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DIREITOS FUNDAMENTAIS: O ENSINO NO CENTRO  

DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS

ANTÓNIO PEDRO BARBAS HOMEM

Fazendo jus à sua dupla qualidade, de académico e de Diretor do Centro de Estudos Judi-
ciários, o autor aborda o tema do ensino de Direitos Fundamentais no Centro de Estudos Judici-
ários, nos planos da formação inicial e contínua, dividindo a exposição em três áreas: i) os Planos 
de Estudos e a inserção da temática dos direitos fundamentais; ii) a investigação sobre a meto-
dologia de concretização dos direitos fundamentais pelos Tribunais Superiores, iii) a Conferência 
com a Assembleia da República “A concretização dos direitos fundamentais pelos tribunais”. Além 
do mais, conclui que a formação integral de um magistrado exige a conciliação entre a denominada 
técnica jurídica, produto de uma cultura avançada, e um perfil humanista, fundado numa matriz 
ética e numa cultura dos direitos fundamentais previstos na Constituição e no direito internacional 
dos direitos do homem.

Palavras chave: ensino, Direitos Fundamentais, Centro de Estudos Judiciários, formação 
inicial, contínua e integral, perfil técnico e humanista.

I

Foi com muito gosto que recebi o convite da revista Julgar, através do 
Desembargador Aguiar Pereira, para apresentar nestas páginas as ideias e 
critérios da Direção do Centro de Estudos Judiciários, a que presido, acerca 
do ensino de direitos fundamentais.

É importante que as instituições públicas sejam conhecidas pela trans-
parência de procedimentos e pela prestação de contas à comunidade. Assim, 
uma das minhas preocupações cimeiras ao serviço do CEJ tem sido a trans-
parência, a avaliação de práticas e a prestação de contas. Planos de estudo 
e métodos pedagógicos aplicados no CEJ são publicamente divulgados na 
sua página na Internet. Inquéritos a antigos auditores da justiça são periodi-
camente conduzidos, tendo em vista a criação de uma cultura de avaliação. 

Neste sentido, o texto que agora se apresenta deve ser entendido sobre-
tudo como prestação de contas, não tanto das minhas ideias acerca dos 
direitos fundamentais e da sua teoria, matéria para outras publicações, mas 
sobretudo das opções tomadas na organização do ciclo de estudos de um 
curso em particular, o 30.º Curso de Formação Teórica-Prática de Auditores 
de Justiça.
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Para este efeito, dividi a exposição nas seguintes partes:

i) Os Planos de Estudos e a inserção da temática dos direitos funda-
mentais

ii) A investigação sobre a metodologia de concretização dos direitos 
fundamentais pelos Tribunais Superiores

iii) A Conferência com a Assembleia da República “A concretização dos 
direitos fundamentais pelos tribunais”.

II

Em 2012 o Centro de Estudos Judiciários procede à aprovação de novos 
Planos de Estudos, na sequência de um processo alargado de discussão 
interna e à apresentação de ante-projecto de reforma intercalar da Lei n.º 
2/2008. A audição de anteriores auditores através de um inquérito que lhes 
foi especificamente dirigido, para além de estudos sobre classificações dos 
Auditores de Justiça pela via de acesso, bem como a ponderação das soluções 
do direito comparado, designadamente o relatório preparado pela Academia 
de Direito Europeu para o Parlamento Europeu, foram alguns dos trabalhos 
preparatórios tomados em consideração.

Foi assim previsto que algumas alterações à Lei Orgânica do CEJ se 
aplicariam já ao 30.º Curso de Formação, especialmente nas seguintes maté-
rias: alteração das regras de duração do curso de formação e períodos de 
estágios das duas vias de acesso.

Apesar de entender que a legislação em vigor é demasiado regulamentar, 
académica e centrada em procedimentos, uma das prioridades foi a de, sem 
alterações radicais, orientar a organização do 30.º Curso aos seguintes objectos:

—  Definição clara de metas e objectivos de formação para cada juris-
dição. Estas metas e objectivos estão definidos no Plano de Estudos 
do 30.º Curso e são fácil e objectivamente compreensíveis pelos 
auditores.

— Recentrar a tarefa dos docentes na formação contínua e criar, com 
a legislação existente, um sistema de avaliação global, essencial-
mente assente na avaliação de todos os docentes de cada jurisdição 
e numa avaliação no final do ciclo (e não num sistema tutorial).

