
GOVERNAÇÃO DA JUSTIÇA E CONSELHOS JUDICIAIS 

SUMÁRIO: O texto aborda dimensões da concretização em Portugal do 
modelo de Conselhos Judiciais na governação do poder judicial, visando 
garantir o Estado de Direito no judiciário, ou seja, assegurar que os juízes 
possam realizar o Direito nos casos concretos sem outro interesse ou critério 
que não o do próprio Direito. Pretende-se salientar a evolução do sistema 
português de Conselhos na crescente abrangência das competências 
atribuídas, propor a abertura do modelo de governação aos juízes e à 
sociedade, com o propósito último da promoção da justiça, da independência 
externa e interna e da efectividade da acção dos tribunais na realização do 
Estado de Direito. 

 
ABSTRACT: The text addresses the Portuguese governance of judicial power 
by the model of  Judicial Councils, aiming to ensure the rule of law in the 
judiciary, that is, that judges can perform the Law without other interest or 
criteria than the Law itself. It is intended to highlight the evolution of the 
Portuguese Councils in the increasing scope of the powers attributed and to 
propose the opening of the governance model to judges and society, with the 
ultimate goal of promoting justice, external and internal independence and 
the effectiveness of the action of the courts in the realization of the Rule of 
Law. 
 

I. INTRODUÇÃO 

O presente texto nasce no contexto do Think Tank Agenda da Reforma da Justiça e praticamente 

reproduz, resumindo-as, algumas das reflexões e propostas do relatório final do sub-grupo 

“Governação e Conselhos de Justiça”, relatado pelos Juízes  António Oliveira, Dora Lucas Neto, 

Filipe Câmara, Paula Pott, Ruben Juvandes e eu própria. Colaboraram connosco diversas pessoas 

com as mais diversas formações de que destacamos os nossos Consultores - Álvaro Santos 

Pereira, Celsa Pico Lorenzo, Flávia Pessoa, Margarida Mano, Miguel Poiares Maduro, Paula Abreu 

e Tereza Uille – para além de inúmeros entrevistados.  

Neste trabalho darei nota de alguns aspectos que tivemos por essenciais, não abordando muitos 

dos outros sobre os quais o grupo reflectiu. As deficiências do texto, facilmente verificáveis face 

à sua fonte, devem-se exclusivamente à subscritora. 

As questões teóricas colocadas pela problemática da organização dos poderes do Estado e, nela, 

do poder judicial, estão pressupostas, pretendendo-se antes surpreender o actual momento da 

evolução do modelo organizativo em Portugal, sinalizar alguns dos desafios que lhe estão 

colocados e indicar perspectivas de desenvolvimento futuro da actuação dos Conselhos Judiciais 

Portugueses na garantia da independência dos tribunais e dos juízes, assegurando a prestação de 

contas do sistema judicial à sociedade e promovendo a confiança dos portugueses nos seus 

tribunais e juízes. 

Como ambiente de reflexão, o 16.º Objectivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 

da ONU: Promover o Estado de Direito, ao nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de 

acesso à justiça para todos. Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes, a todos 

os níveis. 



II. O MODELO DE CONSELHOS E A EVOLUÇÃO DAS SUAS COMPETÊNCIAS 

1. A instituição do Direito como critério para dirimir os conflitos e adjudicar as pretensões das 

pessoas e do Estado implica a proibição da acção directa e a atribuição da competência para a 

decisão dos casos concretos a um corpo específico, os juízes, que tenha como única vinculação a 

realização do Direito e que seja alheio aos interesses envolvidos. 

2. A imparcialidade exigida aos juízes implica a organização separada do poder do Estado que 

exercem e a auto-administração dos meios de que dispõem, para garantia da independência 

colectiva  dos juízes em tudo o que pode condicionar ou interferir com a independência do juiz 

decisor. A garantia da imparcialidade judicial implica um modelo de governação e administração 

do poder judicial separado dos outros poderes do Estado. Em Portugal concretizou-se pela 

adopção do modelo de Conselhos Judiciais, em 1976 quanto ao CSM e em 1989 quanto ao CSTAF. 

3. As competências tradicional e inicialmente cometidas aos Conselhos Judiciais são as de 

nomear, colocar, promover os juízes e exercer a acção disciplinar e inspectiva, com reserva de 

intervenção de qualquer outro orgão. Por facilidade de expressão, chamar-lhes-emos 

competências de primeira geração. 

