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A REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 
E AS PROFISSÕES DA JUSTIÇA1  

NUNO COELHO

O autor analisa a problemática da reorganização judiciária sob o prisma do individuo inserido 
numa concreta instituição.  Nessa óptica analisa as tensões entre a racionalização, a personalização e 
as exigências que são próprias a um serviço público, abordando em especial a dicotomia entre a 
independência judicial e a responsabilização (accountability) dos tribunais e dos juízes.  Analisa os vários 
níveis, factores e dimensões da reforma da justiça, enunciando alguns modelos descritivos e analíticos 
de abordagem dessa tarefa.  Defende a necessidade da uma visão prática e operante do direito, 
enquanto realidade viva, pragmática e contextualizada.  Termina, por fim, formulando as questões 
essenciais a que, na sua óptica, a reorganização judiciária deve satisfazer, ou seja: a (re)organização 
judiciária e as magistraturas perante as exigências da democracia e da cidadania; as competências 
profissionais, a avaliação e a progressão na carreira em contexto de mudança; e a gestão de quadros 
e transparência na nova organização judiciária, visando sempre "o reforço do Estado de Direito".

A.   O TEMA DA REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E AS PROFISSÕES DA 
JUSTIÇA.

Quando se fala de reforma da justiça e de uma nova organização judi-
ciária quase nunca se pondera devidamente quais as consequências e as 
interacções que têm as alterações apresentadas e já executadas, nessa 
reforma, com o estatuto e o papel que assumem e desempenham as várias 
profissões de justiça.  Isto é, como é que os diversos intervenientes na 
reforma da justiça, e que por ela se podem vir a responsabilizar, se articu-
lam com a dinâmica da mesma reforma, ficando condicionados por ela ou 
condicionando-a na concretização dos seus objectivos.

O tema que aqui se propõe, pelo que se acaba de dizer, é não só pleno 
de consequências como pode ser visto, desde logo e numa perspectiva mais 

1 O texto corresponde, no essencial, à intervenção temática do autor no workshop sobre “Ava-
liação e Gestão das Magistraturas: Novos Desafios”, integrado no Programa de Formação 
Avançada Justiça XXI de 2009 do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, o qual decorreu em Coimbra, na Faculdade de Economia da Uni-
versidade de Coimbra, no dia 25/9/2009. 
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vasta, à luz da dicotomia fundamental entre sujeito e sociedade ou, mais 
precisamente, entre actor e sistema.

Dicotomia essa que atravessa a raiz das grandes controvérsias filosóficas2 
e sociológicas3 acerca do homem e da realidade social, e que procura dis-
cernir quais as implicações (recíprocas ou não) entre aquele que actua e as 
condições da sua actuação.  Procurando-se encontrar, entre esses dois vec-
tores, qual o mais preponderante para explicar o porquê de certos fenómenos 
sociais e humanos.

Aqui as respostas oscilam, como em muitos outros problemas de dimen-
são social e humana, entre o determinismo social, por um lado, e o postulado 
do livre arbítrio, pelo outro.

Centremo-nos na questão da organização judiciária e das profissões da 
justiça, maxime no caso dos juízes e procuradores, com vista a integrar a 
matéria proposta neste universo inicial de preocupações.

Temos como um dado assente que a estrutura organizativa de um dado 
sistema judicial é (pelo menos) um factor importante para a caracterização 
desse mesmo sistema e também dos seus actores.  Desde logo porque 
qualquer indivíduo é magistrado num dado país ao ingressar e ao fazer parte 
de uma certa organização que possui determinadas características institu-
cionais, um âmbito variado de actividades e inúmeros procedimentos espe-
cíficos.

Mas também não deixa de ser menos verdade que a justiça que é admi-
nistrada nos tribunais, tal como referiu Arthur T. Vanderbilt4, não pode ser 

2 Em que as contraposições do indivíduo e do social, do privado e do público ou da pessoa e 
do poder se vão diferenciando historicamente e assumindo o lastro cultural pelo qual passá-
mos a compreender a vida social enquanto indivíduos, a identificarmo-nos enquanto cidadãos 
e a organizarmo-nos enquanto sociedade, numa afirmação das esferas privada e pública mas 
também do sujeito e do poder — assim, Arendt, Hannah (2001), pp. 51-105, e Vernant, 
Jean-Pierre (1988), pp. 26-44. 

3 Sobre a evolução deste debate, passando pelas várias concepções do social (antropomórfica, 
simbólica, sistémica e integrativa dos sujeitos ou actores sociais), consulte-se Ferrari, Vincenzo 
(2000), pp. 115-161.  Pierre Guibentif salienta a importância desta dualidade (teoria dos 
sistemas / teoria da acção) ao apresentar um esboço conceptual apto a enquadrar o universo 
teórico da sociologia do direito, bem presente em autores como Luhmann, Habermas e Alain 
Touraine — assim, Guibentif, Pierre (2010), pp. 340-346, e Luhmann, Niklas (1997), pp.1-2.  
Relembre-se o enunciado teórico avançado por Anthony Giddens (“teorema da dualidade da 
estrutura”), pelo qual a estrutura é, simultaneamente, condição e resultado da acção, factor que 
constrange e possibilita a intervenção do actor — assim, Giddens, Anthony (2000), pp. 67-74.  
Compreendendo-se aqui as virtualidades sistémicas e, ao mesmo tempo, as virtualidades de 
uma verificação estratégica, numa conciliação entre o especulativo e o determinista — assim, 
Crozier, Michel; e Friedberg, Ehrard (1977).  Os actores não são inteiramente constrangidos 
pelas estruturas da organização mas também não são inteiramente livres.  Beneficiam de 
uma liberdade relativa e de uma latitude nas suas actividades e condutas, deixando o seu 
estilo e a sua marca nas tarefas prescritas e na interpretação sobre os seus papéis e inte-
ragindo com os demais actores em compromissos e acordos mais ou menos explícitos, 
permitindo-lhes, dessa forma, actuar na dimensão colectiva, combinando cooperação e inte-
resse individual.

