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1. A apresentação das conclusões do grupo não deve ser feita sem explicitar, 

ainda que brevemente, a sua composição. Coordenado por um juiz conselheiro (José 

Mouraz Lopes), integrou uma professora universitária (Marta Nunes Vicente), uma 

advogada (Vânia Costa Ramos), um professor universitário que é também advogado 

(Nuno Brandão), uma juíza desembargadora da jurisdição administrativa e fiscal (Tânia 

Meireles da Cunha) e um juiz de direito, atualmente assessor no Tribunal Constitucional 

(que sou eu). Pudemos, ainda, contar com o apoio, a título consultivo, da Juíza 

Desembargadora no Tribunal Central Administrativo Sul e Membro do Conselho 

Consultivo da PGR Marta Cavaleira e do Juiz Desembargador no Tribunal da Relação 

de Lisboa Diogo Ravara. A preparação resultou de diálogo franco, atento e empenhado, 

sem reservas, com abertura e lealdade. Foi um grupo coeso que deu os seus trabalhos 

por terminados, com a sensação clara de que cada um disse nem mais nem menos do 

que aquilo que pensa.  

Não procederei a uma leitura integral das conclusões do grupo, o que seria um 

exercício fastidioso e inútil, uma vez que podem ser lidas. Optei, por isso, por escolher 

algumas das mais significativas por si mesmas ou cujo contexto merece menção e dar 

conta das principais razões pelas quais o grupo optou por certa orientação. 

Sob um grande chapéu – a dimensão constitucional do sistema de justiça, que foi 

o cimento agregador dos trabalhos –, procurámos encontrar em cada proposta um 

elemento transformador, algo que pudesse ser apresentado como uma verdadeira (ainda 

que, em alguns casos, pequena) evolução. 

2. Ao pensarmos na tutela dos direitos fundamentais, não podemos deixar de 

considerar que o nosso ordenamento interno interage, principalmente, com outros dois: 

o sistema que decorre do Direito da União Europeia e o sistema internacional europeu, 
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principalmente o emergente da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Fazer parte 

de um sistema internacional é contribuir para ele e, aceitemo-lo sem hesitar, também 

aprender com ele.  

Por essa razão, quanto ao Direito da União Europeia, não pudemos deixar de 

reconhecer que, apesar da sua indiscutível presença teórica como critério de decisão 

dos tribunais, o plano da sua realização na prática judiciária tem ainda muita margem 

de progressão – ele nem sempre está presente ou, pelo menos, não está integrado no 

horizonte normativo geral desde o primeiro momento. Assim, sugerimos alterar as 

regras de processo penal, processo civil e processo administrativo e tributário, para 

explicitar a possibilidade e, sendo caso disso, o dever de suscitação de questões 

prejudiciais ao Tribunal de Justiça da União Europeia, bem como regular expressamente 

o contraditório sobre as questões relevantes de Direito da União Europeia em fase de 

recurso e sistematizar em listas temáticas, por jurisdição, os pedidos de reenvio 

prejudicial e respetivas decisões pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Também 

apontámos ao legislador a necessidade de transposição expressa do Direito da União 

Europeia em matéria de direitos fundamentais.  

Quanto ao sistema do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, tendo em conta 

que Portugal não assinou e, consequentemente, não ratificou o Protocolo n.º 16 à 

Convenção, não dispomos de possibilidade de dirigir àquele Tribunal pedidos de 

parecer, mas notámos a falta de meios processuais simples e claros para implementação 

das medidas cautelares previstas no artigo 39.º do Regulamento do Tribunal e 

apontámos a necessidade de o legislador dar maior atenção à respetiva jurisprudência e 

de reforçar a disponibilidade de traduções das suas decisões em língua portuguesa, pelo 

menos das decisões de referência. 

3. Embora os nossos trabalhos não se destinassem, propriamente, a estabelecer 

um programa de revisão constitucional, foi impossível evitar a constatação de que, em 

alguns pontos, a Lei Fundamental carece de ajustamentos – pensámos, principalmente, 

na independência dos tribunais. Sustentámos, pois, que a escolha dos presidentes dos 

tribunais superiores seja em todos os tribunais por eleição dos seus membros 

(atualmente, assim não sucede com o presidente do Tribunal de Contas) e que a 

Constituição consagre expressamente as diversas dimensões da independência judicial 

(nomeadamente, a liberdade de julgamento e de decisão, a liberdade contra injunções ou 

instruções, a liberdade de ação, a liberdade de responsabilidade e as garantias de tipo 
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estrutural ou organizativo), para além de se dever qualificar como “lei orgânica” o 

estatuto dos juízes. 

4. Após discussão muito viva sobre a autonomia ou integração da jurisdição 

administrativa e fiscal (os argumentos de ambas as posições constam do relatório), não 

pareceu ao grupo que se justifique uma alteração de paradigma, prevalecendo a ideia de 

que o atual modelo se afigura adequado num ordenamento com as caraterísticas do 

nosso, sendo, sim, imprescindível manter e acentuar um caminho de ultrapassagem das 

dificuldades já diagnosticadas, como seja na adequada dotação de 

recursos, maxime recursos humanos. 

Mas há, certamente, que promover alterações na dimensão processual da justiça 

administrativa e fiscal, como seja, a título de exemplo, clarificar a competência material 

dos juízos de competência especializada administrativa dos tribunais administrativos de 

círculo, criar um regime processual simplificado aplicável a processos de reduzido 

valor, consagrar a impugnação judicial como forma processual comum a todos os atos 

em matéria tributária e simplificar a fase instrutória. 

