
nomeados para as bolsas de juízes auferem, 
quando destacados, ajudas de custo nos 
termos da lei geral”. 

Face à redacção do artigo 88.º da LOSJ, 
cotejando-a com a do artigo 71.º da LOFTJ, 
não suscita qualquer dúvida a conclusão de 
que os juízes dos quadros complementares 
têm como domicílio necessário a sede do 
distrito judicial a que respeita o seu quadro e, 
uma vez destacados para secção sediada em 
área de município diverso daquele que 
corresponde à sede do Tribunal da Relação, 
têm direito ao abono de ajudas de custo.  

As referências a município em lugar de 
comarca e à secção em lugar de tribunal 
devem-se às razões já expostas no ponto “2.”, 

que aqui se dão por integralmente 
reproduzidas. 

* 

Menos linear é o percurso interpretativo 
que parte da comparação entre o n.º 3 do 
artigo 71.º da LOFTJ e o n.º 3 do artigo 88.º da 
LOSJ. Ali previa-se que “os juízes são 
nomeados em comissão de serviço, pelo 
período de três anos, auferindo, quando 
destacados, ajudas de custo nos termos da lei 
geral, sem limite de tempo”. Todavia, o n.º 3 do 
artigo 88.º da LOSJ limita-se a prever que “os 
juízes nomeados para as bolsas de juízes 
auferem, quando destacados, ajudas de custo 
nos termos da lei geral”. 

A consideração do elemento literal 
poderia levar à conclusão de que a supressão 
do segmento final da norma, eliminando um 
traço de especialidade do regime, reconduz as 
ajudas de custo dos juízes do quadro 
complementar às limitações temporais do 
“regime geral”. 

Essas limitações encontram-se no artigo 
12.º do RAAAP: “1 – O abono de ajudas de 
custo não pode ter lugar para além de 90 dias 
seguidos de deslocação. 2 – O limite de tempo 
previsto no número anterior pode, em casos 
excepcionais e devidamente fundamentados, 
ser prorrogado até 90 dias, por despacho 
conjunto do ministro da tutela, do Ministro das 
Finanças e do membro do Governo responsável 
pela Administração Pública”. 

No entanto, semelhante interpretação 
não se afigura aceitável. 

A ratio do artigo 12.º do RAAAP 
apresenta-se com alguma evidência: a lei 
pretende que as deslocações sejam 
temporárias, não se eternizando como 
definitivas quando a sua natureza é 
transitória. A norma, limitando no tempo o 
pagamento do abono, visa essencialmente 
limitar a duração da deslocação. Se ela não se 
entendesse neste sentido, então teríamos que 
concluir – o que não parece de todo razoável 
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– que o legislador aceitou que as deslocações 
se mantivessem indefinidamente, 
simplesmente deixando de compensar os 
funcionários e agentes pelas maiores despesas 
que daí advêm, ainda que estas continuassem 
a existir. 

Sucede que a limitação nas deslocações 
– o que, no caso dos juízes dos quadros 
complementares, significaria a limitação nos 
destacamentos – é absolutamente 
incompatível com a autonomia do CSM na 
gestão dos juízes. É frequente que os 
destacamentos do quadro complementar se 
prolonguem por mais de 3 ou 6 meses, por 
força da subsistência dos motivos que os 
determinaram. Não é sustentável que o CSM 
resulte limitado pela legislação geral da 
função pública quanto à duração do 
destacamento de um juiz de direito do quadro 
complementar. Também não é sustentável 
que, mantendo-se o destacamento e as 
inerentes maiores despesas, deixem estas de 
ser compensadas em obediência a uma norma 
cuja razão de ser (limitação temporal das 
deslocações) não tem cabimento no exercício 
das funções de magistrado de um quadro 
complementar, face à natureza destas, pois 
implicam uma coincidência temporal entre o 
destacamento e a subsistência dos motivos 
que o determinaram.  

Num exemplo hipotético mais extremo, 
podemos até imaginar que o artigo 12.º do 
RAAAP vinha a ser alterado encurtando o 
limite temporal das deslocações a abonar com 
ajudas de custo para 30+30 dias. Ficaria o 
CSM limitado a realizar destacamentos de 
juízes do quadro complementar pelo referido 
período? Certamente que não. 

Pois bem, sendo a aplicação do RAAAP, 
como se assinalou já, de natureza subsidiária, 
por via do disposto no artigo 32.º do EMJ, é de 
rejeitar essa aplicação na medida em que 
contenda com normas estatutárias e – acima 
de tudo – com normas estatutárias de assento 
constitucional. Na verdade, a interpretação 

que se afastou não é compatível com o 
disposto no artigo 217.º, n.º 1 da Lei 
Fundamental (“a nomeação, a colocação, a 
transferência e a promoção dos juízes dos 
tribunais judiciais e o exercício da acção 
disciplinar competem ao Conselho Superior da 
Magistratura, nos termos da lei”), sendo certo 
que decorre da própria natureza da função dos 
juízes dos quadros complementares que o 
respectivo destacamento não é limitado por 
um tempo máximo pré-definido, perdurando 
outrossim enquanto subsistirem as 
necessidades que o determinaram. 

Em suma, cabe ao CSM – e apenas ao 
CSM – concretizar, nos termos da lei, a 
colocação dos juízes dos quadros 
complementares. Nessa função, não pode 
ficar limitado, directa ou indirectamente, por 
normas de direito administrativo geral da 
função pública que, a aplicar-se, teriam por 
efeito um condicionamento dessa gestão, aqui 
incluído o destacamento de juízes dos quadros 
complementares.  

A conclusão acabada de tirar surge 
reforçada pela patente inaplicabilidade do n.º 
2 do artigo 12.º do RAAAP, que sujeitaria o 
CSM a uma autorização ministerial para 
prolongar destacamentos de juízes dos 
quadros complementares. Tal resultado é 
insustentável, por violador do já citado artigo 
217.º, n.º 1 da Constituição da República 
Portuguesa. Desta norma decorre que “ao 
Presidente da República, ao Parlamento e ao 
Governo ficam vedadas quaisquer 
intervenções no domínio da nomeação, da 
colocação, da transferência e da promoção dos 
juízes”, sendo um caso de “reserva de 
administração autónoma da justiça (Gomes 
Canotilho) paralela à auto-administração da 
Assembleia da República” (Jorge Miranda e 
Rui Medeiros, Constituição Portuguesa 
Anotada, Tomo III, Coimbra: Coimbra Editora, 
2007, pág. 191). 

Tudo aponta para (e permite concluir 
pela) inaplicabilidade do artigo 12.º do RAAAP 
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ao destacamento de juízes dos quadros 
complementares. Assim, não obstante a 
eliminação do segmento final que se 
encontrava no artigo 71.º da LOFTJ, mantém-
se a regra de que o abono de ajudas de custo 
é, nas situações indicadas, sem limite de 
tempo. O mesmo é dizer que aquele segmento 
normativo se limitava a tornar explícito algo 
que na norma correspondente da LOSJ 
continua implícito. 

* 

As mesmas razões que, na parte final do 
ponto “2.” supra, se adiantaram para 
distinguir entre (e cumular) as ajudas de custo 
e o subsídio de transporte, também reflectidas 
no projecto de deliberação aprovado pelo 
Plenário do CSM em 27.03.2014, conduzem a 
idêntica conclusão, que é de manter por se 
manterem, a tal respeito, as normas 
relevantes sem alterações. 

* 

Em face do exposto, emite-se parecer no 
sentido de que a deliberação do Plenário do 
CSM de 27.03.2014, supra referida, pode ser 
revista em conformidade com a nova 
organização judiciária, no sentido de que “os 
Juízes dos Quadros Complementares de 
Juízes, quando destacados para secções 
sediadas fora da área do município 
correspondente à sede do respectivo 
Tribunal da Relação, consideram-se 
deslocados por dias sucessivos e, como tal, 
têm direito, independentemente da 

                                                             
(2) No Mapa III anexo ao Regulamento da LOSJ, 

prevêem-se desde logo as seguintes deslocalizações 
provisórias: (a) na comarca de Coimbra, a secção de 
comércio com sede em Coimbra, ficou instalada 
provisoriamente em Montemor-o-Velho; (b) na 
comarca de Leiria, a 2.ª Secção de execução, com sede 
em Pombal, ficou instalada provisoriamente em 
Ansião; (c) na comarca de Lisboa Norte, a 2.ª secção do 
Trabalho, com sede em Torres Vedras, ficou instalada 
provisoriamente no Cadaval; e (d) na comarca de 
Setúbal, a secção de execução com sede em Setúbal 
ficou instalada provisoriamente no Cadaval. 

distância, a ajudas de custo, sem limite de 
tempo. Essas ajudas de custo devem ser 
calculadas nos termos do n.º 4 do art. 8.º do 
DL n.º 106/98, de 24 de Abril, desde o início 
até ao termo do destacamento, sem 
quaisquer hiatos temporais”, não se 
prefigurando razões para alteração do 
deliberado, na mesma data, no que respeita ao 
subsídio de transporte. 

 

5. Ajudas de custo e despesas de 
transporte a abonar aos juízes colocados em 
secções que foram deslocadas 
temporariamente da sua sede legal 

O Regulamento da LOSJ fixa a sede das 
secções em que os juízes serão colocados. 

Como se explicou já supra em “3.”, as 
sedes secções são fixadas por referência aos 
respectivos municípios. 

Nem sempre, porém, a secção fica 
efectivamente instalada na sua sede legal, 
sendo possível a alteração da sua localização, 
temporariamente, passando a ficar sediada 
em outro lugar da mesma comarca. Tal 
alteração pode ocorrer: 

a) Por directa previsão da lei(2); ou 

b) Nos termos do artigo 112.º do 
Regulamento da LOSJ (“Por despacho do 
membro do Governo responsável pela área da 
justiça, a sede das secções dos tribunais de 
comarca pode, transitoriamente, ser 
deslocalizada”), o que já se verificou(3). 

(3) Por despacho da Senhora Ministra da Justiça de 
14.08.2014 (n.º 10780/2014, DR, II Série, de 
21.08.2014), proferido ao abrigo do disposto no artigo 
112.º do Regulamento da LOSJ, determinou-se que 
fossem “transitoriamente deslocalizadas as sedes das 
secções”, nos seguintes tribunais de comarca: (a) No 
Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, a 1.ª secção de 
comércio da instância central com sede em Aveiro foi, 
transitoriamente, deslocalizada para Anadia; (b) No 
Tribunal Judicial da Comarca de Beja, a secção de 
família e menores da instância central com sede em 
Beja foi, transitoriamente, deslocalizada para Ferreira 
do Alentejo; (c) No Tribunal Judicial da Comarca de 
Coimbra, a secção de execução da instância central 
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Há, pois, que saber se aquela 
“deslocalização” implica o abono de ajudas de 
custo e subsídio de transporte (questão que já 
foi suscitada por Juízes Presidentes das novas 
comarcas e também directamente ao CSM 
pela Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses, por ofício datado de 
14.07.2014). 

* 

Recorde-se que são quatro as condições 
para o abono das ajudas de custo (cfr. parte 
“2.” supra): (1) a deslocação encontrar a sua 
razão justificativa no desempenho de funções 
por parte do servidor do Estado; (2) realizar-
se para fora do seu domicílio necessário; (3) 
abrangendo um determinado âmbito espacial 
(a aferir, como se viu já, nos termos do artigo 
27.º, n.º 1 do EMJ); e (4) um determinado 
período temporal. 

Antes de analisar se aqueles quatro 
requisitos se verificam na situação em análise, 
impõem-se algumas palavras quanto à 
situação dos juízes colocados nas secções 
temporariamente deslocalizadas. 

A deslocalização temporária não altera 
– por definição, desde logo – a sede legal da 
secção. O carácter temporário da alteração 
deve levar a que o juiz organize a sua vida em 
função dessa sede legal. É com ela que deve 
contar, porque ali regressará depois de 
ultrapassada a situação transitória. 

Ao concorrer a determinada secção, o 
juiz conhece a sua sede legal. Assim, por 
exemplo, o juiz que concorre à secção de 
comércio de Coimbra pretende a colocação no 

                                                             
com sede em Coimbra foi, transitoriamente, 
deslocalizada para Soure; (d) No Tribunal Judicial da 
Comarca de Leiria, a 1.ª secção de comércio da 
instância central com sede em Leiria foi, 
transitoriamente, deslocalizada para Alvaiázere; (e) No 
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, a secção 
de comércio da instância central com sede no 
município de Vila Franca de Xira foi, transitoriamente, 
deslocalizada para Loures; (f) No Tribunal Judicial da 
Comarca do Porto, a 2.ª secção criminal da instância 
central com sede em Vila do Conde foi, 

lugar que tem sede legal em Coimbra, ainda 
que provisoriamente tenha de ser instalada 
em Montemor-o-Velho. 

Enquanto se mantiver aquela situação 
transitória, o juiz encontra-se deslocado da 
sede legal da sua secção. Essa deslocação 
(regressando aos quatro requisitos atrás 
mencionados): 

a) Encontra, indubitavelmente, a sua 
razão justificativa no desempenho das 
respectivas funções por parte do juiz, que se 
desloca unicamente para esse exercício.  

b) A deslocação é para fora do seu 
domicílio necessário, que não pode deixar de 
ser visto como a sede legal (que se mantém) 
da secção em que se encontra colocado – 
artigo 8.º, n.º 1 do EMJ, numa interpretação 
actualista, cujo sentido e razão de ser 
assentam nas razões desenvolvidas no ponto 
“2.” supra. 

c) Relevará para formação do direito a 
ajudas de custo desde que ultrapasse o limite 
da área do município em que se encontra a 
sede legal da secção. Isto é, só conferem 
direito a ajudas de custo as deslocalizações 
temporárias para outro município – artigo 
27.º, n.º 1 do EMJ, na interpretação que se 
consignou supra em “2.”. 

d)  A deslocação deve abranger um 
determinado período temporal, relevando este 
nos termos do artigo 8.º do RAAAP. 

Precisamente no que respeita ao último 
ponto, importa aferir se as ajudas de custo 

transitoriamente, deslocalizada para Matosinhos; (g) 
No Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal: (g-i.) A 
secção de comércio da instância central com sede em 
Setúbal foi, transitoriamente, deslocalizada para 
Alcácer do Sal; (g-ii.) A 2.ª secção do trabalho da 
instância central com sede em Santiago do Cacém foi, 
transitoriamente, deslocalizada para Sines; (g-iii.) A 2.ª 
secção de família e menores da instância central com 
sede em Santiago do Cacém foi, transitoriamente, 
deslocalizada para Sines. 
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devem ser calculadas como deslocações 
diárias ou por dias sucessivos. 

Dando aqui por integralmente 
reproduzido o vertido no ponto “3.” supra a 
respeito dos juízes dos quadros 
complementares, afigura-se que não há 
motivo para conferir à situação em apreço 
tratamento diverso. 

Ou seja, se se considera (Deliberação do 
CSM de 27.03.2014) que o juiz do quadro 
complementar, destacado para fora do 
município da sede do Tribunal da Relação, está 
permanentemente deslocado desde o primeiro 
até ao último dia desse destacamento, sem 
qualquer hiato temporal, então também o juiz 
colocado em certa secção, temporariamente 
deslocalizada para fora do município da sua 
sede legal, estará permanentemente 
deslocado desde o primeiro até ao último dia 
dessa alteração de lugar da sede, sem 
qualquer hiato temporal (ou, claro está, até 
deixar de exercer funções na secção 
deslocalizada). Estranho seria que estas duas 
hipóteses tivessem solução diferente. 

Para a conclusão tirada não relevam a 
data em que o juiz conhece a deslocalização 
(designadamente, não releva se a conhecia à 
data do requerimento para ser movimentado) 
nem tão pouco a via adoptada para realizá-la. 