4. A estas acresceram, nas leis orgânicas do século XXI, as competências de intervenção na 

governação do sistema de justiça, de gestão e organização dos tribunais e de gestão processual 

macro. Procurava-se resposta a situações de dificuldade face à demanda cada vez mais 

significativa dos tribunais, aliada a uma escassez de recursos e de organização, que se tornara 

progressivamente mais complexa, que originaram situações de quase paralisia e de morosidade 

intolerável. Chamar-lhes-emos competências de segunda geração. 

III. AS COMPETÊNCIAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO 

5. A actuação dos Conselhos neste âmbito de competências está seguramente consolidado 

quanto à actividade inspectiva e disciplinar e à colocação dos juízes. A actividade inspectiva 

avaliativa, todavia, não assegurou a diferenciação do mérito, antes obtendo o nivelamento, 

contribuindo para um sistema de progressão na carreira reconhecido como insuficiente. A 

actividade disciplinar, dotada de um sistema de garantias robusto, é passível de reforço, v.g. no 

que se refere à jurisdição plena em recurso da decisão de facto, e carece de transparência e 

prestação de contas face à sociedade e aos juízes. 

6. Propomos que os Conselhos Judiciais no exercício das competências que lhes cabem 

promoverem modelos de avaliação da sua actuação por comissões ad-hoc independentes, com 

mandato consultivo delimitado no tempo e na matéria, formadas por juízes e por não juízes,  

especialistas nas matérias a avaliar, que emitam parecer sobre a actuação dos Conselhos, a 

considerar por estes.  



7. Propomos ainda que os Conselhos passem a publicar as suas decisões disciplinares habilitando 

a sociedade a conhecer a actividade disciplinar que atribuiu em exclusividade aos Conselhos e 

aos juízes saber a orientação da actuação disciplinar dos Conselhos.  

8. Assim se promovem Conselhos Judiciais fortes e interventores no espaço público, assegurando 

a independência externa do poder judicial e, do mesmo passo, o equilíbrio, a prestação de contas 

e a transparência, indispensáveis à independência interna. 

IV. AS COMPETÊNCIAS DE SEGUNDA GERAÇÃO 

9. A evolução e complexidade crescente da organização tribunal, as sociedades plurais e urbanas, 

sem instâncias intermédias de regulação normativa, o acréscimo da demanda dos tribunais e as 

exigências crescentes de cidadania daqueles que recorrem ao sistema judicial justificam a 

necessidade de gestão dos tribunais, em tempos idos menos sentida. A atribuição dessa gestão 

aos Conselhos Judiciais decorre da sua natureza de órgãos constitucionais de garantia da 

independência dos juízes e dos tribunais, também em organização. Porque a organização não é 

um espaço neutro, deserto de intencionalidade, incapaz de influenciar a independência dos 

tribunais. A gestão não é neutra, serve finalidades, e estas têm de ser as definidas pelos valores 

constitucionais dos tribunais: acesso ao direito e ao processo equitativo e justo decidido em prazo 

razoável por juízes imparciais e independentes.  

10. A opção por uma actuação forte dos Conselhos também neste âmbito suscita de novo a 

necessidade de equilíbrio entre a garantia de independência externa e interna. Os Conselhos 

devem assumir estas competências numa interacção próxima com os juízes e a sociedade, cientes 

de que a mudança de cultura judiciária impõe que seja percorrido um caminho sólido, com 

procedimentos testados. 

Algumas áreas, de entre as diversas áreas consideradas no trabalho global, podem ser 

salientadas, assim como as respectivas propostas. 

a) Direitos humanos 

11. Nas actuais sociedades fragmentadas mais do que plurais, tribais nas pertenças e difíceis nas 

sínteses aglutinadoras, em busca de segurança presente, mesmo cerceadora da liberdade, a 

defesa dos direitos humanos constitui função essencial dos tribunais. Propõe-se que os Conselhos 

criem Observatórios que funcionem como sismógrafos da violação de direitos humanos, com 

missões definidas quanto ao objecto e à duração, com a participação de juízes e não juízes, com 

o objectivo de analisar decisões para surpreender as situações colocadas aos tribunais, propor 

políticas públicas, reforçar a formação dos juízes, recolher, tratar e disponibilizar informação 

correcta, atempada e transparente à comunidade. 



b) Governação e financiamento 

12. O regime misto de governação que caracteriza o nosso sistema impõe a instituição, através 

de protocolos, processos de partilha de planeamento, recursos, decisão e coordenação entre 

Conselhos, Tribunais e Ministério da Justiça, para funcionamento efectivo do sistema de justiça. 