5. Olhando para a justiça arbitral, não é possível desviar o olhar de algumas 

insuficiências legislativas, com efeitos indesejáveis que a prática tem vindo a revelar. 

Para que os tribunais arbitrais – verdadeiros tribunais à luz da Constituição – possam 

ostentar sem sombras nem ambiguidade essa qualidade, recomendámos que se 

estabeleçam requisitos legais objetivos e inequívocos que garantam standards de 

imparcialidade e independência dos árbitros em todos os sistemas de arbitragem, que se 

publiquem as decisões dos tribunais arbitrais, incluindo as decisões do Tribunal Arbitral 

do Desporto, e que se concretize a definição de arbitragem internacional. 

6. Pensámos também na necessidade de concretizar alterações ao regime de 

acesso à justiça constitucional. É verdade que, erradamente, os proponentes das 

reformas sistémicas partem do pressuposto de que a originalidade do modelo português 

é a causa de todos os males e, na verdade, não é possível corrigir o modelo misto 

português sem destruir a sua originalidade. Reformar sistemicamente implicará, 

portanto, suprimir o recurso de constitucionalidade e transitar para o modelo “europeu” 

de suspensão da instância, cumulando-o ou não com a figura do recurso de amparo ou 

da queixa constitucional. O recurso de amparo e o recurso de constitucionalidade são 

dois meios processuais redundantes, pelo que ou se opta por um, ou se opta por outro. 

Esta é a reforma estrutural que o legislador terá de ponderar se quer ou não 

implementar. 
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Para além da reforma estrutural, recomendam-se algumas reformas incrementais, 

como sejam a acomodação da Lei do Tribunal Constitucional ao regime da 

responsabilidade civil do Estado e a ponderação da viabilidade do alargamento da 

legitimidade processual ativa em fiscalização abstrata preventiva, considerando, 

nomeadamente, as propostas que, a esse propósito, foram apresentadas aquando da 

revisão constitucional de 1997. 

7. É da maior importância concretizar alterações ao regime processual da 

responsabilidade financeira, designadamente, a adoção de um modelo unitário de 

responsabilidade financeira, a previsão da responsabilidade financeira das pessoas 

coletivas que sejam beneficiárias a qualquer título de dinheiros ou outros valores 

públicos, a concretização da exigência de igualdade em matéria de responsabilização, 

bem como a clarificação da natureza jurisdicional da fiscalização prévia. 

8. Por fim, centrou-se este grupo em especial na justiça criminal, por ser aquela 

que, no âmbito do sistema de justiça recebe mais atenção da comunicação social e, 

também por via disso, da própria comunidade em geral, sendo os processos férteis em 

acontecimentos como divulgações públicas de dados processuais sigilosos formalmente 

cobertos pelo segredo de justiça, detenções-espetáculo, comentários públicos feitos em 

violação do dever de reserva e instrumentalização da comunicação, entre outros. Aos 

poucos, parece também detetar-se uma certa reconformação da divisão de funções entre 

o Ministério Público e o juiz de instrução, o que traz incerteza sobre que autoridade 

judiciária tem, durante o inquérito, competência para fazer o quê.  

Entendemos que alguns pontos focais importantes seriam dinamizar os recursos 

para fixação de jurisprudência, como instrumentos essenciais de afastamentos de 

incerteza na aplicação da lei, e repensar o regime de recursos para o Supremo Tribunal 

de Justiça, no sentido de melhor o aproveitar como estabilizador de correntes 

jurisprudenciais, sem deixar de considerar a necessidade de reforçar as imunidades 

necessárias ao exercício do mandato e de criar condições para uma garantia efetiva do 

direito da defesa, inclusivamente para aqueles que não possuam meios económicos. 

Por último, e por razões que não carecem de demorada explicação, sentimos a 

necessidade de recomendar que a intervenção pública das mais altas figuras da 

Advocacia e das Magistraturas observe sempre os respetivos deveres estatutários de 

reserva. 

9. Em vão se procurará nestas medidas, isoladamente, o elixir do 

rejuvenescimento ou o remédio milagroso contra todos os problemas, mas cremos – 
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pelo menos, assim sentimos no final – que são animadas por uma racionalidade comum, 

orientada para superar nódulos problemáticos, pelo menos os que hoje conhecemos. 

Outros virão, é assim a vida dos sistemas. 

As propostas refletem, também, algo que não é demais frisar e que, de algum 

modo, ficou em implícita suspensão das primeiras linhas – o que aqui se apresenta é o 

resultado de um verdadeiro exercício de liberdade. Liberdade do próprio grupo face à 

entidade que o impulsionou, que em nenhum momento procurou, direta ou 

indiretamente, condicionar os seus pressupostos ou conclusões. Liberdade de cada um 

dos membros do grupo face aos demais, porque todos trabalharam e se exprimiram nas 

mais perfeitas condições de igualdade, recebendo com naturalidade a crítica dos demais 

e caminhando sem sobressaltos para um entendimento comum, com irrepreensível 

respeito mútuo, num exercício de colaboração e aprendizagem que – aqui falo por mim 

– proporcionou uma satisfação incomum em interações desta natureza. 

O esforço, o método e o ambiente contribuem para o resultado.  

Aqui, foram os (nossos) melhores. 

 