4 Numa obra que se tornou uma referência clássica na abordagem ao sistema judicial norte-
-americano, escrita por uma personalidade (juiz e académico) que marcou a história da 
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melhor que os juízes que a realizam e também que a mais perfeita das orga-
nizações dos tribunais será ineficaz se os juízes que a personalizarem não 
tiverem as necessárias qualidades e qualificações.  É muito sensível, neste 
ponto, a marca da pessoalidade dos magistrados e da sua actuação enquanto 
agentes de uma função pública e enquanto decisores vinculados a uma opi-
nião fundamentada na sua esfera individual.

Aqui a escolha tem sido realizada, precisamente, entre as perspectivas 
objectivas ou as abordagens de cariz subjectivo, e, dentro destas, entre umas 
perspectivas mais preocupadas com o dinamismo dos relacionamentos ou 
entre outras em que se parte de pressupostos mais estáticos ou perenes.  
Sabendo-se que podem ter ainda cabimento, neste domínio, perspectivas 
mistas de abordagem que cruzem os critérios indicados5.

É fácil notar, neste universo, tanto as abordagens que privilegiam a óptica 
dos sujeitos e dos actores, por exemplo em torno das figuras do juiz ou do 
magistrado, como as análises que preferem tratar da mesma realidade fazendo 
incidir sobre ela uma óptica organizativa ou de sistema.

O enquadramento destas questões não pode deixar de passar, quanto 
a nós, pelo cruzamento entre uma atitude reflexiva sobre esta dualidade 
essencial (actor v. sistema) e a procura de alguns modelos de maior pragma-
tismo6 que nos auxiliem a perspectivar os problemas e os desafios colocados 
pela actividade dos tribunais na actualidade, partindo, agora, da óptica dos 
seus protagonistas fundamentais.

Esses modelos demonstrarão, na certa, as tensões que perpassam 
actualmente na organização do sistema judicial e no estatuto das profissões 
da justiça.

As tensões entre a racionalização, a personalização e as exigências 
que são próprias a um serviço público, mas também as ambivalências que 
estão ínsitas à vertente institucional, política, cultural, jurídica e simbólica 
que sempre marcou e distingue os tribunais na história e também na socie-
dade7.

modernização da administração judiciária norte-americana — veja-se, Vanderbilt, Arthur T. 
(1956), pp. 2-3.

5 Em que se passa da análise das estruturas e das características profissionais dos actores 
para a dimensão das suas práticas, das suas dinâmicas e dos respectivos relacionamentos 
— assim, Halperin, Jean-Louis (1994), pp. 109.

6 David Clark avança, justamente, com uma solução de cariz pragmático para a sua abordagem 
sobre a organização dos juízes e dos advogados, visto não existir um consenso apurado nos 
vários modelos de abordagem sobre essas profissões jurídicas.  Modelos que esse autor foi 
classificando como de funcionais, do serviço público e independência profissional, do controlo 
do mercado, do perfil histórico ou baseados na estrutura do Estado (estrutura profissional, 
burocrática, capitalista ou socialista), assim, em Clark, David S. (2002), pp. 4-9. 

7 E também o perfil do juiz, num horizonte do que se pode entender como a tradição jurí-
dica europeia — sobre esta matéria, consultem-se Michael Stolleis e António Pedro 
Barbas Homem, em intervenções num colóquio de finais de 2007 na Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa — assim, Stolleis, Michael (2008), e Homem, António Pedro 
Barbas (2009).
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Ambivalências tais como o poder e a autoridade, a iliteracia e a formação 
académica dos magistrados, o “juiz-cidadão” e o “juiz-magistrado”, a hierarquia/
/burocracia e a profissionalidade, a centralidade e o carácter local, a autono-
mia da acção e a heteronomia do controlo, a lei e as outras fontes do direito, 
e a independência e a responsabilidade, marcam as actuais e as pretéritas 
representações sociais sobre as magistraturas e, na verdade, sempre marca-
ram a estruturação orgânica das magistraturas, a sua padronização social e 
legal e, por aí, a organização judiciária.

Estas ambivalências cruzam-se, também, com o universo mais vasto das 
profissões jurídicas, onde o processo de transformação é bem vincado, o qual 
“varia em cada sociedade em função do seu desenvolvimento económico e 

social, da cultura jurídica, das transformações políticas e do consequente 

padrão de litigação, decorrente do tipo de utilizadores dos tribunais judiciais 

e da relação entre a procura potencial e efectiva da resolução de um litígio 

no sistema judicial”8.
Destas mesmas ambivalências surge como mais preponderante, quanto a 

nós, o debate centrado na independência judicial e na responsabilização (na 
acepção de accountability) dos tribunais e dos juízes, enquanto garantia do 
exercício vinculado do poder judicial e da confiança gerada no seio do espaço 
público de actividade dos tribunais e das magistraturas.  E também a atenção 
que tem sido dada ultimamente aos aspectos deontológicos dos juízes (e das 
magistraturas), a marcar a agenda das várias instituições judiciárias com os 
códigos de conduta e as análises centradas na deontologia profissional.  Numa 
ética profissional que se desenha também nas dimensões que atravessam a 
actividade jurisdicional e o funcionamento do sistema judicial nos seus vários 
planos: — no plano da individualidade de cada magistrado (nele consigo 
mesmo); — na conexão deste mesmo magistrado com a relação judiciária (na 
tríade processual), e, por último, — no relacionamento do magistrado com as 
instituições judiciárias e, através destas, com a sociedade no seu todo9.

Mas a ideia da contraposição entre o indivíduo e o sistema pode ser 
ainda mais escrutinada, agora do ponto de vista das implicações dos factores 
organizacionais no proferimento das decisões jurisdicionais as quais, na ver-
dade, são o âmago do trabalho jurisdicional.