A data em que o juiz conhece a 
deslocalização não releva porquanto a 
manifestação de vontade formalizada através 
da apresentação do requerimento do concurso 
é no sentido de pretender ser colocado na 
secção que tem sede legal em determinado 
lugar. Saber se essa secção vai ser deslocada 
temporariamente pode relevar como 
motivação (ou falta dela) para concorrer, mas 
não como critério relevante para aferir ajudas 
de custo. É que – conheça a deslocalização ou 
não a conheça, quando concorre – o juiz 
estará sempre deslocado da sede legal. Por 
outro lado, e coerentemente, o juiz que 
concorre a uma secção sabendo-a 
deslocalizada para outro município receberá 
ajudas de custo enquanto essa deslocalização 
se mantiver, mas deixará de as receber assim 
que essa deslocalização cessar. Não pode 
invocar que concorreu à secção por ser 

deslocalizada e confiou na alteração. Isto 
porque não podia contar com o carácter 
permanente dessa deslocalização – a única 
referência geográfica certa é a da sede legal. 
Deste modo, deve contar com a sede legal e 
exigir a compensação correspondente às 
maiores despesas decorrentes de ali se não 
encontrar, enquanto essa situação se 
mantiver. 

O exposto permite compreender melhor 
que via adoptada para a deslocalização 
(directa previsão legal ou despacho nos 
termos do artigo 112.º do Regulamento da 
LOSJ) não releva. Isto porque não altera os 
pressupostos acabados de enunciar. Em 
qualquer dos casos, a lei comprometeu-se com 
uma sede da secção. Por razões acidentais e 
logicamente posteriores à determinação da 
sede, verifica-se uma alteração desta, por 
natureza temporária. Saber se essa 
deslocação acidental logicamente posterior é 
consagrada em lei (imediatamente ou não) ou 
realizada por despacho em nada modifica o 
seu carácter transitório. Ademais, continua a 
sede legal a servir de referência para a 
deslocalização e como “lugar base”, de 
retorno. 

Por fim, não se afigura aplicável – uma 
vez mais – a limitação temporal prevista no 
artigo 12.º do RAAAP caso a deslocalização se 
mantenha por mais de 90 dias. As razões são 
as seguintes: 

a) Interpretado o artigo 12.º do RAAAP 
conforme supra proposto em “4.” – ou seja, 
com o sentido de consagrar uma limitação 
temporal da situação que gera a necessidade 
de abono das ajudas de custo, dirigida ao 
órgão de gestão –, ele pressupõe que essa 
limitação está na disponibilidade de uma 
mesma entidade (v. g., o destacamento de um 
funcionário ou agente não deve exceder 90 
ou, excepcionalmente, 180 dias – para 
cumprir a norma ali prevista, esse 
destacamento deve ser cessado atingida a 
data limite): só assim se compreende que 
através da norma limitadora do 
processamento dos abonos se limite a duração 
da situação que gera a necessidade de maiores 
despesas. 
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b) No caso do juiz colocado numa 
secção temporariamente deslocalizada, só o 
Ministério da Justiça pode fazer cessar a 
deslocalização. Por outro lado, não está nas 
mãos do Ministério da Justiça alterar a 
colocação do juiz, como não está nas mãos do 
CSM alterar a situação de facto (instalação da 
secção) que determina a necessidade de 
deslocação, nem sequer indirectamente, pois 
não poderá deixar a secção sem juízes.  

c) Assim, as maiores despesas 
decorrem da conjugação complexa de dois 
actos: a deslocalização (determinada pelo 
executivo) e a colocação do juiz (realizada 
pelo CSM, com inteira autonomia, nos termos 
da lei, e gerando uma situação de 
inamovibilidade do juiz).  

d) A cessação do processamento das 
ajudas de custo em caso de perdurar a 
deslocalização da secção, por aplicação do 
artigo 12.º do RAAAP, conduziria assim aos 
seguintes resultados, que são inaceitáveis: (i) 
o juiz continuaria a ter a obrigação de exercer 
as suas funções na secção em que foi 
colocado, ainda deslocalizada, mas deixaria de 
ser compensado pelas maiores despesas 
decorrentes dessa situação, que não requereu 
e cujos termos não controla, nem tão pouco o 
CSM; (ii) para acorrer a essas maiores 
despesas, o juiz teria de socorrer-se do seu 
salário, com afectação da sua independência, 
na vertente financeira (e em desigualdade 
com os demais juízes); (iii) o CSM ficaria 
indirectamente condicionado na colocação do 
juiz, que deixaria de ser regular, no sentido em 
que deixaria de ser feita nas mesmas 
condições da generalidade dos juízes, tudo em 
virtude de decisões administrativas que não 
controla. 

e) Nesta linha de pensamento, 
facilmente se alcança que o juiz apenas se 
mantém independente (fala-se aqui de 
independência externa) se a decisão 
administrativa (deslocalização) lhe for 
indiferente. E a decisão administrativa só lhe 
é indiferente na medida em que (e enquanto 
que) as maiores despesas dela decorrentes 
forem devidamente compensadas. 

A aplicação do artigo 12.º do RAAAP na 
situação indicada mostra-se, assim, 
incompatível com os princípios estatutários 
da independência dos juízes e da autonomia 
do CSM. 

Pois bem (e uma vez mais), sendo a 
aplicação do RAAAP, como se assinalou já, de 
natureza subsidiária, por via do disposto no 
artigo 32.º do EMJ, é de rejeitá-la quando 
contenda com princípios estatutários, sendo 
um dos primeiros o da independência externa. 

Tudo aponta e permite concluir, enfim, 
pela inaplicabilidade do artigo 12.º do RAAAP 
ao abono de ajudas de custo em virtude da 
deslocalização temporária de secções. Deste 
modo, se a deslocalização temporária das 
secções se mantiver por mais de 90 dias – 
facto não imputável aos juízes nem tão pouco 
ao órgão competente para a sua gestão –, as 
ajudas de custo devem continuar a ser 
processadas. 

* 

As mesmas razões que, na parte final do 
ponto “2.” supra, se adiantaram para 
distinguir entre (e cumular) as ajudas de custo 
e o subsídio de transporte, também reflectidas 
nos projectos de deliberação aprovados pelo 
Plenário do CSM em 03.12.2013 e 27.03.2014, 
conduzem a idêntica conclusão, que é de 
manter por se manterem, a tal respeito, as 
normas relevantes sem alterações. Bastará 
vincar que, sendo inequívoco que a deslocação 
em causa é realizada em serviço (razão pela 
qual confere direito a ajudas de custo), tanto 
basta para que seja aberta a possibilidade de 
uso de viatura própria, desde que respeitados 
os pressupostos supra referidos e 
desenvolvidos no ponto “2.”.  

* 

Em face do exposto, emite-se parecer no 
sentido de que: 

a) São devidas ajudas de custo aos 
magistrados colocados em determinada 
secção sempre que esta seja 
temporariamente deslocalizada para fora da 
área do município onde se encontre 
legalmente sediada, independentemente da 
distância dessa deslocação, atento o 
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disposto no artigo 27.º, n.º 1 do EMJ, norma 
especial relativamente à prevista no n.º 1 do 
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 
de Abril, e desde que verificados os 
requisitos do artigo 8.º deste diploma. 

b) Essas ajudas de custo devem ser 
calculadas por dias sucessivos e sem limite 
de tempo, nos termos do n.º 4 do art. 8.º do 
DL n.º 106/98, de 24 de Abril, desde o 
primeiro dia em que o juiz exerce funções na 
secção deslocalizada até que a 
deslocalização termine ou cessem ali as suas 
funções. 

c) Para além dessas ajudas de custo, é 
devido subsídio de transporte aos 
magistrados que, nas deslocações entre o 
lugar da sede legal da secção em que se 
encontram colocados e aquele em que a 
mesma secção se encontra temporariamente 
instalada, utilizem veículo próprio, desde 
que para tanto devidamente autorizados. 

 

6. Ajudas de custo e despesas de 
transporte a abonar aos juízes que realizem 
diligências fora da sede da secção em que se 
encontram colocados, nos termos do artigo 
82.º da LOSJ 

Nos termos do artigo 82.º da LOSJ, podem 
ser realizadas em qualquer secção do tribunal 
de comarca audiências de julgamento ou 
outras diligências processuais cuja realização 
aí seja determinada, nos termos da lei do 
processo, pelo juiz titular ou pelo magistrado 
do Ministério Público, ouvidas as partes. Essas 
audiências judiciais e diligências podem 
ainda, quando o interesse da justiça ou outras 
circunstâncias ponderosas o justifiquem, ser 
realizadas em local diferente, na respetiva 
circunscrição ou fora desta. 

A resposta a esta interrogação é a que 
menos dúvidas suscita, uma vez que 
(regressando aos quatro requisitos já 
conhecidos) a deslocação: 

a) Encontra, indubitavelmente, a sua 
razão justificativa no desempenho das 
respectivas funções por parte do juiz, que se 
desloca unicamente com essa finalidade.  

b) A deslocação é para fora do seu 
domicílio necessário, que corresponde à sede 
legal da secção em que se encontra colocado 
– artigo 8.º, n.º 1 do EMJ, numa interpretação 
actualista, cujo sentido e razão de ser 
assentam nas razões desenvolvidas no ponto 
“2.” supra. 

c) Relevará para formação do direito a 
ajudas de custo desde que ultrapasse o limite 
da área do município em que se encontra a 
sede legal da secção. Isto é, só conferem 
direito a ajudas de custo as deslocações até 
lugar de outro município – artigo 27.º, n.º 1 do 
EMJ, na interpretação que se consignou supra 
em “2.”. 

d) A deslocação deve abranger um 
determinado período temporal, relevando este 
nos termos do artigo 8.º do RAAAP. 

Nas condições descritas, e desde que 
alcançados os limites mínimos previstos no 
artigo 8.º do RAAAP, há direito ao abono de 
ajudas de custo. Para os efeitos previstos no 
artigo 82.º da LOSJ, por regra tratar-se-á de 
uma deslocação diária, conferindo direito a 
ajudas de custo de 25% caso abranja a hora 
de almoço (13h-14h, assumindo que, em 
condições normais, não incluirá a hora de 
jantar nem implicará alojamento) – cfr. 
artigos 4.º e 8.º, n.º 2 do RAAAP. 

O direito ao recebimento de ajudas de 
custo nas sobreditas condições foi já, aliás, 
reconhecido pela Direcção-Geral da 
Administração da Justiça, em ofício datado de 
14.07.2014, dirigido ao senhor Juiz Presidente 
da Comarca de Faro. 

* 

As mesmas razões que, na parte final do 
ponto “2.” supra, se adiantaram para 
distinguir entre (e cumular) as ajudas de custo 
e o subsídio de transporte, também reflectidas 
nos projectos de deliberação aprovados pelo 
Plenário do CSM em 03.12.2013 e 27.03.2014, 
conduzem a idêntica conclusão, que é de 
manter por se manterem, a tal respeito, as 
normas relevantes sem alterações. 

A possibilidade de abono de subsídio de 
transporte em caso de utilização autorizada 
de veículo próprio não impede que, em 
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alternativa, sejam usados ou requisitados 
transportes públicos nas condições previstas 
nos artigos 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 28.º e 29.º 
do RAAAP. 

* 

A respeito das despesas com ajudas de 
custo e subsídio de transporte, será oportuno 
deixar nota breve sobre alguns aspectos dos 
procedimentos a adoptar: 

a) Todas as despesas previsíveis devem 
ser cabimentadas (artigos 13.º, 19.º, n.º 1 e 
22.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de 
Julho). 

b) As despesas inerentes à deslocação 
dos juízes em serviço são, por regra, 
previsíveis, seja porque as diligências são 
marcadas com antecedência, seja porque as 
deslocações entre tribunais, pelos diversos 
motivos supra elencados, ocorrem numa 
cadência tendencialmente certa. 

c) O administrador judiciário deverá 
assegurar-se (em articulação com a DGAJ) da 
cabimentação das despesas. Deve, para tanto, 
fazer uma estimativa com base na experiência 
do funcionamento do tribunal. 

d) A realização de diligências fora da 
sede da secção está prevista na lei (artigo 82.º 
da LOSJ). Cabe ao juiz determiná-la. 

e) Existe a possibilidade de realização 
de despesa excepcional urgente, que pode ser 
assinalada no boletim itinerário, mas está 
sujeita a despacho de autorização e sujeita a 
limitações orçamentais. O despacho de 
autorização é posterior à realização da 
despesa, devendo o administrador judiciário 
providenciar em conformidade junto da DGAJ. 

f) A urgência relacionada com 
diligências processuais decorrerá, no 
essencial, da decisão do juiz do processo que 
a determinou, e a excepcionalidade deverá 
resultar da imprevisibilidade ou 
impossibilidade de desencadeamento de todos 
procedimentos de cabimentação prévia em 
tempo útil à realização do acto. Quer a 
urgência, quer a excepcionalidade devem ser 
sempre devidamente fundamentadas. 

Deve notar-se que as despesas que se 
reconduzem a encargos dos processos 
judiciais seguem regras próprias, 
designadamente as previstas no Regulamento 
das Custas Processuais.  

Em todo o caso, é recomendável que entre 
a DGAJ e os órgãos de gestão das comarcas se 
ajustem, a respeito da realização de despesas, 
os melhores procedimentos para que todos os 
actos de autorização, cabimentação e 
pagamento se realizem regularmente, sem 
demoras e sem dúvidas quanto ao seu 
processamento e documentação. 

* 

O supra exposto permite formular as 
seguintes conclusões: 

a) São devidas ajudas de custo aos 
magistrados colocados em determinada 
secção sempre que se deslocarem para fora 
da área do município onde esta se encontre 
legalmente sediada para realização de 
diligências nos termos do artigo 82.º da 
LOSJ, independentemente da distância dessa 
deslocação, atento o disposto no artigo 27.º, 
n.º 1 do EMJ, norma especial relativamente 
à prevista no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-
Lei n.º 106/98, de 24 de Abril, e desde que 
verificados os requisitos do artigo 8.º deste 
diploma. 

b) Essas ajudas de custo devem ser 
calculadas nos termos do artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de Abril. 

c) Para além das ajudas de custo, é 
devido subsídio de transporte aos 
magistrados que, nas deslocações entre o 
lugar da sede legal da secção em que se 
encontram colocados e aquele em que 
realizarem a diligência, utilizem veículo 
próprio, desde que para tanto devidamente 
autorizados, sem prejuízo de poderem ser 
usados ou requisitados transportes públicos 
nas condições previstas nos artigos 22.º, 
23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 28.º e 29.º do RAAAP. 