— Criar hábitos e procedimentos para a discussão interna, entre docen-
tes e eventualmente com os coordenadores, acerca das matérias e 
opções formativas (materiais formativos por jurisdição; biblioteca 
digital de julgamentos e outras diligências processuais filmadas com 
magistrados e advogados de referência, etc.).

— Estabelecer a ligação entre a formação inicial, primeiro e segundo 
ciclos e a formação contínua. Deste modo e em regra, os auditores 
assistem a estas acções de formação contínua.
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— Estabelecer a ligação entre os auditores de justiça e a criação de 
materiais formativos para os tribunais (a área de investigação aplicada).

— Limitar a oferta formativa às matérias realmente relevantes e essen-
ciais para a formação. 

— Ministrar formação nas matérias ditas não profissionais tendencial-
mente de modo concentrado no tempo, através de conferências e 
colóquios especializados de um ou dois dias, combinado com unida-
des lectivas distribuídas ao longo do ano. 

— Sublinhar a importância da Ética e Deontologia Profissional, a qual 
deve ser intensamente ministrada nas disciplinas profissionais, objec-
tivo de colóquios específicos, e ainda integrada no projecto estraté-
gico de criação de um Manual de Ética para os Tribunais.

III

Em primeiro lugar, pretende-se ultrapassar a rígida separação entre ciclos 
de formação. Utilizo, neste ponto, algumas das reflexões feitas no discurso 
de início das actividades do 30.º Curso. 

Num livro recente, um antigo e prestigiado Director do Centro de Estudos 
Judiciários, o Conselheiro Álvaro Laborinho Lúcio escreveu que cada um dos 
ciclos de formação acabou por desempenhar duas funções distintas; o pri-
meiro, no CEJ, o da inovação, e o segundo, nos tribunais, o da reprodução 
de práticas e de estilos. E interroga, se o modelo do CEJ não teria conduzido, 
no seu funcionamento prático, ao triunfo da reprodução sobre a inovação.

Pela minha parte, penso que estas alternativas não se devem colocar. 
Daí o empenhamento em esbater a divisão entre formação no CEJ e forma-
ção nos tribunais, em chamar coordenadores e formadores a colaborar na 
formação inicial e na formação contínua, em deslocar matérias tradicionalmente 
ministradas no primeiro ano para o segundo ciclo — como será o caso da 
leccionação da área temática da medicina legal e ciências forenses. 

Mas aquelas palavras servem também como advertência para que cada 
um de nós se não acomode ao que sempre fez, mas seja capaz de estar à 
frente do seu tempo, para parafrasear Ortega y Gasset. 

Também por estes motivos, no Plano de Estudo do 30.º Curso existiu o 
cuidado de definir os perfis de competência que devem ser atingidos ao longo 
do primeiro ciclo, objectivos que terão continuidade e serão igualmente defi-
nidos para o segundo ciclo de formação nos tribunais.

O sistema de avaliação será repensado em função destes objectivos. 
Mais do que avaliar conhecimentos abstractos e estabelecer «rankings», 
motiva-nos a formação integral e a aprendizagem contínua: não queremos 
que a preocupação com a avaliação distraia auditores e docentes da tarefa 
fundamental do CEJ, que é a de formar profissionais do Direito.

A avaliação será assim global: global no sentido da apreciação da aqui-
sição das competências definidas nos Planos de Estudo e global no sentido 
de uma avaliação por todos os docentes do CEJ. 
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É da mais valia constituída pela conjugação de experiências e de sabe-
res colocados de modo crítico ao serviço da construção de uma cultura de 
exigência que deve ser fundado o espírito desta instituição.

Exigência que não pode pactuar com a fraude nem com a indisciplina: 
disso depende também o prestígio do Centro de Estudos Judiciários e, indi-
rectamente, da magistratura e inclusivamente da comunidade jurídica. Também 
porque encaramos os auditores de justiça como profissionais altamente qua-
lificados, compreende-se que venham a ser chamados a participar na elabo-
ração dos materiais formativos aplicáveis ao exercício das funções dos 
Magistrados Judiciais e do Ministério Público.

Utilizando uma terminologia hoje usual, ao capital humano que beneficia 
cada Auditor com uma formação que é paga pelo Estado, deve corresponder 
um capital social que se exprime na capacidade do sistema de justiça res-
ponder melhor aos problemas actuais. 

