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Relatório da auditoria sobre a justiça portuguesa de 22 a 26 de Fevereiro de 2010 

 

 

I. Introdução 

 

1. Introdução 

 

1.1 MEDEL 

 

Desde a sua fundação e em conformidade com os seus estatutos, a MEDEL 

empenhou-se na criação de um espaço jurídico europeu, baseado nos princípios do 

artº 6 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Actualmente, o 

desenvolvimento desta e as primeiras experiências (nomeadamente com o 

Regulamento Bruxelas II bis e o mandado de detenção europeu) impõem a  

necessidade de aprofundar o conhecimento mútuo das jurisdições nacionais. Para 

além dos textos europeus, das legislações nacionais e da abundante literatura, falta o 

conhecimento da prática profissional quotidiana dos colegas dos diferentes países. A 

MEDEL escolheu o método da «auditoria» para difundir informações, para além das  

experiências que se podem recolher mediante visitas individuais. 

 

1.2      O nosso método 

 

1.2.1 O nosso inquérito não visa reunir informações que se podem obter de outro 

modo, como, por exemplo, as normas do direito português ou as estatísticas 

portuguesas. Também não ambicionamos fazer uma descrição exaustiva da 

justiça portuguesa. 

 

1.2.2 Não constitui nossa função julgar com base nas nossas observações, nem 

sequer propôr consequências. Nós, auditores, apenas podemos fornecer 



    
 

informações sobre factos a partir dos quais os nossos leitores podem tirar as 

suas conclusões e fazer as suas avaliações. 

 

1.3   Perspectivas 

 

Em princípio, as nossas questões basearam-se nas nossas próprias experiências e 

conhecimentos profissionais, que permitem uma troca de experiências com os 

nossos interlocutores. As suas respostas poderão dar lugar a futuras discussões com 

colegas de outros países ou no seio das reuniões da MEDEL, para delas extrair 

consequências, se for caso disso.  

 

1.4   Os nossos interlocutores 

 

No decurso da semana, fomos acompanhados e guiados pelos nossos amigos 

portugueses Pedro Baranita, António Cluny e José António Mouraz Lopes. 

Fazemos questão de realçar o seu compromisso e a sua eficácia, a sua constante 

preocupação de nos permitir um trabalho livre, sem qualquer influência subjectiva 

por parte dos portugueses e verdadeiramente autónomo nas nossas observações e 

considerações.  

Durante cinco dias, organizaram-nos encontros em Lisboa, Porto e Coimbra com 

magistrados judiciais e do Ministério Público, de todas as jurisdições e de todas as 

instâncias, com advogados, investigadores científicos, jornalistas e deputados da 

Assembleia da República, com membros da sociedade civil, O.N.G. e universitários. 

 

 

1.5   Os nossos limites 

 

1.5.1 Uma auditoria não pode ter o alcance de uma investigação científica. Com o 

nosso relatório, não pretendemos satisfazer critérios de uma investigação 

científica baseada numa metodologia sofisticada e em dados empíricos 

recolhidos duma amostra representativa de interlocutores e de outras fontes 

de informação. Enquanto que o valor de um trabalho científico é confirmado 



    
 

por uma apreciação no mundo científico, o nosso relatório encontrará a sua 

razão de ser nas reflexões colegiais internacionais. 

 

1.5.2 O resultado é, em certa medida, provisório e aberto a ser complementado.  A 

multiplicidade de experiências e de pontos de vista enriquece tal resultado, 

bem como a perspectiva pluralista e democrática das nossas observações. 

 

1.5.3 Em diversas ocasiões, o tempo limitado não nos permitiu colocar questões 

que nos teriam interessado. 

 

 

 

II. A independência judicial 

 

 

2. A independência judicial 

 

2.1   Quanto à situação legal, a independência da justiça em Portugal está 

plenamente garantida por lei ao nível constitucional. A autonomia do Ministério 

Público encontra-se igualmente munida da capacidade legal suficiente para o 

cumprimento da sua função de forma satisfatória, com a reserva dos déficites de 

facto descritos infra sob 8.4 e 8.5. 

 

2.2   Nas nossas entrevistas, não constatámos observações que permitam falar em 

interferências extrajudiciais na independência judicial. 

