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1. Introdução 

Na sequência da colaboração solicitada, pela Direcção Nacional da ASJP, 

para a participação no Colóquio “Modelo de Recrutamento e de Acesso aos 

Tribunais Superiores”, com vista à “avaliação do Concurso Curricular de Acesso aos 

Tribunais da Relação”, procedi à elaboração de um “relatório” dessa avaliação, que 

será apresentado de seguida. 

Como nota prévia cumpre deixar claro que não foi objecto desta avaliação 

uma análise sobre a graduação concreta dos candidatos, até porque não tínhamos 

os dados para o efeito, desde logo “…os trabalhos forenses apresentados”. 

Com este relatório visou-se antes analisar a forma como tal concurso 

decorreu, considerando o seu enquadramento legal, assim como se procurou 

surpreender aspectos procedimentais ou mesmo legislativos que possam ser 

susceptíveis de melhoramento prático e/ou aperfeiçoamento legislativo. 

     

 

2. Antecedentes legislativos, enquadramento 

constitucional e estatutário actual e sua análise crítica  

O legislador constituinte foi omisso sobre a forma de recrutamento e 

nomeação dos juízes dos tribunais da Relação, pelo que não encontramos norma na 

Constituição de 1976 sobre tal matéria. 

Curiosamente é no primeiro Estatuto dos Magistrados Judiciais, aprovado 

após o 25 de Abril, a Lei 85/77 de 13.12, que vamos surpreender nos artºs 47º e 48º 

regras sobre essa nomeação. 

Os critérios aí estabelecidos foram: 

a) promoção de juízes de direito com classificação não inferior a Bom; 
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b) vagas preenchidas alternadamente, por mérito e antiguidade; 

c)  promoção por mérito dos juízes de 1ª instância com classificação de 

Muito Bom, colocados nos primeiros 30 lugares da lista de antiguidade; 

Com a revisão constitucional de 1982, operada pela Lei Constitucional 1/82 

de 30.09, foram constitucionalizados estes critérios ao estabelecer-se no nº 3 do 

art. 220º que “o recrutamento dos juízes dos tribunais judiciais de segunda instância 

faz-se com prevalência do critério do mérito, por concurso curricular entre juízes da 

primeira instância”. 

Esta norma tem-se mantido inalterada, nas sucessivas revisões 

constitucionais, constando hoje do nº 3 do art. 215º da Constituição. 

Porém, apesar deste quadro constitucional estável, a verdade é que o 

recrutamento e o acesso aos tribunais da Relação têm sofrido sucessivas alterações. 

Logo no Estatuto dos Magistrados Judiciais seguinte, aprovado pela Lei 

21/85 de 30.07, mantendo embora os demais critérios, foi alterada a forma de 

preenchimento das vagas, para a “proporção de duas por mérito e uma por 

antiguidade” (art. 48º nº 1). 

Depois, através da Lei 10/94 de 05.05, foi apurada a prevalência do critério 

de mérito e, assim, só passou a ser possível o acesso a candidatos classificados com 

Muito Bom ou Bom com distinção, sendo “as duas primeiras vagas … preenchidas 

pelos juízes de direito mais antigos classificados com Muito Bom” e a “terceira vaga 

é preenchida pelo juiz de direito mais antigo classificado com Bom com distinção” 

(art. 48º nº 2 als a) e b). Por outro lado, o leque de concorrentes aumentou de 30 

para “os 50 juízes de direito mais antigos…” classificados com aquelas duas 

notações (art. 47º nº 1). 

Cinco anos depois, tal número de concorrentes voltou a aumentar, agora 

para 60, pela redacção introduzida àquele art. 47º nº 1 pela Lei 143/99 de 31.08. 

Através da nona alteração à Lei 21/85, efectuada pela Lei 26/2008 de 27.06, 

que deu novas redacções aos artºs 46º a 48º, foi estabelecido o regime actualmente 
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vigente e com base no qual foi realizado o 1º Concurso Curricular de Acesso aos 

Tribunais da Relação, objecto deste relatório. 

O concurso curricular passou a estar dividido em duas fases. 