8 Citando João Paulo Dias e João Pedroso, em Dias, João Paulo, e Pedroso, João (2002), 
pp. 11.  Deixa-se aqui anotado o ênfase dado por estes autores ao processo de transforma-
ção das profissões jurídicas na especialização profissional e na introdução de novas tecno-
logias com repercussões nos métodos de trabalho, nas formas de organização do trabalho, 
no surgimento de novas funções e de serviços jurídicos adaptados às crescentes complexi-
dades da vida em sociedade — assim, op. cit., pp. 12.  No seu estudo sobre as profissões 
jurídicas, Jean-Luis Halperin nota que as profissões judiciárias têm sido objecto de um movi-
mento de profissionalização crescente que conduziu não só ao alongamento dos períodos 
formativos como também ao reforço das exigências académicas e ao desenvolvimento de 
diferentes formas de estágio prático — assim, Halperin, Jean-Luis (1994), pp. 112. 

9 Assim, em Garapon, Antoine; Allard, Julie, e Gros, Frédéric (2008), pp. 177-184, com o apelo 
às ideias da autoridade e do reconhecimento enquanto qualidades que definem o espaço 
público judiciário.
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E, aqui, se a função jurisdicional se caracteriza, na sua realização, pela 
sua atomização e singularidade, a verdade é que a mesma justiça só se pode 
concretizar devidamente “através de uma organização”10.

E é aquela natureza marcadamente atomística e individualizante da tarefa 
jurisdicional, que exige uma maior ponderação organizativa de molde a saber 
gerar, também como mecanismo compensatório, parâmetros seguros, garan-
tidos e compatibilizados de eficácia, de qualidade, de independência e de 
autonomia.

Articulando devidamente, nesse âmbito organizacional, as estruturas 
profissionais, mas também burocráticas e funcionais que estão presentes na 
administração judiciária, quaisquer que sejam os objectivos prosseguidos e 
pretendidos para a actividade dos tribunais e para a função jurisdicional: 
reintegração da norma de direito violada; defesa e garantia dos direitos, liber-
dades e interesses juridicamente atendíveis; democracia; justiça social e 
económica; igualdade; bem-estar, desenvolvimento económico; felicidade; paz 
e segurança públicas, etc… etc…

A abordagem até agora encetada não pode descurar, enquanto preocu-
pação teleológica, o momento do proferimento da decisão jurisdicional e das 
várias formas como ela pode ser analisada — nas várias perspectivas aqui 
em presença —, com maior frequência sob o prisma das imposições actuais 
da qualidade, da eficiência e do Estado de direito democrático.

Fazer justiça é, neste sentido, decidir cada caso concreto com os índices 
de celeridade considerados razoáveis e com a qualidade, a eficiência e a 
efectividade, da forma mais optimizada possível.

Essas análises não podem, também, ser divorciadas da forma e dos 
meios pelos quais a decisão é proferida, isto é, da preparação, prossegui-
mento e instrução dos casos ou dos processos onde a mesma vai ocorrer, 
no fundo, dos procedimentos que foram tomados para o seu proferimento.  
Em que a garantia de acesso à justiça se entrecruza com a estruturação 
da ordem processual pelas Constituições, num apelo à importância funda-
mental das garantias procedimentais para a validade e a legitimação da 
actividade judicial.

Fazer justiça, neste outro sentido, não é só decisão mas também o modo 
como se decide e como se chega à decisão.

Esta concepção institucional mais complexa e enriquecida da justiça 
e do julgador tem vindo a influenciar também os novos modelos de reali-
zação do direito ou o mesmo que é dizer, tem vindo a implicar um novo 
perfil de juiz mais atento à complexidade da actual vida em sociedade e, 
por aí, à organização do sistema judicial e às implicações sistémicas da 
sua actividade.

Esta mesma perspectiva é consentânea com o modelo de julgador sub-
jacente ao padrão constitucional, ideológico e cultural que é exigível ao deci-

10 Cfr. Ackermann, Werner; e Bastard, Benoit (1992), pp. 66.

3
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sor jurisdicional.  Num percurso evolutivo que passou, sucessivamente, pelos 
vários modelos de aplicação do direito, chegando ao modelo actual de uma 
realização jurisdicional do direito mais integrada nas suas componentes ins-
titucionais e mais desperta para as implicações sistemáticas e estruturais da 
administração da justiça.  Quando os juízes administram justiça, fazem-no, 
para além da decisão-julgamento firmada no direito aplicável, também segundo 
os pressupostos de funcionamento do próprio sistema judicial e com a cons-
ciência das possibilidades do mesmo.

Daí fazer todo o sentido a discussão em torno das competências e do 
papel desempenhado pelos juízes e pelos procuradores (Ministério Público) 
nesta reforma do sistema judicial em curso, abordando a questão da avaliação 
e da gestão dessas magistraturas.

A carreira da magistratura judicial e do Ministério Público em Portugal 
insere-se, sem dúvidas, no modelo que historicamente veio a preponderar nos 
países da Europa continental.  Segundo ele os magistrados são recrutados 
exclusivamente ou predominantemente de jovens recém licenciados ou gra-
duados em direito sem experiência profissional anterior e mediante exames 
escritos ou orais com vista a avaliar dos seus conhecimentos sobre os vários 
ramos do direito11.  Esse modelo de selecção é baseado na assunção de que 
juízes e os procuradores que são assim recrutados irão desenvolver as suas 
competências profissionais e serão aculturados no seio do próprio judiciário, 
onde eles esperam ficar o resto da sua vida profissional12.  Acompanhados 
esses mesmos magistrados, quase sempre, de uma formação profissionalizada 
institucionalizada, inicial e/ou permanente, e progredindo, eles, nos degraus 
da carreira através de sucessivas avaliações que em geral têm em conta a 
antiguidade e o mérito profissional.

São ainda persistentes, não obstante as crescentes aproximações que 
se vêm notando, as diferenças entre o paradigma de juiz dos países da civil 

law, adstrito a um modelo de “juiz-funcionário”, e dos países de common law, 
com um estatuto inspirado num paradigma profissional13.

Por outro lado, as temáticas dessas magistraturas incorporam-se num 
plano mais vasto de governação do sistema judicial, em que se coloca, do 
mesmo modo, a questão da gestão do seu estatuto, da sua avaliação e das 

11 Assim, Giuseppe Di Frederico, em prefácio ao livro que dá corpo à pesquisa comparatística 
que coordenou sobre o recrutamento, a avaliação e a carreira dos juízes e procuradores na 
Áustria, França, Alemanha, Itália, Holanda e Espanha — veja-se em Istittuto di Ricerca sui 
Sistemi Giudiziari e Consiglio Nazionale delle Richerche (2005), pp. VIII. 

