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O presente artigo enceta a análise das deliberações do Conselho Superior da Magistratura 
pelo Supremo Tribunal de Justiça com o enfoque reconduzido à sua conformidade com o art. 6.º, 
n.º 1, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem designadamente quanto às garantias de 
um processo justo e equitativo.  Neste sentido, a autora defende uma alteração do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais no sentido de adaptar as normas contenciosas aos princípios constitucionais 
e europeus estruturantes da justiça administrativa.

Descritores: Conselho Superior da Magistratura, Convenção Europeia dos Direitos do 
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I — INTRODUÇÃO

É objecto do presente estudo a apreciação jurisdicional do Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ) das deliberações do Conselho Superior da Magis-
tratura (CSM) à luz do art. 6.º, n.º 1, da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem (CEDH) 2.  Para tanto, analisaremos a natureza do CSM, a compe-

1 Resumo do Relatório apresentado em 30.09.2012 no âmbito do Mestrado Científico da Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, na cadeira de contencioso administrativo ministrada 
pelo Professor Doutor Vasco Pereira da Silva.

2 Convenção que, diz JOÃO DE DEUS PINHEIRO FARINHA, “O Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem e a Protecção do indivíduo contra os actos da Administração”, in Revista de Docu-
mentação e Direito Comparado, n.º 29, 1984, p. 147, “representou a tomada das primeiras 
providências apropriadas para assegurar a garantia colectiva de certo número de direitos 
enunciados na Declaração Universal dos Direitos do Homem”.  O mesmo autor, em “O pro-
cesso equitativo garantido na Convenção Europeia dos Direitos do Homem”, in O Direito, 
Ano 122.º, 1990, II (Abril-Junho), p. 245, lembra que “[a] Convenção vem trazer a possibili-
dade, então inédita, de o indivíduo se queixar perante instâncias internacionais do seu próprio 
Estado.” RUI CARDONA FERREIRA, “Os sistemas de protecção jurisdicional dos direitos humanos 
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tência do STJ para conhecer da matéria e de que forma esta se enquadra 
nas exigências impostas pelo art. 6.º, n.º 1, da CEDH 3.

Muito embora o tratamento exaustivo do tema o exigisse, não abordare-
mos as vias alternativas de autogovernação do Poder Judicial (nomeadamente 
da adequação do modelo actualmente existente) 4; natureza e respectivo 
regime de impugnação das deliberações do Conselho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais (CSTAF) e eventual pertinência de um sistema bicé-
falo; do valor das normas do CEDH no âmbito do direito interno 5; e dos 
mecanismos processuais de controlo da CEDH e funcionamento do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) 6.

II —  A APRECIAÇÃO JURISDICIONAL DAS DELIBERAÇÕES DO CSM 
PELO STJ

1.  A natureza jurídica do CSM e das suas deliberações

Foi em França, com a Lei de 30 de Agosto de 1883, que surgiu a expres-
são Conseil Supérieur de la Magistrature para denominar as secções unidas 
da Cour de Cassation, funcionando como Tribunal disciplinar, com competên-

na Convenção Europeia dos Direitos do Homem e na Convenção Americana dos Direitos 
Humanos”, in O Direito, 2004, IV, p. 931, reconhece, por sua vez, a este instrumento “capa-
cidade de influenciar a decisão política e legislativa e a orientação dos tribunais superiores 
nos diferentes Estados”.

3 Optámos, metodologicamente, por não autonomizar capítulos de evolução histórica ou de 
direito comparado, antes trazendo referências ao longo do texto que permitam, conjuntamente 
com os problemas levantados, reflectir também tendo estas perspectivas em conta.