A admissão dos concorrentes à 1ª fase mantém a exigência dos critérios de 

Muito bom ou Bom com distinção e a proporcionalidade de duas vagas/uma vaga, 

respectivamente, em função daquelas classificações. O número de concorrentes é 

fixado pelo CSM que deve tomar em consideração, para o efeito, “o dobro do 

número de lugares não providos nos Tribunais da Relação…” (v. art. 47º nº 2, sendo 

o sublinhado da nossa autoria, evidentemente). 

A segunda fase consiste na realização da “avaliação curricular”, em que os 

“candidatos defendem publicamente os seus currículos perante um júri”, o qual 

“emite parecer sobre a prestação de cada um dos candidatos”, a ser tomado “em 

consideração pelo CSM na elaboração do acórdão definitivo sobre a graduação final 

dos candidatos…” (art. 47º nºs 1, 2, 4 e 6). 

Quanto à graduação final, ela é feita “de acordo com o mérito relativo dos 

concorrentes” mediante a ponderação de 40% para a “avaliação curricular” e 60% 

para “as anteriores classificações de serviço”. 

O júri é composto: pelo presidente do STJ (que pode delegar num dos vice-

presidentes do STJ ou em outro membro do CSM de categoria igual ou superior à de 

juiz desembargador), o qual preside ao júri; um magistrado membro do CSM com 

categoria não inferior à de juiz desembargador; dois membros do CSM não 

pertencentes à magistratura, a eleger pelo CSM; um professor universitário de 

Direito, com categoria não inferior à de professor associado, escolhido pelo CSM, 

por votação por voto secreto, após solicitação de nomes para o efeito às 

universidades e institutos, públicos e privados, que ministram o curso de Direito 

(art. 47º nºs 4 e 5).  

Perante este quadro legislativo actual, vejamos que análise crítica é que o 

mesmo nos suscita. 
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Previamente cumpre deixar claro que, no que tange à nomeação dos juízes 

para os tribunais, e necessariamente os tribunais de 2ª instância, tudo o que vá no 

sentido da transparência do processo de escolha e na valorização do critério de 

mérito, é de aplaudir, por potenciar uma maior confiança dos cidadãos e uma 

melhor qualidade na realização da Justiça. 

Numa sociedade democrática a questão da progressão dos juízes na carreira 

– um parêntesis para tornar claro que tenho como correcto que a existência de uma 

carreira, na judicatura, é o modelo que melhor proporciona o exercício das funções 

jurisdicionais de acordo com as exigências de independência, imparcialidade e 

integridade – é da maior relevância.  

Mas tal progressão não pode nem deve ser vista ou analisada como um 

problema dos juízes, antes como uma questão que diz respeito principalmente à 

polis. E, nós, juízes, se queremos uma judicatura prestigiada devemos pugnar por 

uma progressão que potencie tal prestígio.   

Como ponto de partida o critério afigura-se-me claro e simples, embora não 

olvide que a sua concretização prática tem dificuldades: a progressão deve basear-

se no mérito e na excelência.     

Assim, há alguns aspectos do regime actual que nos merecem reparo. 

Desde logo a falta de densificação do que seja “a defesa pública do currículo 

perante o júri”, sendo certo que o texto legislativo é mesmo completamente omisso 

sobre o que é, ou deve ser, essa “defesa”. 

Que género de questões podem ser colocadas ao candidato pelo júri, 

nomeadamente o arguente? 

Não tendo assistido, pessoalmente, a nenhuma das defesas do currículo não 

posso ter um juízo sobre se foi realizada, pelo júri deste 1º concurso, uma boa 

prática quanto a tal questão. 

Mas o aspecto em causa é demasiado importante para poder ser deixado ao 

arbítrio, à discricionariedade ou à boa vontade de qualquer júri e torna-se 
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necessário clarificar, legislativamente, em que é que consiste essa “defesa pública 

do currículo”.  

Creio que esta prova deve ter como objectivo, apenas e tão só, avaliar e 

classificar a consistência e a relevância da experiência profissional do candidato 

para o exercício das funções de juiz da Relação, através da discussão do seu 

percurso na função e da actividade curricular. 