Os Auditores não são estudantes de uma escola de pós-graduação, mas 
profissionais do Direito. Refiro alguns dos projectos em curso e para os quais 
a energia, o entusiasmo e os conhecimentos dos auditores de justiça podem 
ser chamados: Guias do novo processo civil e do novo processo penal; Recu-
peração de activos; preparação de um Manual de Ética para os Tribunais, 
entre outros projectos, alguns para concluir ainda este ano, outros apenas 
para iniciar, todos pensados como respostas a problemas globais do sistema 
judicial e da sociedade portuguesa. 

Em especial, responder aos problemas da legitimidade dos tribunais e 
da confiança dos cidadãos na justiça devem ser sempre preocupações de 
toda a comunidade aqui representada.

De outro lado, não penso, como frequentemente se afirma, que exista 
oposição entre um perfil técnico e um perfil humanista de magistrado, oposi-
ção que implicaria fazer opções nos Planos de Estudos do Centro de Estudos 
Judiciários. 

As duas dimensões não são antagónicas. 
A formação integral de um magistrado exige a conciliação entre estas 

vertentes. De facto, aquilo a que chamamos técnica jurídica é já o produto 
de uma cultura avançada, de uma técnica que sempre tem que estar fundada 
numa matriz ética e numa cultura dos direitos fundamentais previstos na 
Constituição e no direito internacional dos direitos do homem.

Assim, a cultura judiciária que nos compete aprofundar criticamente é 
portanto e em primeiro lugar a de um aprender a fazer — do saber fazer e 
do como fazer. 

Saber estar em comunidade, saber estar perante outros profissionais do 
direito, aprender a lidar com a opinião pública e a comunicação social, saber 
resistir às manipulações da opinião pública e da opinião publicada, também 
são matérias com as quais há que saber lidar, para além da pura técnica 
jurídica e judiciária. 
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IV

O Plano Estratégico 2012 — 2014, aprovado pelo Conselho Geral, defi-
nia objetivos claros ao Centro de Estudos Judiciários, em especial o de se 
constituir como uma Escola de referência no domínio da formação profissional 
dos magistrados; o de definir um modelo metodológico e pedagógico coerente, 
assente nos valores do Estado de direito democrático; o de contribuir para a 
formação do espírito e da consciência da magistratura, no respeito pelas 
demais profissões jurídicas; o de contribuir para uma cultura de cidadania, 
assente na solução justa dos conflitos; o de fomentar a investigação sobre 
temas judiciários; o de promover a ética profissional; o de reforçar a integra-
ção no espaço lusófono e europeu, permitindo aos auditores, estagiários e 
magistrados participar em iniciativas de outras escolas de formação.

A formação inicial de Magistrados para os tribunais judiciais compreende 
um curso de formação teórico-prática, organizado em dois ciclos sucessivos, 
e um estágio de ingresso, sendo que o primeiro ciclo desse curso se realiza 
na sede do CEJ, com a ressalva dos estágios intercalares de curta duração, 
que decorrem nos tribunais — tal como se estabelece nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
30.º da Lei n.º 2/2008, de 14 de Janeiro.

Estabelece a Lei n.º 2/2008 um conjunto de objectivos gerais para o 
curso de formação teórico-prática e de objectivos específicos para o primeiro 
ciclo desse curso.

Quanto a objectivos gerais, determina o n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 
2/2008 que o curso de formação teórico-prática para os tribunais judiciais 
«tem como objectivos fundamentais proporcionar aos auditores de justiça o 
desenvolvimento de qualidades e a aquisição de competências técnicas para 
o exercício das funções de juiz (…) e de Magistrado do Ministério Público».