 

7. Síntese das conclusões 

i. A deliberação do Plenário do CSM 
de 03.12.2013 relativa a ajudas de custo 
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pode ser revista em conformidade com a 
nova organização judiciária, no sentido de 
que são devidas ajudas de custo sempre que 
um magistrado se desloque em serviço para 
fora da área do município onde se encontre 
sediada a respectiva secção ou serviço, 
independentemente da distância dessa 
deslocação, atento o disposto no artigo 27.º, 
n.º 1 do EMJ, norma especial relativamente 
à prevista no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-
Lei n.º 106/98, de 24 de Abril, e desde que 
verificados os requisitos do artigo 8.º deste 
diploma. 

ii. Não se prefiguram motivos para 
alteração do deliberado em 03.12.2013 
quanto ao subsídio de transporte. 

iii. A deliberação do Plenário do CSM 
de 27.03.2014 relativa a ajudas de custo a 
abonar aos juízes dos quadros 
complementares pode ser revista em 
conformidade com a nova organização 
judiciária, no sentido de que os Juízes dos 
Quadros Complementares, quando 
destacados para secções sediadas fora da 
área do município correspondente à sede do 
respectivo Tribunal da Relação, se 
consideram deslocados por dias sucessivos e, 
como tal, têm direito, independentemente 
da distância, a ajudas de custo, sem limite 
de tempo.  

iv. As ajudas de custo referidas em 
“iii.” devem ser calculadas nos termos do n.º 
4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 106/98, de 
24 de Abril, desde o início até ao termo do 
destacamento, sem quaisquer hiatos 
temporais. 

v. Não se prefiguram motivos para 
alteração do deliberado em 27.03.2014 
quanto ao subsídio de transporte. 

vi. São devidas ajudas de custo aos 
magistrados colocados em determinada 
secção sempre que esta seja 
temporariamente deslocalizada para fora da 
área do município onde se encontra 
legalmente sediada, independentemente da 
distância dessa deslocação, atento o 
disposto no artigo 27.º, n.º 1 do EMJ, norma 
especial relativamente à prevista no n.º 1 do 
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 

de Abril, e desde que verificados os 
requisitos do artigo 8.º deste diploma. 

vii. As ajudas de custo referidas em 
“vi.” devem ser calculadas por dias 
sucessivos e sem limite de tempo, nos 
termos do n.º 4 do art. 8.º do DL n.º 106/98, 
de 24 de Abril, desde o primeiro dia em que 
o juiz exerce funções na secção 
deslocalizada até que a deslocalização 
termine ou cessem ali as suas funções. 

viii. É devido subsídio de transporte aos 
magistrados que, nas deslocações entre o 
lugar da sede legal da secção em que se 
encontram colocados e aquele em que a 
mesma secção se encontra temporariamente 
instalada, utilizem veículo próprio, desde 
que para tanto devidamente autorizados. 

ix. São devidas ajudas de custo aos 
magistrados colocados em determinada 
secção sempre que se deslocarem para fora 
da área do município onde esta se encontre 
legalmente sediada para realização de 
diligências nos termos do artigo 82.º da 
LOSJ, independentemente da distância dessa 
deslocação, atento o disposto no artigo 27.º, 
n.º 1 do EMJ, norma especial relativamente 
à prevista no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-
Lei n.º 106/98, de 24 de Abril, e desde que 
verificados os requisitos do artigo 8.º deste 
diploma. 

x. As ajudas de custo referidas em 
“ix.” devem ser calculadas nos termos do 
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 
de Abril. 

xi. Para além das ajudas de custo, é 
devido subsídio de transporte aos 
magistrados que, nas deslocações entre o 
lugar da sede legal da secção em que se 
encontram colocados e aquele em que 
realizarem a diligência, utilizem veículo 
próprio, desde que para tanto devidamente 
autorizados, sem prejuízo de poderem ser 
usados ou requisitados transportes públicos 
nas condições previstas nos artigos 22.º, 
23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 28.º e 29.º do RAAAP. 

Lisboa, 23-09-2014. 

Nuno de Lemos Jorge. 
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1. Objecto 

A Senhora Juíza de Direito colocada no 1.º 
Juízo do Tribunal do Trabalho ….., Dr.ª …. 
solicitou ao CSM que lhe fosse atribuído o 
vencimento de exercício perdido em virtude 
de faltas por motivo de doença em 2012 e 
2013, nos termos do artigo 29.º, n.º 2 e n.º 6 
do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março. 

A pretensão foi deferida pelo senhor Vice-
Presidente do CSM relativamente às faltas do 
ano 2012 e indeferida relativamente às faltas 
do ano 2013.  

A senhora juíza pediu a reapreciação da 
decisão, invocando novos factos e 
argumentos. 

Foi determinada pelo senhor Vice-
Presidente do CSM a elaboração de um 
parecer sumário. 

 

1. Factos relevantes 

Do expediente remetido para elaboração 
do parecer e da documentação interna deste 
Conselho, entretanto consultada, resultam os 
seguintes factos relevantes: 

1.1. A senhora Dr.ª …. Morgado é juíza de 
direito. 

1.2. Ingressou na magistratura em 
03.10.199… 

1.3. Tem a classificação de “Bom com 
Distinção”, obtida em 26.02.20... 

1.4. Exerce funções como Juiz 1 da 1.ª 
Secção de Trabalho …., Tribunal Judicial da 
Comarca de ….. 

1.5. Tem registadas faltas, justificadas 
em virtude de doença, entre os dias 
12.09.2012 e 13.09.2013, sem hiatos 
temporais. 

1.6. Nos primeiros 30 dias do ano 2013, 
viu descontado um sexto do seu vencimento 
nos termos do artigo 29.º, n.º 2 do Decreto-Lei 
n.º 100/99, de 31 de Março. 

 

2. Enquadramento jurídico 

O Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, 
aplicável aos magistrados judiciais ex vi artigo 
32.º do seu Estatuto, contém o regime de 
Férias, Faltas e Licenças na Administração 
Pública. Encontra-se actualmente revogado 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho. Todavia, 
aplica-se à situação em análise, em virtude de 
os factos terem ocorrido no período da sua 
vigência. 

Assunto: Parecer – Abono do vencimento de exercício perdido em virtude de 

faltas por doença – aplicação da lei no tempo 

Autoria: Nuno de Lemos Jorge, Juiz de Direito, Adjunto do GAVPM. 

Data: 25-09-2014 
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As consequências das faltas por motivo de 
doença constavam, no essencial, do artigo 29.º 
do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, 
norma que conheceu alterações introduzidas 
pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro.  

Assim, até 31.12.2012, as faltas por 
doença determinavam a perda do vencimento 
de exercício nos primeiros 30 dias de ausência, 
seguidos ou interpolados, em cada ano civil, 
salvo nos casos de internamento hospitalar 
(artigo 29.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 100/99, de 
31 de Março). No entanto, o dirigente máximo 
do serviço podia, a requerimento do 
interessado e tendo em conta a assiduidade e 
o mérito evidenciado no desempenho das 
funções, nomeadamente através da última 
classificação de serviço, autorizar o abono do 
vencimento de exercício perdido (artigo 29.º, 
n.º 6 do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de 
Março). Essa, em suma, a pretensão da 
senhora juíza requerente. 

A partir de 01.01.2013, as faltas por 
motivo de doença determinavam a perda da 
totalidade da remuneração base diária nos 
três primeiros dias e a perda de 10% da 
remuneração base diária entre os 4.º e 30.º 
dias de incapacidade temporária (artigo 29.º, 
n.º 2 do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de 
Março). Por outro lado, deixou de ser possível 
ao dirigente máximo do serviço autorizar o 
abono do vencimento perdido. 

Os regimes não são sobreponíveis nem 
cindíveis. 

À perda do vencimento de exercício está 
ligada a possibilidade pontual – a apreciar 
caso a caso – de autorização da sua reposição. 
Já a perda da remuneração nos termos 
inovatoriamente introduzidos pela Lei n.º 66-
B/2012, de 31 de Dezembro (com entrada em 
vigor em 01.01.2013) não é susceptível de 
reposição. 

Exposta a diferença de regimes, a 
conclusão tirada na primeira decisão 
(indeferimento da pretensão no que respeita 
às faltas de 2013) encontraria imediato apoio 
lógico-formal: o regime vigente em 2013 não 
contemplava a reposição do vencimento de 
exercício. Aliás, a perda de vencimento deixou 
mesmo de ser calculada nesses termos. 

No entanto, os factos novos trazidos pela 
senhora juíza requerente não se afiguram 
inócuos para a apreciação desta questão: foi-
lhe aplicado o regime vigente em 2012 
relativamente a (parte das) faltas de 2013. 

A análise mais detalhada da situação 
permite compreender porquê. 

Há que circunscrever no tempo a 
aplicação do disposto no artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com 
a redacção introduzida pela Lei n.º 66-B/2012, 
de 31 de Dezembro.  

É certo que esta Lei entrou em vigor em 
01.01.2013, mas daí não decorre, 
necessariamente, que se aplique a todas as 
faltas verificadas nesse ano. 

Se o período de faltas da senhora juíza 
requerente se tivesse iniciado em 2013, não 
haveria dúvida na aplicação do regime 
instituído pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 
Dezembro. Mas não é esse o caso, pois as 
faltas iniciaram-se em 12.09.2012, 
prolongando-se sem hiatos temporais até 
13.09.2013. Trata-se de um único período de 
faltas, ainda que abarcando dois anos civis. 

Assim, não basta saber que há “lei nova” 
vigente a partir de 01.01.2013. Há que saber 
se essa lei nova é imediatamente aplicável. 

Nos termos do artigo 12.º do Código Civil, 
a lei só dispõe para o futuro e, quando dispõe 
sobre os efeitos de quaisquer factos, entende-
se, em caso de dúvida, que só visa os factos 
novos.  
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Os “factos novos” não podem deixar de ser 
entendidos no contexto de situações jurídicas 
constituídas ou por constituir. Uma situação 
jurídica “deve considerar-se constituída 
quando se verifica o último elemento – o 
elemento conclusivo – do seu processo de 
formação, quando estão preenchidos todos os 
elementos que integram a hipótese legal e 
assim se desencadeia o evento jurídico 
(estatuição) – a alteração do mundo do direito 
(constituição, modificação ou extinção duma 
relação ou situação jurídica)” (cfr. acórdão do 
TRC de 03.12.2013, proferido no processo n.º 
291/12.C1, na base de dados da DGSI). 

A situação jurídica em causa constitui-se 
com a conjugação dos elementos que 
desencadeiam a aplicação do disposto no 
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de 
Março: a factualidade complexa decorrente 
de uma falta, a sua recondução a um motivo 
de doença e a respectiva justificação. 

Assim, tratando-se de uma só situação 
(contínua) de doença, não parece que se possa 
afirmar a sua constituição a cada novo dia. 
Nada lhe restando, desde o primeiro dia, para 
a produção de efeitos previstos na lei, será 
mais propriamente uma situação já 
constituída mas de efeitos duradouros. É, 
assim, “facto passado” para os efeitos 
previstos no artigo 12.º do Código Civil, razão 
pela qual a DGAJ se terá decidido pela 
aplicação do regime vigente até 31.12.2012, 
interpretação que se entende correcta. 

Em suma, deverá aplicar-se ao caso em 
apreço o regime do artigo 29.º do Decreto-Lei 
n.º 100/99, de 31 de Março na redacção 
anterior às modificações introduzidas pela Lei 
n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro. 

* 

Ainda que assim não se entendesse – ou 
seja, se nos inclinássemos para considerar que 

a solução jurídica correcta para o caso seria a 
aplicação do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 
100/99, de 31 de Março, na redacção 
emergente da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 
Dezembro – as consequências para a situação 
concreta não se alterariam. 

Isto porque – bem ou mal – a DGAJ 
entendeu aplicar o regime vigente em 2012. 
Ora, essa decisão consolidou-se na esfera 
jurídica da senhora juíza requerente, que não 
reagiu a tal entendimento, nem tão pouco a 
entidade que processa os pagamentos o 
revogou. Impõe-se então que sejam extraídas 
as consequências da consolidação do acto 
naqueles termos. E uma dessas consequências 
é, precisamente, a possibilidade de autorizar o 
abono do vencimento de exercício perdido 
que, como se viu já, integra o regime 
concretamente aplicado e está 
incindivelmente ligada àquela perda. Ademais, 
os princípios da boa fé da administração e da 
confiança recomendam idêntica solução, por 
ser a única consequente com a posição 
assumida pelo órgão administrativo decisor. 

* 

Conclui-se, então, que a qualquer das 
luzes se deverá entender que o requerido pela 
senhora juíza deve ser apreciado nos termos 
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 
de Março na redacção anterior às 
modificações introduzidas pela Lei n.º 66-
B/2012, de 31 de Dezembro, relativamente 
aos primeiros 30 dias do ano 2013 (aqueles 
em que verificou a perda do vencimento de 
exercício). 

Tal não implica um deferimento 
automático. O artigo 29.º, n.º 6 do Decreto-Lei 
n.º 100/99, de 31 de Março, na redacção 
aplicável (“O dirigente máximo do serviço 
pode, a requerimento do interessado e tendo 
em conta a assiduidade e o mérito evidenciado 
no desempenho das funções, nomeadamente 
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através da última classificação de serviço, 
autorizar o abono do vencimento de exercício 
perdido nos termos do n.º 2”), é uma norma 
que “prevê a prática de um acto que engloba 
elementos de vinculação e de 
discricionariedade. O decisor tem uma 
margem de liberdade administrativa, podendo 
optar entre a autorização ou a recusa 
(elemento de discricionariedade); mas tem 
obrigatoriamente que atender, para essa 
tomada de decisão, a dois factores de 
ponderação: a assiduidade e o mérito 
(elemento de vinculação)” – acórdão do STA 
de 30.06.2011, proferido no processo n.º 
0811/10, na base de dados da DGSI. 

Por mérito deve entender-se o modo como 
o juiz desempenha as suas funções (a 
capacidade, o modo, a dedicação e o interesse 
com que as realiza) sendo particularmente 
relevante para este efeito a classificação de 
serviço. Por assiduidade deve entender-se a 
frequência e a disponibilidade, a ausência de 
faltas, com que o respectivo funcionário 
comparece e realiza as suas funções – cfr. 
acórdão do TCA Norte de 25.11.2011, 
proferido no processo n.º 02094/04.0BELSB, 
na base de dados da DGSI. 

Caberá, assim, ao senhor Vice-Presidente 
do CSM a apreciação destes factores na 
situação concreta, com base nos elementos 
que tiver disponíveis, sendo certo que o 
deferimento da pretensão deduzida 
relativamente ao ano 2012 recomendará, à 
falta de elementos novos entretanto obtidos e 
perante um quadro jurídico que se viu ser 
igual, uma pronúncia nos mesmos termos. 

* 

3. Conclusões 

3.1. Nos termos da lei vigente até 
31.12.2012, as faltas por doença 
determinavam a perda do vencimento de 

exercício nos primeiros 30 dias de ausência, 
seguidos ou interpolados, em cada ano civil. 
No entanto, o dirigente máximo do serviço 
podia, a requerimento do interessado e 
tendo em conta a assiduidade e o mérito 
evidenciado no desempenho das funções, 
nomeadamente através da última 
classificação de serviço, autorizar o abono 
do vencimento de exercício perdido. 

3.2. Nos termos da lei vigente a partir 
de 01.01.2013, deixou de ser possível ao 
dirigente máximo do serviço autorizar o 
abono do vencimento perdido. 

3.3. A alteração legislativa não é 
aplicável a períodos de faltas por doença 
que, sem quaisquer hiatos temporais, se 
tenham iniciado no domínio da “lei antiga”. 

3.4. A pretensão da senhora juíza 
requerente é viável, no que respeita aos 
primeiros 30 dias do ano 2013, desde que 
sejam valorados favoravelmente os factores 
descritos no n.º 6 do artigo 29.º do Decreto-
Lei n.º 100/99, de 31 de Março, na redacção 
aplicável. 

3.5. Cabe ao Vice-Presidente do CSM a 
apreciação daqueles factores, com base nos 
elementos que tiver disponíveis, sendo certo 
que o deferimento da pretensão deduzida 
relativamente ao ano 2012 recomendará, à 
falta de elementos novos entretanto 
obtidos e perante um quadro jurídico igual, 
uma pronúncia nos mesmos termos. 

 

 

Lisboa, 23-09-2014. 

Nuno de Lemos Jorge. 

Juiz de Direito/Adjunto do Gabinete de Apoio 
ao Vice-Presidente e aos Membros do CSM 
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1. Objecto 

Por despacho datado de 25 de novembro 
de 2014, do Exmo. Senhor Vice-Presidente do 
Conselho Superior da Magistratura, foi 
determinada a emissão de parecer por parte 
dos Exmos. Vogais a tempo integral - com a 
colaboração dos Adjuntos do Gabinete de 
Apoio - com vista à apreciação da questão da 
competência actual, no âmbito da vigente Lei 
de Organização do Sistema Judiciário (LOSJ), 
para a emissão de provimentos subscritos 
pelos Exmos. Juízes de cada secção - dando 
corpo a instruções, orientações e medidas de 
gestão processual - sem intervenção do 
respectivo Juiz Presidente de Comarca. 

