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CONCLUSÕES 

 

1. O recrutamento e o acesso aos tribunais superiores tem de reflectir o modelo 

de juiz que é pretendido pela comunidade política e social em cada momento histórico e 

que decorre dos princípios e das regras consagrados constitucionalmente, mormente dos 

princípios do Estado de direito democrático, entre os quais avultam a independência, a 

imparcialidade e a integridade dos juízes. 

2. O modelo de juiz, no sistema português, segue o perfil de carreira judicial, 

assente na formação técnica e profissional e na experiência de julgar adquirida nos 

tribunais, valorizado com as componentes do mérito profissional e com a assumpção de 

um código deontológico mais baseado em razões político-sociais do que em 

pressupostos estritamente funcionais. 

3. O sistema de recrutamento e de acesso aos tribunais superiores visa, por isso, 

a afirmação de um sistema judicial credibilizado, capacitado, qualificado, cultural e 
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tecnicamente apetrechado, humanizado, participado, plural e aberto aos valores vividos 

pela comunidade política e social. 

4. A aceitar a avaliação pública curricular realizada por um júri de cariz plural e 

participado como um modelo válido de recrutamento e de acesso aos tribunais 

superiores, ele terá sempre de depender da competência e do papel constitucionalmente 

atribuídos ao Conselho Superior da Magistratura e ser concebido de modo a reforçar a 

legitimação dos juízes nos seus cargos judiciais e do próprio sistema judicial.  

5. O ingresso nos tribunais superiores tem de garantir, ao mesmo tempo, o 

mérito e a excelência de quem decide dos casos e dos litígios em tribunal em instância 

de recurso, e dar resposta às expectativas naturais, estimulantes e justificadas daqueles 

que prosseguem a carreira judicial. 

6. Porque assim é, o sistema de recrutamento e de acesso aos tribunais superiores 

terá de optimizar o devido equilíbrio entre as componentes essenciais da experiência e 

do mérito profissionais, valorizando de forma preferencial as componentes ligadas com 

o desempenho profissional na jurisdição, designadamente o mérito e a excelência 

traduzidas nas classificações, a antiguidade e a isenção disciplinar, em conjunto com as 

qualificações e valorizações extra-jurisdicionais, nomeadamente graduações académicas 

com reflexo na jurisdição, ensino, as publicações jurídicas ou as demais habilitações 

culturais e sociais.    

7. As exigências procedimentais são de particular importância nesta matéria, 

devendo respeitar ao máximo a transparência, a equidade e a imparcialidade nos 

processos decisórios e a fundamentação material das respectivas decisões de escolha, de 

graduação e de afastamento das candidaturas. 

8. As diferenças estabelecidas nas normas constitucionais para a composição dos 

Tribunais da Relação e do Supremo Tribunal de Justiça, aliadas às reforçadas e 

exigentes funções jurisdicionais que são exercidas por este último, justificam o sistema 

plural, participado e aberto instituído para esse Supremo Tribunal, mas onde devem ser 

também introduzidos mecanismos que reforcem, para além do aludido equilíbrio do 

mérito e da experiência profissionais, a transparência, a objetividade, a justeza e a 
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equidade na escolha dos candidatos juízes e não juízes, designadamente em termos de 

tempo de exercício profissional.   

9. Os resultados dos concursos efectuados de acordo com o novo regime de 

acesso aos Tribunais da Relação e ao Supremo Tribunal de Justiça vieram demonstrar a 

insuficiência da discussão que esteve na origem dessa reforma e, sobretudo, evidenciar 

que o processo de escolha e selecção de juízes adoptado tem problemas e fragilidades 

que cumpre avaliar e resolver. 

10. No que respeita, concretamente ao concurso para o Supremo Tribunal 

Justiça propõe-se: 

a) ao nível legislativo e regulamentar, as seguintes alterações: -  

eliminação da quota cativa dos juristas de mérito consagrada na alínea e) do nº 6 

do Artº 52º do EMJ; - explicitar, para além do disposto no nº 7 do Artº 52º do 

EMJ, que a nomeação de juízes deve ter em conta não só a antiguidade relativa 

dos concorrentes dentro de cada classe de candidatos (juízes desembargadores, 

procuradores-gerais-adjuntos e juristas de mérito), mas também a antiguidade 

relativa média de cada uma dessas mesmas classes de candidatos; - descrição 

dos objetivos pretendidos com a prova pública; - notação autónoma, e 

quantificada, dessa prova; - estreitamento substancial dos parâmetros pontuais 

da “idoneidade”; - explicitação mais detalhada dos critérios definidores dessa 

mesma idoneidade; e - maior densificação dos critérios aplicáveis aos juristas, 

sobretudo em termos de tempo e experiência profissional e mérito académico; e 

b) quanto ao parecer do júri: - deverá discriminar e reportar os factos a 

cada um dos factores de avaliação; - deverá indicar um ponto de partida para a 

notação da idoneidade (pois é aquele factor em que os parâmetros pontuais vêm 

sendo mais amplos) e referir mais pormenorizadamente os diversos itens 

valorados nessa notação; - deverá, quanto aos juristas, sendo universitários, fazer 

uma apreciação valorativa do currículo académico, incluindo do tempo 

profissional e da obra científica dos candidatos;  
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e) no que respeita ao acompanhamento da execução deste modelo de 

concurso curricular, temos como adequado que o CSM monitorize os aspectos 

positivos e negativos decorrentes das alterações acima propostas  e que apresente 

os resultados dessa monitorização para se poder agir, subsequentemente, em 

conformidade. 

11. No que respeita ao concurso para os Tribunais da Relação: 

a) no domínio de intervenções legislativas ou regulamentares, afigura-se 

necessário: - proceder à densificação do que deve consistir “a defesa pública do 

currículo”; - proceder à densificação do que é a “avaliação curricular”, 

nomeadamente os critérios de avaliação e a sua graduação quantitativa; - 

repensar a proporcionalidade da avaliação curricular, que não deve ultrapassar os 

25%; - eliminar a possibilidade de delegação da presidência do júri, por parte do 

presidente do CSM, num dos vice-presidentes do STJ; - estabelecer um período 

de vigência do concurso por dois anos, para as vagas existentes e que venham a 

ocorrer nesse período; - reponderar a nomeação de juízes auxiliares para os 

tribunais da Relação, em conjugação com uma alteração da periodicidade dessa 

nomeação, passando de anual para sempre que existir uma vaga; 

b) em termos de futuros avisos de abertura de concurso, sugere-se: - que 

o mesmo seja precedido por um esforço de igualação dos candidatos em termos 

de número de inspecções, dando-se efectivo cumprimento ao disposto no Artº 

47º, nº 7, do EMJ, atendendo a todas as classificações de serviço dos 

concorrentes; 

c) no que tange à prática do júri de concurso, crê-se adequado: - adoptar 

a prática de o sorteio dos candidatos pelos membros do júri, como arguentes, ser 

um sorteio público e do conhecimento prévio dos concorrentes; e 

d) no que respeita ao acompanhamento da execução deste modelo de 

concurso curricular, temos como adequado que o CSM monitorize os aspectos 

positivos e negativos decorrentes da diferença significativa de graduação em 

resultado da valoração dos critérios “trabalhos científicos realizados” e 
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“actividades exercidas no âmbito forense ou no ensino jurídico” e que apresente 

os resultados dessa monitorização para se poder agir, subsequentemente, em 

conformidade, norteados pelo critério da progressão com base no mérito e na 

excelência. 

 


