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1. Uma maioria política alargada, sustentada num Pacto de regime denominado 

Pacto para a Justiça, assinado pelos dois maiores partidos políticos em 2006, esteve na 

origem das alterações legais mais significativas ao modelo de acesso aos Tribunais 

Superiores cujos primeiros concursos tiverem muito recentemente a sua 

concretização. 

Com algum défice de debate, nomeadamente pelo Juízes, o modelo então 

adoptado sustentou-se essencialmente num princípio de que seria necessário 

introduzir um modelo de concurso curricular para acesso a todos os Tribunais 

Superiores, estabelecendo, por outro lado, no que respeita ao acesso ao Supremo 

Tribunal de Justiça, que se concretizasse o alargamento do acesso a outros juristas de 

mérito que não apenas juízes. 

As razões invocadas exigiam, então, um debate profundo e, em consequência, 

um regime normativo muito trabalhado, para que as finalidades pretendidas 

permitissem efetivamente atingir os objetivos enunciados, sem pôr em causa toda a 

estrutura jurisdicional existente e, sobretudo, a carreira dos juízes. O que, diga-se, não 

foi feito.  

Recorde-se que o acesso aos Tribunais Superiores envolve matéria fundamental 

do regime constitucional, nomeadamente na concretização de um sistema de check 

and balances entre os vários poderes independentes, na medida em que está em 

causa a escolha dos Juízes dos mais altos tribunais, que, concretamente no caso do 

Supremo Tribunal de Justiça para além das relevantíssimas funções jurisdicionais 
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comporta o leque de altos magistrados  de entre os quais será escolhida a quarta 

figura do Estado e será eleito o Vice Presidente do Conselho Superior da Magistratura. 

No caso dos Tribunais da Relação, a experiência jurisdicional, aliada a um grau 

de competência inequívoco, mostra-se fundamental à legitimação de exercício dos 

próprios Tribunais, por via da relevância e extensão das decisões proferidas e dos seus 

efeitos, quer para os cidadãos quer para os tribunais de primeira instância. A 

concepção weberiana de legitimação assume aqui uma evidência inequívoca.  

Sublinhe-se, igualmente,  que o modelo burocrático-funcional de juiz em que 

repousa o sistema português, sustentado numa carreira e num código deontológico 

enraizado, em regra vigente nos países europeus que nos são próximos, tem sido - e 

bem - permeabilizado com componentes de um modelo profissional centrado na figura 

do jurista de mérito, nomeadamente no acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, dir-se-

ia, com créditos firmados. 

 

2. Os resultados dos concursos efectuados de acordo com o novo modelo de 

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

insuficiência da discussão que esteve na origem do modelo e, sobretudo, evidenciar 

que o processo de escolha e seleção de Juízes adoptado tem fragilidades. 

O conceito de «Juristas de elevado mérito» para exercer funções jurisdicionais 

no STJ está refletido nas escolhas efetuadas? Justifica-se uma blindagem ao número de 

Juízes que provêm da magistratura em relação a outras proveniências? A avaliação 

curricular não terá que incidir, fundamentalmente, na aptidão funcional para o 

exercício da jurisdição? Os modelos concursais não criaram patologias a nível do 

regime de formação contínua dos Juízes ao longo da sua carreira? O sistema de 

avaliação e inspeção dos Juízes compatibilizou-se com o novo regime? 

Estas e outras perguntas exigem respostas sustentadas que não podem deixar 

de ser ouvidas por quem tem o poder de legislar ou, não o tendo, tem o poder de 

conseguir, no desenho dos concursos, resolver algumas das perplexidades. 

A emergência da avaliação do processo, num País onde as avaliações rigorosas 

e objectivas são, muitas vezes, substituídas por palpites ou crenças raramente 
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fundamentadas é fundamental para que, detectadas as patologias, se mude o que tem 

que ser mudado, seja a nível legislativo, seja a nível regulamentar, nomeadamente 

pelo Conselho Superior da Magistratura. 

Nos regimes democráticos a avaliação das políticas publicas é um sinal da 

maturidade das instituições. 

Trata-se de analisar as opções tomadas, em função dos objetivos pretendidos, 

de analisar a sua efetividade e sobretudo os seus resultados práticos. 

Numa matéria como o acesso aos Tribunais Superiores a opinião fundamentada 

dos Juízes é essencial na concretização e na efetividade dos modelos adoptados. 

O exercício da judicatura não é conjuntural. Há uma carreira que se prolonga 

durante mais de quarenta anos, sustentada num sistema de acesso e formação que se 

desenvolve ao longo do exercício profissional. Existe um sistema de avaliação que 

funciona, como não existe em nenhum outro País da União Europeia. Existe, na matriz 

da judicatura, uma disponibilidade e exclusividade total ao serviço público de justiça. 

Por outro lado, o princípio da independência dos Tribunais tem um reflexo 

direto no acesso aos Tribunais Superiores, nomeadamente pelas garantias de 

independência, imparcialidade e competência profissional que os juízes que aí 

exercem funções dão aos cidadãos em nome de quem julgam. 

 

3. O impulso reformista que o atual momento político parece querer efetivar, 

vai implicar alterações no Estatuto dos Juízes.  

Avizinha-se, por outro lado, a realização de novos concursos curriculares de 

acesso tanto aos Tribunais da Relação como ao Supremo Tribunal de Justiça. 

É, por isso, um bom momento para efetuar uma reflexão séria sobre o acesso 

aos Tribunais Superiores, as suas fragilidades, o que tem que mudar e, sobretudo, o 

que deve, rapidamente ser alterado. 

Uma reflexão que, sendo efetuada pelos Juízes, não assente em pressupostos 

meramente corporativos ou em pré conceitos não fundamentados. 

Uma reflexão que deve, igualmente, ser partilhada por quem tem um 

pensamento consolidado sobre a Justiça e os Tribunais. 
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Finalmente, uma reflexão sobre um pilar estrutural do Estado de Direito que 

deve afastar-se das estratégico-políticas conjunturais que condicionam as decisões. 

Foi esse o nosso propósito ao lançarmos este debate. 

Este é um debate essencial. 

Que se iniciem os argumentos! 

 

José Mouraz Lopes 

Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses 

 

 