Em 02 de dezembro de 2014 teve lugar 
reunião preparatória para discussão dos 
termos de elaboração do presente. 

 

2. Estrutura do parecer 

Ponderadas as múltiplas perspectivas 
pelas quais a questão objecto do presente 
Parecer pode ser enquadrada, foi 
consensualizado pelos emitentes do presente, 
que a apreciação da mesma determinava a 
consideração das seguintes sub-temáticas, a 
serem objecto de tratamento em pontos 
autónomos: 

- Os tribunais, os juízes e a actual 
organização do Judiciário; 

- Competências administrativas dos juízes 
em matéria de gestão processual; 

- Competências do Juiz Presidente de 
Comarca (JPC); 

- Conceito de “provimento de serviço”; sua 
natureza jurídica. 

- Distinção entre o «provimento de 
serviço» e outras figuras afins de organização 
de serviço. As ordens de serviço; 

- Articulação das competências do JPC em 
matéria de gestão processual com as 
competências dos juízes nesta matéria; e 

- Procedimentos a observar na preparação 
e na emissão de provimentos e de ordens de 
serviço; Possibilidade de ordens de serviço 
conjuntas com o Ministério Público em sede 
de gestão processual; Especificidades exigidas 
por determinadas jurisdições; Papel do CSM 
neste processo. 

 

3. Os tribunais, os juízes e a actual 
organização do Judiciário 

Do texto constitucional resulta que os 
tribunais são os órgãos de soberania com 
competência para administrar a justiça em 
nome do povo (cfr. artigo 202.º, n.º 1) e que os 
mesmos são independentes e apenas estão 
sujeitos à lei (cfr. artigo 203.º). 

Assunto: Parecer – Competência para a emissão de provimentos por Juiz, 

corporizando instruções, orientações e medidas de gestão processual no âmbito 

da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto (LOSJ) e a intervenção do Juiz Presidente de 

Comarca. 

Autoria: Vogais Juízes do Conselho Superior da Magistratura e Adjuntos do 

Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente e aos Membros do CSM 

Data: 03-12-2014 
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A independência dos juízes na sua 
dimensão pessoal convoca o princípio de que 
o juiz, no exercício da sua função, está apenas 
sujeito à Constituição e à Lei.  

Tal impõe a independência relativamente 
a órgãos ou entidades estranhas ao poder 
judicial (independência externa) e a órgãos ou 
entidades do poder judicial (independência 
interna). 

Não obstante, «os tribunais são 
organizações complexas, estratificadas e 
integradas por estruturas profissionais 
distintamente organizadas e independentes, 
caso das magistraturas, ou tendencialmente 
autónomas, caso dos funcionários, cada uma 
delas com o seu Conselho, intervindo ainda aí 
os outros profissionais do foro, como os 
advogados e solicitadores, integrados nas suas 
instituições profissionais, como são, 
respectivamente, a sua Ordem ou Câmara»1. 

Mas, a independência dos tribunais e dos 
juízes compreende também um Poder Judicial, 
independente e autónomo, governado com 
representantes próprios, «pois é pelo 
autogoverno que se livra de ingerências 
exteriores e estranhas»2. 

«O valor da independência, como valor 
fundamental, mas também como meio ou 
instrumento de outros valores, está, (…) 
inscrito nos fundamentos da democracia e do 
Estado de Direito. 

                                                             
1 Cfr. Guilherme da Fonseca, “Os juízes e as restrições 

de direitos fundamentais (A propósito de uma 
candidatura às eleições autárquicas)”, in Boletim 
Informação & Debate, V.ª Série, n.º 1, Julho 2006, ASJP, 
p. 95. Como também refere o autor, não obstante os 
tribunais integrarem o poder judicial, que se quer 
separado, mas interdependente dos demais poderes, o 
poder executivo, através do Ministério da Justiça, 
continua a intervir nos desígnios estruturais deste 
órgão de soberania, «seja mediante o recrutamento dos 
seus magistrados e funcionários, através, 
respectivamente, do CEJ e de uma das suas Direcções 
Gerais, seja emitindo circulares dirigidas ao 
funcionamento…dos tribunais, que, de forma jocosa, 
mas acertadamente crítica, ás vezes apelida-se de 

Como valor supra-constitucional, tem de 
ser concretizado pelas constituições e através 
da criação de meios institucionais de 
efectivação e de garantia. 

No essencial, pelas garantias estatutárias 
materiais e pessoais, no regime disciplinar, na 
adequada compreensão dos meios de 
accountability – prestação de contas pelo 
funcionamento geral através dos seus órgãos 
de ordenação e gestão, e não pela 
responsabilização concretizada e individual 
pela decisão»3. 

No exercício da sua actividade os juízes, 
titulares do órgão de soberania Tribunais, 
dispõem de todos os meios estaduais 
necessários à prossecução da função 
jurisdicional (cfr. artigos 202.º, n.º 3 e 205.º, 
n.º 2 da Constituição). 

«O primeiro nível de meios administrativos 
ao dispor dos juízes é constituído pelas 
Secretarias Judiciais e pelo seu corpo de 
funcionários administrativos, cuja função é, 
precisamente, assegurar o funcionamento 
administrativo dos tribunais judiciais, 
conforme decorre dos arts. 119 da Lei de 
Organização e Funcionamento dos Tribunais 
Judiciais, aprovada pela Lei n.º 3/99, de 13.01, 
6.º/1 e 3 do Estatuto dos Funcionários de 
Justiça, aprovado pelo DL n.º 343/99, de 26.08, 
e 17.º/2, e) e f), do Regulamento da Lei de 
Organização e Funcionamento dos Tribunais 

“Direito Circular”, ou então estabelecendo as dotações 
financeiras de cada uma dessas instituições, 
aprisionando ou estendendo a prática judiciária de 
acordo com os seus interesses, sem que se possa falar 
de uma clara interferência política, mediante ordens ou 
indicações expressas». 

2 Cfr. António Pires Henriques da Graça; 
“Independência dos Juízes: Necessidade 
imprescindível”, in Boletim Informação & Debate, IV.ª 
Série, n.º 7, Janeiro 2006, ASJP, P. 138. 

3 Cfr. António Henriques Gaspar; “A independência 
judicial: Um valor supraconstitucional”, in Boletim 
Informação & Debate, VI.ª Série, n.º 3, Março 2010, 
ASJP, p. 31. 
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Judiciais, aprovado pelo DL n.º 186-A/99, de 
31.05. 

Na gestão destes meios, o juiz não pratica 
actos de carácter jurisdicional, mas actos 
meramente instrumentais deles, actuando 
num plano administrativo (e não jurisdicional) 
– e, como tal, a sua actividade encontra-se 
submetida ao que dispõe o Código do 
Procedimento Administrativo (art. 2.º/1, 2.ª 
parte, deste diploma). 

O juiz, como titular do órgão de soberania 
em causa, em cumprimento das prescrições 
constitucionais, tem o poder funcional de 
direcção dos funcionários de justiça que 
exercem funções no tribunal de que é titular, 
poder esse que, sendo inerente ao desempenho 
de funções de chefia, não carece de 
consagração legal expressa. 

O poder de direcção consiste, para além do 
mais, na faculdade de o juiz dar instruções em 
matéria de serviço a quem está na sua 
dependência funcional. Essas instruções 
traduzem-se em comandos gerais e 
abstractos, através dos quais o titular do poder 
de direcção determina aos seus dependentes a 
adopção, para o futuro, de certas condutas 
sempre que se verifiquem as situações 
previstas. 

A manifestação do poder de direcção 
esgota-se na própria relação de direcção, não 
produzindo efeitos jurídicos externos. Embora 
as instruções tenham natureza próxima da 
normativa, são elas meros preceitos de índole 

                                                             
4 Cfr. Proposta de Deliberação do CSM, apresentada 

pelo Exmo. Vogal, Dr. Gonçalo Oliveira Magalhães, em 
28-04-2014 (L.º 05, n.º 45/DI). 

5 Cfr Parágrafo 2.º do preâmbulo do D.L. n.º 49/2014, 
de 27 de março. 

6 «Naturalmente, como tudo na vida, o novo figurino 
vai dar lugar a experiências positivas e negativas. O 
“aprender fazendo” dará as notas das adaptações que 
se mostrarem necessárias (…). A angústia dos riscos e 
da mudança não pode ser evitada, mas servirá a 
inteligência que corrige os passos em falso» (assim, Luís 

administrativa interna, não sendo invocáveis 
ou oponíveis aos particulares»4. 

A LOSJ, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 
26 de agosto - com o seu regulamento e 
demais legislação complementar - procede a 
uma nova organização judiciária. 

«A reorganização aprovada pela referida 
Lei dá corpo aos objectivos estratégicos 
fixados, nesta matéria, assente em três pilares 
fundamentais (i) o alargamento da base 
territorial das circunscrições judiciais, que 
passa a coincidir, em regra, com as 
centralidades sociais, (ii) a instalação de 
jurisdições especializadas a nível nacional e 
(iii) a implementação de um novo modelo de 
gestão das comarcas»5. 

As linhas em que se vem dando 
consistência à nova organização do Judiciário 
determinam para o Juiz, quer ao nível dos seus 
métodos de trabalho, quer da sua interacção 
com os demais sujeitos e intervenientes da 
reforma judiciária, em particular com os novos 
órgãos de gestão, a necessidade de abandono 
de práticas administrativas individualistas e a 
compreensão da sua integração, participante, 
mas também, participativa, na conformação 
concreta do novo modelo. 

Nessa medida, o novo modelo determina 
para os juízes em geral e, em particular, para 
os novos órgãos de gestão de cada comarca e 
também para o CSM, uma responsabilidade 
acrescida6. 

Com efeito, para o Juiz, se a sua tarefa é – 
quase sempre - «atomística7 e solitária quando 

Azevedo Mendes; “Uma linha de vida: organização 
judiciária e gestão processual nos tribunais judiciais”, 
in Julgar, n.º 10, 2010, pp. 117 e 122. 

7 «Se a função jurisdicional se caracteriza, na sua 
realização, pela sua atomização e singularidade, a 
verdade é que a mesma justiça só se pode concretizar 
devidamente “através de uma organização”» (assim, 
Nuno Coelho; “A reorganização judiciária e as 
profissões da justiça”, in Julgar, n.º 13, 2011, p. 33). 
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é convocado o momento final da decisão 
jurisdicional, no percurso que o antecede 
erigem-se com parâmetros de actuação os 
valores da eficácia e da qualidade. Ora, tudo 
isto exige uma inteligência organizativa o que 
pressupõe uma dimensão colectiva, 
coordenada a vários níveis89». 

 

4. Competências administrativas dos 
juízes em matéria de gestão processual 

Para além da prática dos actos processuais 
– de matriz jurisdicional - inerentes à 
«parcela» deste poder que lhe cabe exercer, de 
acordo com a competência funcional que lhe 
assiste, nos termos previstos na Constituição 
e na lei, o magistrado judicial deverá, 
igualmente, proceder à organização do seu 
trabalho, a qual implicará a adoção de 
métodos e práticas de trabalho, de natureza 
eminentemente administrativa, de harmonia 

                                                             
8 Assim, José Igreja Matos; “A gestão processual: Um 

radical regresso às origens”, in Julgar, n.º 10, 2010, p. 
136. 

9 Como ilustrativamente refere Ana de Azeredo 
Coelho (“O papel dos Presidentes dos Tribunais”, Abril 
2012, p. 11, em  
https://www.csm.org.pt/ficheiros/eventos/8encontrocs
m_anaisabelazeredo2.pdf): «Cumpre aos juízes 
desenvolver a opção do legislador penetrando a 
organização em que exercem a função constitucional 
de administrar a justiça das qualidades que lhes são 
próprias - independência e imparcialidade – de modo 
que todo o sistema delas seja imbuído, espelhando-as 
no seu funcionamento global, e não apenas nas 
decisões concretas de cada caso». 

10 Este sentido dos tribunais convoca o 
entendimento dos mesmos como «unidades 
organizativas», as quais podem ser descritas como «um 
conjunto estruturado de funções, com objectivos 
comuns e formas estandardizadas de agir para 
alcançar esses objectivos» (assim, Hector Fix-Ferro; 
Courts, Justice and Efficiency, Hart Publishing, 2003, p. 
140). 

11 Cfr. artigo 6.º, n.º 3, do Estatuto dos Funcionários 
de Justiça, aprovado pelo D.L. n.º 343/99, de 26 de 
agosto e alterado pelo D.L. n.º 175/2000, de 09 de 
agosto, pelo D.L. n.º 96/2002, de 12 de abril, pelo D.L. 
n.º 169/2003, de 01 de agosto e pela Lei n.º 42/2005, 
de 29 de agosto. 

com a secção de processos com quem trabalha 
e no Tribunal em que se acha inserido10. 

Não por acaso, nesta linha, a lei 
estabelece que, no âmbito da relação entre os 
funcionários de justiça e o respectivo 
magistrado, aqueles, «no exercício das funções 
através das quais asseguram o expediente, 
autuação e regular tramitação dos processos, 
dependem funcionalmente do magistrado 
competente»11. 

Em termos gerais, «o poder de direcção (…) 
integra, entre outras, a faculdade de emanar 
circulares interpretativas, ou seja, instruções 
gerais, vinculativas, dirigidas aos órgãos, 
funcionários ou agentes subalternos, acerca 
do sentido em que devem - mediante 
interpretação ou integração - entender as 
normas ou princípios jurídicos que, no âmbito 
do exercício das suas funções, lhes caiba 
aplicar»1213. 

12 Assim, o Parecer do Conselho Consultivo da PGR 
de 28-05-1998 (Nº Convencional PGRP00000866, 
Parecer P000621996, Relator LUIS DA SILVEIRA, 
consultado em http://www.dgsi.pt, publicado no D.R., 
2.ª, de 24-10-98, n.º 246, p. 14960 e ss.). 

13 No referido Parecer do Conselho Consultivo 
discorreu-se, a respeito desta temática, 
nomeadamente, nos seguintes termos: «Já Marcello 
Caetano ("Manual de Direito Administrativo", 10ª ed., 
5ª Reimp., Coimbra 1991, T.I, págs. 245-246) ensinava 
que: "O poder de direcção é a competência (…) de dar 
ordens e de expender instruções para impor aos seus 
subordinados a prática dos actos necessários ao bom 
funcionamento do serviço ou à mais conveniente 
interpretação da lei. 

Ordem é a imposição ao agente de uma acção ou 
abstenção concreta, em objecto de serviço. Pode ser 
verbal ou escrita. Se a ordem envolve directrizes de 
acção futura para casos que venham a produzir-se, 
toma a forma de instruções; e se é transmitida por 
escrito a todos os subalternos, por igual, é uma circular. 
As ordens de serviço, instruções ou circulares 
distinguem-se dos regulamentos por serem da 
competência de qualquer superior e terem eficácia 
meramente interna." 

Esta perspectiva tem vindo a ser, no essencial, 
corroborada pela posterior doutrina portuguesa - 
conquanto com uma que outra modelação (…)». 
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No âmbito da «dependência funcional» - a 
aludida relação entre o magistrado judicial 
competente e os respectivos funcionários de 
justiça - compreende-se a faculdade de 
emissão de instruções de serviço, a qual pode 
assumir a forma de provimento ou de ordens 
de serviço, estabelecendo procedimentos e 
práticas tendentes a uniformizar a gestão 
processual e a libertar os juízes de tarefas 
burocráticas que possam ser realizadas pela 
secção. 