Depois, também nos merece reparo a falta de densificação do que seja a 

avaliação curricular, já que os critérios de avaliação e o modo de os encontrar e 

graduar não estão minimamente indicados na lei. É verdade que tudo isso pode ser 

feito pelo CSM, adoptando “as providências que se mostrem necessárias à boa 

organização e execução do concurso…” (v. art. 47º nº 8). E não menos verdade é 

que o CSM no Aviso 24799/2011 (DR, 2ª Série de 28.12) para este 1º Concurso, se 

socorreu dos mesmos critérios previstos para o acesso ao STJ. Mas creio que a 

matéria é demasiado importante e o peso da avaliação curricular demasiado 

decisivo, para o legislador se demitir dessa tarefa. 

Estando essa densificação já prevista no concurso de juízes para o STJ (art. 

52º nº 1), nada obsta, antes tudo aponta no sentido de tal norma dever ser 

replicada para a avaliação curricular no concurso para juízes dos tribunais da 

Relação. Sem prejuízo de um critério, da maior relevância, que aí deve ser 

acrescentado, como adiante se concretizará. 

A terceira observação crítica prende-se com a proporção estabelecida para a 

avaliação curricular em confronto com a prevista para “as anteriores classificações”. 

Creio que a proporção de 40% fixada para aquela é excessiva e vem, não só 

desvalorizar toda uma actividade e experiência profissional, como terá efeitos 

muito contraproducentes (que aliás já se começam a fazer sentir) na capacidade de 

resposta dos Tribunais.  

Na verdade, passando a ter noção do “peso” ou influência daquele factor 

curricular em termos de progressão na carreira, o juiz de 1ª instância vai passar a 

ter necessidade de conseguir obter um currículo “pós-universitário” e de elaborar 
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“trabalhos científicos” ou até de se dedicar ao “ensino jurídico” (mesmo no «âmbito 

da docência universitária, bem como noutras intervenções, ainda que sem carácter 

de permanência, mas que possam assumir a natureza de ensino jurídico, como a 

leccionação no âmbito da formação de profissionais do foro», como consta do 

Parecer do Júri1).  

As consequências são de fácil previsibilidade.  

Além dum expectável aumento de pedidos de equiparação a bolseiro, para 

frequência de mestrados e doutoramentos, a disponibilidade e o empenho de 

muitos juízes passarão a ser necessariamente menores, o que aliás pode começar 

desde logo por uma menor disponibilidade para concorrer e assumir os chamados 

“lugares difíceis”, seja pela complexidade seja pelo volume de trabalho, já que as 

funções, em tais lugares, só é possível levá-las a cabo, e bem, com uma dedicação 

absoluta e exclusiva, incompatível com frequências académicas ou ensino jurídico. 

Não quero com isto pugnar por uma desvalorização da componente 

curricular.  Longe de mim tal ideia. 

Mas creio que ela deve ser apenas um quid, a fazer a diferença entre 

candidatos que estejam em igualdade de circunstâncias em termos de mérito 

profissional, e não um factor que permita catapultar um candidato para uma 

melhor graduação final, com prejuízo de outro candidato com mais mérito 

profissional. 

Assim afigura-se-me que é de repensar a proporcionalidade da avaliação 

curricular, que creio não deve ultrapassar os 25%. 

Uma nota final e ainda critica, agora no que tange à composição do júri. 

Não se consegue compreender a razão de ser da possibilidade de delegação 

do presidente do júri “num dos vice-presidentes” do STJ (v. art. 47º nº 4 al. a)). 

Além de serem elementos completamente estranhos ao Conselho Superior da 

                                                 
1 V. “Parecer do Júri, a que se reporta o art. 47º nº 6 do EMJ, quanto aos candidatos que se 
apresentaram ao I Concurso Curricular de Acesso aos Tribunais da Relação”, pág. 7 (documento não 
acessível no site do CSM, que nos foi fornecido pela Direcção da ASJP) 
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Magistratura, compreender-se-ia muito mal essa presidência do júri, prescindindo-

se para o efeito do vice-presidente do CSM.  

Afigura-se-me até de duvidosa legitimidade constitucional aquela 

possibilidade de delegação num dos vice-presidentes do STJ, pois não são membros 

do CSM, sendo certo que a promoção dos juízes dos tribunais judiciais compete 

àquele órgão constitucional (v. art. 217º nº 1). Aliás, note-se que o legislador foi 

cuidadoso quanto ao elemento do júri externo ao CSM, o professor universitário de 

Direito, já que estabeleceu que o mesmo é escolhido pelo CSM, por votação secreta 

e, dessa forma, não deixou o CSM à margem da composição do júri. 

