
 

Independência judicial e administração judiciária 

(administração e gestão dos tribunais) 

 

1. O título desta comunicação representa o desafio que nos foi colocado no 

âmbito do Grupo de Trabalho criado no seio da Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses e dirigido pelo Juiz Conselheiro Nuno Coelho, com o objetivo de refletir 

sobre o sistema de justiça de uma forma aberta e alargada. 

Foi um desafio que partilhámos, ao longo de vários meses, no grupo que 

coordenei, composto pela Juíza Desembargadora Sofia David, as Juízas de Direito 

Helga Gomes e Idalina Ribeiro e o Procurador da República Rui Batista, cuja dedicação 

incansável, contributos inestimáveis, entusiasmo e motivação, agradeço, penhorada.  

A temática da administração e gestão dos tribunais convoca, de modo especial, o 

princípio da independência interna e suscita, na atualidade, particular interesse, por 

virtude da ainda recente implementação da reforma promovida pela Lei n.º 62/2013, de 

26 de agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário (LOSJ)). 

A criação da figura do Juiz Presidente da Comarca e de um conselho de gestão 

composto por este, por um Magistrado do Ministério Público Coordenador e por um 

Administrador Judiciário, representaram uma mudança significativa no modelo de 

gestão judicial até aí vigente (art.º 108.º da LOSJ). 

 

2. Na Opinião n.º 19 (2016) do Conselho Consultivo dos Juízes Europeus, 

dedicada ao Papel dos Juízes Presidentes, escreveu-se que estes, enquanto “guardiões” 

da independência, imparcialidade e eficiência do tribunal, devem respeitar a 

independência interna dos juízes, o que implica que os juízes não sejam sujeitos a 

instruções ou pressões no que concerne às decisões que proferem (§ 13.).1 

O Conselho Consultivo expressa ainda a opinião de que os Juízes Presidentes 

devem continuar a exercer a judicatura, não só para se manterem em contacto com os 

demais juízes, desempenhando o seu papel de primus inter pares, mas também para 

 
1 In https://rm.coe.int/opinion-no-19-on-the-role-of-court-presidents/16806dc2c4, consultado em 

27.02.2023. 
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permanecerem conscientes das questões suscitadas pela prática diária, o que melhor os 

habilita à função em que se mostram investidos.2 

O debate sobre a gestão judicial e o papel dos juízes presidentes tem vindo, 

efetivamente, a ganhar intensidade no espaço europeu, impulsionado pela crescente 

preocupação com a celeridade da justiça e o consequente reforço do controlo das 

pendências, o qual “frequentemente vai além da mera verificação do número de casos 

decididos e pode materializar-se numa regulamentação completa do fluxo de casos e 

avaliação de desempenho”3. Em alguns casos, chega a traduzir-se no exercício de uma 

pressão inadequada, suscetível de colidir com o núcleo dos valores judiciais ou de criar 

uma “cultura de números”, que pode vir a frustrar a obtenção dos resultados 

pretendidos.4 

À luz do art. 94º, da LOSJ, o novo Juiz Presidente da Comarca acumula 

competências de representação e direção (n.º 2); de gestão processual (n.º 4); 

administrativas (n.º 8); funcionais (n.º 3); e ainda as demais que lhe forem delegadas 

pelo Conselho Superior da Magistratura (n.º 9). 

Na relação que estabelece com os juízes da Comarca deve o Presidente nortear-

se pelo princípio da independência interna, que na sua essência exclui da intervenção 

gestionária o núcleo correspondente ao exercício da função jurisdicional. 

Estabelece-se precisamente no n.º 2 do art.º 4.º, do EMJ, que “A independência 

dos magistrados judiciais manifesta-se na função de julgar, na direção da marcha do 

processo e na gestão dos processos que lhes forem aleatoriamente atribuídos.” 

Alinhado com esta definição, o art.º 7.º-A, do EMJ, ao proclamar o princípio da 

cooperação dos juízes com o CSM e os presidentes dos tribunais no exercício das suas 

atribuições legais de gestão e organização, e destes com os juízes no exercício das suas 

atribuições legais de administração da justiça (n.º 1), sublinha que “são atribuições de 

 
2 Ibidem. 
3 BLISA, Adam, KOSAŘ, David, «Court Presidents: The Missing Piece in the Puzzle of Judicial 

Governance», German Law Journal, vol. 19, No. 07, December 2018, Judicial Self-Government in 

Europe, p. 2046. 
4 Ibidem. No mesmo sentido, The main factors aimed at securing judicial Independence, in 

https://www.unodc.org/e4j/zh/crime-prevention-criminal-justice/module-14/key-issues/1--the-main-

factors-aimed-at-securing-judicial-independence.html, consultado em 27.02.2023. 