4 JORGE MIRANDA, “Os Parâmetros Constitucionais da Reforma do Contencioso Administrativo”, 
in Reforma do Contencioso Administrativo — O Debate Universitário (trabalhos preparatórios), 
vol. I, pp. 372 e 373, defendeu a declaração de todos os tribunais como judiciais e que “aos 
respectivos juízes se conferi[sse] o mesmo estatuto”.  Já ÁLVARO LABORINHO LÚCIO, “Tribunais, 
Poder e Responsabilidade”, in Revista do Ministério Público, Ano 20, Out./Dez., n.º 80, p. 16, 
propõe “um Conselho Único, verdadeiro Conselho de Estado para o sector da Justiça.” WLA-
DIMIR BRITO, Lições de Direito Processual Administrativo, Coimbra Editora, 2005, Coimbra, 
pp. 65 e 66, defende a criação de um único Conselho Superior.  Argumento que “[s]ó assim 
se acaba com a desprestigiante diarquia de Conselhos Superiores e com a anómala bicefa-
lia presidencial, que caracteriza a actual representação política do Governo dos Tribunais.  
Só assim se dignifica e se legitima democraticamente esse autogoverno”, tese que manteve 
em “Estatuto dos Juízes”, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 
vol. VII, Especial, 2010, p. 229.  Em sentido contrário SÉRVULO CORREIA, “A Reforma do 
contencioso administrativo e os conselhos superiores das magistraturas”, in Forum Iustitiae, 
Direito & Sociedade, Ano II, n.º 13, Julho de 2000, pp. 46 e 47, considera que “(…) o Poder 
Judicial tem a ver com a natureza da função e o estatuto de quem a exerce e não se esvai 
por ter como pólos orgânicos visíveis dois Conselhos”.

5 Nesta matéria, seguindo de perto JORGE MIRANDA, Curso de Direito Internacional Público, 
4.ª Edição Revista e Actualizada, Principia, 2009, Cascais, pp. 147 a 150, 171, 172 e 180, 
partimos do pressuposto que estas normas têm aplicação directa na ordem jurídica nacional, 
fruto da ratificação da Convenção e seus respectivos Protocolos, apenas dependendo a sua 
eficácia da publicação oficial. 

6 A este propósito veja-se RUI CARDONA FERREIRA, “Os sistemas …” (nota 4), pp. 895 a 932.
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cia consultiva 7.  No entanto, esta entidade não é comum a todos os países 
europeus, predominando, com a configuração próxima da portuguesa, no 
Sul 8 (Espanha ou Itália 9), não integrada no sistema judicial, funcionando 
como órgão de gestão e órgão político.

Em França o Conseil Supérieur de Magistrature é uma entidade mais 
próxima do poder político (tendo como membros, entre outros, o Presidente 
da República, o Vice-Presidente e o Ministro da Justiça) e, nessa medida, 
não é um órgão de autogoverno da Magistratura Judicial 10.  Existem, porém, 
outras entidades compostas por magistrados que balançam o quadro da 
organização judiciária, como a Haute Cour de Justice, a Cour de Justice e o 
Conseil Constitutionnel.

Já na Alemanha as competências do nosso CSM estão atribuídas a vários 
órgãos: ao Conselho Disciplinar, às comissões de nomeação da magistratura 
e aos conselhos consultivos da magistratura 11.

Em Portugal o CSM tem uma tradição que remonta a D. João II (com a 
denominação de Conselho de Justiça), vindo a assumir diferentes nomencla-
turas e características, umas vezes mais próximas do executivo, outras do 
auto governo 12.  Mas é apenas com a Constituição da República Portuguesa 

7 Para um maior desenvolvimento da evolução histórica deste Conselho, veja-se ORLANDO 
VIEGAS MARTINS AFONSO, Poder Judicial Independência In Dependência, Almedina, 2004, 
Coimbra, pp. 93 a 95.

8 A formação e competência dos Conselhos Superiores de Magistratura no Norte da Europa 
distinguem-se dos modelos do Sul por não serem instrumentos de garantia de independência 
dos Tribunais, sendo tal tarefa atribuídas às leis e aos estatutos do sistema judicial — cfr. 
JOÃO PAULO DIAS, O Mundo dos Magistrados — A evolução da organização e do auto-governo 
judiciário, Almedina, 2004, Coimbra, pp. 161 e 162.  Sobre os vários modelos existentes, 
veja-se, ainda, SUSANA FARIA MALTEZ, Advogados Vogais do Conselho Superior da Magistratura, 
Almedina, 2001, Coimbra, p. 25.