Assim, afigura-se adequado que em próxima oportunidade legislativa seja 

eliminada aquela possibilidade de delegação num dos vice-presidentes do STJ. 

  

 

3. “1º Concurso Curricular” de Acesso aos Tribunais da 

Relação   

 3.1. Aviso nº 24 799/2011 (DR, 2ª Série de 28.12)  

  Embora designando-o naquele aviso nº 24 799/2011 de “1º Concurso 

Curricular”, a verdade é que não estamos perante o 1º concurso curricular de 

acesso aos tribunais de 2ª instância.  

  Na verdade, todos os concursos realizados após o EMJ aprovado pela Lei 

21/85 de 30.07 foram feitos mediante “concurso curricular”, como determinava o 

art. 46º daquela lei, aliás dando cumprimento ao comando constitucional contido 

no art. 215º nº 3 da CRP. 

A diferença, no concurso ora realizado, na sequência da Lei 26/2008, é que 

neste se tomaram em consideração critérios diversos e se estabeleceu uma 

percentagem para cada um deles (60% para as anteriores classificações de serviço e 
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40% para a avaliação curricular), bem como foi fixado um júri perante o qual o 

candidato fará uma defesa pública do currículo. 

 O número de vagas foi fixado em 24, consequentemente o de candidatos a 

admitir na 1ª fase em 48, sendo certo que vieram a ser nomeados apenas 22 

concorrentes no movimento judicial subsequente, publicado no DR nº 169, 2ª Série, 

de 31.08, concerteza em virtude de serem apenas essas as vagas que ocorreram até 

30.06.2012 (v. nº 3 do aviso nº 24 799/2011). 

 A publicitação do concurso nestes termos, valendo apenas para um só ano e 

numa previsão de vagas que venham a ocorrer até determinada data, embora possa 

ser resultado de uma possível interpretação dos artºs 46º a 48º do EMJ, traz vários 

problemas, bem patentes neste concurso. 

 Desde logo a consequência de o CSM ter que repetir anualmente este 

concurso para os tribunais da Relação, com tudo o que isso implica. Não só a nível 

de trabalho e disponibilidade para os membros do CSM que fazem parte do júri (nos 

anos em que houver concursos para as Relações e o STJ, o CSM não conseguirá 

fazer mais nada), como também para os candidatos que não foram colocados este 

ano e que passarão a ter que repetir esta candidatura e prestarem provas públicas 

anualmente. Alguns sem esperança ou possibilidade de promoção, a manter-se este 

tipo de concurso e com periodicidade anual, como a seguir demonstraremos, 

apesar de estarem colocados como juízes auxiliares nos tribunais da Relação. 

 Afigura-se-me assim que, ou o CSM altera a sua interpretação e estabelece 

uma validade deste concurso plurianual, eventualmente dois anos (como aliás 

sempre fez nos concursos para o STJ e ainda recentemente no aviso nº 20 

679/2010, DR, 2ª Série de 18.10 estabeleceu um prazo de três anos) ou, então, deve 

ser adoptada uma formulação legislativa que torne clara a validade do concurso 

para mais do que um ano, crendo-se ser ajustada uma validade temporal de dois 

anos. 

 Mas também aquela interpretação do CSM trouxe uma distorção, a de 

chamar ao concurso alguns concorrentes, concretamente os nºs 45 a 48 que, caso 
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as vagas tivessem sido fixadas nas que efectivamente vieram a ocorrer, 22, não 

teriam sido admitidos a concorrer.  

 Aliás, na interpretação que se me afigura mais correcta do comando contido 

no nº 2 do art. 47º do EMJ, que manda atender “na definição do número de vagas a 

concurso, o dobro do número de lugares não providos nos tribunais da Relação”, 

creio que não havia fundamento para a fixação dos concorrentes em 48, já que não 

existiam no momento do aviso 24 vagas nos tribunais da Relação. Nem tal 

aconteceu até 30.06.12, como aliás se constatou ao serem colocados apenas 22 

juízes nos Tribunais da Relação no movimento judicial de Julho de 2012.  