Estamos no território da denominada New Public Management, corrente no domínio da administração 

pública cujos vetores são a eficiência e eficácia da organização, bem como a transparência e 

accountability (VISSER, Max, SCHOUTETEN, Roel, DIKKERS, Josje, Controlling the Courts: New 

Public Management and the Dutch Judiciary, Justice System Journal, 40:1, 39-53, DOI: 

10.1080/0098261X.2018.1539645, p. 40. Concretamente, esta gestão assenta na definição de objetivos 

quantificáveis e mensuráveis (ibidem, p. 41). 
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gestão e organização todas as que não contendam com a concreta tramitação e decisão 

processual” (n.º 2). 

É, pois, expressamente afirmado o limite intangível consubstanciado pela 

prolação da sentença e de todos os despachos que se destinam a prover ao regular 

andamento do processo (art.º 152.º, n.º 4, 1ª parte do CPC). 

A questão que se coloca é, então, a da concatenação deste limite intangível com 

as competências processuais do Juiz Presidente, elencadas no n.º 4 do art.º 94.º, da 

LOSJ, de modo especial, a promoção de medidas relativamente aos processos que estão 

pendentes por tempo considerado excessivo (al. c)) e a promoção da aplicação de 

medidas de simplificação e agilização processuais (al. d)). 

Ora, estas competências processuais do Juiz Presidente não podem interferir com 

a gestão do processo, tendo presente, além do mais, que não existe uma relação 

hierárquica entre aquele e os juízes da Comarca. 

De facto, a sindicância do mérito das decisões judiciais incumbe, 

exclusivamente, aos Tribunais Superiores, em via de recurso; pertencendo, paralela e 

complementarmente, aos serviços de Inspeção do CSM, a avaliação do desempenho dos 

juízes, com vista à sua classificação. 

Assim, a intervenção processual do Juiz Presidente deve incidir não sobre a 

atuação ou situação concreta de um determinado juiz, mas sim sobre o funcionamento 

global do tribunal, procurando encontrar soluções, consensualizadas com os juízes da 

Comarca, que permitam que a organização como um todo apresente melhores 

resultados. 

Aqui importa trazer à colação a distinção entre: 

 - a gestão individual de cada processo pelo juiz (gestão processual autónoma, 

interna ou endo-processual); 

 - a gestão do tribunal ou administração judiciária (gestão processual 

heterónoma, externa ou exo-processual).5 

Também no plano da fixação dos objetivos processuais se coloca o mesmo 

limite consubstanciado na independência interna, estabelecendo-se no art.º 4.º, n.º 1, do 

EMJ, e no art.º 91.º, n.º 4, da LOSJ, que «os objetivos processuais da comarca não 

 
5 COELHO, Nuno, Manual de Organização e Administração Judiciárias no âmbito da criminalidade 

organizada, corrupção, branqueamento de capitais e tráfico de estupefacientes, p. 130, in 

https://www.paced-

paloptl.com/uploads/publicacoes_ficheiros/paced_manual_orgegestaojudiciarias_nc_vf.pdf, consultado 

em 27.02.2023. 



podem impor, limitar ou condicionar as decisões a proferir nos processos em concreto, 

quer quanto ao mérito da questão, quer quanto à opção pela forma processual 

entendida como mais adequada». 

Mas para além destas esferas, importa ainda contemplar aquilo que podemos 

designar como o “espaço de liberdade de atuação jurisdicional”, que se reconduz às 

condições que devem existir para o exercício pleno da função jurisdicional e que 

contendem, designadamente, com a inevitável partilha de recursos. 

Nesta sede assumem destaque os aspetos da gestão das salas de audiência e dos 

oficiais de justiça, que recomendam, antes de mais, a busca de soluções consensuais. 