 

2.3   Somente o juíz de instrução central para todo o país, um único juíz com 

competência para os processos de corrupção, terrorismo e outros crimes de 

excepcional relevância, referiu algumas interferências pontuais nas suas 

actividades judiciais, em casos com relevância política e mediática, susceptíveis 

de gerar inquietação. 



    
 

III. O auto-governo 

 

 

3. O Conselho Superior da Magistratura (CSM) 

 

3.1  Não é evidente que o Conselho Superior da Magistratura seja visto apenas como 

protector dos direitos dos magistrados e da sua independência. É também visto 

como um órgão que exerce pressão sobre os juízes. 

 

3.2   A sua composição: 

   7 magistrados eleitos pelos seus pares 

7 pessoas eleitas pela Assembleia da República (professores, advogados,     

pessoas de reconhecido mérito) 

2 nomeados pelo Presidente da República, entre os quais, normalmente, 

um juíz jubilado 

   1 Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 

 

3.3   Os períodos de eleição dos membros não estão limitados, a reeleição é 

possível. 

 

3.4   As decisões são tomadas por maioria. Por norma, as maiorias não se formam 

em função dos grupos, mas segundo composições variáveis. 

 

3.5    Há lugar a recurso para o Supremo Tribunal de Justiça de cada decisão do 

CSM. 

 

3.6   As decisões de colocação de magistrados são tomadas pelo CSM. 

 

 

4. As inspecções 

 



    
 

4.1   No quadro do auto-governo da justiça, o Conselho Superior da Magistratura 

organiza permanentemente as inspecções aos tribunais e aos magistrados. As 

mesmas são efectuadas por magistrados eleitos pelo CSM. De 4 em 4 anos, 

idealmente, estes examinam todo o serviço dos tribunais, das secções e dos 

magistrados. Falam com os magistrados, os seus colegas, funcionários, 

advogados etc., e analisam os processos. Após, elaboram os relatórios contendo 

as propostas para as classificações, cujos critérios se encontram regulados no 

Estatuto. 

 

4.2   Se um juíz não concordar com o relatório ou com a sua classificação, pode 

reclamar da decisão para o plenário do CSM.  

 

4.3  As classificações permitem ao CSM estabelecer uma graduação que – 

juntamente com a antiguidade – constitui a base das decisões de colocação e de 

progressão na carreira. 

 

4.4  Os inspectores são os instrutores no caso de procedimentos disciplinares. 

 

 

5. Os Presidentes 

 

Os Presidentes e Vice-Presidentes dos Tribunais Superiores são eleitos pelos 

juízes dos respectivos tribunais, por 3 anos, sendo a reeleição possível por uma vez. 

Seis anos depois, o mais tardar, voltam às suas funções de juíz. 

 

 

6. A disciplina  

 

6.1   O Estatuto dos Magistrados prevê como infracção disciplinar, entre outras, os 

actos ou omissões praticados na vida pública dos magistrados, ou com ela 

relacionados, incompatíveis com a dignidade indispensável ao exercício das suas 



    
 

funções. Esta cláusula geral não é vista como um problema pelos membros do 

CSM, nem pelos juízes e magistrados entrevistados. 

 

6.2   A lei proíbe aos magistrados portugueses as actividades públicas em partidos 

políticos. A violação desta proibição pode ser objecto de procedimentos 

disciplinares. Impõe-se analisar comparativamente esta proibição na Europa. 

 

6.3   A liberdade de expressão dos magistrados está limitada somente pela proibição 

de prestarem declarações sobre aspectos dos processos sujeitos a dever de sigilo 

profissional, à excepção dos casos em que o CSM o autorize para defesa da 

honra ou de um outro interesse legítimo. 

 

 

7. O Conselho Superior do Ministério Público 

 

O CSMP é o órgão autónomo de governo do Ministério Público. Incumbem-lhe 

funções de nomeação, disciplina e gestão. Não se trata de um órgão meramente 

corporativo. É presidido pelo Procurador-Geral da República e composto de modo 

misto. O Ministro da Justiça nomeia dois membros. A Assembleia da República 

nomeia outros cinco, os magistrados do Ministério Público nomeiam sete, eleitos 

pelos seus pares, nas diferentes categorias. São igualmente membros os quatro 

Procuradores-Gerais Distritais de Lisboa, Porto, Coimbra e Évora. Em caso de 

empate, o PGR tem o voto decisivo. As decisões do CSMP são tomadas 

democraticamente, por voto público ou secreto, segundo a matéria em causa. Os 

membros entrevistados sublinharam a sua autonomia, que, segundo eles, nunca foi 

afectada pelo PGR. 