 Tenho assim as mais sérias reservas sobre a conformidade do aviso 

24799/2011 ao comando legal do nº 2 do art. 47º do EMJ. Mesmo que se adopte a 

solução de considerar o concurso válido para 24 vagas, com a consequência de os 

candidatos graduados em 23 e 24 lugar deverem ser nomeados no próximo 

movimento judicial. Porque a verdade é que só havendo 22 vagas, só deviam ter 

sido admitidos 44 candidatos. 

 Mas onde não tenho dúvida nenhuma sobre o não cumprimento do EMJ por 

parte daquele aviso é quando no nº 11 se fixa que “a ponderação das anteriores 

classificações de serviço será operada tendo por referência o resultado dos últimos 

dois actos de avaliação de mérito”, estabelecendo-se a seguir, para a última 

avaliação, a proporção de 2/3, e para a penúltima avaliação a proporção de 1/3.   

 Com efeito, fixar a ponderação das anteriores classificações de serviço só 

relativamente aos dois últimos actos de avaliação, é limitativo do estabelecido no 

nº 7 do art. 47º do EMJ, que manda atender ao “mérito relativo dos concorrentes” 

e neste à proporção de 60% para “as anteriores classificações de serviço”. Ora, 

apurar do mérito em termos de vida profissional implica ter uma visão global dessa 

actividade, com todas as anteriores classificações de serviço, e não apenas parcelar, 

como acontece considerando apenas as duas últimas. 

 Bem sabemos que nem todos os candidatos têm o mesmo número de 

inspecções, mas há soluções para resolver essa questão, como a de suprir essa 
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desigualdade pela média de todas as classificações. Aliás, precisamente por essa 

disparidade de número de classificações é que a limitação às duas últimas se pode 

tornar mais injusta, ainda para mais quando a última tem um “peso” de 2/3. Veja-

se, aliás, como exemplo o caso dos candidatos nºs 42, 23 e 13 que, concerteza sem 

culpa nenhuma, estiveram 9, 8 e 8 anos, respectivamente, sem serem 

inspeccionados entre a penúltima e a última avaliação, com a “natural” 

consequência de terem apenas uma notação de Muito Bom, a última.         

3.2. O concurso 

 a) Sorteio 

 No “Parecer do júri…”2 dá-se conta de que os concorrentes foram 

distribuídos pelos membros do júri, “após sorteio”. 

 Não se dúvida, minimamente, de que assim foi.  

 Porém, por uma questão de transparência, esse sorteio devia ser público e 

do conhecimento prévio dos concorrentes. Sugere-se, vivamente, a melhoria dessa 

prática para o futuro. 

 b) Valoração da prova pública 

 Também naquele “Parecer…” se dá conta de que foram “as respectivas 

prestações [na defesa do currículo] tidas também em conta na avaliação global a 

efectuar”. 

 Porém, percorrido todo aquele Parecer, não encontramos mais nenhum 

elemento que nos permita saber em que termos o júri valorou, em relação a cada 

um dos candidatos, a forma como decorreu a respectiva prestação. 

 Aliás, o que parece decorrer do conjunto daquele Parecer é que a prestação 

de cada um dos candidatos, na defesa oral e pública do currículo, não terá sido 

minimamente tomada em consideração pelo júri, que se terá atido apenas aos 

elementos documentais apresentados.  

                                                 
2 Doc. citado na nota de rodapé anterior, pág. 4 
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Baseamos essa interpretação não só na circunstância de ser em função daqueles 

elementos documentais que foi atribuída a pontuação prevista no nº 10 do aviso 

24799/2011, como também no facto de em relação à candidata nº 33 que, 

infelizmente por razões de saúde, não tinha possibilidade “de manter a conversação 

… necessária para o fim visado pela prova (defesa do currículo)”, como se diz na 

pag. 6 do Parecer, ainda assim o júri decidiu atribuir-lhe “as pontuações que 

constam do … relatório”. E, apesar de o júri ter decidido “submeter a questão à 

análise do Plenário do CSM”, a verdade é que a mesma não terá sido apreciada na 

reunião do Plenário do CSM de 29.05.2012 que aprovou, por unanimidade, aquele 

Parecer, procedendo assim à graduação naquele “1º concurso curricular”, nem nas 

declarações de voto de alguns membros do CSM, proferidas na sequência daquela 

deliberação.  

 c) Densificação e uniformização dos critérios  

 Ainda naquele “Parecer…” dá-se conta que o júri procedeu a uma 

“densificação e a uma tanto quanto possível uniformização e harmonização dos 

critérios de apreciação dos factores a valorar…” (pág. 5), o que se afigura correcto 

por permitir uma maior objectividade e transparência na aplicação desses critérios. 

