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Relatório de avaliação do 13º concurso curricular de acesso ao STJ 

 

 

 1. A Constituição, na sua versão originária, era omissa sobre o regime de acesso 

ao STJ. Foi com a revisão de 1982 que foi aditado o atual nº 4 do art. 215º (então art. 

220º), que dispõe: “O acesso ao STJ faz-se por concurso curricular aberto aos magistra-

dos judiciais e do Ministério Público e a outros juristas de mérito, nos termos que a lei 

determinar.” 

 Verdade é que este preceito de certa forma se limitou a constitucionalizar as 

regras do arts. 49º e 50º do primeiro Estatuto dos Magistrados Judiciais (Lei nº 85/77, de 

13-12), na parte em que estatuía a abertura do acesso do STJ não só a juízes como a 

magistrados do MP e a professores de direito e advogados de mérito. Mas a Constituição 

acrescentou um elemento importante: o concurso curricular. 

 Do texto constitucional retiramos, pois, as seguintes indicações/diretrizes: 

 - o recrutamento dos juízes do STJ está aberto a juízes, magistrados do MP e juris-

tas de mérito; 

 - o critério do recrutamento é exclusivamente (e não apenas prevalentemente, 

como acontece para as Relações) o mérito dos candidatos, não relevando portanto a anti-

guidade, enquanto fator autónomo; 

 - esse mérito é apreciado através de concurso curricular. 

 A ênfase colocada no mérito e a abertura do tribunal a todos os juristas tem uma 

justificação decisiva: as funções exercidas pelo STJ, que se prendem essencialmente com 

a apreciação da questão de direito e com a fixação/uniformização da jurisprudência, sen-

do pois valor especialmente relevante o mérito científico dos juízes que o compõem. 

 Na sequência da revisão constitucional de 1982, o Estatuto dos Magistrados Judi-

ciais foi também profundamente revisto, pela Lei nº 21/85, de 30-7, na parte referente ao 

acesso ao STJ, sendo fixadas as seguintes regras fundamentais (arts. 51º e 52º): 

 - os candidatos são distinguidos em três grupos, correspondentes às três categorias 

profissionais referidas: juízes; magistrados do MP; e juristas; 
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 - só os juízes são candidatos necessários, não tendo pois o ónus de requerer a 

nomeação, mas podendo renunciar, sendo os demais candidatos voluntários; 

 - os juízes terão de ser das Relações e estar no terço superior da lista de antiguida-

de; 

 - os magistrados do MP terão de ser PGAs, com antiguidade igual ou superior à 

do mais moderno dos juízes e a classificação de Muito bom ou Bom com distinção; 

 - os juristas terão de ter 20 anos de atividade profissional como docentes universi-

tários ou advogados (contando-se, até ao máximo de 5 anos, o tempo de serviço even-

tualmente exercido nas magistraturas); 

 - a graduação faz-se atendendo aos seguintes critérios: 

  - anteriores classificações de serviço; 

- graduação obtida em concursos de habilitação ou cursos de ingresso em      

cargos judiciais; 

  - currículo universitário e pós-universitário; 

  - trabalhos científicos realizados; 

  - atividade desenvolvida no âmbito forense ou no ensino jurídico; 

  - outros fatores que abonem a idoneidade dos requerentes para o cargo; 

 - a repartição de vagas faz-se sucessivamente sendo três em cada cinco para os 

juízes das Relações, uma em cada cinco para os PGAs, e a vaga restante para os juristas 

de mérito, vaga essa que, no caso de não haver candidatos, seria preenchida atribuindo 

três em cada quatro aos juízes e a outra aos PGAs; já veremos que, quanto a este último 

ponto, a lei foi posteriormente alterada. 

 Em resumo: acesso mediante concurso curricular; sistema de quotas; diferencia-

ção entre candidatos necessários (juízes) e voluntários (PGAs e juristas). 