 

 

 

 

 



    
 

IV. O Ministério Público 

 

 

8. O Ministério Público 

 

 

8.1   As funções 

 

8.1.1 Para além da sua função no direito penal, como titular da acção penal, o MP 

assume muitas funções que têm em comum a actuação no prosseguimento do 

interesse público. 

 

8.1.2 O Ministério Público não é somente uma agência do Estado. Representa o 

Estado nos tribunais, mas só quando considera bem fundamentada a sua 

posição. Quando o Ministério Público recusa representar o Estado, este faz-

se representar por advogado. 

 

8.1.3 Nos conflitos entre o Estado e os seus funcionários, o MP representa 

frequentemente estes últimos, uma vez que são a parte mais fraca. 

 

8.1.4 O MP pode empenhar-se em todos os problemas de interesse público, como, 

por exemplo, a protecção do ambiente, dos consumidores e dos menores. 

Qualquer pessoa ou empresa que viole a lei pode ser accionada judicialmente 

pelo MP. Tal não se limita às infracções penais. 

 

8.1.5 O MP tem ainda a seu cargo a execução das custas processuais e das multas. 

 

 

8.2  A Organização 

 



    
 

8.2.1 O MP está organizado hierarquicamente. Os superiores hierárquicos emitem 

directivas genéricas para o serviço, mas não para casos concretos. Se um 

membro do MP recusa um serviço por razões de consciência, está obrigado a 

motivar tal decisão. Nesse caso, o seu superior hierárquico assumirá tal 

serviço, mas a recusa pode ser objecto de sanção disciplinar. 

 

8.2.2 O Procurador-Geral da República (PGR) é nomeado pelo Presidente da 

República, sobre proposta do Governo, por um período de seis anos. 

Constitucionalmente, o Ministério Público baseia-se nos princípios da 

hierarquia, da autonomia e da legalidade. Desse modo, contrariamente ao 

que se passa em outros países, não existe o princípio da oportunidade. 

 

 

8.3 O trabalho 

 

8.3.1 De acordo com o princípio hierárquico, os superiores hierárquicos podem dar 

ordens concretas aos magistrados do Ministério Público responsáveis por um 

inquérito. Tais ordens revestem obrigatoriamente a forma escrita, mas não têm 

de constar do processo, o que dificulta a transparência da intervenção 

hierárquica e a responsabilização de quem as dá. Têm o direito de o avocar a si 

próprios, no caso de discordância. O PGR dispõe igualmente de tal faculdade, 

mas muito raramente faz uso dela. 

 

8.3.2 Os magistrados do Ministério Público têm o direito de recusa por motivos de 

consciência, sob condições previstas na lei. Nenhum dos nossos interlocutores 

recordava algum caso em que um magistrado tenha feito uso de tal direito. 

 

 

8.4  Os prazos dos inquéritos do Ministério Público 

 

8.4.1 Na justiça penal, é o MP quem dirige a acção penal e realiza o inquérito. 

Dispõe de um prazo de seis meses para o findar. Em determinados casos 



    
 

previstos na lei, esse prazo é mais longo (oito ou doze meses) e pode ser 

prorrogado, em circunstâncias excepcionais previstas na lei. A pedido do 

arguido, da vítima ou de outros interessados, há lugar a instrução judicial 

posterior, que visa o controlo judicial do inquérito do MP para, se for caso 

disso, corrigi-lo ou completá-lo.  

 

8.4.2 Decorrido o mencionado prazo, o Ministério Público está obrigado a informar 

o arguido, com a consequência de este ter o direito a aceder aos elementos 

recolhidos. O conteúdo do processo que não seja integrado até esse momento 

na acusação, não pode ser usado como prova no processo. As declarações do 

arguido e as declarações informais das testemunhas perante a polícia não 

podem ser utilizadas no processo, execeptuando-se alguns casos para auxiliar a 

memória ou para confrontar as pessoas com contradições. Mediante 

determinadas condições, o prazo do segredo de justiça em fase de investigação 

pode ser prorrogado pelo juíz de instrução. Essa decisão pode ser contestada 

pelo arguido junto do  tribunal. 