Isto pese embora nos suscitem as mais sérias dúvidas e reservas considerar como 

relevante, em termos da al. d) do ponto 10 do aviso – “actividades exercidas no 

âmbito forense” – as “funções exercidas no âmbito do CSM, como vogal ou juiz 

secretário, como inspector judicial…” (v. pág. 7 do Parecer). 

 Porém, não vemos qualquer densificação nem uniformização quanto aos 

critérios das als c) e e). Se relativamente à primeira – “trabalhos científicos” – é 

facilmente suprível essa densificação, em função da qualidade e do número (com a 

limitação de 3 estabelecida no nº 13 do aviso), já o mesmo não ocorre quanto à al. 

e) – “outros factores que abonem a idoneidade dos concorrentes para o cargo a 

prover“ – ainda para mais considerando a sua pontuação, a variar entre 0 e 60 

pontos, e a sua subdivisão em cinco subalíneas. 

 Afigura-se-me até que um dos mais relevantes factores a abonar a 

idoneidade dos concorrentes para o cargo de juiz num tribunal da Relação, possível 
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de enquadrar na subalínea iii), da al. e), em termos de “qualidade do serviço”, é a 

experiência e acerto na valoração da prova produzida em audiência.  

 Com efeito, considerando a especial função jurisdicional dos tribunais da 

Relação, de reapreciação das provas e do julgamento da matéria de facto (v. art. 

712º do CPC e art. 431º do CPP), era importante que na selecção dos juízes para 

estes tribunais tal factor fosse especialmente considerado. 

 Aliás, o fundamento constitucional para o recrutamento dos juízes de 

segunda instância ser feito “entre juízes da primeira instância” (art. 215º nº 3 da 

CRP), radicará seguramente nessa experiência de julgar a matéria de facto, por 

parte dos juízes da 1ª instância. 

 Afigura-se-nos assim que tal factor deve ser especialmente densificado no 

futuro, eventualmente mesmo por via legislativa, acrescentando-o ao elenco dos 

factores que já acima referimos que devem ser tomados em consideração, 

replicando os previstos no nº 1 do art. 52º do EMJ na nomeação de juízes para o 

STJ. 

 d) Apreciação geral do resultado da valoração efectuada pelo júri 

 Como já tínhamos dado conta não procurámos, neste trabalho, efectuar 

uma análise sobre a forma como o júri valorou cada um dos candidatos e saber se 

tal valoração foi justa, nomeadamente em comparação com a valoração de outro 

candidato. 

 Não podemos deixar no entanto de salientar que o Parecer do júri foi 

aprovado por unanimidade, no Plenário do CSM de 29.05.2012 que o analisou, 

procedendo à graduação neste “1º concurso curricular de acesso aos Tribunais da 

Relação”, nos termos constantes daquele Parecer. 

 Aliás, tal unanimidade leva-nos a ter alguma dificuldade em compreender 

certas declarações de voto de alguns membros do CSM e considerações aí tecidas, 

reconduzíveis à ideia de que o sistema de júri, assim instituído, leva a um 

afastamento ou menor protagonismo do Plenário do CSM nesta questão da 

graduação. 



 Colóquio  

“Modelo de Recrutamento e de Acesso aos 

Tribunais Superiores” 

 

Relatório de Avaliação do 1º Concurso Curricular de Acesso aos Tribunais da Relação Página 14 
 

 Não conseguimos perceber como, pois o Plenário do CSM tem toda a 

possibilidade, e legitimidade claro, para proceder a uma análise de todos os 

elementos que foram ponderados pelo júri e, dessa forma, caso discorde da 

proposta do júri, de atribuir uma quantificação diversa, seja na pontuação de cada 

um dos critérios (v.g. estendendo o tecto máximo), seja na atribuição concreta a 

algum ou alguns dos candidatos (v.g. diminuindo ou aumentando certa pontuação 

concreta de um candidato proposta pelo júri). 