Esta prática tem sido seguida nos 
tribunais, não obstante as várias reformas que 
a Organização Judiciária tem sofrido e tem 
mantido apoio legal nas atribuições 
conferidas aos juízes (e aos “juízes 
presidentes”). 

Assim, o artigo 55.º da Lei n.º 82/77, de 6 
de dezembro mencionava, entre as 
competências administrativas a cargo do juiz, 
as de superintender nos serviços da secretaria, 
dar posse aos funcionários do respectivo 
tribunal, das posse aos juízes de paz da área 
da comarca e exercer as demais atribuições 
conferidas por lei. 

Na mesma linha, o n.º 1 do artigo 86.º da 
Lei n.º 38/87, de 23 de dezembro conferia ao 
«presidente do tribunal» competência 
administrativa para «a) Dar posse ao secretário 
judicial; b) Exercer a acção disciplinar sobre os 
funcionários de justiça relativamente às penas 
de gravidade inferior à de multa; c) Elaborar 
anualmente um relatório sobre o estado dos 
serviços; d) Exercer as demais atribuições 
conferidas por lei». 

Por seu turno, na Lei n.º 3/99, de 13 de 
janeiro, o artigo 74.º (“Presidência do tribunal 
para efeitos administrativos”) conferia ao juiz 
de direito respectivo a presidência do tribunal 
para efeitos administrativos, cargo que 
caberia – nos tribunais com mais de um juiz – 
a cada juiz titular, por períodos bianuais e, no 
caso de no mesmo edifício estarem instalados 
vários tribunais, a presidência incumbiria ao 
mais antigo dos respectivos presidentes. No 

artigo 75.º da mesma lei enunciava-se que a 
competência administrativa presidente do 
tribunal envolvia os seguintes actos: «a) 
Orientar superiormente os serviços das 
secretarias judiciais; b) Dar posse ao secretário 
judicial; c) Exercer a acção disciplinar sobre os 
funcionários de justiça relativamente às penas 
de gravidade inferior à de multa; d) Elaborar 
anualmente um relatório sobre o estado dos 
serviços; e) Exercer as demais atribuições 
conferidas por lei». 

Noutro modelo, o artigo 88.º, n.º 6 da Lei 
n.º 52/2008, de 28 de agosto conferia diversas 
competências administrativas ao juiz 
presidente, em moldes muito semelhantes aos 
termos do vigente artigo 94.º, n.º 6 da Lei n.º 
62/2013, de 26 de agosto. 

Conclui-se, pois, que o juiz de cada secção 
poderá efectuar determinações às unidades 
orgânicas com que trabalha, com vista a 
racionalizar e uniformizar determinadas 
práticas com reflexos em matéria 
jurisdicional, na estrita observância do 
ordenamento jurídico vigente e constituindo 
elemento activo na definição organizativa da 
gestão dos próprios tribunais. 

Importa salientar que, isso mesmo 
ressalta, de algum modo, do texto da LOSJ, 
embora esta faça apelo à consideração de 
disposições de «específica» legislação. 

De facto, da conjugação da al. d) do n.º 4 
do artigo 94.º da LOSJ, com o seu n.º 5 resulta 
que, para além da competência própria do Juiz 
Presidente de Comarca, na promoção da 
aplicação de medidas de simplificação e 
agilização processual, não prejudica «o 
disposto em legislação específica quanto à 
adoção de mecanismos de agilização 
processual pelo presidente do Tribunal ou pelo 
juiz». 

Não obstante esta delimitação, não parece 
que haja, em termos liminares, prejuízo ou 
impedimento na intervenção «gestionária» do 
próprio juiz da secção, fornecendo à estrutura 
organizacional com quem directamente 
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interage, os procedimentos que, em seu 
entender, melhor satisfazem as finalidades do 
“tribunal-organização” em que se acha 
inserido. 

Por exemplo, ao nível da temática 
inspectiva, estabelece o artigo 1.º do 
Regulamento das Inspecções Judiciais14 que: 

«1 - As inspecções do Conselho Superior da 
Magistratura destinam-se a facultar-lhe 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. 

2 - Os serviços de inspecção não podem 
interferir com a independência dos juízes, 
nomeadamente pronunciando-se quanto ao 
mérito substancial das decisões judiciais, mas 
devem averiguar da necessidade de 
implementação de medidas que conduzam a 
uma melhoria dos serviços e 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 processuais e 
administrativas mais correctas, actualizadas 
ou convenientes à obtenção de uma mais 
célere administração da justiça».  

                                                             
14 Cfr. texto disponível em 

https://www.csm.org.pt/ficheiros/legislacao/regulame
nto-inspeccoesjudiciais.pdf.  

15 Desta necessidade dava conta já, em Abril de 
2008, o Observatório Permanente da Justiça 
Portuguesa (Para um Novo Judiciário: qualidade e 
eficiência na gestão dos processos cíveis, OPJ, Coimbra, 
p. 149 e ss.): «Parece consensual que a adopção de 
mecanismos de gestão processual exige, por parte do 
juiz, uma maior capacidade de controlo e de 
programação dos actos que, num determinado período 
de tempo (por exemplo, uma semana), tem que praticar. 
A questão que se coloca é de como fazê-lo. Que 

Ora, tal como as inspecções a que são sujeitos, 
também os juízes, cada um de per si, deverão 
aquilatar da necessidade de implementação 
de medidas de gestão que conduzam a uma 
melhoria do seu trabalho, ponderando, 
designadamente, a correcção dos 
procedimentos e práticas de trabalho 
quotidiano, cultivando a qualidade e 
eficiência das suas funções e do tribunal onde 
se encontra a desempenhá-las. 

Na realidade, independentemente do 
suporte e da forma concreta – por provimento 
ou não – pela qual ocorra, mantém-se a 
necessidade15 de o juiz implementar, promover 
ou continuar relativamente às secretarias 
judiciais – ao nível do núcleo de secretaria, 
com que directamente trabalha - boas 
práticas de trabalho e a adoção de rotinas que 
permitam aos serviços administrativos 
tramitar com correcção e eficácia os 
processos a seu cargo e cumprir de forma 
célere e adequada todos os actos, processuais 
e de outra natureza, a seu cargo.  

E, tanto assim é que, a correspondente 
actuação do magistrado judicial deve ser tida 
em conta na avaliação inspectiva a que seja 
submetido. 

Com efeito, o vigente Regulamento das 
Inspecções Judiciais estabelece, no seu artigo 
17.º, n.º 2, que nas inspecções, «os juízes 
inspeccionados podem dar ao inspector 
conhecimento de determinados actos, 
diligências, provimentos, ordens ou 
determinações processuais ou administrativas 

medidas e mecanismos legais ou outros é necessário 
introduzir para essa mudança? 

A primeira questão é a de saber qual o grau de 
intervenção do juiz nesta matéria que o quadro legal 
permite. Como se verá de seguida, pudemos constatar 
“leituras” muito divergentes. 

Para alguns, considerando, quer o actual 
ordenamento jurídico, quer a prática, o magistrado 
pode já “dar instruções” à secção no sentido de 
proceder a uma triagem dos processos segundo o tipo 
de despacho que solicitam (…)». 
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por forma a habilitá-lo a uma melhor 
apreciação do serviço e do magistrado».   

«Enquanto titular do órgão de soberania 
que é o Tribunal no qual o Juiz está colocado, a 
este incumbe zelar pela boa administração da 
Justiça. E, para fazê-lo, terá o Juiz que usar dos 
meios ao seu dispor, sempre tendo em vista o 
melhor desempenho do Tribunal. Por isso, o 
recurso ao provimento como meio de dar 
ordens genéricas aos Srs. Funcionários que o 
coadjuvam no exercício das suas funções 
soberanas é um meio legítimo de 
administração»16. 

 

5. Competências do Juiz Presidente de 
Comarca (JPC) 

Nos termos do disposto no artigo 92.º da 
LOSJ em cada tribunal das actuais comarcas 
existe um presidente. 

O Juiz Presidente de Comarca (JPC) deverá 
obter formação específica, com vista a estar 
dotado de ferramentas de preparação para os 
assuntos, de diversa natureza, em que a sua 
actuação é exigida, de acordo com as 
competências legais que lhe estão conferidas17. 

As competências de cada Juiz Presidente 
de Comarca são as enunciadas no artigo 94.º 
da LOSJ, sendo de diversa índole, de acordo 
com o próprio texto legislativo: De 
representação e direcção, de gestão 
processual, administrativas e funcionais.  

As competências de representação e 
direcção do Juiz Presidente são as seguintes: 

a) Representar e dirigir o tribunal;  

                                                             
16 Assim, o Acórdão do STJ de 05-06-2012, proc.º n.º 

114/11.1YFLSB, relator OLIVEIRA VASCONCELOS, 
disponível em http://www.dgsi.pt.  

17 As áreas de competências formativas do JPC 
envolvem, designadamente, as de organização e 
actividade administrativa, organização do sistema 
judicial e administração do tribunal, gestão do tribunal 
e gestão processual, simplificação e agilização 

b) Acompanhar a realização dos objetivos 
fixados para os serviços judiciais do tribunal;  

c) Promover a realização de reuniões de 
planeamento e de avaliação dos resultados 
dos serviços judiciais da comarca;  

d) Adotar ou propor às entidades 
competentes medidas, nomeadamente, de 
desburocratização, simplificação de 
procedimentos, utilização das tecnologias de 
informação e transparência do sistema de 
justiça;  

e) Pronunciar-se, sempre que seja 
ponderada a realização de sindicâncias à 
comarca pelo Conselho Superior da 
Magistratura;  

f) Pronunciar-se, sempre que seja 
ponderada pelo Conselho dos Oficiais de 
Justiça a realização de sindicâncias 
relativamente aos serviços judiciais e à 
secretaria;  

g) Elaborar um relatório semestral sobre o 
estado dos serviços e a qualidade da resposta 
(cfr. artigo 94.º, n.º 2 da LOSJ).  

As competências funcionais do Juiz 
Presidente são as seguintes: 

a) Dar posse aos juízes e ao administrador 
judiciário;  

b) Elaborar os mapas de turnos e de férias 
dos juízes e submetê-los a aprovação do 
Conselho Superior da Magistratura;  

c) Exercer a ação disciplinar sobre os 
oficiais de justiça, relativamente a pena de 
gravidade inferior à de multa, e, nos restantes 
casos, ordenar a instauração de processo 

processuais, avaliação e planeamento, gestão de 
recursos humanos e liderança, gestão de recursos 
orçamentais, materiais e tecnológicos, informação e 
conhecimento e qualidade, inovação e modernização 
(cfr. artigo 13.º do D.L. n.º 49/2014, de 27 de março). 
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disciplinar, com exceção daqueles a que se 
reporta a alínea k) do n.º 1 do artigo 101.º;  

d) Nomear um juiz substituto, em caso de 
impedimento do titular ou do substituto 
designado, de acordo com orientações 
genéricas do Conselho Superior da 
Magistratura;  

e) Assegurar a frequência equilibrada de 
ações de formação pelos juízes do tribunal, em 
articulação com o Conselho Superior da 
Magistratura;  

f) Participar no processo de avaliação dos 
oficiais de justiça, nos termos da legislação 
específica aplicável, com exceção daqueles a 
que se reporta a alínea l) do n.º 1 do artigo 
101.º (cfr. artigo 94.º, n.º 3 da LOSJ).  

As competências de gestão processual do 
Juiz Presidente de Comarca - que exerce com 
observância do disposto nos artigos 90.º e 91.º 
da LOSJ - são as seguintes: 

a) Implementar métodos de trabalho e 
objetivos mensuráveis para cada unidade 
orgânica, sem prejuízo das competências e 
atribuições que, nessa matéria, prossegue o 
Conselho Superior da Magistratura, 
designadamente na fixação dos indicadores 
do volume processual adequado;  

b) Acompanhar e avaliar a atividade do 
tribunal, nomeadamente a qualidade do 
serviço de justiça prestado aos cidadãos, 
tomando por referência as reclamações ou as 
respostas a questionários de satisfação;  

c) Acompanhar o movimento processual 
do tribunal, identificando, designadamente, os 
processos que estão pendentes por tempo 
considerado excessivo ou que não são 
resolvidos em prazo considerado razoável, 
informando o Conselho Superior da 
Magistratura e promovendo as medidas que se 
justifiquem;  

d) Promover a aplicação de medidas de 
simplificação e agilização processuais;  

e) Propor ao Conselho Superior da 
Magistratura a criação e extinção de outros 
graus de especialização nas unidades de 
processos, designadamente para as pequenas 
causas;  

f) Propor ao Conselho Superior da 
Magistratura a reafetação de juízes, 
respeitado o princípio da especialização dos 
magistrados, a outra secção da mesma 
comarca ou a afetação de processos, para 
tramitação e decisão, a outro juiz que não o 
seu titular, tendo em vista o equilíbrio da 
carga processual e a eficiência dos serviços;  

g) Propor ao Conselho Superior da 
Magistratura o exercício de funções de juízes 
em mais de uma secção da mesma comarca, 
respeitado o princípio da especialização dos 
magistrados, ponderadas as necessidades do 
serviço e o volume processual existente;  

h) Solicitar o suprimento de necessidades 
de resposta adicional, nomeadamente através 
do recurso aos quadros complementares de 
juízes.  

A competência prevista no número 
anterior quanto às matérias referidas na 
alínea d) não prejudica o disposto em 
legislação específica quanto à adoção de 
mecanismos de agilização processual pelo 
presidente do tribunal ou pelo juiz (cfr. artigo 
94.º, n.ºs. 4 e 5 da LOSJ).  

As competências administrativas do Juiz 
Presidente são as seguintes: 

a) Elaborar os planos anuais e plurianuais 
de atividades e relatórios de atividades;  

b) Elaborar os regulamentos internos dos 
serviços judiciais da comarca, ouvido o 
magistrado do Ministério Público coordenador 
e o administrador judiciário;  

c) Participar na conceção e execução das 
medidas de organização e modernização dos 
tribunais;  
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d) Planear, no âmbito da magistratura 
judicial, as necessidades de recursos humanos 
(cfr. artigo 94.º, n.º 6 da LOSJ). 

Actos administrativos do Juiz Presidente 
serão – em conformidade com o prescrito, em 
geral, na legislação administrativa – desde 
logo, «as decisões…que ao abrigo de normas de 
direito público visem produzir efeitos jurídicos 
numa situação individual e concreta»1819. 

Caberão na actuação administrativa do 
juiz presidente de comarca, os actos de efeitos 
externos20, não opinativos, os actos destacáveis 
de uma decisão final, os actos declarativos 
com efeitos constitutivos, entre outros. 

Obviamente que, ponderando a esfera de 
actuação do juiz presidente, configuram-se 
diversas hipóteses de decisões tomadas 

                                                             
18 Assim, o artigo 120.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 
19 «”Decisão” está aí no sentido de determinação 

sobre ou de resolução de um assunto, de uma situação 
concreta jurídico-administrativa: praticar um acto em 
inteira subordinação a um comando vinculado envolve 
decisão, tanto quanto a envolve a opção discricionária; 
os actos declarativos e os actos interpretativos também 
envolvem (em muitos dos aspectos e casos que neles se 
fala) decisão ou estatuição» (assim, Esteves de Oliveira, 
Costa Gonçalves e Pacheco de Amorim; Código do 
Procedimento Administrativo, Comentado, 2.ª Ed., 
Almedina, p. 550) As notas da decisão assentam, na 
realidade, numa definição unilateral, autoritária e 
inovadora do acto administrativo. 

20 Estes actos do JPC são impugnáveis; já assim não 
sucederá com actos de conteúdo meramente 
ordenador – ou para fazer apelo a um conhecido 
instituto legal, que não sejam “actos de mero 
expediente” - ou de efeitos jurídicos meramente 
internos. 