9 Sendo neste país que, segundo JOSÉ NARCISO CUNHA RODRIGUES, “Modelos de Governo do 
poder judicial: alternativas”, in Revista do Ministério Público, Ano 15.º, Abril/Junho 1994, n.º 58, 
p. 27, surgiu a “primeira e mais explícita manifestação constitucional da ideia de governo 
próprio (…) com a Constituição de 1947”.

10 Como diz JOÃO PAULO DIAS, O Mundo … (nota 8), p. 156, “não é por acaso que a Constitui-
ção refere Autoridade Judicial e não Poder Judicial”, ainda que, como aponta JOSÉ NARCISO 
CUNHA RODRIGUES, “Modelos …” (nota 9), p. 25, como motivação para a criação deste Con-
selho, em 1946, se tenha relevado “uma clara vontade política de romper com o sistema 
anterior que (…) ao confiar ao ministro da justiça a nomeação dos juízes, tinha acabado por 
fazer dos magistrados «servidores do poder executivo (…).”

11 Cf. JOÃO PAULO DIAS, O Mundo … (nota 8), pp. 168 e 169.
12 JOAO PAULO DIAS, O Mundo … (nota 8), pp. 129 e 130, relata a evolução deste órgão, no 

século XIX e XX, identificando, em 1982, a criação de um Conselho Disciplinar da Magistra-
tura; em 1901, uma instância consultiva do Ministério da Justiça denominada CSJ, a par da 
constituição, no mesmo ano, de um Supremo Conselho da Magistratura do Ministério Público; 
e em 1912, a concentração das funções de gestão e disciplina da Magistratura Judicial no 
Conselho Superior da Magistratura Judicial.  Este Conselho, como indica CARLOS FRAGA, 
Subsídio para a independência dos Juízes — o Caso Português, Edições Cosmos, 2000, 
Lisboa, pp. 138, 144, 169 e 170, veio a ser dissolvido pela Junta Revolucionária, através do 
Decreto n.º 4.172, de 30 de Abril de 1918, criando um novo Conselho composto por 3 juízes 
do STJ.  Viria a ser substituído pelo CSJ, unificando as competências dos Conselhos da 
Magistratura Judicial, do Ministério Público e dos oficiais de justiça, cuja composição, durante 
a ditadura, foi sofrendo alterações.
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(CRP) de 1976 13 que surge efectivamente como órgão de autogoverno 14 da 
Magistratura 15, visando, como referem GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA 16 
“(a) Garantir a autonomia dos juízes e dos tribunais Judiciais; (b) Atenuar de 
algum modo a ausência de legitimação democrática dos juízes, enquanto 
titulares de órgãos de soberania (…), envolvendo dois órgãos de soberania 
democraticamente eleitos — PR e AR — na composição do órgão superior 
de gestão da magistratura judicial” 17, representando, como descreve SUSANA 
FARIA MALTEZ 18, “um realinhamento de poderes num movimento de reestrutu-
ração do Estado em que estava presente o esforço de reforçar as garantias 
do cidadão pelo acesso a órgãos judiciais independentes e imparciais.” Ganha, 
desta forma, este órgão a sua independência, permitindo, nas palavras de 
ORLANDO AFONSO 19, a colocação dos juízes “ao abrigo das ordens, directivas 
ou orientações dos outros poderes do Estado” bem como “a postergação [da] 
sujeição dos juízes a ordens, directivas ou orientações de magistrados de 
grau mais elevado.” 20

Para entendermos, porém, a natureza do CSM, há que atentar na sua 
composição que foi evolutiva: primeiro, exclusivamente composto por juízes 
— cf. Decreto-Lei n.º 926/76, de 31 de Dezembro 21; depois, com alguns 

13 Temos, assim, como refere ORLANDO VIEGAS MARTINS AFONSO, Poder Judicial … (nota 7), p. 89, 
que “a ideia de autogoverno da magistratura, enquanto elemento estruturantemente garan-
tístico da independência é uma aquisição tardia.”