 O sistema de “quotas cativas” podia suscitar dúvidas sobre o respeito integral pelo 

espírito do preceito constitucional, que dá prevalência absoluta ao mérito, independen-

temente da proveniência profissional dos candidatos, o que apontará para uma graduação 

em lista única. Sem se pretender aprofundar aqui esta questão, dir-se-á, em todo o caso, 

que o sistema de quotas tem salvaguardado uma composição pluralista do STJ (embora 

durante anos com “falta de comparência”, por vontade própria, dos juristas), o que cons-

titui um enriquecimento para o tribunal, sem prejuízo para o mérito exigível para os can-

didatos. 
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 Também a relevância atribuída à antiguidade na seleção dos candidatos magistra-

dos pode suscitar alguma perplexidade. Contudo, essa antiguidade é temperada pelo fac-

to de os juízes das Relações terem necessariamente a classificação de Muito bom ou Bom 

com distinção, o mesmo sucedendo com os PGAs. Assim, a antiguidade não se assume 

como critério único, nem sequer prevalente, na seleção dos candidatos magistrados. É 

evidente, no entanto, que a lei exclui a candidatura de juízes e de magistrados do MP de 

1ª instância. Mas não se mostra arbitrária esta exclusão. Uma antiguidade mínima afigura-

se um índice razoável de aquisição da prudência inerente ao ato de julgar. Aliás, também 

aos juristas se exige um tempo mínimo, equiparável ao da antiguidade dos magistrados, 

de exercício de funções. O mérito pressupõe também uma componente prudencial que o 

exercício prolongado da função sempre induz. 

 O sistema exposto veio a ser reformulado posteriormente, após a celebração do 

“Pacto de Justiça”, assinado em 2006 por PS e PSD. Neste “Pacto” previa-se expressa-

mente que o concurso curricular de acesso ao STJ incluiria uma apreciação pública do 

currículo dos candidatos e ainda que um quinto dos lugares de juízes deveria ser obriga-

toriamente preenchido por juristas, não podendo esses lugares ser preenchidos por 

magistrados.  

 Estas alterações foram subsequentemente introduzidas no EMJ pela Lei nº 

26/2008, de 27-6 (nºs 2 a 5 e 6, als. c), d) e e), do art. 52º), em síntese: defesa do currículo 

em provas públicas; cativação da quota dos juristas. 

 É este, nas suas linhas gerais, o regime de acesso ao STJ atualmente vigente, que 

cumpre e respeita as diretrizes constitucionais.  

Duas notas apenas:  

- a primeira para assinalar, como progresso, a apreciação do currículo em provas 

públicas, publicidade essa que é um elemento de transparência e de maior exigência no 

concurso, o que se justifica pela dignidade e responsabilidade do cargo;  

- a segunda para manifestar estranheza pela cativação da quota dos juristas; a 

reserva de uma quota para eles é inteiramente correta; mas que ela não possa ser preen-

chida por outros candidatos, no caso de não haver candidatos juristas, é incompreensível 

e pode levar ao esvaziamento parcial do quadro de juízes do STJ. 
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2. Importa agora atentar com mais pormenor nos critérios de graduação dos can-

didatos dentro de cada grupo. Constam do nº 1 do art. 52º do EMJ e são, como já referi, 

os seguintes: 

a) Anteriores classificações de serviço; 

b) Graduação obtida em concursos de habilitação ou cursos de ingresso em cargos 

judiciais; 

c) Currículo universitário e pós-universitário; 

d) Trabalhos científicos realizados; 

e) Atividade desenvolvida no âmbito forense ou no ensino jurídico; 

f) Outros fatores que abonem a idoneidade dos requerentes para o cargo a prover. 

Não prevê, porém, a lei o valor relativo de cada um destes fatores, nem fornece 

quaisquer indicações que permitam densificar o conceito de “idoneidade” referido na al. 

f). 

Até ao concurso de 2005, os avisos de abertura do concurso eram omissos quanto 

a essas matérias. Daí que a fundamentação da graduação se fizesse por referências genéri-

cas e adjetivações não explicitadas. A vaguidade, a imprecisão e a falta de objetividade e 

de transparência da fundamentação aproximavam-na da pura omissão. 

A consciência desse vício levou a que o CSM, a partir do concurso de 2005, 

introduzisse nos avisos elementos que permitissem objetivar e mesmo quantificar os 

diversos fatores, constituindo assim a classificação final de cada candidato a soma aritmé-

tica das pontuações parcelares, o que constituiu sem dúvida um progresso notável na 

transparência e na objetividade da fundamentação da graduação. Concomitantemente, 

foram explicitados os elementos componentes da “idoneidade” da al. f), reforçando assim 

a qualidade da fundamentação.  

Sem dúvida que se verificou uma melhoria nítida da fundamentação, traduzindo-

se num reforço das garantias dos candidatos e na qualidade do processo de recrutamen-

tos dos juízes. 