21 Ou seja: «mesmo que a decisão se reflicta 
juridicamente apenas no ordenamento jurídico próprio 
dessa relação especial – como acontece, por exemplo, 
com uma repreensão imposta a uma concessionária 
com o concedente, ou pelo Reitor a um estudante – e 
não no ordenamento jurídico geral (ou nos diversos 
ordenamentos mais gerais do que esse) ela é, à mesma, 
uma decisão com efeito jurídico externo, um acto 
administrativo» (assim, Esteves de Oliveira, Costa 
Gonçalves e Pacheco de Amorim; Código do 

apenas no âmbito do ordenamento jurídico 
próprio da relação especial21 que mantém, 
desde logo, com os demais juízes de uma 
comarca, mas que, comportem, elas mesmas, 
decisões com efeitos jurídicos externos. 

Nos termos do artigo 94.º, n.º 7 da LOSJ, o 
presidente do tribunal exerce ainda as 
competências que lhe forem delegadas pelo 
Conselho Superior da Magistratura. 

Por sua vez, nos termos do disposto no 
artigo 98.º da LOSJ «cabe recurso para o 
Conselho Superior da Magistratura, a interpor 
no prazo de 20 dias úteis, dos atos 
administrativos praticados pelo presidente do 
tribunal». 

Resulta do exposto que a actual LOSJ - na 
linha preconizada na Lei n.º 52/200822 - 

Procedimento Administrativo, Comentado, 2.ª Ed., 
Almedina, p. 562). 

22 No âmbito das comarcas-piloto, como dá nota Ana 
de Azeredo Coelho (“O papel dos Presidentes dos 
Tribunais”, Abril 2012, pp. 20-21), foram 
implementadas diversas medidas de agilização 
processual e de organização e modernização dos 
tribunais, envolvendo práticas de elaboração de 
provimentos de serviço: «Tem sido promovida uma 
cultura de abertura a propostas de boas práticas com 
divulgação por todas as secções, quer através do 
administrador judiciário quer dos secretários de justiça, 
no que respeita à utilização dos equipamentos e das 
tecnologias de informação, mas também de formação 
quanto a matérias que se sentem mais carecidas de 
intervenção, o que tem tido a colaboração de juízes e 
funcionários mais experientes. 

Têm sido elaborados textos pelos juízes e pelas 
secções explicitando medidas que entendem relevantes 
para a facilitação do trabalho das secretarias (por 
exemplo: no Juízo de Comércio quanto a tempos dos 
processos e a procedimentos administrativos; no Juízo 
de Pequena Instância Criminal de Sintra quanto à 
relação com o registo criminal e à agilização da 
distribuição dos sumários vindos do MºPº, no Juízo de 
Tribunal da Comarca da Grande Lisboa-Noroeste 
Pequena Instância Criminal da Amadora para 
orientação do trabalho da secção em circunstâncias 
específicas, no Juízo de Pequena e Média Instância 
Criminal de Mafra no mesmo sentido e para orientação 
dos procedimentos de notificação das autoridades 
policiais, no Juízo de Execução em reuniões com os 
agentes de execução e prolação de provimentos) (…)». 
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mantendo a possibilidade de adopção de 
mecanismos de agilização processual pelos 
juízes, atribui, em particular, ao Juiz 
Presidente de Comarca os poderes de 
implementar métodos de trabalho para cada 
unidade orgânica e de promover a aplicação 
de medidas de simplificação e de agilização 
processual. 

 

6. Conceito de “provimento de serviço”; 
sua natureza jurídica 

Antes de se prosseguir na análise convém, 
para debelar quaisquer subsistentes 
equívocos, precisar o conceito de «provimento 
de serviço». 

Em termos gerais, o termo «provimento» 
significa «1. acto ou efeito de prover. 
2.promoção ou nomeação de um funcionário. 
3.preenchimento de lugar público. 4. 
provisão»23, sendo que, o verbo «prover» tem 
como significados o de abastecer, fornecer, 
munir, dotar ou nomear. 

Numa primeira aproximação, o conceito 
«provimento de serviço» corresponderá, pois, 
ao da tomada de uma providência destinada a 
dotar ou fornecer um determinado conteúdo 
ao serviço. 

Não se divisa na LOSJ, nem no ROFTJ, ou 
em qualquer outra complementar legislação 
alguma definição sobre o que se deva 
entender por “provimento de serviço”. 

Contudo, na prática judiciária e 
especificamente no seio da magistratura, 
pode dizer-se, sem exagero, que não há quem 
não entenda o aludido conceito, como 
instrumento de definição uniforme de uma 
prática reiterada a estabelecer e a observar 

                                                             
23 Cfr. Dicionário online Priberam, no termo 

«provimento», consultado em 
http://www.priberam.pt/dlpo/provimento.  

24 Assim, Paulo Duarte Teixeira; “Instrumentos de 
racionalização do trabalho dos juízes”, in Reforma da 
Organização Judiciária – Instrumentos de 

pela secção de processos, aliás, inserida no 
âmbito da necessária articulação de métodos 
de trabalho entre o magistrado e a secretaria 
que funcionalmente o assiste. 

Na realidade, «uma das formas de 
coordenação entre o trabalho da secretaria e o 
respectivo magistrado é a elaboração escrita 
ou verbal de instruções genéricas relativas à 
realização de múltiplas tarefas ou rotinas com 
consequências jurisdicionais, mas de conteúdo 
meramente administrativo»24. 

Com efeito, no âmbito do exercício da 
função jurisdicional, nem todo o trabalho 
desenvolvido pelos magistrados judiciais tem 
natureza jurisdicional, podendo consistir 
numa actividade administrativa ou para-
judicial, no âmbito da qual não se regula 
nenhum conflito de interesses e são 
exercitados instrumentos administrativos 
utilizados para a emanação de directrizes ou 
comandos genéricos. 

«O campo de eleição natural dos 
provimentos ou instruções de funcionamento 
internas é precisamente quando os actos 
disserem respeito à competência própria da 
secretaria judicial (v.g. todas as situações em 
que existem actos configurados legalmente 
como oficiosos, mas que por mera rotina ou 
inércia não são realizados)»25. 

No Estatuto Judiciário de 192726, o escrivão 
era caracterizado como o secretário do 
respectivo juiz para todos os actos de 
expediente, segundo as determinações do 
mesmo magistrado (artigo 300.º). 

Incumbia-se, então, ao escrivão a tarefa 
de ter diversos livros – pelo menos 23! - para 
registo de actos, entre os quais se encontrava 

racionalização do trabalho dos Juízes, III Encontro 
Anual do CSM, 2005, p. 140. 

25 Idem, p. 141. 
26 Aprovado pelo Decreto n.º 13809, publicado no 

Diário do Governo, n.º 129, de 22 de junho de 1927, p. 
1061 e ss. 
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o «livro de registo de circulares e ordens de 
execução permanente» (artigo 301.º). 

A origem mais recente do termo 
«provimento» - relacionado com a tomada de 
actos administrativos pelo magistrado judicial 
- pode encontrar-se no Estatuto Judiciário de 
196227, cujo artigo 276.º, n. 1, prescrevia que 
na secretaria deveriam existir os «registos 
indispensáveis para o serviço…, divididos em 
tantos livros quanto os necessários para a boa 
ordem da escrituração», entre os quais se 
encontrava o livro «de registo de ordens de 
execução permanente, denominado “de 
provimento”» (cfr. artigo 276.º, n.º 2, al. g) do 
Estatuto Judiciário de 1962). 

Neste Estatuto Judiciário de 1962 
estabelecia-se que os chefes de secretaria 
estavam «directamente subordinados ao 
presidente do tribunal», sendo este 
considerado superior hierárquico dos 
funcionários da secretaria cujo serviço deveria 
fiscalizar (cfr. artigo 252.º, n.º 1). 

Nas sucessivas leis orgânicas dos tribunais 
judiciais publicadas após o 25 de Abril de 
1974, não se encontra qualquer outra 
referência à existência ou manutenção nas 
secretarias judiciais do livro de «provimentos». 

Assim, mais do que a observância de uma 
legal prescrição, a existência dos «livros de 
provimentos» manteve-se por uma tríplice 
ordem de factores: pela persistência da 
necessidade de organização dos serviços; pela 

                                                             
27 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 44278, publicado 

no Diário do Governo, n.º 84, de 14 de abril de 1962, p. 
357 e ss. 

28 Se o provimento se não é, em si mesmo, um acto 
jurisdicional, poderá ter efectivos reflexos em práticas 
de actos jurisdicionais. No Acórdão do Tribunal da 
Relação de Lisboa de 02-11-2006 (proc.º n.º 
8459/2006-1, relatora FILOMENA LIMA) explicitou-se 
uma tal distinção: «1. Se um despacho judicial integra 
o conteúdo de um procedimento de serviço e o tem por 
aplicável ao caso concreto, determinando o 
desentranhamento de um requerimento executório, é 
porque apreciou os fundamentos para, de acordo com a 
situação processual concreta e as disposições legais 
tidas por aplicáveis, concluir pelo referido 

manutenção no juiz de direito de 
competências administrativas; e pela 
manutenção das práticas reiteradas da sua 
observância de anterior origem. 

Em face do exposto, pode considerar-se 
que o «provimento de serviço» corresponderá 
ao acto escrito, pelo qual o juiz exerce o poder 
de direcção ou supervisão funcional sobre a 
secretaria, no qual procura condensar um 
entendimento uniforme sobre uma boa 
prática a adoptar, fornecendo genéricas 
orientações, vinculativas, relativamente à 
forma de administração pela secretaria de um 
determinado procedimento ou rotina, tendo 
em vista a eficiência dos serviços. 

Considerando a específica função dos 
provimentos de serviço, a sua natureza 
jurídica corresponderá, em regra, à prática de 
um acto com um conteúdo eminentemente 
administrativo, não jurisdicional, ainda que 
possa, porventura, comportar decisiva 
implicação jurisdicional28. 

Este sentido é conforme com a 
jurisprudência existente sobre a matéria, a 
qual tem assinalado que «a elaboração de 
provimentos sobre gestão processual é um 
acto administrativo e o teor dos mesmos deve 
ser dado a conhecer ao Conselho Superior da 
Magistratura, o órgão de gestão processual, 
nos termos e para efeitos do disposto no artigo 

desentranhamento, não podendo considerar-se este 
como resultante de um mero acto de secretaria mas sim 
de um acto judicial. 2. Essa decisão, ao determinar que 
se aplique um provimento que, pelo seu conteúdo e 
efeitos que produz, é susceptível de lesar um interesse 
processual da parte, não se pode definir como de mero 
expediente ou proferido no âmbito de poder 
discricionário do juiz ou no domínio da sua livre 
resolução». Sobre uma outra situação semelhante, no 
âmbito do processo penal, vd. o Parecer do Conselho 
Consultivo da PGR, de 09-03-1989, relatado por 
LUCAS COELHO, disponível em http://www.dgsi.pt, 
tendo o documento respectivo o n.º 
PPA19890309014300. 
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149.º, alíneas h) e i), da Lei n.º 21/85, de 30.09 
– Estatuto dos Magistrados Judiciais»29. 

 

7. Distinção entre o «provimento de 
serviço» e outras figuras afins de 
organização de serviço. As ordens de serviço. 

Como se assinalou, impressivamente, em 
Parecer do Conselho Consultivo da PGR já 
citado30, «tem cabimento observar, desde logo, 
que se patenteia uma assinalável oscilação e 
mesmo confusão no tocante à respectiva 
designação: fala-se, a propósito, de directivas, 
de instruções ou ordens administrativas 
genéricas, de circulares. 

A esta disparidade de designações acresce 
que, por vezes, algumas delas são utilizadas 
para indicar realidades pelo menos 
parcialmente diversas - o que de modo 
nenhum propicia o desejável rigor exigido pela 
delimitação do conceito em apreciação (…). 

Mas a verdade é que se não trata de um 
fenómeno exclusivo das nossas doutrina e 
jurisprudência. Também noutras ordens 

                                                             
29 Assim, o Acórdão do STJ de 05-06-2012, proc.º n.º 

114/11.1YFLSB, relator OLIVEIRA VASCONCELOS, 
disponível em http://www.dgsi.pt.  

30 De 28-05-1998 (Nº Convencional PGRP00000866, 
Parecer P000621996, Relator LUIS DA SILVEIRA). 

31 Assim, João Caupers; Direito Administrativo; 
Aequitas, Editorial Notícias, 1995, p. 177, seguindo-se 
também de perto este Autor relativamente à 
enumeração dos vários tipos de actos impositivos. 

32 Na Diretiva n.º 5/2014, da PGR, de 19-11-2014, 
designou-se por «ordem», o instrumento de 
conformação hierárquica que «contém imposições 
vinculativas aos agentes de uma ação ou abstenção 
concreta, em razão e em função de um determinado 
objecto, de e para a organização e operacionalidade dos 
respectivos serviços». 

33 Na Diretiva n.º 5/2014, da PGR, já citada, 
caracteriza-se a «diretiva» como o instrumento que 
«contém comandos e critérios gerais de interpretação 
de normas, servindo também para estruturar o 
funcionamento dos órgãos e agentes (…). São dirigidas 
a todos os subordinados ou aos que ocupam certa 
categoria ou posição, definindo vinculativamente o 
sentido em que devem ser interpretadas determinadas 

jurídicas se detecta situação análoga, por cuja 
ocorrência até certos textos legais não deixam 
de ser responsáveis (…)». 

Em termos gerais, numa tipologia 
doutrinária dos actos administrativos 
enuncia-se uma distinção entre actos 
impositivos (os que impõem uma conduta), 
permissivos (os que possibilitam ao 
destinatário a adopção de uma 
comportamento positivo ou negativo) e 
“simples” (ou os denominados «meros actos 
administrativos», que se caracterizam pelo 
reduzido papel que neles desempenha a 
vontade)31. 

Como actos impositivos podem enunciar-
se os seguintes: 

a) Os “comandos” (actos que impõem uma 
conduta, a qual pode ser de cariz positivo – as 
“ordens”32 – ou negativo – as “proibições”); 

b) As “directivas” (actos que determinam 
o resultado a atingir, mas deixam liberdade 
quanto aos meios a utilizar 33 

 34 

normas ou princípios jurídicos que lhes caiba cumprir 
ou aplicar (interpretativas) ou reconhecendo a 
existência de uma lacuna (integrativas)». Nessa mesma 
Diretiva n.º 5/2014 autonomiza-se ainda o conceito de 
«instruções», como significando o instrumento que 
«contém disposições gerais, de natureza vinculativa 
reforçada, sobre a atuação e organização relativas a 
questões e temáticas mais concretas e de menor 
importância do que aquelas que são alvo de 
conformação nas diretivas. Envolvem diretrizes de ação 
futura para casos que venham a produzir-se». 

34 Segundo João Tiago da Silveira (“Directivas de 
Auto-Vinculação em Poderes Discricionários”, in 
"Revista Jurídica", nºs 18-19, 1995, texto também 
disponível no endereço 
http://www.mlgts.pt/xms/files/Publicaçoes/Artigos/20
12/Diretivas_Auto-
Vinculação_Poderes_Discrionários.pdf) a «directiva» 
contém os seguintes elementos: 

«1-É uma norma geral e abstracta por não dizer 
respeito a uma situação individualizada e por ser de 
aplicação tendencialmente perpétua.  



PARECERES 

 
Boletim Informativo CSM | s5 #1 fev16 | 573 

 35 36); 

c) Os actos “punitivos” ou sancionatórios 
(actos que aplicam sanções); 

d) Os actos “ablativos” (que sujeitam o 
destinatário a um sacrifício37); e 

e) Os “juízos” (actos de qualificação38). 