Nesse contexto, enuncia o n.º 2 do citado preceito legal, «no domínio do 
desenvolvimento de qualidades para o exercício das funções», os seguintes:

 
«a) A compreensão do papel dos juízes e dos Magistrados do Ministério 

Público na garantia e efectivação dos direitos fundamentais do cidadão; 
b) A percepção integrada do sistema de justiça e da sua missão no 

quadro constitucional; 
c) A compreensão da conflitualidade social e da multiculturalidade, sob 

uma perspectiva pluralista, na linha de aprofundamento dos direitos 
fundamentais; 

d)  O apuramento do espírito crítico e reflexivo e a atitude de abertura 
a outros saberes na análise das questões e no processo de decisão; 

e) A identificação das exigências éticas da função e da deontologia 
profissional, na perspectiva da garantia dos direitos dos cidadãos; 

f)  Uma cultura de boas práticas em matéria de relações humanas, no 
quadro das relações profissionais, institucionais e com o cidadão em 
geral; 

g)  Uma cultura e prática de autoformação ao longo da vida.»
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E o n.º 3 elenca, «na vertente da aquisição das competências técnicas», 
estes outros: 

«a) A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos técnico-
-jurídicos necessários à aplicação do direito; 

b) O domínio do método jurídico e judiciário na abordagem, análise e 
resolução dos casos práticos; 

c)  A aquisição de conhecimentos e técnicas de áreas não jurídicas do 
saber, úteis para a compreensão judiciária das realidades da vida; 

d)  A compreensão e o domínio do processo de decisão mediante o 
apuramento da intuição prática e jurídica, o desenvolvimento da 
capacidade de análise, da técnica de argumentação e do poder de 
síntese, bem como o apelo à ponderação de interesses e às conse-
quências práticas da decisão; 

e) O domínio dos modos de gestão e da técnica do processo, numa 
perspectiva de agilizar os procedimentos orientada para a decisão 
final; 

f)  A aquisição de conhecimentos e o domínio das técnicas de comuni-
cação com relevo para a intervenção judiciária, incluindo o recurso 
às tecnologias da informação e da comunicação;

g)  A utilização das aplicações informáticas disponíveis para gerir o 
processo de forma electrónica e desmaterializada; 

h)  A aquisição de competências, no âmbito da organização e gestão de 
métodos de trabalho, adequadas ao contexto de exercício de cada 
magistratura.»

Sobre os objectivos específicos do primeiro ciclo, no desenvolvimento 
daqueles objectivos gerais, rege o artigo 36.º, também este desdobrado nas 
componentes pessoal e técnica. 

Quanto ao «domínio das qualidades para o exercício das funções», afirma 
o n.º 1 ter a formação como escopo: «a) Promover a formação sobre os temas 
respeitantes à administração da justiça; b) Propiciar o conhecimento dos 
princípios da ética e da deontologia profissional, bem como dos direitos e 
deveres estatutários e deontológicos; c) Proporcionar a diferenciação dos 
conteúdos funcionais e técnicos de cada magistratura.»

E no n.º 2, «em matéria de competências técnicas», declara-se que o 
primeiro ciclo visa proporcionar: 

«a) A formação sobre a importância prática dos direitos fundamentais e 
o domínio dos respectivos meios de protecção judiciária;

b) A aquisição e o aprofundamento dos conhecimentos jurídicos, de 
natureza substantiva e processual, nos domínios relevantes para o 
exercício das magistraturas; 

c) O desenvolvimento da capacidade de abordagem, de análise e do 
poder de síntese, na resolução de casos práticos, com base no 
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estudo problemático da doutrina e da jurisprudência, mediante a 
aprendizagem do método jurídico e judiciário; 

d) O exercício na tomada de decisão, fundado numa argumentação 
racional e na análise crítica da experiência, por forma a conferir 
autonomia às posições assumidas;

e) O domínio da técnica processual, privilegiando as perspectivas de 
agilização dos procedimentos, da valoração da prova e da funda-
mentação das decisões, com especial incidência na elaboração das 
peças processuais, no tratamento da matéria de facto, nos procedi-
mentos de recolha e produção da prova, e na estruturação das 
decisões; 

f)  A aprendizagem dos modos de gestão judiciária e do processo, numa 
perspectiva de racionalização de tarefas por objectivos; 

g)  A aprendizagem das técnicas de pesquisa, tratamento, organização 
e exposição da informação, útil para a análise dos casos, incluindo 
o recurso às novas tecnologias; 

h)  A aquisição de saberes não jurídicos com relevo para a actividade 
judiciária, nomeadamente em matéria de medicina legal, psicologia 
judiciária, sociologia judiciária e contabilidade e gestão;

i) Possibilidade de aprendizagem de uma língua estrangeira, numa 
perspectiva de utilização técnico-jurídica; 

j)  A aprendizagem de técnicas da comunicação, verbais e não verbais, 
incluindo o recurso às tecnologias da comunicação; l) A aprendizagem 
da utilização das aplicações informáticas disponíveis para gerir o 
processo de forma electrónica e desmaterializada; m) A integração 
das competências que vão sendo adquiridas, através de breves 
períodos de estágio nos tribunais.»