 

3. Reportando-nos ao concurso anterior, o de 2007 (12º), constata-se que o aviso 

quantificou os diversos fatores da seguinte forma: 

a) Classificações de serviço: entre 50 e 70 pontos; 
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b) Concursos de habilitação ou cursos de ingresso em cargos judiciais: entre 1 e 5 

pontos; 

c) Currículo universitário e pós-universitário: entre 1 e 5 pontos; 

d) Trabalhos científicos: entre 0 e 10 pontos; 

e) Currículo universitário e pós-universitário: entre 0 e 10 pontos; 

f) Idoneidade: entre 50 e 100 pontos. 

Foram considerados elementos integrantes deste último fator os seguintes: 

a) Prestígio profissional e pessoal; 

b) Nível dos trabalhos, tendo em conta os conhecimentos revelados com reflexo 

na resolução dos casos concretos; 

c) Capacidade de trabalho, ponderando a quantidade e a qualidade do serviço; 

d) Domínio da técnica jurídica, ponderando não apenas as opções ao nível da 

forme, como ainda ao nível da substância; 

e) Grau de empenho revelado na formação contínua e atualizada e na adaptação 

às modernas tecnologias; 

f) Contribuição para a melhoria do sistema, quer através da formação de novos 

magistrados, quer da dinâmica revelada nos lugares em que as funções foram prestadas. 

Constava ainda do aviso que o registo disciplinar seria negativamente ponderado 

de acordo com a sua gravidade, com dedução até 20 pontos.  

Como disse, esta quantificação dos diversos fatores constituiu um evidente pro-

gresso na fundamentação da graduação dos candidatos, embora os parâmetros da pon-

tuação atribuída à al. f) fossem porventura muito latos, frustrando assim em parte a obje-

tividade da pontuação. 

Em todo o caso, o júri desse concurso teve a preocupação de fundamentar tanto 

quanto possível as pontuações concretas, divulgando os critérios de pontuação de cada 

um dos fatores. Assim: 

a) Quanto às classificações de serviço, indicou as pontuações concretas a atribuir 

às diversas notações; 

b) Quanto aos concursos, clarificou que partiria de um ponto médio de 3 pontos, 

ponderando de seguida, positiva ou negativamente a existência de elementos relevantes; 
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c) Quanto ao currículo universitário e pós-universitário, atribuiu a pontuação (de 1 

a 5) em face da nota de licenciatura (de 1 a 3), quantificando também a valorização resul-

tante de outros graus académicos (4/5); 

d) Quanto aos trabalhos científicos (de 0 a 10), distinguiu, e pontuou diferente-

mente, entre trabalhos com inequívoca natureza científica, e trabalhos relevantes; 

e) Quanto à atividade forense e ao ensino jurídico (também de 0 a 10), distinguiu 

igualmente, pontuando, diferentemente, entre atividades muito relevantes e menos rele-

vantes; 

f) Quanto à idoneidade, entendeu partir de um ponto intermédio de 75 pontos, 

com ponderação crescente ou decrescente conforme os elementos recolhidos a respeito 

dos candidatos.  

Estes critérios constituíram um notável esforço de transparência e de fundamenta-

ção por parte do júri. 

 

4. Atentemos agora no aviso de graduação do último concurso (13º). 

No que se refere à pontuação dos critérios das als. a) a e), existe coincidência com 

o aviso anterior. 

Porém, já quanto à al. f), a famosa “idoneidade”, foi ligeiramente ampliado o 

parâmetro máximo (110 pontos), passando assim a ponderação desse fator a fazer-se 

entre 50 e 110 pontos. 

Se, no meu entender, os limites máximo e mínimo da pontuação anterior já eram 

demasiado amplos, o problema agravou-se… 

Também se alteraram um pouco os critérios de avaliação da idoneidade, elimi-

nando-se “a contribuição para a melhoria do sistema” a que se referia o aviso de 2007. 

Mas as maiores novidades vieram dos critérios de ponderação do júri, que expres-

samente assumiu que “a avaliação dos candidatos deve ser efetivada atendendo à globali-

dade do mérito de cada um dos concorrentes, relevando a qualidade dos trabalhos apre-

sentados, evitando-se, na medida do possível, o alcance de uma avaliação que transmita 

somente o resultado aritmético da adição pontual de cada um dos indicados fatores.” 

(sublinhado meu) 

Nem sequer há referência a um “ponto de partida” para a fixação da nota a atri-

buir, como se fizera no concurso anterior. 
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Trata-se, a meu ver, de uma clara inversão da tendência que se vinha desenhando 

de objetivar tanto quanto possível as classificações dos candidatos. E, a prová-lo, continua 

o júri: “De onde não poder deixar de sobrelevar, na avaliação global, o fator ínsito na al. 

f) do art. 52º do EMJ, pois que as longitudes pontuais permitidas pela mesma nos termos 

da al. f) do nº 6 do aviso permitem, num juízo de avaliação global, ultrapassar possíveis 

injustiças que, na aferição relativa dos candidatos, eventualmente poderiam ocorrer se se 

adotasse o acima referido resultado aritmético.”  