 Mas a verdade é que o que temos é uma aprovação por unanimidade do 

Parecer do júri e não foi apresentada, nem votada, qualquer proposta de 

ponderação de outra pontuação, por exemplo, na avaliação do mérito qualitativo 

dos trabalhos dos concorrentes.  

 Por isso, se houve afastamento ou menor protagonismo do Plenário do CSM 

na graduação deste “1º concurso curricular de acesso aos Tribunais da Relação”, 

não creio que possa imputar-se ao facto de haver um júri e de este não ser 

composto exclusivamente por membros do CSM, antes se terá devido a uma menor 

capacidade do Plenário do CSM de desempenhar aquele protagonismo.     

 Porém, como para efeitos deste relatório o relevante é analisar não a 

graduação concreta mas,  em termos gerais e globais, como decorreu este “1º 

Concurso” e de que forma é possível melhorar no futuro, passemos a tal análise. 

 Assim, olhando de uma forma genérica para a avaliação global dos 

concorrentes, constata-se o seguinte: 

 1. todos os candidatos (a excepção da candidata nº 40), possuidores da 

notação de Muito bom nas duas ultimas classificações de serviço, foram graduados 

à frente dos que tinham apenas Muito Bom e Bom com distinção e os primeiros 22, 

que foram nomeados no último movimento judicial, eram possuidores das duas 

notações últimas de Muito bom. 

 2. a oscilação de pontuação concreta, da variável “anteriores classificações”, 

variou entre 120 pontos (candidatos com as duas últimas classificações de Muito 
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bom) e 93,38 pontos (os últimos dois candidatos graduados, com as duas últimas 

classificações de Bom e Bom com distinção); 

 3. a oscilação de pontuação concreta, dos diversos itens constitutivos da 

“avaliação curricular”,  variou entre 67 pontos (candidato graduado em 1º lugar) e 

31 pontos (candidata graduada em 43º lugar); 

 4. houve 10 candidatos, com notação de Muito bom nas duas ultimas 

classificações de serviço, que ficaram graduados para além do 22º lugar, último 

lugar que permitiu a possibilidade de nomeação como juiz da Relação no 

movimento judicial subsequente. 

 d) Consequências práticas do “1º Concurso Curricular” e sugestões 

 Afigura-se-nos adequado tentar perceber, a manter-se este figurino de 

concurso curricular de acesso aos tribunais da Relação, ou seja estes critérios e a 

periodicidade anual, quais as suas consequências práticas, positivas e negativas e, 

quanto a estas, procurar perspectivar soluções. 

 Vejamos pois. 

 1. Tendo sido nomeados apenas candidatos graduados com as duas 

classificações de Muito bom (e sem prejuízo da crítica acima efectuada, de que esta 

variável devia englobar todas as classificações dos candidatos), deve concluir-se que 

a variável “avaliação curricular” não subverteu, substancialmente, o mérito 

profissional em resultado das classificações de serviço (no pressuposto de que estas 

classificações reproduzem aquele mérito, o que não é objecto de análise neste 

relatório). 

 Este aspecto afigura-se positivo. 

 2. Sem prejuízo de algumas diferenças de valoração, relativamente às als a), 

b) e e) do nº 10 do aviso de abertura do concurso, é nas als c) e d), 

respectivamente, “trabalhos científicos realizados” e “actividades exercidas no 

âmbito forense ou no ensino jurídico”, que se fez a diferença significativa de 

graduação. 
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 Atente-se que em regra os candidatos melhores graduados obtiveram 

pontos naqueles dois itens, dos seis últimos candidatos graduados e nomeados para 

o Tribunal da Relação (nºs 17 a 22) apenas um obteve pontuação naqueles itens, e 

dos candidatos graduados a partir do 23º lugar foram raros os que obtiveram 

pontuação naqueles itens (apenas cinco candidatos). 

 Esta consequência tem aspectos positivos e negativos.  

 Com efeito, candidatos com um melhor currículo, naquelas duas áreas, 

podem ser positivos para a melhoria da qualidade do sistema de justiça. Mas não 

são garantia de virem a ser melhores juízes, nos tribunais de 2ª instância. Acresce 

que, se tal for feito com prejuízo para a dedicação ao serviço, isso redundará afinal 

em prejuízo da capacidade de resposta e eficácia dos Tribunais. 