 

8.4.3 Os nossos interlocutores referiram a dificuldade de completar o inquérito 

dentro dos prazos legais, quando dependem da cooperação de peritos externos 

ou de documentação a ser fornecida pelos bancos ou por entidades públicas e 

privadas pouco eficazes ou, de algum modo, pouco interessadas num positivo 

e rápido desfecho do inquérito. 

 

8.4.4. No Departamento Central do MP competente para a persecução dos crimes de 

elevada complexidade, financeiros, de corrupção, terrorismo e outros de 

excepcional relevância, queixaram-se de que o auxílio internacional é muito 

lento, o que torna difícil terminar as investigações dentro dos prazos previstos na 

lei. 

 

8.4.5. Muito tempo se perde, com frequência, à espera de perícias para as quais o 

Ministério Público não dispõe dos meios necessários. O Ministério Público não 

tem um orçamento próprio. Os meios humanos e materiais de que dispõem são-



    
 

lhe atribuídos pelo Ministério da Justiça. Ou seja, a actuação do Ministério 

Público depende da generosidade do executivo em colocar à sua disposição os 

meios exigíveis. O Ministério Público pode ordenar à Polícia Judiciária e a  

outras polícias a realização de investigações e, também, de perícias. 

 

 

8.5 A Polícia Judiciária 

 

8.5.1 Quando o Ministério Público abre um inquérito, recorre em regra à Polícia 

Judiciária. Quando a Polícia Judiciária inicia um inquérito, está obrigada a 

informar o Ministério Público em dez dias. A partir de tal informação, inicia-

se para o Ministério Público o prazo supra mencionado. Durante tal prazo, o 

Ministério Público pode levar a cabo inquérito secreto, quanto a certo tipo de 

actos, sob validação de um juíz de instrução. O MP dirige a Polícia Judiciária 

no inquérito, mas, de facto, esta age frequentemente por sua própria 

responsabilidade e decide por si própria quanto às suas prioridades, no quadro 

dos seus meios limitados. Não dispõe do pessoal exigível. 

 

8.5.2 A Polícia Judiciária é um corpo policial que depende do Ministério da Justiça, 

separado da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, 

que dependem do Ministério da Administração Interna. De todo o modo, este 

instrumento de importância crucial para as investigações do MP depende do 

poder executivo. 

 

8.5.3 Tanto o PGR como a Directora do Departamento Central do MP assinalaram a 

insuficiência dos recursos humanos, tanto mais que o MP não pode deles 

dispôr efectivamente. Segundo alguns dos interlocutores, a autonomia da 

Polícia Judiciária em relação ao MP entrava a efectiva e completa autonomia 

do MP. 

 

8.5.4 Os polícias entrevistados não partilham a perspectiva do MP quanto às 

respectivas autonomias e ao seu impacto na qualidade do trabalho. Os 



    
 

membros da Polícia Judiciária consideram-se suficientemente autónomos, mas 

compreendem o ponto de vista do MP quando se queixa da sua insuficiente 

disponibilidade. Os membros da Polícia de Segurança Pública e da Guarda 

Nacional Republicana queixaram-se dos limites que lhes são impostos pelos 

seus superiores hierárquicos, mais rígidos sobretudo na GNR devido à 

natureza militar das suas funções. Quanto ao relacionamento com os cidadãos, 

os polícias da PJ consideram-se apreciados positivamente. Os outros, por seu 

turno, criticam o facto de os seus superiores hierárquicos imporem 

confidencialidade em todas as suas actividades, impedindo assim uma ligação 

com a opinião pública. 

 

 

 

V    Os Tribunais 

 

 

9. A justiça penal 

 

9.1 As provas ilegais 

 

Quando a polícia ou o Ministério Público dispõem de provas ilegais, as mesmas não 

podem ser usadas no processo, em caso algum. Não se recorre ao princípio da 

proporcionalidade entre a gravidade desta ilegalidade e a gravidade do crime. 