Tal exige aos Conselhos que saibam colocar-se face aos órgãos executivos com competências na 

área da justiça, em regime de franca cooperação mas, também, de decidida afirmação das 

necessidades dos tribunais. 

13. Em 2014, a LOSJ instituiu um regime de fixação de objetivos estratégicos para o desempenho 

dos tribunais judiciais de primeira instância com intervenção conjunta do CSM, do Ministro da 

Justiça e do Procurador-Geral da República. O CSM pronunciou-se logo em Março de 2015 sobre 

a matéria – creio ter sido a primeira entidade que o fez -, sublinhando que o planeamento 

estratégico:  

(i) deve abranger a gestão macro do sistema de justiça e a afetação de recursos;  

(ii) deve englobar as áreas de responsabilidade do Ministério da Justiça, seus serviços e 

institutos; 

(iii) deve considerar a actividade global dos tribunais e não apenas a actividade 

processual. 

Esta pronúncia assume relevo por centrar o planeamento no conjunto do sistema de Justiça, 

chamando a atenção para que a intervenção tripartida na fixação de objetivos tem de ter 

correlação na participação na decisão de afectação dos recursos. Constitui uma directriz do 

sistema, aliás aplicável tanto quanto ao CSM como quanto ao CSTAF, implicando a participação 

dos Conselhos na definição efectiva do financiamento e na proposta a apresentar em sede de 

orçamento de Estado, não se limitando essa participação a uma mera definição de objectivos dos 

tribunais desgarrada do sistema que os suporta. A prática ainda não assumiu esta realidade que 

impõe um planeamento estratégico global com definição de prioridades, de meios a afectar e de 

acções a desenvolver. 

14. Os Conselhos devem exigir ser ouvidos na elaboração da proposta de orçamento para os 

tribunais, por exemplo através do sistema de concordata vigente nos tribunais de Inglaterra e 

Gales. O orçamento dos tribunais deve ser distinguido do orçamento mais amplo dos serviços da 

Justiça, com noção exacta dos recursos financeiros disponíveis para os Tribunais e tomada de 

decisões alicerçadas em factos, permitindo definir realisticamente as prioridades e a alocação de 

meios a objectivos. 

15. Outra dimensão essencial é a distinção clara da afetação de recursos aos tribunais de entre 

as restantes instituições da Justiça.   



No relatório de avaliação da CEPEJ de 2022 (dados de 2020), por exemplo, o valor atribuído aos 

Tribunais não está indicado, como o não está o do sistema judicial no seu todo. 

Se recorrermos à nota explicativa do orçamento para 2023 apresentada pelo Ministério da 

Justiça, verificamos que existe uma discriminação de despesas e receitas, por fonte e por 

natureza, mas essa discriminação não permite saber qual a despesa com o funcionamento do 

sistema judicial em si mesmo ou com os tribunais, por se encontrar englobado com o de outras 

entidades. 

16. É do maior relevo que a estrutura de custos seja discriminada por agrupamento de despesa 

quanto à sua fonte e natureza, pois esta distinção é essencial para aferir das prioridades efectivas 

através da análise da afectação de recurso, a saber: 

- se a afetação de recursos respeita à manutenção do edificado ou a novas tecnologias,  

- a despesas fixas de limpeza, arrendamento, electricidade e outros serviços, ou a 

recursos humanos e sistemas tecnológicos de apoio à decisão ou de tramitação dos 

processos judiciais, 

- a custos de materiais consumíveis ou de sistemas de acolhimento às pessoas nos 

tribunais ou de promoção da sua correta percepção dos atos e eventos em que 

participam. 

c) Apoio aos juízes 

17. Os Conselhos devem estabelecer planos de análise de risco e de prevenção do apoio na área 

do bem-estar psicológico dos juízes com especial incidência nos aspectos de risco específico de 

cada jurisdição.    

18. Os Conselhos e os tribunais superiores devem exigir sistemas de assessoria adequados em 

ambas as instâncias e nos Supremos Tribunais. A assessoria aos Juízes Conselheiros deve ser 

revista e equiparada à do Tribunal Constitucional, prevendo assessoria especializada em 

determinados domínios do direito. A assessoria prevista há longo tempo para os Tribunais de 

Relação deve ser instalada, prevendo a formação adequada dos assessores.  

19. As secretarias judiciais devem ser organizadas de modo flexível, permitindo a instituição de 

secções de processos de apoio transversal especializado a diversas unidades orgânicas, a gestão 

por agregação das tarefas, a possibilidade de modificação estrutural e a inclusão de sistemas de 

avaliação e recompensas assentes nos objectivos e finalidades alcançados. O Estatuto dos Oficiais 

de Justiça deve ser revisto para refletir a flexibilização da organização, a redefinição funcional e a 

valorização das carreiras, de forma a conferir maior atractividade à profissão.  