Assim, deve ficar expressamente previsto, de modo uniforme, nos Regulamentos 

das Comarcas, que em todas as situações atinentes ao funcionamento do tribunal 

suscetíveis de contenderem com a atividade jurisdicional dos juízes, designadamente as 

que respeitam à afetação dos oficiais de justiça e à ocupação das salas de audiência, bem 

como quando esteja em discussão a aprovação de um regulamento ou de atos relativos 

ao desempenho dos magistrados judiciais, como a fixação dos objetivos processuais, os 

juízes devem ser previamente ouvidos. 

Devem ser aplicados, para o efeito, com as devidas adaptações, as normas 

previstas nos art.ºs 121.º e ss., do CPA, para a participação dos interessados, admitindo-

se a pronúncia dos magistrados judiciais em reunião ou por escrito, conforme mais 

adequado ao caso, num prazo que se afigure razoável. 

 

3. Com esta vertente cruza-se a dimensão da gestão global dos recursos do 

sistema de justiça, centralizada no Ministério da Justiça, sobretudo através da Direção-

Geral da Administração da Justiça e do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos 

da Justiça, sublinhando-se a circunstância de nenhum dos órgãos de gestão das 

magistraturas – CSM, CSTAF ou PGR – possuir qualquer intervenção sobre as decisões 

destas entidades. 

É certo que se encontra prevista a adoção conjunta de objetivos estratégicos, no 

art.º 90.º, da LOSJ, porém, a gestão de recursos exige a correspondente dotação 

orçamental, que não resulta assegurada por esta via, para além de que as concretas ações 

a empreender no sistema de justiça careceriam de uma mais detalhada e específica 

descrição. 



Afigura-se-nos, deste modo, que o CSM, o CSTAF e a PGR deveriam, pelo 

menos, ter uma intervenção vinculante na gestão global dos recursos afetos ao sistema 

de justiça, seja criando um Conselho Estratégico ou um órgão de consulta. 

Acresce que os organismos da justiça não devem estar sujeitos a cativações, 

seguindo, por exemplo, o modelo de orientações internacionais que visam assegurar a 

independência das entidades reguladoras, plasmado no art.º 33.º, da Lei n.º 67/2013, de 

28.08. 

 

 4. Mas a questão da eficiência do sistema deve ser analisada, adicionalmente, 

sob a ótica dos procedimentos judiciais. 

Desde logo, a perspetiva deve ser cada vez mais universal, propondo-se um 

maior diálogo entre o processo civil e o processo administrativo, por forma a ponderar-

se a introdução, com as devidas adaptações, num e noutro ramo, das soluções de 

simplificação e agilização processual que se mostraram positivas na sua aplicação 

prática, v.g., aquilatando a adoção, no processo civil, do mecanismo do art.º 48.º, do 

CPTA, respeitante à seleção de processos de andamento prioritário, do disposto no art.º 

90.º, n.º 4, do CPTA, relativo à instrução deferida, ou do regime consagrado no art.º 

99.º, do CPTA, atinente aos procedimentos de massa. 

 A transversalidade das soluções permitiria, aliás, uma maior facilidade no acesso 

à justiça pelos cidadãos. 

 Por outro lado, sugere-se ainda, em matéria de simplificação das formas 

processuais, que em casos cíveis de manifesta simplicidade e de reduzido valor possa a 

sentença ser ditada oralmente, ficando consignado na ata apenas o respetivo dispositivo, 

como se prevê já para o processo sumário (criminal); e que nos casos de revelia 

operante o conteúdo da sentença se limite sempre à mera adesão aos fundamentos 

vertidos na petição inicial, precedida apenas da identificação das partes e do objeto do 

litígio. 

Conjugadamente com a simplificação das formas processuais haverá que debater 

o modelo das peças processuais, sendo que no Tribunal de Justiça da União Europeia 

foram publicadas “Instruções práticas às partes relativas aos processos apresentados 

no Tribunal de Justiça”6, de onde constam as regras a que devem obedecer os 

 
6 In JOUE, 14.02.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014Q0131(01)&from=IT, consultado em 27.02.2023. 
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articulados, designadamente, tipo e tamanho de letra, estruturação dos parágrafos, 

linguagem utilizada, entre outros. 

  

5. Todas as questões expostas evidenciam a complexidade implicada no 

exercício da judicatura, onde convergem, para além dos problemas que importa resolver 

no seio de cada processo, também aqueles que decorrem da gestão global das 

pendências e dos recursos logísticos. 