 

9.2 As restrições de provas. 

 

9.2.1 Existem países nos quais os funcionários públicos estão sujeitos a sigilo 

profissional. Para testemunharem sobre informações obtidas no exercício das 

suas funções, necessitam de obter a autorização dos seus superiores hierárquicos, 

no limite, do Ministério no topo da respectiva autoridade administrativa.  A 

proibição de prestar declarações pode impedir o apuramento da verdade. Assim, 



    
 

o executivo pode influenciar de modo eficaz processos pendentes nos tribunais. 

Em Portugal, isto também se verifica, nomeadamente nos casos com 

implicações políticas.  

 

9.2.2 No Direito português, a referida possibilidade só existe nos casos em que está 

em causa um segredo de Estado. A decisão é tomada pelo Ministério no topo da 

respectiva autoridade administrativa, em conjunto com o Ministério da Justiça. 

 

 

9.3 Acordos/transacções em processo penal 

 

9.3.1 Os colegas portugueses rejeitaram, com indignação, a possibilidade do 

acordo/transacção/negociação em processo penal. As transacções entre 

Ministério Público e defesa, com a concordância do tribunal (em inglês: plea 

bargaining) não são imagináveis para eles. 

 

9.3.2 Eventualmente, durante o inquérito existe a possibilidade de uma 

transacção/acordo entre o arguido e o Ministério Público. Tal 

transacção/acordo deve ser documentada por escrito. 

 

9.3.3 Quando se trata de um procedimento criminal iniciado pela vítima do crime, um 

acordo é admissível se for da iniciativa do arguido. 

 

9.3.4 A mediação penal não tem um papel relevante. Existe uma nova lei que está em 

fase experimental. Aplica-se essencialmente no processo (na lei tutelar 

educativa) relativo a menores. 

 

9.4   Quanto a medidas alternativas à pena de prisão, introduziu-se a vigilância por 

pulseira electrónica. 

 

 

 



    
 

10. A justiça civil 

 

10.1   Os tribunais funcionam tanto em colectivo, composto por três juízes de carreira, 

como juíz singular. Há lugar a recurso das suas decisões. Se o colectivo decidiu por 

unanimidade, não existe recurso quanto à matéria de facto provada em julgamento. Fica 

limitado à matéria de direito. O julgamento em colectivo só intervém, no entanto, a 

requerimento de dois advogados das partes.  

 

10.2 As audiências perante juíz singular são gravadas em suporte digital. 

 

 

11. A justiça laboral 

 

11.1 Os processos perante os tribunais de trabalho têm custas, à excepção dos litígios 

referentes a acidentes de trabalho. 

 

11.2 Os interessados podem representar-se a si próprios perante o tribunal de trabalho, 

ou podem fazer-se representar pelo sindicato, por advogado ou – a título gratuito 

– pelo Ministério Público. 

 

11.3  Não existem tipos penais específicos para o âmbito laboral. As infracções são 

sancionadas pelo direito penal geral. 

 

11.4 Os nossos interlocutores exprimiram a sua preocupação com a lentidão desta 

jurisdição. Segundo eles, a reforma do ano 2007 reduziu num terço a quantidade 

de juízes e tribunais de trabalho em Lisboa, o que  provocou uma acumulação de 

serviço nos tribunais sobrecarregados. A actual crise económica, segundo eles, 

multiplicou os conflitos laborais e seu reflexo no aumento do trabalho dos juízes. 

Por outro lado, os advogados que esgotam as possibilidades legais de contestação 

e de prolongamento dos processos contribuíram para a massificação e lentidão de 

que todos se queixam. 

 



    
 

 

 

12. A justiça administrativa 

 

12.1 A justiça administrativa e a justiça tributária integram um corpo separado, com o 

seu próprio Conselho Superior da Magistratura. 

 

12.2 Em 2004, foi levada a cabo uma reforma fundamental do processo administrativo. 

 

12.3 Existem três instâncias na justiça administrativa. Em princípio, existem tribunais 

colectivos, mas também juíz singular. 

 

12.4 Os processos são, quase sempre, acompanhados de pedidos de injunções 

provisórias para fazer cessar as actividades da administração até que o caso seja 

decidido. Tal representa um risco de bloqueio da justiça. Consequentemente, 

verifica-se uma fuga para a arbitragem. 

 

12.5 Enquanto que há países em que se observa a tendência para reduzir a protecção 

judiciária do indivíduo para facilitar o planeamento, em Portugal passa-se o 

contrário. 