12 O que contrasta com a representação unificada que os juristas da common law têm sobre a 
profissão jurídica, em que será normal para um jurista mudar de cargo profissional sem a 
noção de perenidade ou de corporação que tende a existir nos países civil law, com uma 
imagem tendencialmente calcificada das carreiras profissionais — assim, Clark, David S. 
(2002), pp. 3. 

13 Para a análise da dicotomia “magistraturas burocráticas” e “magistraturas profissionais”, 
consulte-se Guarnieri, Carlo, e Pederzoli, Patrizia (1996), pp. 66-75; Guarnieri, Carlo (2003), 
pp. 76-86, e Figueira, Álvaro Reis (2002), pp. 290.
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respectivas carreiras, de quem deve realizar a organização e gestão dessas 
matérias e do como deve e pode fazê-lo.  Aqui têm lugar as apreciações em 
torno dos Conselhos Judiciários e na melhor solução organizativa e estrutural 
em face dos tipos referenciais de administração dos tribunais (nos reconhe-
cidos modelos executivo, misto e judicial, respeitantes à organização e admi-
nistração dos tribunais14).

Existem factores de índole diversa — de alcance e pendor diferente 
(magnitude e natureza) — que moldam o carácter de um dado sistema 
judicial nacional e, por aí, o seu correspondente corpo judicial.  Resta saber 
se existe uma determinada matriz de factores que operam em conjugação 
e que nos poderão dar esse carácter distintivo e particular dos vários judi-
ciários nacionais.

Neste caso procura-se saber qual o peso (recíproco) da reorganização 
judiciária em curso no nosso país para o estatuto das magistraturas e 
vice-versa.  Convocando, para tal, as várias análises, explicações e saberes, 
com vista a concluir até que ponto as mudanças em curso no sistema judicial 
(e definindo quais e a que nível) acarretam também mudanças no perfil esta-
tutário, na actuação e nas práticas desses seus actores judiciários.  Equacio-
nando esses elementos no conjunto dos factores institucionais que servem 
de condicionantes ou constrangimentos da actividade das magistraturas, ao 
nível organizativo e regulamentar, mas também as prerrogativas, os benefícios 
e os incentivos que garantem esses estatutos, tudo isto à luz das actuais 
exigências sociais e económicas e também do sentido da reforma desses 
mesmos âmbitos estatutários e organizativos.

No fundo, procura-se encontrar um horizonte de evoluções, alterações e 
estabilidades no estatuto dessas profissões da justiça e que se pode ser expli-
cado à luz das recentes mutações na organização judiciária portuguesa.

Somos chegados, assim, ao plano das mudanças em curso, e às inci-
dências do designado movimento de reforma da justiça para o nosso sistema 
judicial e para os seus actores principais, sem menosprezar os ditames essen-
ciais da democracia e da cidadania que iluminam todo este processo.

Os tribunais têm vindo a assumir uma crescente importância nas actuais 
sociedades democráticas, cultoras que são, estas últimas, do pluralismo e da 
efectividade dos direitos.  A essa importância, reveladora da centralidade e 
visibilidade dos tribunais, tanto política como mediática, corresponde um papel 
cada vez mais convocado pela cidadania e pelo próprio jogo interdependente 
dos órgãos políticos de poder.

14 Assim, genericamente, Fix-Fierro, Héctor (2003), pp. 210-211; Millar, Perry S.; Baar, Carl 
(1981), pp. 52-73; Canadian Judicial Council / Conseil canadien de la magistrature (2006); e 
Utgård, Karl Arne (2007), considerando, estes três últimos, a administração dos tribunais como 
divisível em duas categorias principais: uma primeira com controlo do executivo e outra com 
controlo judicial, apresentando, além disso um esquema de continuidades e descontinuidades 
entre os dois modelos e fazendo aparecer vários modelos de “passagem” ou de transição 
dos modelos principais. 
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Por via disso, tem-se assistido nas últimas décadas, a um crescente 
movimento reformista na justiça, não só na escala europeia mas também 
mundial, que se preocupa em melhorar o sistema judicial, “tornando-o mais 

célere, desburocratizado, transparente e eficiente, na procura de uma melhor 

justiça e, por essa via, da garantia de uma verdadeira cidadania” (diz-se assim 
no texto introdutório do seminário onde ocorreu esta intervenção).

A reforma da justiça de que se fala, enquanto movimento mais vasto e 
global no qual a indicada reorganização judiciária se insere, tem implicações 
em vários domínios e pode ser abordada em várias dimensões.

Na verdade, a reforma do sistema judicial — com mutações a nível da 
organização judiciária — pode ser vista, pelo critério do seu alcance ou gran-
deza, num plano macro (de grandeza político social), num plano médio (de 
administração e gestão dos tribunais) ou no plano micro de cada uma das 
jurisdições.

Ao desenho do ambiente político, cultural, económico e social que envolve 
a actividade do sistema judicial sucede a definição de um modelo de governo 
dos tribunais e das profissões judiciais, com o delineamento dos estatutos 
(deontológicos ou profissionais) das magistraturas e dos funcionários judiciais, 
tanto enquanto incentivos, benefícios ou prerrogativas profissionais, como 
enquanto constrangimentos de cariz institucional visando a responsabilização 
e a disciplina do judiciário (formação, recrutamento, disciplina, carreira profis-
sional, ética profissional, remuneração, condicionamentos profissionais e 
sociais).  Depois, no plano intermédio da actividade dos tribunais passará a 
preocuparmo-nos a divisão sectorial da administração e gestão dos tribunais, 
com os seus núcleos intermédios de cariz organizativo e administrativo, numa 
rede partilhada de atribuições e competências, com vários responsáveis sec-
toriais (v. g. vogais dos Conselhos Judiciários, presidentes dos tribunais das 
Relações, juízes presidentes das várias circunscrições territoriais, magistrados 
coordenadores do Ministério Público e administradores dos tribunais).  E no 
nível atomístico da organização dos tribunais (plano micro da jurisdição) pas-
sam a estar presentes as regras e as dinâmicas próprias do estatuto e da 
organização dos vários corpos profissionais, com os seus relacionamentos de 
cariz institucional e informal e a suas redes de funcionamento (liderança, 
hierarquia, colaboração, solidariedade, etc. etc…).