20. Os quadros dos tribunais devem ser dotados de pessoal de carreira informática específica 

com requisitos de habilitação próprios e estatuto remuneratório adequado. 



d) Gestão dos tribunais  

21. Os juízes presidentes dos tribunais de primeira instância são um elemento fundamental do 

sistema de gestão dos tribunais. Os Conselhos devem definir as capacitações que exigem, publicar 

os critérios da nomeação, fomentando o conhecimento das características do candidato, das suas 

perspectivas, motivações e competências para o exercício da presidência, mantendo a audição 

dos juízes dos tribunais a presidir. O requisito de prévia frequência de um curso de formação 

pelos candidatos a juízes presidentes deve ser abolido, passando a ser condição de exercício da 

função e não condição de nomeação.  

22. O procedimento de avaliação dos juízes presidentes de primeira instância pelos Conselhos 

deve ser claramente estabelecido, incluindo um parecer, elaborado por uma comissão que 

integre especialistas na área da gestão pública e juízes do tribunal presidido. 

23. A gestão administrativa dos tribunais de primeira instância deve ser descentralizada e 

concentrada no juiz presidente, aprofundando as suas competências e a autonomia gestionária 

dos órgãos dos tribunais, garantindo uma efetiva autonomia de cada tribunal, nomeadamente de 

primeira instância, na tomada de decisões quanto à alocação dos recursos necessários ao seu 

funcionamento. 

24. A lei de autonomia administrativa dos tribunais de segunda instância, pela qual se aguarda há 

mais de duas décadas, deve ser regulamentada, sob pena de a gestão ser ineficiente por razões 

estruturais a que os juízes são alheios, mas que lhes são imputadas. 

e) Sistema estatísticos e informáticos 

25. Os Conselhos devem capacitar-se para uma intervenção efetiva nas estatísticas da justiça, 

nomeadamente na definição de critérios e na obtenção e cruzamento com dados de contexto, 

sem prejuízo do cumprimento das regras internacionais aplicáveis. 

26. A responsabilidade pelo tratamento dos dados da justiça, deve ser atribuída aos Conselhos, 

mediante organismo específico no âmbito do sistema judicial nos termos definidos pelo direito 

da União, totalmente independente, constituído exclusivamente por magistrados, a designar 

equitativamente pelo Conselho Superior da Magistratura, pelo Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais e pela Procuradoria-Geral da República.  

27. O sistema informático de apoio à gestão e tramitação dos processos judiciais deve ser 

classificado como sistema crítico da República, com inerente protocolo de regras de segurança e 

de registo e acesso ao código-fonte.  

28. A gestão do sistema informático de apoio à tramitação dos processos judiciais deve ser 

transferida para os Conselhos, definindo as metas temporais a cumprir na transferência, os meios 

a atribuir para que ela se efective, e, enquanto essa transferência não for possível: (i) instituir a 



participação dos Conselhos na gestão do sistema, nomeadamente pela designação de 

representante que poderá ser comum e que tome parte nas decisões do conselho de 

administração do IGFEJ que afectem os tribunais; e (ii) disponibilizar aos Conselhos os meios 

técnicos que lhes permitam cumprir com a sua responsabilidade de fiscalizar o sistema.  

f) Recrutamento e selecção dos juízes 

29. Os Conselhos devem ter uma efetiva intervenção numa tarefa que foram deixando 

principalmente ao CEJ com uma participação sua mais ou menos formal: o recrutamento, 

selecção e formação inicial dos juízes. 

30. Os Conselhos devem promover que o recrutamento se concretize com base na avaliação do 

mérito e das qualidades  pessoais indispensáveis ao exercício da judicatura (saber ouvir outros, 

saber trabalhar colegialmente, ser curioso, ser capaz de compaixão, saber gerir a ansiedade e o 

stress, saber estabelecer prioridades, ter capacidade de síntese, ser capaz de construir relações 

de confiança, ser capaz de alcançar soluções de consenso, ter um raciocínio lógico). 

V. FAZER BEM E COMUNICAR MELHOR 

31. A comunicação com a sociedade sobre a actividade jurisdicional dos Tribunais não pode ser 

deixada ao acaso, às fugas de informação ou a interesses exclusivamente mediáticos. 