Em prol da justiça, aproveitam-se as “longitudes”, aliás ampliadas, da al. f), para 

lutar contra a (cega) aritmética… Mais claro, não podia o júri ser… É, pois, a “idoneida-

de”, numa “avaliação global” efetuada a final pelo júri, insuscetível de sindicação, que 

ditará a graduação dos candidatos… É o regresso, ao menos parcial, ao passado…  

E a prova pública, que fora introduzida pela revisão do EMJ de 2008, e que se 

anunciava como elemento determinante da classificação, enquanto fator, de alguma for-

ma, de “legitimação democrática”, não é quantificada, nem sequer valorada autonoma-

mente… 

 

5. Passemos agora à apreciação da fundamentação da classificação individual dos 

candidatos, grupo a grupo. 

Não vou obviamente fazer a avaliação da graduação realizada. Não nos compete 

aqui sindicar essa decisão, cuja competência é do STJ. O que importa é analisar os crité-

rios utilizados e a sua aplicação em geral. 

Destacam-se os seguintes aspetos: 

Em primeiro lugar, a indeterminação das classificações atribuídas à prova pública, 

que confirma a desvalorização que lhe atribuiu o júri. Na verdade, desde logo, não é justi-

ficada minimamente a notação da prova. Depois, não se compreende bem qual a dife-

rença entre “não convincente” e “não consistente”, entre “razoável” e “positiva”, entre 

“bastante razoável” e “acentuadamente positiva”… Certo é que o candidato classificado, a 

final, em 1º lugar (31º) teve apenas uma prestação “positiva”, enquanto outros candidatos 

menos graduados tiveram uma prova “acentuadamente positiva” (34º) ou mesmo “muito 

positiva” (22º) e muitos outros tiveram notação idêntica à sua… 
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O grande fator de “afastamento” das classificações finais foi efetivamente a “ido-

neidade”. Aí as notações foram de 75 (3º e 5º candidatos) a 103 pontos (31º candidato, o 

1º classificado), uma amplitude de 28 pontos… 

 Acresce que não há uma referência parcelar, na apreciação dos candidatos, aos 

factos que sustentam a notação de cada uma das alíneas, antes se fazendo uma descrição 

indistinta dos factos, para, a final, se indicar a pontuação das diversas alíneas, o que torna, 

nomeadamente quanto às alíneas d), e) e f), difícil, se não impossível, compreender que 

factos sustentam cada uma delas. Falta também, quanto a esta última, uma referência 

concreta aos critérios de valoração da sua idoneidade, critérios esses enunciados no aviso.  

 

 6. Quanto ao grupo dos candidatos voluntários, valem aqui, mutatis mutandis, as 

considerações expendidas a propósito dos candidatos necessários. 

 

 7. Consideremos agora os candidatos “juristas de mérito”. Lembre-se que, nos 

termos do EMJ, eles devem ter pelo menos 20 anos de atividade profissional na carreira 

docente e/ou na advocacia. 

 O júri considerou, preliminarmente, o seguinte: “…atentos os candidatos ao pre-

sente concurso, todos eles detentores de doutoramento em direito, não se poderia deixar 

de ponderar, sejam as notações obtidas nos diversos graus académicos, seja o percurso 

“normal” ou o de excecionalidade na carreira docente académica, seja a globalidade da 

obra produzida e os seus reflexos na comunidade jurídica, assinalando-se que, quanto a 

esta categoria de concorrentes, os fatores das als. a) e b) do item 6 do citado Aviso não 

seriam de considerar, atenta a sua especificidade quanto aos concorrentes necessários e 

voluntários.” 

 Em resumo, provindo todos estes candidatos do mundo universitário, entendeu o 

júri, por um lado, afastar os fatores das als. a) e b), que se reportam exclusivamente aos 

magistrados; e, por outro lado, atender especialmente às notações académicas, à relevân-

cia do percurso profissional, e à obra produzida, analisada no seu todo, incluindo os 

reflexos na comunidade jurídica. 