 

12.6   No novo processo administrativo, existe a acção popular (em inglês: class 

action). Qualquer pessoa pode invocar o interesse público para fundamentar uma 

acção contra medidas da administração. O Ministério Público é informado sobre 

os processos pendentes no tribunal administrativo e pode neles participar/intervir. 

Já o código administrativo de 1940 permitia a acção popular ao nível local. Em 

1990, a lei reconheceu o «interesse difuso» que, a partir de 2004, pode ser 

defendido diante dos tribunais administrativos quer pelo Ministério Público, quer 

pelas organizações, fundações e qualquer pessoa singular. 

 

12.7   Os colegas lamentam as rigorosas formalidades exigidas para a fundamentação  

das decisões. 



    
 

 

12.8 O Ministério Público é informado de cada litígio perante o tribunal administrativo. 

Se assume a posição do cidadão, o Estado será representado por advogado.  

 

12.9 Em todas as instâncias da justiça administrativa, as partes têm que ser 

representadas por advogado ou pelo Ministério Público. 

 

 

 

13.  Os Tribunais de Família e Menores 

 

 

13.1 O tribunal toma decisões no interesse da criança quando esta se encontra em 

perigo ou quando os pais a disputam. 

 

13.2 O bem estar da criança é o critério central nas decisões do tribunal. 

 

13.3 O tribunal recorre às informações das comissões de protecção de crianças e 

jovens. 

 

13.4 O Ministério Público intervém em todos os casos em que estão em causa  

crianças. 

 

13.5 O «defensor da criança» não é conhecido em Portugal. Nos casos de perigo para 

o menor, em determinadas situações, o tribunal tem a obrigação de lhe nomear 

um advogado. 

 

13.6 As crianças são ouvidas pessoalmente a partir dos 12 anos de idade, as outras 

serão ou não de acordo com a sua maturidade e as circunstâncias do caso 

concreto. A audição é efectuada na presença dos pais e dos seus advogados. 

 



    
 

13.7 O tribunal pode recorrer a perícias psicológicas, as quais, aliás, demoram 

bastante tempo. 

 

13.8 O Ministério Público junto dos tribunais de Família e Menores faz atendimento 

ao público diariamente, o que representa, em média, cerca de 2.500 pessoas 

atendidas anualmente. 

 

 

 

14. As instâncias superiores 

 

 

14.1 As decisões dos tribunais superiores não têm carácter obrigatório para todos os 

tribunais inferiores, mas apenas no caso concreto em causa. Os tribunais 

inferiores podem decidir contra jurisprudência dos tribunais superiores. 

 

14.2 Existe uma excepção: Se o pleno do Supremo Tribunal de Justiça decidiu uma 

questão de direito, os tribunais inferiores ficam vinculados, sob reserva de novos 

argumentos que não foram objecto daquela decisão. 

 

14.3 Quando os tribunais de duas instâncias decidiram no mesmo sentido, em regra, 

não há recurso para a terceira instância. Mas existem excepções a esta regra. 

 

14.4 Nos Tribunais de segunda instância, os juízes organizam-se por secções. Não 

existem câmaras. As decisões são elaboradas por um relator e tomadas em 

colectivo por aquele, juntamente com outro juiz e eventualmente o presidente da 

secção. 

 

14.5 No Supremo Tribunal de Justiça, as partes têm que se fazer representar por 

advogado, quer nos processos cíveis, quer nos processo penais. Todos os 

advogados portugueses podem alegar perante este tribunal. 

 



    
 

15 O processo executivo 

 

15.1 Numerosos interocutores comentaram o desastre do processo executivo. 

Anteriormente  execução era efectuada por funcionários judiciais. Há alguns 

anos ela foi privatizada. Os solicitadores e execução são pagos por credores que 

têm créditos a executar. Por não serem em número suficiente, foram também 

autorizados os advogados a efectuar execuções. Isto pode implicar conflitos de 

interesses. A custas das execuções dependem do valor dos respectivos créditos. 

A consequência é que as execuções não são realizadas pela ordem cronológica, 

mas antes segundo o seu valor. Assim, há muitas pequenas execuções que 

acabam por nunca ser executadas. No entanto, elas podem ter uma importância 

efectiva para os titulares dos créditos em causa. Em consequência há uma série 

de estados de insolvência.  