V

Sem prejuízo do cumprimento dos objectivos gerais e específicos legal-
mente assinados ao primeiro ciclo da formação inicial dos auditores de justiça, 
deve também ter-se em conta que a actual Direcção, no seu Projecto Estra-
tégico apresentado ao Conselho Geral de 18 de Julho de 2012, identificou 
como problema uma formação de primeiro ciclo «demasiado académica e 
pouco relacionada com os objectivos de formação dos Magistrados — isto é, 
com as competências e as qualidades que definem um bom Magistrado» e 
assumiu o compromisso de «rever a política de organização curricular de 
modo a sublinhar o diálogo entre as disciplinas e os docentes [e] (…) a espe-
cificidade profissional da vocação do CEJ» e de introduzir ajustamentos no 
sistema de avaliação de modo a «reforçar a independência e consciência 
crítica dos auditores».

Já se assinalou como no aludido Projecto Estratégico se reconheceu a 
necessidade de evitar modelos académicos ou universitários, pretendendo-se 
acentuar a componente prática da formação. Nessa medida, e como ali se 

2
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salienta, os novos planos de estudo devem «privilegiar as seguintes preocu-
pações: interdisciplinaridade dos saberes; complementaridade com o ensino 
universitário; orientação ao estudo do caso concreto».

Trata-se, afinal, de organizar as actividades formativas numa lógica de 
aquisição de competências para o saber fazer, numa perspectiva de cumpri-
mento da ética profissional e de respeito pelo cidadão, enquanto destinatário 
da actividade dos tribunais, em que têm papel essencial vários aspectos a 
desenvolver: formação adequada nos domínios da ética e deontologia profis-
sionais e dos direitos humanos; estudo e assimilação de boas práticas pro-
fissionais; preparação para a especialização; exercitação das capacidades de 
compreensão e valoração da prova, e de ponderação e decisão, segundo o 
direito e o bom senso; elaboração de materiais de formação comuns dentro 
de cada área formativa e dirigidos a todos os auditores; mobilização dos 
formandos para o seu próprio processo formativo; valorização da ponderação 
e análise crítica das matérias e materiais formativos pelos auditores. 

Continuamos a seguir o Plano de Estudos aprovado.
Todas as anteriores considerações implicaram que a organização das 

actividades formativas fosse estruturada segundo os critérios que se passam 
a descrever.

Na matéria dos Direitos Fundamentais e Direito Constitucional visa-se 
proporcionar aos auditores de justiça:

— A sensibilização para a importância e o alcance dos direitos funda-
mentais;

— A compreensão das normas de direitos fundamentais;
— O estudo da metodologia da sua interpretação e concretização pelos 

tribunais;
— Os meios de tutela judicial dos direitos, liberdades e garantias pes-

soais;
— Uma perspectiva internacional dos direitos fundamentais, designada-

mente através da análise da jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem; 

— O processo constitucional: âmbito, objecto, tipos de recurso, pressu-
postos gerais e específicos e trâmites, designadamente mediante a 
análise da jurisprudência do Tribunal Constitucional. 

Nas restantes disciplinas, a valorização do ensino específico dos direitos 
fundamentais foi comtemplada. Assim, quanto ao direito civil, processual civil 
e comercial, a formação inicial deverá, em termos programáticos, orientar-se 
pelos objectivos que devem presidir à formação judiciária dos Magistrados: o 
desenvolvimento das respectivas qualidades pessoais e a aquisição e desen-
volvimento das competências técnicas e funcionais necessárias ao desempe-
nho da função.

No domínio do desenvolvimento das competências pessoais, a formação 
deverá, na fase inicial, ter como escopo:
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—  A compreensão global do sistema de justiça e da sua função;
—  A apreensão dos direitos fundamentais numa perspectiva integrada 

e a abertura ao multiculturalismo;
—  A percepção dos conflitos sociais, em termos pluridisciplinares;
—  A reflexão sobre qual o papel do Magistrado na sociedade e do 

concreto juiz que desempenha tal função;
—  O aprofundamento e aprimoramento do espírito crítico, reflexivo e a 

adopção de conduta no sentido da partilha e relativização do conhe-
cimento, tanto na apreensão das questões, como no seu debate e 
no processo decisório;

—  A consciencialização dos princípios éticos da função e da deontolo-
gia profissional e sua praxis no quotidiano judiciário;

—  A formação de base para a criação da capacidade de autoformação 
cívica e pessoal futuras.