32. Os Conselhos devem informar da sua própria actividade e assumir a prática de 

disponibilização pública dos elementos mais relevantes das reuniões dos seus órgãos ou, em 

casos de relevo, de realização de conferências de imprensa após as reuniões. Os relatórios 

elaborados pelos presidentes dos tribunais de primeira instância e pelos Conselhos deveriam sê-

lo também pelas Relações (a exemplo do que já acontece com os TCA). Não se percebe a razão 

de não estar prevista legalmente a obrigação de os presidentes dos tribunais de Relação 

elaborarem relatórios quanto aos tribunais a que presidem. Mesmo sem previsão legal, tal prática 

deve ser instituída desde já e obedecer à mesma publicidade. 

33. A publicitação destes relatórios deve tornar-se lugar de amplo debate na sociedade, 

nomeadamente com discussão pública em cada tribunal e na comunidade em que está integrado 

(quanto aos tribunais, com a participação das “forças vivas” da comarca e, especialmente, dos 

advogados e solicitadores) e na Assembleia da República (quanto aos relatórios dos Conselhos). 

34. Os Conselhos devem proporcionar aos juízes que o pretendam formação especializada como 

juízes de imprensa. O treino consiste em ensinar juízes a transmitir em poucos segundos/minutos, 

informação sobre processos judiciais longos, complexos ou com elevada repercussão mediática. 

Este sistema é utilizado pelos tribunais holandeses onde há lugares para juízes de imprensa aos 

quais os juízes nacionais podem concorrer, beneficiando do treino especializado proporcionado 



pelo Conselho Judicial que, assim evita o conflito de interesses resultante da contratação de 

especialistas em comunicação social para trabalhar dentro do aparelho judiciário. 

35. Para os Conselhos e os Tribunais, comunicar só pode ser informar com verdade, em linguagem 

que se entenda, admitindo os erros e explicando os condicionamentos, nomeadamente aqueles 

que constituam os efeitos secundários de legítimas opções legislativas ou das exigências do 

Estado de Direito. Informar com verdade implica, além de indicar os sucessos e assumir os erros, 

explicar as razões e aprender com uns e outros. Informar com verdade visa construir a literacia 

jurídica e judiciária, melhorando a democracia, encarando as pessoas como cidadãos que 

participam de um debate livre no espaço público, não como consumidores de propaganda 

destinada a dirigir-lhes as opções. Informar com verdade é participar na construção da 

democracia.  

VI. EM JEITO DE CONCLUSÃO 

i. Os Conselhos são os órgãos que no sistema constitucional garantem à sociedade a 

imparcialidade dos juízes e a independência dos tribunais e dos juízes, mas o modelo de 

governo por Conselhos Judiciais não é o único e não é imune a desvios, como exemplos 

recentes demonstram. 

ii. O exercício forte das suas competências pelos Conselhos, em regime de gestão exclusiva 

é factor de garantia externa dos juízes. A exclusividade atribuída pela sociedade aos 

Conselhos tem de a de par com uma decidida actividade de prestação de contas e de 

auto-avaliação. 

iii. A assunção pelos Conselhos de forma determinada das competências que de um modo 

ou de outro partilham com o Ministério da Justiça faz deles órgãos de gestão do poder 

judicial e reforça a garantia externa de independência dos tribunais e dos juízes. Do 

mesmo modo, o equilíbrio que a independência interna exige impõe uma actividade de 

prestação de contas e instrumentos de controlo cuja promoção se propõe. 

iv.   A responsabilidade pelo tratamento dos dados da justiça, deve ser atribuída aos 

Conselhos, mediante organismo específico no âmbito do sistema judicial nos termos 

definidos pelo direito da União, totalmente independente, constituído exclusivamente 

por magistrados, a designar equitativamente pelo Conselho Superior da Magistratura, 

pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e pela Procuradoria-Geral 

da República, nos termos da tomada de posição conjunta destas entidades em Julho de 

2018. 

v. O financiamento dos tribunais está intimamente ligado com a independência do poder 

judicial, com o acesso à justiça e com o princípio da tutela jurisdicional efectiva, pelo que 



o poder judicial deve participar ativa e decisivamente na preparação da proposta de 

orçamento, debatendo-a com o Ministro da Justiça e/ou o Ministro dos Assuntos 

Parlamentares, nos termos do que constitui a prática do Tribunal Constitucional e de 

outros órgãos de soberania. 

vi. A comunicação dos Conselhos e dos Tribunais é uma exigência de independência, que a 

confiança suporta, e de prestação de contas, que apenas a transparência possibilita. 

Visando construir a literacia jurídica e judiciária sem a qual a democracia, espaço de 

discussão, enfraquece.  

Março de 2023 