 Previamente, há que lembrar que o júri não tem necessariamente que graduar os 

candidatos que se apresentam sob esta categoria, pois só deverão ser incluídos na gradua-

ção os candidatos que demonstrarem ter reconhecido mérito profissional e idoneidade 
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cívica. E acrescente-se que a detenção de um doutoramento não constitui, só por si, um 

título de acesso ao Supremo. É toda a atividade profissional e científica que globalmente 

deve ser avaliada, de forma a habilitar o juízo sobre o mérito do candidato. 

 No concurso em análise, concluiu o júri deterem todos os três candidatos a con-

dição de juristas de mérito e a exigível idoneidade cívica. 

 Mas não adotou o júri o rigor indispensável na apreciação dos diversos fatores. 

Assim, deve realçar-se que não basta a enumeração, no currículo universitário, das ativi-

dades desenvolvidas, ou seja, não basta constatar (por vezes “acreditando” mesmo em 

afirmações não documentadas) a prática de atividades académicas (docência de licencia-

tura, orientação de teses de mestrado ou doutoramento, participação em júris, etc.), na 

medida em que tal constitui a prática normal, a atividade corrente e decorrrente da 

docência universitária. O que importaria era avaliar se, como disse o júri inicialmente, 

esse percurso foi normal, acima da média, ou excecional, porque, se for meramente 

normal, o candidato não é um jurista de mérito. E sobre isso pouco ou nada se diz… 

 Também sobre os trabalhos científicos, a fundamentação é escassa ou quase ine-

xistente. Não basta, também aqui, fazer a listagem dos artigos ou livros publicados. Seria 

necessário fazer um juízo crítico sobre os mesmos. E seguramente não constitui um juízo 

desse tipo uma afirmação como esta: “Quer os seus trabalhos de investigação científica, 

em especial as dissertações de mestrado e doutoramento, quer os trabalhos virados para a 

prática forense estão ao nível do que é de exigir de uma pessoa com a sua formação.” 

(sic!) E muito menos ainda a seguinte apreciação global: “Seria, de todo, desajustado 

estar-se aqui a efetivar uma análise do mérito das monografias elaboradas pela Exma 

Concorrente, e isto pela simples razão de que as mesmas são sobejamente conhecidas no 

mundo jurídico, designadamente no âmbito forense, a qual, no desenvolvimento da res-

petiva atividade, e como é circunstância notória, são, inúmeras vezes, citadas e constituem 

esteio de argumentação e, também, de decisões jurisdicionais.” (!) 

 Resumindo: relativamente a esta categoria de candidatos, parece que o júri se dei-

xou impressionar desproporcionadamente pela profusão de listagens de atividades docen-

tes, e de trabalhos, artigos e obras publicadas, esquecendo, por um lado, que umas e 

outras são normais e correntes (e inerentes!) no exercício da docência universitária; 

esquecendo ainda que lhe cabia fazer um juízo crítico em termos de avaliar da falada 

“normalidade” ou excecionalidade do percurso académico, e ainda de avaliar o mérito 
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dos trabalhos e obras apresentados, mérito que não se presume, antes cabendo precisa-

mente ao júri avaliar e classificar, sob pena de demissão das suas funções! 

 O acesso ao STJ não pode ser feito com base em presunções de mérito. O mérito 

tem que ser demonstrado! 

 Repito aqui que não me quero pronunciar sobre o mérito dos candidatos, nem 

sobre a sua graduação. Digo apenas que o júri foi parco na justificação da decisão. 

 

 8. Para concluir, algumas propostas. 

 A nível legislativo, creio que se impõe a eliminação da quota cativa dos juristas de 

mérito. 

 Quanto aos avisos de abertura dos concursos, entendo que deverão sofrer as 

seguintes alterações: 

 a) Densificação dos objetivos pretendidos com a prova pública; 

 b) Notação autónoma, e quantificada, dessa prova; 

 c) Estreitamente substancial dos parâmetros pontuais da “idoneidade”; 

 d) Explicitação mais detalhada dos critérios definidores dessa mesma idoneidade; 

 e) Maior densificação dos critérios aplicáveis aos juristas. 

 Quanto ao parecer do júri: 

 a) Deverá discriminar e reportar os factos a cada um dos fatores de avaliação; 

 b) Deverá indicar um ponto de partida para a notação da idoneidade (pois é aque-

le fator em que os parâmetros pontuais vêm sendo mais amplos) e referir mais pormeno-

rizadamente os diversos itens valorados nessa notação; 

 c) Deverá, quanto aos juristas, sendo universitários, fazer uma apreciação valorati-

va detalhada do currículo académico e da obra científica dos candidatos.   

  

 

 

     Eduardo Maia Costa 

          Juiz-Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça 