No domínio da aquisição e desenvolvimento de competências técnicas, 
a formação inicial deverá visar:

—  A consolidação e aprofundamento dos conhecimentos técnico-jurídi-
cos necessários à aplicação do direito;

—  O domínio do método jurídico e judiciário na abordagem, análise e 
resolução dos casos;

—  A aquisição de conhecimentos e técnicas de outras áreas do saber, 
úteis para a compreensão judiciária das realidades da vida;

—  A criação de competências sobre a técnica de elaboração de peças 
e procedimentos processuais, com particular destaque para a recolha, 
produção e valoração da prova, com vista à sua agilização proces-
sual;

—  O domínio do processo de decisão, mediante o apuramento da intui-
ção prática e jurídica e o desenvolvimento da capacidade de análise 
e de síntese, do poder de argumentação e de ponderação de inte-
resses e do efeito prático da decisão;

—  A apreensão das técnicas de comunicação em sede da intervenção 
judiciária, incluindo o recurso às tecnologias da informação e da 
comunicação;

—  A criação, desenvolvimento e domínio de competências simples, prá-
ticas e expeditas de organização e gestão de métodos de trabalho.

Esta componente genérica de formação — pessoal e técnica — deverá 
concretizar-se no plano de formação inicial, reflectindo-se nas diversas acti-
vidades formativas.

A fase inicial de formação deve, contudo, assinalar — sempre que se 
justifique — a natural diferenciação das funções da Magistratura Judicial e da 
Magistratura do Ministério Público, de forma a assegurar o adequado preen-
chimento técnico inerente à especificidade de cada função.
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Quanto ao Direito Penal e Processual Penal, a formação nesta área 
obedece ao princípio da diferenciação na formação inicial, de acordo com as 
particularidades das funções inerentes a cada uma das magistraturas, sendo 
que o grau de conhecimentos específicos de direito penal e processual penal 
necessário ao exercício qualificado de funções por parte dos futuros Magis-
trados do Ministério Público é maior, em particular na fase inicial do processo. 
Daí resulta uma maior atenção à formação específica dos auditores de justiça 
com destino à magistratura do Ministério Público e uma especial diferenciação 
das temáticas a abordar.

A todos os auditores de justiça será, porém, proporcionada, de forma 
sequencial, a abordagem dos temas de processo penal, na perspectiva:

—  De uma compreensão dos fins, âmbito e natureza da tutela penal;
—  Dos princípios estruturantes e da sistemática do processo, bem como 

das esferas de competência e de actuação dos diversos intervenien-
tes processuais, com uma diferenciação clara das funções e compe-
tências do Juiz e do Ministério Público;

—  Da função, natureza e estrutura de cada uma das fases do processo;
—  Dos modos de dirigir os actos processuais e de elaborar as peças 

escritas;
—  Dos meios de prova e da realização dos procedimentos probatórios;
—  Do processo decisório, em sede de inquérito, de instrução e de jul-

gamento, com particular destaque para os aspectos relativos à 
motivação da decisão e dos meios de recurso, em especial quanto 
aos requisitos de admissibilidade e à motivação do recurso em pri-
meira instância.

A abordagem será casuística e orientada no sentido de proporcionar a 
consolidação sistematizada dos conhecimentos jurídicos, bem como o domínio 
prático dos métodos jurídico e judiciário na análise e resolução de casos, 
aliado a uma boa organização e método, tendo em vista uma eficiente gestão 
do processo e um conhecimento das instituições judiciárias, da sua organiza-
ção e funcionamento, tanto na sua vertente jurídica como sociológica.