14 Noção que, como evidencia GOMES CANOTILHO, “A questão do autogoverno das magistraturas 
como questão politicamente incorrecta”, in Ab Vno ad Omnes, 75 anos da Coimbra Editora, 
Coimbra Editora, 1998, Coimbra, p. 251, é “abusivamente derivada da fórmula selfgovernment 
inglesa e ainda mais abusivamente assimilada à Selstverwaltung alemã”, sendo, por isso, 
“equiparada, de forma errónea, ao governo próprio dos entes territoriais autónomos.  Ade-
qua-se mal a um poder desprovido de um poder autónomo de auto-organização e de qualquer 
poder organizatório geral.”

15 Como sustenta WLADIMIR BRITO, “O Poder Judicial”, in Boletim da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, vol. LXXX, pp. 253 a 255, “depois da Segunda Guerra Mundial, 
entra de novo na ordem do dia, por força da reivindicação da Magistratura Judicial, a ques-
tão da independência não só dos Juízes, como dos Tribunais (independência funcional e 
institucional, portanto) e, com ela, a necessidade de instituir órgãos de auto-governo dos 
Tribunais, entendido como mecanismo de autocontrolo interno.”

16 JOSÉ GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, 
vol. II, Coimbra Editora, 2006, Coimbra, pp. 596 e 597, em anotação ao art. 218.º

17 Assim, até à publicação do seu Estatuto, pela Lei n.º 85/77, de 13 de Dezembro, o CSM é 
provisoriamente instituído pelo Decreto-Regulamentar n.º 23-A/77, de 31 de Março, por falta 
de entendimento da Assembleia Constituinte quanto ao grau de representação dos juízes 
neste órgão — cf. MONTEIRO DINIS, “A Revisão Constitucional, as Magistraturas e os Tribunais”, 
in A Revisão Constitucional, o Processo Penal e os Tribunais, Horizonte Jurídico, 1981, Lis-
boa, pp. 104 e 105.

18 SUSANA FARIA MALTEZ, Advogados Vogais … (nota 8), p. 25.
19 ORLANDO VIEGAS MARTINS AFONSO, Poder Judicial …(nota 7), p. 92.
20 Em sentido contrário, aproximando-se da perspectiva alemã já descrita, porque insere o CSM 

no Poder Executivo, defende CARLOS FRAGA, Subsídio … (nota 14), pp. 289 e 290 que o CSM 
se “trata (…) de uma garantia artificial.  As garantias naturais de independência dos juízes 
residem nos princípios constitucionais de inamovibilidade e irresponsabilidade.”.

21 Contrariando-se, assim, o Decreto-Lei n.º 261/74, de 18 de Junho, através do qual o Movi-
mento das Forças Armadas estabeleceu a composição do órgão através de uma maioria dos 
membros eleita (cf. art. 1.º).
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elementos não juízes: o Presidente da República (PR), o Provedor de Jus-
tiça e quatro membros designados pela Assembleia da República (AR) — cf. 
Lei n.º 85/77, de 13 de Dezembro — predominando, ainda, na sua compo-
sição, uma maioria de membros juízes; por fim, com a composição actual-
mente consagrada na Constituição (art. 218.º): dois designados pelo PR e 
sete eleitos pela AR 22, permitindo-se, assim, uma legitimação democrática 23 
deste órgão, sem que o Governo designe qualquer membro 24; sete juízes 
eleitos pelos seus pares, de harmonia com o princípio da representação 
proporcional.  E é, desde logo, esta composição heterónoma, numa espé-
cie de «dosagem» entre membros «togados» e «membros laicos», que 
permite caracterizar este órgão como de autogoverno, entendido como 
“reserva de competência exclusiva para órgãos próprios, separados da 
administração directa e indirecta do governo” 25.  Pretende-se, assim, com 
a actual composição actualmente, cumprir as ideias cardiais do sistema: “[l]
egitimidade e participação, racionalidade e pluralismo, equilíbrio e limitação 
recíproca” 26.