Mas esta reforma judiciária pode e deve ser vista, também, no plano da 
diversidade dos instrumentos políticos, sociais, normativos ou culturais que 
são convocados para a concretização dessa reforma.

Ao nível da ordem jurídica nacional e só tendo em conta os vários textos 
legislativos/normativos15, temos: — a Constituição da República Portuguesa 
(na definição estatutária, organizativa e garantística dos tribunais e das magis-
traturas); — Leis Orgânicas dos Tribunais (LOTJ [Lei 3/99 de 13/1] / NLOTJ 

15 Não fazemos indicação no texto às inúmeras alterações que vieram a sofrer alguns dos 
diplomas legais referidos.
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[Lei 52/2008 de 28/8] e seus Regulamentos [DL 186-A/99 de 31/5 / DL 28/2009 
de 28/1] / ETAF [Lei 13/2002 de 19/2] / RETAF (Acto complementar) [DL 
325/2003 de 29/12]); — Estatutos das Magistraturas (EMJ [Lei 21/85 de 30/7] 
e EMP (Lei 60/98 de 27/8); — Recrutamento e Formação dos Magistrados 
(Lei do CEJ [Lei 2/2008 de 14/1]); — Regulamentos das Inspecções e Ava-
liação dos Magistrados (Regulamentos de Inspecções); — Autonomia admi-
nistrativa dos tribunais superiores (DL 177/2000 de 9/8, DL 28/2006 de 15/2, 
DL 74/2002 de 26/3, DL 188/2000 de 12/8, DL 73/2002 de 26/3 e DL 354/97 
de 16/12); Assessoria das magistraturas (Lei 2/98 de 8/1); — Organização e 
Funcionamento do Conselho Superior da Magistratura (Lei 36/2007 de 14/8); 
— Organização do Ministério da Justiça (Lei Orgânica do Ministério da Justiça 
[DL 206/2006 de 27/10]); — Estatísticas da Justiça (Regime do tratamento de 
dados do sistema judicial [Lei 34/2009 de 14/7); — Responsabilização dos 
magistrados (disciplinar, civil e penal [EMJ, Código Civil, Código Penal e 
Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Enti-
dades Públicas — Lei 67/2007 de 31/12]).

Outros elementos de cariz diverso devem também ser apreciados — com 
igual ou ainda maior impacto do que os elementos normativos ou legais — 
para a interpretação integral dos mecanismos de reforma judiciária, contem-
plando decisões políticas, administrativas, financeiras e também outro tipo de 
factores que podem influenciar o percurso dessa reforma.

O tema proposto, no seu conjunto, e as propostas de abordagem con-
vidam, deste modo, a que se pondere na apresentação de determinados 
modelos e metodologias de análise, o que se passa a fazer de seguida.

B.  A METODOLOGIA (MODELOS DE ABORDAGEM)

Para proceder ao enunciado de alguns modelos descritivos e analíticos 
cumpre apurar mais desenvolvidamente, dos fundamentos teóricos da meto-
dologia a eleger para o tratamento das questões apontadas de início.

Se é certo que os assuntos ligados com o judiciário foram estudados 
tradicionalmente de dentro do mundo dos juristas e, dessa forma, de um ponto 
de vista eminentemente legalístico ou normativo, também não é menos ver-
dade que entrámos definitivamente num período em que as várias correntes 
de análise da justiça se fundam numa base multidisciplinar, em que a abor-
dagem do judiciário se realiza em múltiplas dimensões.

O centro de atenção dessas análises é direccionado não apenas nas 
configurações normativas da justiça, mas também na actividade efectiva da 
mesma, enquanto questão problemática, designadamente nos seus aspectos 
operacionais e nas suas considerações políticas, económicas e sociais.

A atenção suscitada sobre a actividade dos tribunais, sobre o processo 
e o direito naqueles aplicado (ou realizado), com alguma tradição nos países 
da common law mas mais recentemente no seio da civil law, fez suplantar a 
ideia de que aquelas realidades seriam meras realidades jurídicas adjectivas, 
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destituídas de “espessura” para a análise da política e das demais ciências 
sociais16.  Enquanto aplicação do direito ou na qualidade de sistema de rea-
lização do direito, a justiça apresenta-se, assim, com várias dimensões a 
explorar pluri ou interdisciplinarmente, nos seus atributos políticos, sociais, 
económicos e procedimentais.

Trata-se, agora, de uma visão prática e operante do direito, enquanto 
realidade viva17, pragmática e contextualizada, que se opõe à representação 
do direito mais tradicional nos sistemas como o nosso, em que se perspec-
tivam as relações sociais ainda muito fora da órbita das bases em que se 
funda o direito.  Esta última situação tem-se traduzido numa distância entre 
a prática institucional do direito e as restantes actividades sociais, não bene-
ficiando aquela prática de outro tipo de análises que não as jurídico-normati-
vas e mantendo-se afastado o direito das outras ciências do homem e da 
sociedade18.

Mas a acepção do direito, tida como mais prática e operante, enqua-
dra-se, no fundo, nesse esforço de o encarar como uma actividade, um 
fenómeno ou uma instância diferenciada, em cruzamento ou interferência com 
outras actividades ou instâncias, em que, no dizer de Pierre Guibentif, o dis-
curso jurídico se enuncia, “mais concretamente, em contextos específicos, 
estruturados não apenas pela «lógica jurídica», mas também por lógicas 
económicas, pedagógicas, etc., que criam as condições materiais de possibi-
lidade desta enunciação”19.