Será também numa dimensão casuística que deverão ser abordados 
temas e problemáticas do direito penal, com incidência especial nos tipos de 
crimes mais frequentes ou relevantes na prática judiciária, como o homicídio, 
ofensa à integridade física, violência doméstica, ameaça, coacção, crimes 
sexuais, furto, abuso de confiança, roubo, burla, falsificação de documentos, 
condução sob a influência do álcool, condução sem carta, tráfico de estupe-
facientes e de substâncias psicotrópicas, detenção de arma proibida e crime 
praticado com arma, entre outros, em cujo tratamento se incluirão as questões 
mais pertinentes relacionadas com os direitos fundamentais e com o direito 
constitucional, a tratar preferencialmente em articulação com os desenvolvi-
mentos ao nível processual. Do mesmo modo serão, a propósito da marcha 
do processo, ilustradas problemáticas relacionadas com a autoria, os crimes 
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cometidos por omissão e por negligência, causas de exclusão da ilicitude e 
da culpa, a unidade e pluralidade de infracções, o crime continuado e o con-
curso de crimes, a comparticipação, o concurso de normas ou o caso julgado 
e os limites do poder de cognição.

Os temas e as questões problemáticas devem ser abordados, em regra, 
com apelo a situações concretas, apoiados em processos reais e no estudo 
de elementos da doutrina e da jurisprudência previamente seleccionados ou 
com âmbito de pesquisa definido, privilegiando-se não só o questionamento 
técnico-jurídico propriamente dito, mas também a abordagem das implicações 
sociais e humanas de cada caso, tendo em conta ademais as vertentes da 
psicologia e sociologia judiciárias.

Quanto ao Direito da Família e das Crianças, assenta este programa na 
previsão dos seguintes objetivos, entre outros:

—  Sensibilizar o auditor de justiça para o universo dos princípios fun-
damentais e estruturantes do Direito da Família e das Crianças, 
habilitando-o a aplicar directamente normas convencionais de cariz 
internacional, mesmo em situações em que a lei escrita nacional não 
lhe oferece resposta cabal;

—  Sensibilizar o auditor de justiça para a realidade chamada 
«CRIANÇA», lendo-a por lentes pluridisciplinares, que a abarquem 
na unidade jurídica e social por ela constituída, enquanto sujeito 
autónomo de direitos;

—  Fazer compreender ao auditor de justiça que o «interesse superior 
da criança» não é apenas uma construção cultural que só deva 
interessar ao jurista;

—  Sensibilizar o auditor de justiça para a necessidade inelutável de 
substituição da ficção chamada «MENOR» (criação originária do 
Direito), com uma validade estritamente jurídica, pela figura da 
«CRIANÇA», realidade antropológica anterior ao Direito (ruptura de 
um tempo antigo por um novo tempo, sempre renovado em expres-
sões polifórmicas e interdisciplinares);

—  Sensibilizar o auditor de justiça para a necessidade de encarar o 
Direito das Crianças e dos Jovens como um autónomo ramo do 
Direito Civil, distanciando-se do regime do Direito Civil, e que encara 
o cidadão «CRIANÇA» (sujeito englobado numa autónoma cultura), 
não como um adulto em potência, mas como um ser autónomo e 
completo em direitos.

Finalmente, quanto ao Direito do Trabalho e da Empresa, as linhas pro-
gramáticas e metodologia assentam nas seguintes ideias nucleares:

—  Temas e as problemáticas do direito do trabalho e da empresa, onde 
se incluem as matérias dos direitos fundamentais dos sujeitos labo-
rais, as tipologias contratuais de maior incidência prática, como é o 
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caso da contratação a termo resolutivo (certo e incerto), contrato de 
trabalho temporário e outros contratos de trabalho com regime espe-
cial, os princípios enformadores e as principais regras sobre saúde 
e segurança no trabalho, os temas de direito comunitário, seguindo 
de perto a jurisprudência dos nossos tribunais superiores e do TJUE, 
bem como as questões de direito das sociedades, em particular a 
insolvência do empregador e ainda a responsabilidade dos sócios 
gerentes e dos empregadores perante os trabalhadores enquanto 
credores, ainda que se não verifique a insolvência — temática esta 
a articular com a jurisdição cível. 

Deste modo e concluindo, procurou sublinhar-se a importância dos direi-
tos fundamentais, não como um discurso ou prática discursiva autónoma, mas 
como uma gramática jurídica só inteligível no estudo concreto de cada um 
dos ramos do direito cultivado no CEJ.

VI

Para reforçar a importância do estudo dos direitos fundamentais, foi 
implementado um novo método de análise da jurisprudência, eventualmente 
alternativo, a prazo, dos actuais sumários da jurisprudência.