 Importará pois monitorizar estes aspectos positivos e negativos e agir em 

conformidade dos resultados obtidos nessa monitorização. 

 3. Os candidatos que não tenham a notação de Muito bom nas duas últimas 

classificações não conseguirão obter uma valoração que lhes permita virem a ser 

nomeados juízes dos tribunais da Relação. 

 É importante atentar nesta consequência. 

 Por um lado para saber se deve manter-se o preenchimento dos 

concorrentes da 1ª fase considerando também os candidatos apenas classificados 

de Bom com distinção (v. nº 48º nº 1 do EMJ). 

 Por outro lado, para percepcionar se deve manter-se a nomeação de juízes 

auxiliares para os tribunais da Relação, classificados de Bom com distinção, que 

nestas circunstâncias dificilmente se efectivarão, por não conseguirem ser 

graduados, e que, a manterem-se ali em funções, nessas circunstâncias, tal facto 

não é prestigiante para a judicatura nem para os próprios juízes. No fundo, esta 

mais que provável realidade futura é o reviver de algo semelhante que já ocorreu 

no STJ e que terminou quando deixou de ser possível a nomeação de juízes 

auxiliares para aquele Tribunal. 
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 Por tudo isto afigura-se-me que é de ponderar a validade do curso para os 

tribunais da Relação por um período bi-anual, o que possibilitará a efectivação de 

pelo menos alguns dos juízes notados apenas de Bom com distinção (que, note-se, 

não deixa de ser uma classificação de mérito). Nem que para isso seja alterada a 

periodicidade de nomeação dos juízes da Relação, em vez da fórmula actual, um 

único movimento judicial anual, para a mesma fórmula que já acontece com os 

juízes do STJ, ou seja, logo que ocorra uma vaga.                  

 

 

4. Síntese conclusiva 

 Em termos de síntese conclusiva o incorrectamente designado “1º Concurso 

Curricular de Acesso aos Tribunais da Relação” suscita-nos as seguintes críticas e 

sugestões: 

 4.1. No que tange a uma intervenção legislativa afigura-se necessário: 

 a) proceder à densificação do que deve consistir “a defesa pública do 

currículo”; 

 b) proceder à densificação do que é a “avaliação curricular”, nomeadamente 

os critérios de avaliação e a sua graduação quantitativa, replicando os critérios 

previstos no nº 1 do art. 52º do EMJ e acrescentando-lhe a capacidade de avaliação 

da prova e julgamento da matéria de facto; 

 c) repensar a proporcionalidade da avaliação curricular, que não deve 

ultrapassar os 25%; 

d) eliminar a possibilidade de delegação da presidência do júri, por parte do 

presidente do CSM, num dos vice-presidentes do STJ; 

e) estabelecer um período de vigência do concurso por dois anos, para as 

vagas existentes e que venham a ocorrer nesse período; 
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 f) 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;  

4.2. Em termos de futuros avisos de abertura de concurso, sugere-se: 

 a) que a ponderação das “anteriores classificações de serviço” dê 

cumprimento ao disposto no art. 47º nº 7 do EMJ, atendendo a todas as 

classificações de serviço dos concorrentes, de modo que assim possa considerar-se 

a globalidade do desempenho profissional, encontrando uma solução para o facto 

de os candidatos não terem o mesmo número de classificações, que pode passar 

por suprir essa desigualdade pela média de todas as classificações.     

 4.3. No que tange à prática do júri de concurso, crê-se adequado: 

 a) adoptar a prática de o sorteio dos candidatos pelos membros do júri, 

como arguentes, ser um sorteio público e do conhecimento prévio dos 

concorrentes. 

 4.4. Relativamente às consequências práticas deste modelo de concurso 

curricular, temos como adequado que: 

 a) o CSM monitorize os aspectos positivos e negativos decorrentes da 

diferença significativa de graduação em resultado da valoração dos critérios 

“trabalhos científicos realizados” e “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. 

 

Lisboa, 27.09.2012 

António Martins 

Juiz Desembargador – Tribunal da Relação do Porto    

 
 
 