Neste ponto, o direito pode ser visto, “como um instrumento de iniciativas 
de actores individuais e colectivos que procuram interpretá-lo, modificá-lo ou 

16 Na expressão rasgada de António Manuel Hespanha, ainda que para o âmbito transponível 
da história da justiça.  Esta ideia pode ser ainda vincada, no mesmo passo, com outra cita-
ção: “No fundo, esta redução (…) dos mecanismos de «aplicação» do direito — tal como a 
redução (…) dos mecanismos da «burocracia» e dos mecanismos administrativos — decor-
ria do dogma estadualista da unicidade do poder e do carácter instrumental (neutral, dócil, 
apenas «delegado») das instituições e processos pelos quais as decisões do «centro político» 
chegavam à periferia e se encarnavam na prática” — assim, Hespanha, António Manuel 
(1993), pp. 41. 

17 É conhecida a contraposição entre um “direito teórico” e o “direito vivido ou praticado”, assente 
na distinção de Eugene Ehrlich, presente nos seus Princípios de Sociologia do Direito, apud 
Pizzorusso, Alessandro (1988), pp. 9.  Consulte-se, também, Hespanha, António Manuel 
(2007), pp. 439-440, e Commaille, Jacques (2007), pp. 304-305. 

18 Ao invés da evolução que se registou nos países anglo-saxónicos e particularmente nos EUA 
em que um número assinalável de académicos adoptaram um modelo de investigação do 
direito e de estudos jurídicos, num olhar sobre a realidade jurídica que, no dizer de Richard 
Posner, se perspectiva do “lado de fora”, isto é através das perspectivas desenhadas pela 
economia, teoria política, filosofia, ética, literatura, sociologia, teoria marxista, teoria feminista, 
estudos culturais e estruturais — cfr. Posner, Richard (2002), pp. 1316-1317. 

19 Cfr. Guibentif, Pierre (2006), a pp. 18, e (2010), pp. 399-406.  Naquele primeiro texto faz, 
este autor, alusão às instituições e às profissões ligadas à administração da justiça, ao ensino 
do direito, etc.  Isto é, ao conjunto complexo de organizações que perfazem aquilo que são, 
no universo dos juristas, os “sistemas jurídicos nacionais”.  Veja-se à frente no mesmo texto, 
para uma conceptualização deste termo “instância”, a sua contraposição com os conceitos 
de “sistema” e “organização”.
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preservá-lo no interesse próprio.  Trata-se, assim, de desenvolver uma teoria 
da relação entre regras e acção fundada numa visão do funcionamento do 
direito como mecanismo social, situando a observação socioeconómica no 
coração das disposições jurídicas”20.  Um instrumento que, pelo seu turno, 
requer outros instrumentos para a sua produção, implementação e avaliação, 
sendo aqui primordial a abordagem dos contextos actuais da prática do 
direito21.

Num entendimento inspirado no pensamento foucaultiano sobre o direito 
e as formas jurídicas22, pelo qual a estrutura comunicativa entre as dimensões 
do saber e do poder é sujeita a variadas condições mas também a muita 
instrumentalidade, tanto no plano normativo como no plano fáctico, que é 
importante decifrar: formas processuais e regimentais; rede de tribunais; 
organização, administração e gestão de tribunais; estatutos profissionais; redes 
de comunicação e informação; recursos humanos, etc. etc…

Esta análise do jurídico é, do mesmo modo, devedora de outras contri-
buições, como a de Pierre Bourdieu em torno das concepções do “campo de 
saber” e de “habitus” aplicadas às profissões judiciais23, ou a de Jacques 
Commaille que busca proceder a uma sociologia política do judiciário, deci-
frando um novo papel ou estatuto ao jurídico24.

Bem como do trabalho desenvolvido pelo, assim designado, “novo realismo 
jurídico” (empirical legal studies)25, que vem reunindo num movimento de cariz 

20 Assim, Gonçalves, Maria Eduarda (2004).
21 “É a partir dos instrumentos assim identificados, e da reconstituição das constelações de 

actores que se encontram envolvidos na sua prática, que se poderão encontrar indicadores 
empíricos das dinâmicas (…) evocadas que contribuem para as transformações do direito 
(…).  Nestas circunstâncias, não admira que a atenção dos juristas se tenha deslocado das 
finalidades do direito para se centrar nas potencialidades instrumentais do seu saber (…).  
Este deslocar da atenção tem-se acompanhado, cumpre reconhecê-lo, de uma considerável 
sofisticação do direito, e tem favorecido, nomeadamente, a circulação de técnicas jurídicas 
entre os vários espaços ou territórios do direito” — cfr. Eduarda Gonçalves, Maria; e Guiben-
tif, Pierre (2008), pp. 20-21; e Lascoumes, Pierre (2008), pp. 118-120, na perspectiva tecno-
lógica e instrumental da governação e da acção pública, com a análise de Foucault sempre 
presente.

22 O direito que resulta do relacionamento entre o saber e o poder, enquanto forma de “saber-
-poder” que se desdobra em várias formas — “formas jurídicas” —, como se constata na 
análise de Foucault sobre a prova, o inquérito e o exame enquanto modos de percepção e 
estabelecimento da verdade.  Uma forma de saber que é também uma maneira determinada 
de exercício do poder.  Assim, Foucault, Michel (1994), pp. 423-476. 

23 Relembrem-se as noções de “capital simbólico”, de “campo” e de “habitus” em Pierre Bourdieu, 
designadamente no âmbito do direito e do mundo dos juristas.  Realce-se que o “habitus” 
jurídico tem a sua origem no modo como o campo jurídico está organizado e, ao mesmo 
tempo, estrutura as mentalidades dos juristas (e o seu imaginário) e, mais genericamente, 
as mentalidades sociais.  O direito, na acepção de Bourdieu, institui, do ponto de vista da 
sua eficácia externa, um conjunto de modos de agir, de se comportar, de avaliar, de falar, de 
raciocinar, de provar e tirar conclusões — cfr. Bourdieu, Pierre (1986), (1986.ª) e 1989.

24 Assim, Commaille, Jacques (2007), pp. 304-305, na referência à mudança constatável no 
estatuto do jurídico, mesmo nas ordens jurídicas da civil law. 