Esta forma de autogoverno da magistratura, como aponta ORLANDO 
AFONSO 27, visa colocar fora do controlo do executivo a gestão dos juízes, 
“quer no plano externo, na medida em que os subtrai da influência daquele 
poder, quer do plano interno, diminuindo o poder hierárquico das jurisdições 
superiores”.  Não somos, no entanto, indiferentes ao facto de, ao contrário 
do que sucede no ordenamento jurídico espanhol — cf. art. 117.º, n.º 1, da 
LOPJ —, os membros do CSM não exercerem as suas funções em regime 
de exclusividade, se assim não o pretenderem 28.  De facto, o exercício de 
outras funções pode originar contaminações indesejadas 29.

22 Através de uma maioria de 2/3, nos termos do art. 163.º, alínea h), da CRP, o que, como 
referem GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, A Constituição … (nota 16), vol. II, em anotação 
ao art. 18.º, “normalmente exigirá um compromisso interpartidário, impedindo a maioria 
governamental de se apropriar totalmente da designação.”

23 Cf. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, A Constituição … (nota 16), vol. II, p.p. 596 e 597, 
também em anotação ao art. 218.º  Em sentido contrário, MÁRIO RAPOSO, “A Revisão Cons-
titucional e a Independência dos Juízes”, in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 42, 
Maio-Agosto 1982, p. 326.

24 Ao contrário do que sucedia com o seu órgão antecessor, o CSJ, em que a maioria dos seus 
membros era nomeado pelo Ministro da Justiça — cf. arts. 400.º, 122.º, 130.º e 401.º do 
Estatuto Judiciário, considerando-se que, nas palavras de MONTEIRO DINIS, “A Revisão …” 
(nota 17), p. 100, tal“inquinava todo o processo relativamente a princípios próprios de um 
Estado de Direito democrático.” Para maiores desenvolvimentos vide A. LÚCIO VIDAL, “O 
Conselho Superior Judiciário”, in Dicionário Jurídico da Administração Pública, vol. II, Lisboa, 
1990, pp. 631 e ss.

25 GOMES CANOTILHO, A Questão … (nota 14), p. 262 e p. 253.
26 JORGE MIRANDA, “Tribunais, Juízes e Constituição”, in Revista da Ordem dos Advogados, 

Ano 59, Janeiro 1999, pp. 19 a 21. 
27 ORLANDO AFONSO, Poder Judicial … (nota 9), pp. 95 e 96.
28 Cf. art. 147.º do EMJ.
29 Neste sentido CARLOS FRAGA, Sobre a Independência dos Juízes e dos Magistrados, Vislis, 

2003, Viseu, pp. 58 e 59.
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Ao CSM compete, assim, segundo a Constituição, a nomeação, coloca-
ção, transferência e promoção dos juízes e o exercício da acção disciplinar 30.  
É, ainda, dotado de autonomia administrativa e financeira, desde 1 de Janeiro 
de 2008, data que entrou em vigor a Lei n.º 36/2007, de 14 de Agosto.

Face às características acabadas de apontar, temos, na doutrina portu-
guesa, várias teses, quanto à natureza jurídica deste órgão 31.  GOMES CANO-
TILHO e VITAL MOREIRA 32, JORGE MIRANDA 33 e CUNHA RODRIGUES 34 entendem 
que o CSM é um verdadeiro órgão constitucional autónomo, fruto da sua 
especial configuração constitucional.  CARLOS FRAGA, por sua vez, numa posi-
ção mais radical, considera tratar-se de um órgão administrativo, com depen-
dência da Administração, concretamente do Ministério da Justiça 35.  Com 
outro entendimento, que sufragamos, entende JOÃO PAULO DIAS 36 ser o CSM 
uma entidade pública administrativa independente, com as características 
auto-regulatórias que caracterizam este tipo de entidades: poderes de 
auto-regulamentação, auto-execução e auto-disciplinares, apontadas por VITAL 
MOREIRA 37 à Administração Autónoma.