Seleccionados casos emblemáticos da jurisprudência do Supremo Tribu-
nal da Justiça sobre direitos fundamentais, especialmente dos direitos de 
personalidade, foram os mesmos objeto de análise e comentário de acordo 
com uma nova metodologia de tratamento. 

Pretende-se, de um lado chamar a atenção — desde logo dos auditores 
de justiça — para os processos decisórios e de fundamentação da mais alta 
instância jurisdicional portuguesa. De outro lado, propõe-se uma apreciação 
dos factos de cada processo e compreender o modo como se extrai a regra 
da decisão, eventualmente uniformizável pelos tribunais superiores. 

A uma metodologia demasiado centrada na regra legal, apresenta-se 
uma outra centrada no método judiciário e na individualidade de cada caso.

O modelo de análise assenta na identificação dos seguintes campos: 
natureza do caso; súmula do mesmo; questão jurídica fundamental; conclusão 
fundamental de direito; factos da causa; decisão e fundamentos; análise crítica.

Estes comentários serão publicados em breve pelo CEJ.

VII

Foi com este mesmo tipo de casos em mente que o Centro de Estudos 
Judiciários organizou, com a Assembleia da República, o colóquio “Estado de 
Direito e Direitos Fundamentais — A Concretização de Direitos Fundamentais 
pelos Tribunais”.

Assinalo esta preocupação: a realização do Estado de Direito exige o 
diálogo entre legislador e tribunais.
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Em especial, exige a consideração e estudo da jurisprudência do 
Supremo Tribunal da Justiça. A observação antecedente é assim uma crítica 
da doutrina constitucionalista portuguesa, a qual continua a centrar a sua 
análise dos direitos fundamentais exclusivamente numa jurisdição, a consti-
tucional, deste modo ignorando os limitados poderes de cognição do Tribunal 
Constitucional e que a generalidade dos processos judiciais termina no 
Supremo Tribunal de Justiça.

Existe, assim — mas essa não é a preocupação deste estudo — uma 
retórica e um discurso dos direitos fundamentais que se encontra auto-centrado 
num conjunto de referências teóricas afastadas dos casos da vida quotidiana, 
decididos pelos tribunais judiciais.

Com o colóquio de Julho na Assembleia da República a atenção centrou-
-se em temáticas decididas pelo STJ nos direitos privado, penal, laboral, da 
família e crianças. Foi assim possível ouvir conselheiros e professores trata-
rem do direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à integridade 
pessoal na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça (António Menezes 
Cordeiro, Pires da Rosa, Fátima Carvalho), dos direitos à imagem e à reserva 
de intimidade de vida privada e família na jurisprudência do STJ (João Ber-
nardo, Teixeira da Mota), dos direitos fundamentais dos trabalhadores, em 
especial à reserva e à confidencialidade relativamente a mensagens pessoais 
(Maria do Rosário Ramalho, Paulo de Carvalho), ao direito da criança à inti-
midade da sua relação afetiva (Guilherme de Oliveira, Hélder Roque, Helena 
Gonçalves), à razoabilidade e proporcionalidade na jurisprudência penal do 
STJ (Souto de Moura).

A moderação das sessões pelos deputados de 1ª Comissão da Assem-
bleia da República (Fernando Negrão, Jorge Lação, Hugo Veloso, João Oli-
veira, Cecília Honório e Teresa Anjinho) integra este objetivo de um diálogo 
efectivo entre a política e o direito para a concretização dos direitos funda-
mentais.

Os vídeos desta sessão estão divulgados e as comunicações em breve 
serão publicadas conjuntamente pelo Parlamento e pelo CEJ. 

O conjunto de iniciativas sucintamente descritas ao longo deste artigo 
inscreve-se no objetivo mais vasto de reforçar a legitimidade dos tribunais e 
a confiança dos cidadãos na justiça. A concretização dos direitos fundamentais 
pelos tribunais implica o domínio de uma técnica jurídica avançada, mas não 
se basta nela. Através do estudo da concretização dos direitos fundamentais 
pelos tribunais e dos métodos que convoca, o CEJ assume o papel que lhe 
deve caber no mundo do direito: conciliar formação e inovação ao serviço da 
criação de um saber crítico do direito. 