25 Assim, Erlanger, Howard S.; Garth, Bryant; Larson, Jane E.; Mertz, Elizabeth Ellen; Nourse, 
Victoria; e Wilkins, David B. (2005); e Miles, Thomas J.; e Sunstein, Cass R. (2007), pp. 3-4, 
dando conta da escola norte-americana dos “empirical legal studies”, reflexo de um novo 
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mais unitário as diversas abordagens pluralistas e menos formalistas desse 
universo do saber que se debruça metodologicamente sobre o jurídico, mais 
perceptivelmente da análise económica do direito e da justiça, da sociologia do 
direito e dos tribunais e também da política e administração dos tribunais.

O que se encontra bem patente no trabalho de investigação e de análise 
produzido pelas inúmeras instituições e fóruns que à escala global se debru-
çam sobre a actividade dos tribunais e da justiça.

São exemplos deste entorno mais enriquecido, da incidência deste lastro 
de preocupações para os temas aqui em discussão, as investigações que 
agora se passam a indicar.  As quais abordagens fazem recurso, efectiva-
mente, a uma composição pragmática dos critérios atrás expostos que vão 
dos elementos funcionais à estrutura política e do Estado, passando pela 
dualidade serviço público e do poder independente ou mesmo ao perfil his-
tórico das instituições judiciárias e dos actores envolvidos.

Em trabalho de mestrado João Paulo Dias veio inserir o panorama da 
gestão e avaliação (da regulação) das magistraturas portuguesas (judicial e do 
M.ºP.º) no movimento de reforma judiciária e da emergência e institucionalização 
dos órgãos de controlo e fiscalização dessas magistraturas na experiência 
nacional e comparada.  Num quadro que explicita como da “evolução da orga-
nização e do auto-governo judiciário”, baseado num trabalho depurado em 
consulta empírica, opinativa, bibliográfica e documental, e dado à publicação 
em 2001 (artigo em periódico das ciências sociais)26 e 2004 (livro)27.

Por seu turno, David S. Clark promoveu um estudo abrangente das 
profissões jurídicas numa escala comparatística, partindo do estudo das pro-
fissões jurídicas28 para a análise mais detalhada dos advogados e dos juízes, 
isto num trabalho publicado em 200229.  Quanto aos juízes, o mesmo autor 
preocupa-se em detectar a importância relativa do judiciário na sociedade, 
definindo as diferenças nos países civil law e common law, e considerando 
os aspectos da independência judicial e da accountability, da organização dos 
tribunais nos variados sistemas judiciais (europeus continentais, países com-

mon law, na china socialista, latino americanos, asiáticos), da litigância e das 
estatísticas e terminando no status financeiro e social dos juízes30.

realismo jurídico (new legal realism), enquanto esforço de reconsideração do “antigo” realismo, 
testando outras hipóteses sobre o papel do direito e da política nas decisões judiciais, com 
referência a um conjunto alargado de análises empíricas e métodos de transposição/tradução 
(pesquisa “bottom-up” e “top-down”, tradução e transposição dos campos de saber, e conhe-
cimento aferido à situação).  

26 Cfr. Dias, João Paulo (2001).
27 Assim, Dias, João Paulo (2004).
28 Na referência atrás avançada de Clark, David S. (2002).  
29 Neste desenho mais geral sobre as profissões jurídicas, o mesmo autor preocupa-se sobre 

o papel desempenhado pela formação jurídica académica (pp. 10-15), a mobilidade entre 
profissões jurídicas (pp. 40-41), o número e o género dos advogados (pp. 42-53), a especia-
lização dos escritórios de advocacia (pp. 54-61) e as questões atinentes ao papel associativo 
e ao status financeiro e social na advocacia (pp. 62-74).  Assim, Clark, David S. (2002).

30 Assim, Clark, David S. (2002), pp. 75-148.
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Num trabalho de investigação coordenado por Giuseppe Di Frederico, 
cujo resultado foi publicado em livro de 200531, é apresentado um modelo de 
análise comparatística de vários sistemas judiciais — Áustria, França, Alema-
nha, Itália, Holanda e Espanha — que assenta nos aspectos respeitantes ao 
recrutamento, avaliação profissional, carreira e disciplina dos juízes e dos 
procuradores nesses vários países.  Tais características, quando analisadas 
na dupla vertente empírica e qualitativa, são tomadas como essenciais para 
configurar um correcto relacionamento entre a independência judicial e a 
responsabilização (judicial accountability).  Isto é, estas características são 
tomadas como indispensáveis para uma devida ponderação das garantias da 
independência judicial na avaliação do desempenho profissional, por um lado, 
e, pelo outro, para garantir aos cidadãos não só a eficiência judiciária como 
também as mais altas qualificações profissionais daqueles que têm a respon-
sabilidade de administrar a justiça32.

John Bell propõe, por sua via, uma análise comparada de vários sistemas 
judiciais europeus (francês, alemão, espanhol, sueco e inglês), reflectindo 
sobre esses sistemas à luz de uma perspectiva institucional e elegendo deter-
minadas características e factores como conformadores do seu específico 
carácter e do seu papel colectivo33.  Tais factores e características, segundo 
este autor, serão: a experiência histórica, o alcance e a natureza da função 
desempenhada pela justiça, a estrutura organizativa (compreendendo aí a 
natureza social e institucional do corpo judiciário, isto é o seu carácter distin-
tivo; a sua formação, recrutamento e socialização; a hierarquia, a gestão e a 
liderança; as relações internas e externas e a influência social do judiciário; 
e a actuação colectiva), os valores essenciais (criatividade jurisprudencial, 
independência e assunção do carácter público do cargo), os eventos conjun-
turais e as expectativas externas.  Concluindo, depois, o mesmo autor, para 
a existência de uma matriz de factores que operam em conjunto e que dão 
um carácter distintivo e particular aos vários judiciários nacionais34.

C.  AS QUESTÕES A DESENVOLVER

O workshop que motivou a elaboração deste texto dividiu-se em quatro 
painéis que reflectem tópicos de indiscutível importância na dimensão mais 
vasta da reorganização judiciária e das magistraturas e que evidenciam as 

31 O já atrás referido Istittuto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari e Consiglio Nazionale delle Richer-
che (2005).