Como actos permissivos contam-se a 
“renúncia” (pela qual a Administração se 
despoja da titularidade de um direito 
disponível) e a “dispensa” (que legitima o 
incumprimento de uma obrigação legal). Esta 
dispensa pode ter lugar, seja em atenção a 
outro interesse público (isenção), seja como 
forma de procurar garantir o respeito pelo 
princípio da imparcialidade da Administração 
Pública (escusa).  

                                                             
2-É de aplicação não imediata por não retirar a 

obrigatoriedade de análise de todos os 
circunstancialismos do caso concreto.  

3-É susceptível de derrogação por a sua aplicação 
poder ser dispensada num caso concreto que justifique 
tratamento diferente. 

4-É criada no âmbito de um poder discricionário 
porque (…) o regime da directiva é especialmente 
concebido para que não se violem as normas de 
atribuição de um poder discricionário. A directiva é 
especialmente criada para se adaptar aos poderes 
discricionários. Por isso, (…) a regra geral e abstracta 
criada no âmbito do poder discricionário será sempre 
uma directiva. Assim, se a norma é criada no âmbito de 
um poder discricionário presumir-se-á uma directiva. 
(…). 

5-Ter o objectivo de limitar um poder discricionário, 
pois a sua função é essa. O seu objectivo é limitar parte 
da margem de livre decisão que a Administração detém 
no uso de poderes discricionários». 

35 No Parecer do Conselho Consultivo da PGR de 28-
05-1998 (Nº Convencional PGRP00000866, Parecer 
P000621996, Relator LUIS DA SILVEIRA, consultado 
em http://www.dgsi.pt, publicado no D.R., 2.ª, de 24-
10-98, n.º 246, p. 14960 e ss.) considerou-se que as 
denominadas “directivas de interpretação” 
correspondiam a «comandos ou instruções emanados 
por órgãos administrativos e dirigidos à generalidade 
dos seus subalternos, ou aos que ocupam certa 
categoria ou posição, definindo vinculativamente o 
sentido em que devem entender determinadas normas 

Finalmente, como actos administrativos 
«simples» enunciam-se os que podem consistir 
em declarações de conhecimento (v.g. 
certidões e atestados) ou em actos opinativos 
(que transmitem pontos de vista), podendo 
estes últimos preencher três espécies: 

- Os “pareceres” (opiniões pedidas a 
especialistas ou a órgãos colegais 
consultivos); 

- As “informações burocráticas” (que 
traduzem pontos de vista dos subalternos do 
órgão com competência para decidir); e 

- As “recomendações” (que 
consubstanciam opiniões dadas por iniciativa 
de quem as dá, acompanhadas por um convite 
ao órgão competente para decidir em 
conformidade). 

ou princípios jurídicos que lhes caiba cumprir ou 
aplicar». 

36 Por vezes equiparadas às «directivas», outro 
instrumento de correlação hierárquica com 
sedimentadas raízes é o das denominadas «circulares». 
De acordo com o referido no aludido Parecer do 
Conselho Consultivo da PGR de 28-05-1998: «Em 
latim, "circulare" significava o movimento dum objecto 
que, após descrever um círculo, regressa ao seu ponto 
de partida. E por isso é que a designação de "circular" 
começou por ser atribuída, na Administração 
setecentista, a documentos que, contendo 
normalmente instruções emanadas por um superior aos 
seus subalternos, passavam , por estes, de mão em mão, 
até regressarem ao respectivo autor. Tornado 
dispensável, pelos progressos da impressão e outras 
modalidades não manuais de registo da escrita, o 
fechamento do respectivo trajecto circulatório, 
subsiste todavia a denominação de "circular" para 
identificar textos enviados por uma entidade 
administrativa à generalidade ou a certo grupo dos 
órgãos, serviços ou agentes seus subordinados. A noção 
de circular surge, pois, antes de mais e na sua originária 
pureza, como um conceito eminentemente formal. 
Trata-se, assim, dum instrumento emanado no âmbito 
duma relação hierárquica, e que integra um comando 
genérico, e não meramente individual. Mas não implica, 
à partida, qualquer especificação ou sequer indicação 
quanto ao conteúdo ou conteúdos de tal comando». 

37 De que é exemplo o acto de expropriação. 
38 V.g. classificações em concurso, notações. 
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No âmbito desta categorização, os 
«provimentos de serviço» constituirão actos 
impositivos de conteúdo positivo, em patamar 
semelhante ao das ordens de serviço. 

A distinção fundamental entre provimento 
e ordem de serviço residirá no objecto do acto 
impositivo gizado: 

Estar-se-á perante uma ordem de serviço, 
a qual poderá até observar a forma oral, 
quando relativamente a determinado caso 
concreto se pretende a adopção pelo visado de 
um determinado comportamento, sem que 
dele se retirem, necessariamente, 
consequências para outros comportamentos a 
adoptar, no futuro, pelo subordinado. 

Por seu turno, o provimento de serviço terá 
um conteúdo mais genérico, acomodando-se 
melhor ao sentido de uma instrução de serviço 
pela qual se procurarão determinar, de forma 
geral e abstracta, orientações de condutas a 
adoptar, uniformemente, no caso de se repetir 
o acto processual ou administrativo que dele 
seja objecto, determinando a adopção pelos 
respectivos destinatários, para o futuro, de 
certas condutas sempre que se verifiquem os 
pressupostos previstos39. 

                                                             
39 Como referiu o Exmo. Vogal do CSM, Dr. Gonçalo 

Oliveira Magalhães (Proposta de Deliberação do CSM, 
de 28-04-2014, L.º 05, n.º 45/DI): «Na prática 
judiciária, a manifestação do poder de direcção do juiz, 
sob a forma de instruções escritas, adquiriu a 
designação de provimento, que desempenha função 
idêntica à das denominadas circulares, vulgares na 
administração pública. Por meio de provimento, no 
exercício de um poder de direcção, o juiz emite aos 
funcionários de justiça que exercem funções no 
tribunal de que é titular orientações gerais e abstractas, 
determinando a adopção pelos mesmos, para o futuro, 
de certas condutas sempre que se verifiquem os 
pressupostos previstos. 

O provimento tem por função definir 
vinculativamente, para os funcionários de justiça sob a 
direcção do juiz que o emite, o sentido de determinadas 
normas ou princípios jurídicos que caiba aos referidos 
funcionários cumprir ou aplicar, podendo conter 
matéria de integração de lacunas, quando a lei não 
contenha regulamentação exaustiva sobre 

8. Articulação das competências do JPC 
em matéria de gestão processual com as 
competências dos juízes nesta matéria. 

Como se concluiu supra, no âmbito da 
actual LOSJ e sua legislação complementar, os 
juízes mantêm a possibilidade de adopção de 
mecanismos de agilização processual. 

Importa salientar que o termo «agilização 
processual» teve origem próxima no Regime 
Processual Civil Experimental40, cujo artigo 2.º 
inseria no âmbito do «dever de gestão 
processual», incumbindo ao juiz, na direcção 
do processo, em particular: 

«a) Adoptar a tramitação processual 
adequada 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». 

Este conceito passou, depois, para o Novo 
Código de Processo Civil41 (artigo 6.º) também 
como manifestação – entre outras - do 

determinados procedimentos necessários ao 
cumprimento das funções dos mesmos. 

O provimento visa, assim, propulsionar a actividade 
dos funcionários de justiça, através da concretização de 
conceitos vagos e indeterminados ou de soluções 
legislativas menos claras, bem como o estabelecimento 
de procedimentos a adoptar para situações não 
previstas pelo legislador.  

Assumindo o juiz funções de gestão administrativa 
do serviço do tribunal, a prolação de provimentos, 
revela-se um instrumento indispensável para a 
uniformização de procedimentos burocráticos e 
oficiosos da competência dos funcionários de justiça 
(…)». 

40 Aprovado pelo D.L. n.º 108/2006, de 08 de Junho 
e que veio a ser revogado pelo artigo 4.º, alínea d), da 
Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho. 

41 Aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho. 
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cumprimento do dever de gestão processual a 
cargo do julgador. 

Não obstante a relação estreita entre este 
Código e a LOSJ, certo é que, nos parece que 
o conteúdo da possibilidade de «agilização 
processual» a implementar pelo JPC, conferida 
pela LOSJ, não tem, como é claro – dado, 
desde logo, o seu exercício de funções em 
comissão de serviço (cfr. artigo 92.º e 93.º da 
LOSJ), sem atribuição específica de serviço 
processual – integral identidade com tal 
conceito, constante do Código de Processo 
Civil, muito embora, decerto, existam pontos 
de confluência ou sobreposição interpretativa. 

Entre os mecanismos de agilização 
processual preconizados na LOSJ pode ter 
cabimento a tomada de provimentos de 
serviço ou de ordens relativamente aos 
serviços, pelos juízes. 

Em sobreposição com esta possibilidade, 
também o Juiz Presidente de Comarca pode 
adoptar mecanismos de simplificação e de 
agilização processual. 

Para além disso, o Juiz Presidente da 
Comarca exerce especificamente a 
competência relativa à implementação de 
métodos de trabalho para cada unidade 
orgânica. 

O «nó górdio» da questão em apreço 
consiste na plena apreensão e delimitação do 
âmbito de actuação das respectivas esferas de 
competências. 

Importa salientar que, desde logo, apesar 
da aparente «concorrência» de competências, 
entre o JPC e cada juiz de direito que exerce 
funções na comarca, a mesma só se sobreporá 
num reduzido número de casos e, nestes, de 
acordo com o texto legal, apenas no que 
concerne a «mecanismos de agilização 
processual». 

De todo o modo, claro está, que também 
poderão os juízes de direito propor sejam 
tomadas medidas de «simplificação 
processual». 

Todavia, já será especificamente atinente 
à esfera de competências do JPC, a 
implementação de métodos de trabalho na 
comarca. 

A distinção, difícil de efectuar na prática, 
é contudo sintomática do diverso âmbito dos 
amplos poderes de gestão do JPC, em 
contraponto com os limitados poderes 
administrativos dos juízes. 

Nesta reflexão pode concluir-se que a 
LOSJ instituiu relativamente às comarcas um 
novo modelo de liderança, onde a figura do 
Juiz Presidente de Comarca tem primordial 
papel interventivo. 

De facto, não obstante esta liderança 
envolver uma actuação participativa de todos 
os juízes, certo é que, o Juiz Presidente de 
Comarca está delineado como o dirigente 
máximo da comarca, estando este, por seu 
turno, sob tutela última do CSM. 

A lógica da reforma exige que, 
salvaguardada a esfera específica de acção de 
cada juiz, sejam coordenados os 
procedimentos a adoptar por todas as 
unidades orgânicas da comarca, 
designadamente na tramitação dos processo, 
devendo caber ao JPC, desde logo, uma 
uniformização dos critérios que correspondam 
às necessidades do serviço e que garantam a 
eficiência de todas as unidades, 
evidentemente procurando libertar os 
magistrados para o primordial da sua função: 
O exercício de competências jurisdicionais. 

 

9. Procedimentos a observar na 
preparação e na emissão de provimentos e 
de ordens de serviço; Possibilidade de ordens 
de serviço conjuntas com o Ministério 
Público em sede de gestão processual; 
Especificidades exigidas por determinadas 
jurisdições; Papel do CSM neste processo. 

Liminarmente, importará assinalar que a 
LOSJ não estabelece um procedimento 
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específico para a preparação e prolação de 
provimentos e de ordens de serviço. 

De todo o modo, cumpre assinalar que tem 
existido, nos últimos tempos, um acréscimo de 
procedimentos de gestão burocráticos, 
fundados em documentos escritos, pouco 
participados e que, por isso, correm o risco de 
ser pouco adequados à realidade sobre a qual 
incidem. 

Este risco determina que se afigure 
ajustada, na preparação e emissão de 
provimentos e de ordens de serviço no âmbito 
da LOSJ, a observância de alguns aspectos 
procedimentais uniformes. 

Uma outra mentalidade que percepcione a 
unidade orgânica como passível de 
mobilidade permanente, a apreensão de um 
modelo de exercício de funções que possa 
determinar a reafectação de juízes a outra 
secção da mesma comarca ou a afectação de 
processos, para tramitação e decisão, por 
outro juiz que não o seu titular, implica a 
consideração de uma realidade orgânica e 
funcional em permanente evolução, com o 
que isso comporta de positivo. 

Nesta linha, a definição de um 
procedimento padrão apenas será útil se 
introduzir uma atitude de gestão partilhada 
que tenha em conta uma adequada liderança 
de equipas e gestão da mudança, não 
obnubilando as competências decisórias de 
cada órgão. 

O debate alargado a todos os juízes da 
comarca e a assumpção de critérios unitários 
aportará ganhos que sobrelevarão “o 
individualismo” de cada juiz ou do restrito 
grupo de juízes de cada uma das secções. 

Considera-se, por hipótese, admissível a 
possibilidade de emissão de ordens de serviço 
pelo Juiz Presidente da Comarca, conjuntas 
com o Ministério Público em sede de gestão 
processual, relativamente à tomada das quais 
o procedimento padrão poderá sofrer 

adaptações decorrentes da interacção com 
outra magistratura. 

Na realidade, casos haverá em que a 
tomada de um provimento ou de uma ordem 
de serviço pode comportar uma interferência 
com o demais serviço levado a efeito pelos 
funcionários no Tribunal, designadamente na 
sua interacção com a Magistratura do 
Ministério Público. 

Importará, pois, apreciar da conveniência 
e modo de procedimento quando haja 
situações que possam beneficiar de medidas 
conjuntas (v.g. ao nível da tramitação dos 
processos penais sumários; da apresentação 
de processos aos JIC ou IC; informações a 
solicitar para contumácia ou outras; 
apresentação direta ao MºPº, etc.). 

Noutros casos, serão as especificidades 
das matérias objecto das ordens de serviço e 
dos provimentos que poderão determinar uma 
particular tramitação ou outras 
especialidades. 

Por exemplo, as especificidades da 
jurisdição executiva, face à desjudicialização 
(com a consequente interação com os AE 
externos) e a função dos oficiais de justiça 
enquanto AE pode determinar uma reflexão 
particular, sobre a tomada de alguns 
provimentos dados em sede de processo 
executivo, os quais, se dirigem a uma secção 
de processos que tem funções idênticas às dos 
AE na tramitação de alguns processos, mas 
que também se poderão dirigir, inclusive, a 
agentes externos, tendo que atentar-se nessa 
especificidade.  

Como se assinalou nas conclusões do III 
Encontro Anual do Conselho Superior da 
Magistratura, considerações que mantêm 
plena actualidade, instrumento fundamental 
de racionalização do trabalho dos juízes, entre 
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outros, é o da possibilidade de resolução de 
questões por provimentos genéricos42.  

«Este mecanismo pressupõe, porém, dois 
limites evidentes e inultrapassáveis: em 
primeiro lugar o integral respeito pelos direitos 
processuais das partes, seja através da 
admissão lata da reclamação posterior, seja 
através da publicitação e divulgação prévia do 
conteúdo dessa ordem administrativa; depois, 
o natural respeito e salvaguarda pelas 
formalidades e exigências legais que, não 
incluem, por exemplo, um provimento cujo 
conteúdo implique o não cumprimento de 
prazos processuais nas condições definidas por 
lei. Este instrumento, que sempre foi utilizado 
seja de forma formal ou informal constituiu 
uma simples emanação do poder-dever 
processual de direcção funcional da secção de 
processos, tendo em vista a rápida e efectiva 
resolução do litígio e respectivos termos 
processuais e não, como é evidente, uma forma 
artificial de delegar funções jurisdicionais, ou 
subverter a tramitação prevista na lei»43. 