15.2 Um outro problema resulta do facto de o «catálogo» dos títulos executivos ter 

sido consideravelmente ampliado. Isto acarretou discussões processuais 

anteriormente inexistentes sobre o respectivovalor executivo e sobre a existência 

dos próprios créditos.  

 

VI   Os procedimentos de tabalho   

 

16. Oralidade e comunicação na audiência 

 

16.1    Tanto no processo penal, como no pocesso civil, as audiências são muito 

estruturadas. No processo civil, o tribunal deve fazer uma tentativa de conciliação no 

início da audiência. Após, as alegações das partes e eventuais declarações dos juízes 

têm uma inserção prédefenida, não existe o hábito de discutir e forma espontânea as 

matérias de direito ou de facto, ou de procurar soluções de consenso no decurso da 

audiência.                 

 

16.2 Os advogados lamentam que as audiências sejam mais uma série de monólogos 

do que uma vedadeira discussão. Eles desejam uma predominância da discussão 



    
 

oral e a redução da componente escrita do processo. E os juízes deveriam 

assumir uma maior actividade durante a audiência. 

16.3 No entanto, outros advogados receiam que isso pudesse conduzir a processos de 

recusa por suspeição do juiz. 

16.4 Nos tribunais de trabalho a audiência é mais simples. Nessa jurisdição o tribunal 

procura em conjunto com as partes soluções de consenso para o litígio, 

designadamente quando se trata de conflitos relativos a contratos de trabalho ou 

a acidentes de trabalho. 

 

17. A motivação das decisões   

 

O dever de motivar em matéria de facto as decisões, seja no processo penal, seja no 

processo civil, só existe desde a revisão da Constituição da República de 1982. No 

Código de Processo Penal ele foi introduzido em 1987.  

 

18. Os textos « préfabricados» 

 

 O trabalho com computadores facilita a utilização de textos préfabricados. Isso torna 

possível preparar as decisões com antecedência com longas passagens com reflexões 

genéricas sobre requisitos de forma e de procedibilidade, que são aplicáveis a muitos 

casos semelhantes. Desta forma reduzem-se a um mínimo a passagens individualizadas 

da decisão, sem que os destinatários disso se apercebam. Frequentemente, as passagens 

individualizadas da decisão não são a consequência de um processo de subsunção lógica 

relativamente ás passagens com referências genéricas do texto.  

 

 

19. O voto de vencido  ( opinião divergente) 

 

Tanto no processo civil como no penal, e em todas as instâncias, o direito português 

permite aos juízes que estejam em minoria numa decisão que acrescentem na sentença o 

seu voto de vencido. E isto tanto no que respeita a matéria de direito como a matéria de 

facto.    



    
 

 

  VII  As condições de trabalho  

 

20. Os meios materiais 

 

Os magistrados, bem assim como o advogados e os deputados assinalaram que os meios 

económicos para a justiça são insuficientes. Quanto os meios tecnológicos e 

informáticos houve progressos no seu fornecimento. Nalguns casos as queixas podem 

ser enviadas ao Ministério Público através da internet. De qualquer forma, os 

magistrados cricaram severamente a falta daquele tipo de meios e a desorganização que 

rege a sua utilização.  

 

  VIII  Os magistrados 

 

21. A situação pessoal 

 

21.1 A compatibilização entre a profissão dos magistrados e a sua vida pessoal é um 

problema permanente. Um redução de trabalho para um maior acompanhamento da 

paternidade/maternidade é vista como praticamente impossível, porque não há 

magistrados substitutos. 

 

21.2 O estatuto dos magistrados prevê, por outro lado, um subsídio para o seu 

alojamento. Nesta perspectiva, em certas situação os magistrados usufruem de 

condições benéficas.   

 

 

22. Corrupção 

 

22.1 Não foram recolhidas observações que permitam falar-se de corrupção no 

tribunais, ou entre os magistrados.  

 



    
 

22.2 Não há informações sobre casos de prevaricação, nem sobre incidentes que 

devessem implicar a abertura de inquéritos por essa razão.  

 

22.3 Os deputados do parlamento exprimiram a sua preocupação sobre o fenómeno da 

corrupção, ainda que a mesma não afecte os tribunais. O parlamento criou uma 

comissão que estuda a possibilidade de criação de novas leis para melhor a perseguir. 