32 Partindo também do princípio de quanto mais altas forem as garantias das qualificações 
profissionais nos vários sistemas mais altas serão também as garantias de independência e 
imparcialidade dos juízes — assim, veja-se Istittuto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari e Con-
siglio Nazionale delle Richerche (2005), pp. V-IX. 

33 Cfr. Bell, John (2006), pp. 350-383.
34 Idem, pp. 382-383.
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particulares dificuldades com que nos deparamos na abordagem teórica e na 
resolução prática dos problemas que esses temas vão suscitando.

São esses temas:

— a (re)organização judiciária e as magistraturas perante as exigências 
da democracia e da cidadania;

— as competências profissionais, a avaliação e a progressão na carreira 
em contexto de mudança (estatutos das magistraturas e Conselhos 
Superiores); e

— a gestão de quadros e transparência na nova organização judiciária 
(nomeações, colocações e transferências de magistrados: critérios 
e mecanismos).

Temas esses que são também avivados, sintomaticamente, pela actua-
lidade política portuguesa, com os programas partidários a suscitarem a 
justiça e os tribunais como uma preocupação maior e a adiantarem soluções 
que marcam as matérias da composição e funcionamento dos Conselhos 
Judiciários (unificação dos Conselhos das ordens comum e administrativa dos 
Tribunais [Conselho Superior da Magistratura e Conselho Superior dos Tribu-
nais Administrativos e Fiscais] e relacionamento da Procuradoria-Geral da 
República com o Conselho Superior do Ministério Público), da gestão e ava-
liação das magistraturas (v. g. contingentação; avaliação e remuneração por 
objectivos), ou com as decisões dos Conselhos Judiciários sobre as actuações 
profissionais de alguns magistrados (avaliação ou disciplina) a serem obser-
vadas com um prisma político.

Poder-se-ia, neste panorama, adiantar um catálogo de questões teóricas 
e práticas a resolver a propósito destes temas, que seriam as seguintes:

— as alterações no estatuto político e social do judiciário trouxeram 
consigo uma mudança no próprio ethos judicial, isto é, uma alteração 
na concepção ético-cultural dos magistrados sobre a sua actividade 
profissional, a sua função profissional e o delineamento simbólico 
do seu estatuto político-social?

— os mecanismos de governação do sistema judicial, com as finalida-
des prosseguidas pela reforma da organização judiciária, são coa-
dunáveis com o actual modelo dualista de ordens judiciárias e a 
dispersão dos Conselhos Judiciários (de gestão das magistraturas)?

— qual o diagnóstico que se podem fazer aos Conselhos Judiciários, 
com um acrescido leque de competências no domínio da adminis-
tração dos tribunais e progressiva autonomização no exercício dessa 
função, no papel que assumem na garantia (dos princípios de defi-
nição dos estatutos das várias magistraturas) e efectividade da 
avaliação e gestão das magistraturas?

— a emergência de novos papéis e funções no universo dos tribunais 
(juiz presidente; magistrado coordenador do M.º P.º; administrador 
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do tribunal; conselho de comarca…) de que forma pode vir a influir 
na alteração do desenho organizativo, funcional e até no perfil social 
dos magistrados?

— qual o impacto das regras de formação (inicial e contínua) e de 
colocação (especialização e formação na especialidade) no perfil 
cultural e social dos magistrados e na sua actuação profissional 
(desempenho e valorização)?

— como conciliar a aplicação das novas regras de flexibilização na 
colocação de juízes e na distribuição de processos com as garantias 
procedimentais (v. g. pré-determinação legal e constitucional do tri-
bunal e do juiz, inamovibilidade, aleatoriedade e legalidade na dis-
tribuição dos processos) em que se sustenta a actividade dos tribu-
nais e que configuram o estatuto e o exercício profissional das 
magistraturas em torno dos valores da imparcialidade, transparência, 
lealdade e confiança no tratamento dos casos, e, ainda, com a 
garantia de acesso à justiça, nos princípios de celeridade e de efec-
tividade da tutela jurisdicional?

— como encarar as questões complexas e polémicas da contingentação 
processual (cargas processuais), da avaliação e remuneração por 
objectivos com o exercício da função jurisdicional que se pretende 
cada vez mais qualificado e realizado em condições de imparciali-
dade, independência, integridade e idoneidade?

— como compatibilizar as alterações operadas nas mencionadas leis 
da organização judiciária com as exigências actuais sobre a realiza-
ção do direito enquanto prática institucionalizada e contextualizada, 
o que exige do juiz/magistrado um conjunto de qualificações e capa-
cidades compatível com os parâmetros consagrados de idoneidade 
técnico-jurídica, de idoneidade física e psicológica e de idoneidade 
ético-cultural, mas também, de uma progressiva idoneidade organi-
zativa e de gestão, com a devida compenetração do papel a desem-
penhar no sistema judicial (“gestor de sistemas”)?

— será que a formação do juristas e sobretudo a formação das magis-
traturas não se encontram apartadas daquilo que são as exigências 
e as condicionantes de funcionamento do sistema judicial e da estru-
turação de um consequente e operante modelo de realização do direito 
que assim se pressupõe como mais enriquecido e eficaz?

e, por último,

— como encarar a assunção dos vários papéis que se atribuem nas 
novas leis de organização judiciária aos diversos órgãos, instituições 
e cargos envolvidos sem a devida preparação dos seus membros e 
candidatos (formação em administração e gestão dos tribunais/gestão 
processual) e sem a implementação prática de sistemas de tratamento 
permanente e integrado de dados empíricos (estatísticas)?
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Estas questões fazem percorrer, quanto a nós, os maiores desafios com 
que a reforma da justiça portuguesa se tem debatido, muitas vezes sem a 
real consciência da importância prática dos mesmos e sem a devida compa-
tibilização das exigências sistémicas da organização da justiça com a dinâmica 
dos actores envolvidos e dos protagonistas que têm a maior responsabilidade 
pelas mudanças.  Quaisquer que sejam as finalidades últimas da reforma 
sempre ditadas pela afirmação da democracia constitucional e pelo reforço 
do Estado democrático de direito.