Assim, na preparação e emissão de 
provimentos e de ordens de serviço no âmbito 
da nova organização judiciária um ponto 
parece absolutamente líquido: O magistrado 
judicial que pretenda promover a 
implementação de medidas de agilização 
processual deverá dar conhecimento das 
mesmas ao Juiz Presidente da Comarca, 

                                                             
42 Assim, Paulo Guerra; Relatório do III Encontro 

Anual do CSM; Reforma da Organização Judiciária – 
Instrumentos de racionalização do trabalho dos Juízes, 
III Encontro Anual do CSM, Coimbra Editora, 2005, p. 
14. 

43 Assim, Paulo Duarte Teixeira; “Instrumentos de 
racionalização do trabalho dos juízes”, in Reforma da 
Organização Judiciária – Instrumentos de 
racionalização do trabalho dos Juízes, III Encontro 
Anual do CSM, Coimbra Editora, 2005, p. 142. 

44 Cfr. o já aludido acórdão do STJ de 05-06-2012, 
onde se refere, em particular, que: «…deverá ser tal 
provimento dado a conhecer ao Conselho Superior da 
Magistratura enquanto órgão ao qual está atribuída 
competência de gestão dos Tribunais (…)». 

ouvindo-se este elemento fundamental da 
interacção da comarca, considerando as 
competências legais que lhe estão atribuídas 
em sede de actuação gestionária dos 
respectivos tribunais que se encontram sob a 
supervisão da sua actuação. 

Outro ponto que não parece oferecer 
dúvidas é o de assinalar que a adopção de 
provimentos unilaterais poderá conflituar com 
a adequada gestão das unidades orgânicas, 
em particular, nas secções de processos onde 
exerçam funções mais do que um juiz. 

Justifica-se, pois, que nas secções onde 
exerçam funções mais do que um juiz, seja 
assinalado que a faculdade de emissão de 
provimentos de serviço deverá, sempre que 
possível, ser consensualizada entre os juízes 
que ali exercem funções. 

Por outro lado, dúvidas também não 
parecem existir que o Juiz Presidente da 
Comarca, no âmbito das competências que 
legalmente lhe estão atribuídas e após a 
adopção de provimentos pelos juízes, poderá 
sobre eles pronunciar-se. 

Após, os provimentos deverão ser 
remetidos ao Conselho Superior da 
Magistratura44, que aferirá da sua legalidade. 

Esta, tem sido, aliás, a prática corrente do 
CSM nesta temática, nas deliberações que 
têm sido proferidas 45  

45 Sinalizando os termos em que se deverá 
equacionar a intervenção do CSM neste âmbito refere 
Gonçalo Oliveira Magalhães, na proposta de 
deliberação já citada, o seguinte: «Não estando em 
causa actos jurisdicionais, mas administrativos, a 
legalidade dos provimentos proferidos pelos juízes 
presidentes pode ser controlado pelo Conselho Superior 
da Magistratura, enquanto órgão superior do Estado 
que desenvolve as funções administrativas de gestão e 
disciplina da magistratura judicial, no quadro de uma 
tutela correctiva. 

A este propósito, convém ter presente que não se 
trata de apreciar se as soluções encontradas são ou não 
as melhores, designadamente em termos gestionários – 
como judiciosamente salienta a Exma. Sra. Inspectora 
Judicial essa é matéria a ser apreciada em sede de 
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46, por vezes, antecedidas da emissão de 
pareceres – que se debruçam sobre aspectos 

                                                             
avaliação ao desempenho dos Exmos. Srs. Juízes –, mas 
se as soluções encontradas são conformes à lei». 

46 Assim, por exemplo, em várias deliberações 
tomadas, o CSM entendeu homologar, tomar 
conhecimento, louvar, ou mesmo, revogar, 
provimentos emitidos por magistrados judiciais: 

- Em 05-06-2012 (acta do Plenário n.º 13/2012) – 
Ponto prévio n.º 2- proc.º 2006-479/D1 - «foi 
deliberado relativamente ao Provimento n.º 1/2012, 
revogar o mesmo, por – não se tratando de matéria 
jurisdicional -, o Código de Processo Civil exigir a 
prolação de despacho sobre as concretas solicitações 
dos agentes de execução e no que concerne ao 
Provimento n.º 2/2012, foi deliberar tomar 
conhecimento do teor do mesmo e homologá-lo»; 

- Em 12-11-2013 (acta do Plenário n.º 25/2013) – 
Ponto n.º 5.3.2. – proc.º 2005-718/D1 - «foi deliberado 
homologar o provimento remetido (…), relativamente à 
redistribuição das salas de Audiências, bem como o 
parecer apresentado pelo Exmo. Inspector Judicial…» e 
no Ponto n.º 5.3.6 – proc.º 2010-183/D1 - «foi 
deliberado nada ter a opor à homologação do 
provimento (…), relativamente às regras de prioridade 
na ocupação das salas de audiências em caso de 
indisponibilidade para todas as audiências/diligências 
em simultâneo, bem como o parecer apresentado pelo 
Exmo. Inspector Judicial»; 

- Em 10-12-2013 (acta do Permanente n.º 28/2013) 
– Ponto n.º 5.3.4 – proc.º 2007-958/D - «Apreciada a 
proposta de deliberação apresentada pelo Exmo. Vogal 
do Distrito Judicial do Porto, Dr. Gonçalo Magalhães, na 
sequência da deliberação do Conselho Permanente de 
31.10.2013 – Portaria n.º 280/2013 de 26/08, foi 
deliberado concordar com o teor da mesma (…): 

O juiz, como titular do órgão de soberania em causa, 
em cumprimento das prescrições constitucionais, tem o 
poder funcional de direcção dos funcionários de justiça 
que exercem funções no Tribunal de que é titular, poder 
esse que, sendo inerente ao desempenho de funções de 
chefia, não carece de consagração legal expressa. 

O poder de direcção consiste, para além do mais, na 
faculdade de o juiz dar instruções em matéria de serviço 
a quem está na sua dependência funcional. Essas 
instruções traduzem-se em comandos gerais e 
abstractos, através dos quais o titular do poder de 
direcção determina aos seus dependentes a adopção, 
para o futuro, de certas condutas sempre que se 
verifiquem as situações previstas. 

A manifestação do poder de direcção esgota-se na 
própria relação de direcção, não produzindo efeitos 
jurídicos externos. Embora as instruções tenham 

de legalidade, mas também de oportunidade 
relativamente aos métodos de trabalho e 

natureza próxima da normativa, são elas meros 
preceitos de índole administrativa interna, não sendo 
invocáveis ou oponíveis aos particulares. 

Na prática judiciária, a manifestação do poder de 
direcção do juiz, sob a forma de instruções escritas, 
adquiriu a designação de provimento, que desempenha 
função idêntica à das denominadas circulares, vulgares 
na administração pública. Por meio de provimento, no 
exercício de um poder de direcção, o juiz emite aos 
funcionários de justiça que exercem funções no 
tribunal de que é titular orientações gerais e abstractas, 
determinando a adopção pelos mesmos, para o futuro, 
de certas condutas sempre que se verifiquem os 
pressupostos previstos. 

O provimento tem por função definir 
vinculativamente, para os funcionários de justiça sob a 
direcção do juiz que o emite, o sentido de determinadas 
normas ou princípios jurídicos que caiba aos referidos 
funcionários cumprir ou aplicar, podendo conter 
matéria de integração de lacunas, quando a lei não 
contenha regulamentação exaustiva sobre 
determinados procedimentos necessários ao 
cumprimento das funções dos mesmos. 

O provimento visa, assim, propulsionar a actividade 
dos funcionários de justiça, através da concretização de 
conceitos vagos e indeterminados ou de soluções 
legislativas menos claras, bem como o estabelecimento 
de procedimentos a adoptar para situações não 
previstas pelo legislador. Assumindo o juiz funções de 
gestão administrativa do serviço do tribunal, a prolação 
de provimentos, revela-se um instrumento 
indispensável para a uniformização de procedimentos 
burocráticos e oficiosos da competência dos 
funcionários de justiça.  

Não estando em causa actos jurisdicionais, mas 
administrativos, a legalidade dos provimentos 
proferidos pelos juízes presidentes deve ser sindicada 
pelo Conselho Superior da Magistratura, enquanto 
órgão superior do Estado que desenvolve as funções 
administrativas de gestão e disciplina da magistratura 
judicial (…). 

Em conformidade com o que antecede, propomos que 
seja deliberado o seguinte: 

a) O art. 28/1 da Portaria n.º 280/2013, de 26.08, ao 
dispor que não devem ser juntos ao processo físico as 
“peças autos e termos do processo que não sejam 
relevantes para a decisão material da causa”, tem em 
vista apenas os suportes em papel de tais actos e não os 
duplicados e cópias deles; 
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outros actos a implementar - por parte dos 
respectivos inspectores judiciais. 

Na decorrência do exposto, não se 
vislumbra que, no modelo gestionário 
introduzido pela LOSJ continue a ter 
cabimento legal a enunciação unilateral e 
individualizada de provimentos, 
desacompanhados do aludido procedimento 
ora explanado47. 

Por outra parte, considerando a sua 
específica função e as aludidas legais 
competências do Juiz Presidente da Comarca, 
sem dúvida que, líquido se afigura que o 
mesmo poderá emitir provimentos ou ordens 
de serviço, no âmbito das aludidas 
competências. 

 

10. Conclusão 

De acordo com o exposto, sempre sem 
prejuízo de Superior entendimento, emite-se 
parecer nos seguintes termos: 

a) No exercício da sua actividade os 
juízes, titulares do órgão de soberania 
Tribunais, dispõem de todos os meios 
estaduais necessários à prossecução da 
função jurisdicional (cfr. artigos 202.º, n.º 3 
e 205.º, n.º 2 da Constituição); 

                                                             
b) Consequentemente, revogar o Provimento n.º 

11/2013, de 13.09, proferido pela Exma. Sra. Juiz de 
Direito Presidente do Tribunal do Trabalho de (…)»; e  

- Em 10-12-2013 (acta do Permanente n.º 28/2013) 
– Ponto n.º 5.3.3 – proc.º 2005-465/D - «Foi deliberado 
homologar o provimento n.º 5/2013 (…). Mais foi 
deliberado manifestar à Exma. Srª Dra. (…) o apreço 
deste Conselho pela iniciativa e preocupação da Exma. 
Senhora Juíza para a regulação e resolução de matérias 
que, embora de carácter administrativo, é relevante 
para a melhoria da resposta na vertente jurisdicional». 

47 Mesmo na tomada de provimentos que envolvam 
a mera prática de despachos de expediente – aqueles 
que se destinam a prover ao andamento regular do 
processo, sem interferir no conflito de interesses entre 
as partes – ou relativamente aos que concretizem o 

b) O primeiro nível de meios 
administrativos ao dispor dos juízes é 
constituído pelas Secretarias Judiciais e pelo 
seu corpo de funcionários administrativos, 
cuja função é, precisamente, assegurar o 
funcionamento administrativo dos tribunais 
judiciais; 

c) Na gestão destes meios, o juiz não 
pratica actos de carácter jurisdicional, mas 
actos meramente instrumentais deles, 
actuando num plano administrativo (e não 
jurisdicional); 

d) O juiz, como titular do órgão de 
soberania em causa, em cumprimento das 
prescrições constitucionais, tem o poder 
funcional de direcção dos funcionários de 
justiça que exercem funções no tribunal de 
que é titular, no âmbito do qual assiste a 
faculdade de dar instruções em matéria de 
serviço, através dos quais o titular do poder 
de direcção determina aos seus dependentes 
a adopção, para o futuro, de certas condutas 
sempre que se verifiquem as situações 
previstas; 

e) As linhas em que se vem dando 
consistência à nova organização do 
Judiciário determinam para o Juiz, quer ao 
nível dos seus métodos de trabalho, quer da 

uso de um poder legal discricionário – os que decidam 
matérias confiadas ao prudente arbítrio do julgador 
(aproveitando-se, para este efeito, a distinção legal 
constante do artigo 152.º, n.º 4, do Código de Processo 
Civil), parece aconselhável fazer submeter a invocada 
qualificação aos órgãos de gestão, com vista a que seja 
confirmado que o aludido objecto tem efectivamente 
uma tal natureza. Importa salientar, neste ponto, que, 
por exemplo, no âmbito estritamente processual, o 
Código de Processo Civil trata diversamente a prática 
de actos de mero expediente e de exercício de poder 
discricionário (que não admitem recurso – nos termos 
do artigo 630.º, n.º 1), em contraposição com «as 
decisões de simplificação ou de agilização processual», 
as quais admitem recurso (cfr. artigo 630.º, n.º 2, do 
Código de Processo Civil). 
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sua interacção com os demais sujeitos e 
intervenientes da reforma judiciária, em 
particular com os novos órgãos de gestão, a 
necessidade de abandono de práticas 
administrativas individualistas e a 
compreensão da sua integração, 
participante, mas também, participativa, na 
conformação concreta do novo modelo; 

f) O juiz de cada secção poderá 
efectuar determinações às unidades 
orgânicas com que trabalha, com vista a 
racionalizar e uniformizar determinadas 
práticas com reflexos em matéria 
jurisdicional, na estrita observância do 
ordenamento jurídico vigente e constituindo 
elemento activo na definição organizativa 
da gestão dos próprios tribunais; 

g) A actual LOSJ- mantendo a 
possibilidade de adopção de mecanismos de 
agilização processual pelos juízes, atribui, 
em particular, ao Juiz Presidente de Comarca 
os poderes de implementar métodos de 
trabalho para cada unidade orgânica e de 
promover a aplicação de medidas de 
simplificação e de agilização processual; 

h) A LOSJ instituiu relativamente às 
comarcas um novo modelo de liderança, 
onde a figura do Juiz Presidente de Comarca 
tem primordial papel interventivo, sob tutela 
última do Conselho Superior da 
Magistratura; 

i) A lógica da reforma exige que, 
salvaguardada a esfera específica de acção 
de cada juiz, sejam coordenados os 
procedimentos a adoptar por todas as 
unidades orgânicas da comarca, 
designadamente na tramitação dos processo, 
devendo caber ao JPC, desde logo, uma 
uniformização dos critérios que 
correspondam às necessidades do serviço e 
que garantam a eficiência de todas as 
unidades, evidentemente procurando 

libertar os magistrados para o primordial da 
sua função: O exercício de competências 
jurisdicionais; 

j) A LOSJ não estabelece um 
procedimento específico para a preparação e 
prolação de provimentos e de ordens de 
serviço, tendo existido, nos últimos tempos, 
um acréscimo de procedimentos de gestão 
burocráticos, fundados em documentos 
escritos, pouco participados e que, por isso, 
correm o risco de ser pouco adequados à 
realidade sobre a qual incidem, o que 
justifica a consolidação de alguns aspectos 
uniformes na preparação e emissão de 
provimentos e ordens de serviço; 

k) Assim, a preparação e emissão de 
provimentos e de ordens de serviço no 
âmbito da LOSJ, comporta a consideração 
dos seguintes aspectos: 

1) Nas secções onde 
exerçam funções mais do que um juiz, os 
juízes podem adoptar provimentos, os 
quais devem, sempre que possível, ser 
consensualizados, ouvido que seja o Juiz 
Presidente da Comarca; 

2) Os provimentos referidos 
em 1) deverão ser remetidos ao Juiz 
Presidente da Comarca, que pode sobre 
eles pronunciar-se, remetendo-os, 
seguidamente, ao Conselho Superior da 
Magistratura; 

3) O Juiz Presidente da 
Comarca emite provimentos ou ordens 
de serviço, no âmbito das suas 
competências legais. 

 

 

Lisboa, 03-12-2014 

Os Vogais Juízes do Conselho Superior da 
Magistratura e os Adjuntos do Gabinete de Apoio 

ao Vice-Presidente e aos Membros do CSM 
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