Incluem-se propostas para a criação de novos delitos urbanísticos ou outros de carácter 

semelhante bem como a criação de novos instrumentos de resposta ao nível do 

processo, nomeadamente no âmbito da investigação e dos meios de prova. Tudo isso 

poderia munir os tribunais de capacidade acrescida para melhor combater o fenómeno 

da corrupção.  

 

 

 IX  Os advogados e as custas 

 

23. Os advogados 

 

Os advogados dos diferentes distritos criticaram de forma unânime o trabalho lento e 

burocrático como um obstáculo a uma justiça eficaz. Não assinalaram a existência de 

nenhum problema de corrupção ligado à magistratura. Houve algumas críticas 

relacionadas com  falta de maturidade de alguns juízes, bem assim como preparação 

técnica insuficiente. Em nenhuma situação os advogados exprimiram opiniões 

autocríticas. 

 

 

24. As custas judiciais 

 

24.1 As custas judiciais, e sobretudo os honorários dos advogados são vistas como um 

grande obstáculo. Fala-se de «duas justiças», ou seja, uma para os ricos e outra para os 

pobres.  

 

24.2 No processo civil as custas judiciais dependem do valor do processo. 



    
 

 

24.3 Os honorários dos advogados 

Para os honorários dos advogados não há tarifas obrigatórias. Fazem os seus preços 

consoante o local onde exercem e a sua reputação profissional. Se os honorários têm por 

base o tempo e duração do litígio, isso pode implicar a tentação de o prolongar. 

 

24.4 Existe um sistema de apoio judiciário. Ele é atribuído caso a caso pelos serviços da 

assistência social.  

 

 

  X Opiniões portuguesas    

 

25. A pedido dos autores do relatório, foi dada pelos interlocutores portugueses a sua 

opinião sobre os pontos fortes e  fracos da justiça em Porugal. Algumas respostas:  

 

25.1Pontos fortes:  

 

25.1.1Informática e documentação jurídica. 

25.1.2Princípios da independência judicial e autonomia do Ministério Público. 

25.1.3Qualidade das decisões. 

 

25.2Pontos fracos: 

 

25.2.1Duração dos processos. 

25.2.2Mentalidade e procedimentos burocratizados. 

25.2.3Modificações infindáveis das leis de processo e do direito. 

25.2.4Incapacidade do sistema de comunicar com o exterior. 

25.2.5Carência de pessoal auxiliar.  

25.2.6Desigualdade de oportunidades para os litigantes ricos e pobres. 

25.2.7Imprevisibilidade das decisões judiciais. 

 

 



    
 

 

 

 

 XI  Conclusões – Pontos de interesse para a Medel 

 

26.Conclusões – Pontos de interesse para a Medel 

 

 

26.1 A eleição dos presidentes e dos vice-presidentes dos tribunais pelos juízes seus 

pares por um período de tempo limitado é uma contribuição essencial par uma 

justiça democrática.(17) 

26.2 A possibilidade de um juiz que esteja em minoria tem de juntar á sentença a 

sua opinião divergente ( voto de vencido) é uma necessidade e uma oportunidade 

para  criação de uma jurisprudência orientada para a reflexão e para a discussão 

aberta. (14) 

26.3 Nas audiências, o elemento discussão parece subaproveitado, pouco 

desenvolvido. Talvez este assunto deva merecer a atenção da Medel, por exemplo 

sob a forma de um estudo comparado. (11) 

26.4 A acção popular na jurisdição administrativa responde a uma necessidade 

que é hoje evidente em muitos países. (7.6)  

26.5 A pulseira electrónica como alternativa à pena de prisão tem sido objecto de 

experiências em muitos países. Estas experiências devem ser observadas e 

avaliadas, bem assim como os argumentos a favor e contra o modelo. (4.4) 

26.6 O Ministério Público português está dotado de autonomia legal como titular 

do inquérito e submetido ao princípio da legalidade. Estes princípios são 

frequentemente postos em causa pela falta de disponibilidade da Polícia Judiciária 

bem como pelos prazos nos quais o Ministério Público está obrigado a finalizar os 

seus inquéritos. Nos casos mais complexos ele depende da cooperação de 

instituições que não dirige nem controla suficientemente. Este modelo e os seus 

entraves dem merecer a atenção europeia. (8a, 8.5) 
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