Este aspeto convoca a temática do stress ocupacional, a qual tem vindo a ser 

objeto de interesse crescente, à medida que se toma consciência do seu profundo 

impacto negativo, não só no próprio que dele padece, como no funcionamento global da 

organização. 

Assim, em dezembro de 2019, o Conselho da Europa, através da Comissão para 

a Eficiência da Justiça, produziu o documento “Breaking up Judge’s Isolation”, onde se 

refere, além do mais, que a qualidade da justiça, bem como a sua imagem pública, 

dependem também da capacidade do juiz gerir o stress associado à profissão.7 

E, de igual modo, as Nações Unidas divulgaram o estudo “Exploring Linkages 

between Judicial Well-Being and Judicial Integrity”, com o mesmo escopo.8 

Entre as medidas suscetíveis de adoção para mitigar o problema, podem 

enunciar-se a abordagem do tema em formações, designadamente, de modo a que se 

desenvolva maior consciência sobre o mesmo; a implementação de formas de apoio, 

tanto ao nível dos pares, por exemplo, com o estabelecimento de redes, como de modo 

profissional, mediante o acompanhamento por psicólogos; a implementação de uma 

carga de trabalho que permita uma gestão eficiente, sem excessivos sacrifícios para a 

saúde do magistrado; o recurso a ferramentas tecnológicas adequadas, que permitam 

simplificar tarefas. 

 

6. A independência judicial coenvolve e impõe a prestação de contas por parte 

dos tribunais e dos órgãos de gestão do judiciário, a denominada accountability, 

requisito de transparência do sistema. 

No relatório do ENCJ 2019-2020 refere-se que “um judiciário que não quer ser 

«responsável» perante a sociedade e que não tem atenção às necessidades da 

 
7 In https://rm.coe.int/cepej-2019-15-en-knowledge-sharing/16809939e4, p. 7, consultado em 27.02.2023. 
8 In https://www.unodc.org/ji/en/resdb/data/2022/exploring_linkages_between_judicial_well-

being_and_judicial_integrity.html, consultado em 27.02.2023. 



sociedade não ganhará a sua confiança e colocará em risco a sua independência no 

curto ou longo prazo”.9 

Trata-se de um domínio muito extenso, onde assoma, designadamente, a questão 

da linguagem vertida nas decisões judiciais, afigurando-se importante sublinhar que não 

está em causa a utilização dos termos técnicos adequados a cada caso concreto – sem o 

que, no limite, se poderia incorrer até em erro jurídico -, mas sim a compreensão do 

sentido e alcance da decisão, através da subsunção dos factos ao seu enquadramento 

legal de uma forma clara e acessível. 

 Ou seja, a fundamentação das decisões deve corresponder aos pressupostos da 

pertinência e suficiência, revelando-se a estritamente necessária para resolver o litígio. 

 A publicidade das audiências e das decisões insere-se também aqui, sendo certo 

que a divulgação de todas as decisões produzidas pelos tribunais é o caminho 

propugnado pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa10 e pelo Conselho da 

União Europeia11, suscitando-se apenas a questão da dificuldade de tratamento de todo 

este acervo de dados e, paralelamente, da pesquisa eficiente dos mesmos. 

 De igual modo, a comunicação social desempenha um papel relevante no que 

tange à transparência do sistema de justiça, podendo e devendo contribuir para a 

literacia e o esclarecimento dos cidadãos a este propósito. 

Propõe-se ainda, nesta linha, a criação de uma página de internet de 

comunicação direta entre o CSM/CSTAF e os cidadãos, onde sejam publicitadas 

notícias relativas a processos mais mediáticos, assim como a divulgação de 

informações, em linguagem clara e acessível, sobre o funcionamento dos tribunais e a 

tramitação dos processos. 

 

Sónia Moura 

 
9 Report on Independence, Accountability and Quality of Judiciary 2019-2020, adotado na Assembleia 

Geral de 10.06.2020, in www.encj.eu, p. 4. 
10 Recomendação n.º R (95) 11, de 11.09.1995, do Comité de Ministros do Conselho da Europa, sobre a 
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11 “Conclusões do Conselho em que se convida à introdução do European Case Law Identifier (ECLI) e 

de um conjunto mínimo de metadata uniformes sobre jurisprudência” (2011/C 127/01), in JOUE, n.º 127, 

de 29.04.2011. 
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