Qualquer que seja, no entanto, a tese defendida quanto à natureza do 
CSM, é unânime, na doutrina portuguesa, que a sua actuação, no que respeita, 
às suas competências de nomeação, de transferência e disciplinar (já não no 
que concerne à sua competência consultiva no âmbito da discussão de pro-
jectos de diplomas normativos) é materialmente administrativa 38.  Assim a 

30 Podemos agrupar as atribuições do CSM, segundo JOÃO PAULO DIAS, O Mundo … (nota 8), 
p. 142, “em três espécies: a) as de carácter genérico abstracto, relativas à faculdade de 
propor medidas e emitir pareceres; b) as de carácter organizacional, ao nível dos tribunais, 
mediante a gestão de quadros dos tribunais e de processos; c) e as de carácter disciplinar 
e de gestão de carreiras (avaliação)”.

31 E, ainda, quem, embora não se debruce aprofundadamente sobre a questão, admita que se 
trate de um órgão não integrado na Administração Pública, como é o caso de CARLOS ALBERTO 
FERNANDES CADILHA, Dicionário de Contencioso Administrativo, Almedina, 2006, Coimbra, 
entrada “Âmbito da Jurisdição Administrativa”, pp. 114 a 119.

32 GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição … (nota 16), vol. II, p. 596.
33 JORGE MIRANDA, “Tribunais …” (nota 26), pp. 19 a 21, que sustenta que “é um órgão inde-

pendente da Administração” já que, embora refira que as suas competências são material-
mente administrativas, “não está sujeito a nenhum poder do Governo, seja de direcção, de 
superintendência ou de tutela”.  Abraça, assim, este autor, os argumentos usados por uma 
das facções da doutrina italiana, em relação ao órgão homónimo neste ordenamento jurídico, 
que como refere PAULO RANGEL, Repensar o Poder Judicial — Fundamentos e Fragmentos, 
Publicações Universidade Católica, 2001, Porto, pp. 208 e 209, terá “em conta a circunstân-
cia de ser um órgão que tem a seu cargo o «governo» de um poder que não o administrativo”, 
doutrina que, inclusivamente, defendia a insindicabilidade judicial dos actos do CSM.

34 CUNHA RODRIGUES, “Modelos …” (nota 9), p. 35.
35 CARLOS FRAGA, Subsídio … (nota 14), pp. 115 e 116, e Sobre a Independência … (nota 35), 

p. 45, porque considera que não tem “competência legislativa, que cabe à Assembleia da 
República e ao Governo” nem “competências jurisdicionais, o que afasta a sua qualificação 
como órgão do Poder Judicial”.

36 JOÃO PAULO DIAS, O Mundo … (nota 8), pp. 42 e 135.
37 VITAL MOREIRA, Administração Autónoma e Associações Públicas, Coimbra Editora, 1997, 

Coimbra, pp. 78 e 79.
38 Este tem também sido o entendimento do TC, de que é exemplo o Acórdão n.º 421/2000, 

disponível em www.dgsi.pt. 
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regra determinaria que este tipo de actos fosse apreciado na jurisdição admi-
nistrativa, que pugna um critério substancial de competência 39, o que não 
sucede, circunstância que passaremos agora a analisar.

2.   A competência do STJ para a apreciação das deliberações do 
CSM

2.1.   Da admissibilidade constitucional da exclusão da justiça admi-
nistrativa

A jurisdição administrativa, até 1989, era constitucionalmente entendida 
como uma jurisdição apenas chamada a actuar caso a lei expressamente lhe 
atribuísse tal competência, fruto de uma manifesta desconfiança deste tipo 
de Tribunais, que, pelo menos até ao final do período do Estado Novo, eram 
entendidos ainda como órgãos da Administração 40.

A viragem para entendimento distinto deu-se com a revisão da Constituição 
de 1989, passando os tribunais administrativos a serem incumbidos de “dirimir 
os litígios emergentes das relações jurídicas administrativas” (art. 212.º).  A juris-
dição administrativa tornou-se assim, como refere VIEIRA DE ANDRADE 41, obriga-
tória e plena, considerando-se os tribunais administrativos e fiscais como ver-
dadeiros tribunais superando-se assim, na feliz metáfora de VASCO PEREIRA DA 
SILVA 42, os traumas de infância difícil do contencioso administrativo.

Na interpretação deste art. 212.º, GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA 
defendem a reserva absoluta dos tribunais administrativos 43 como os únicos 
competentes para apreciar questões jurídicas administrativas, entendendo que 
o texto constitucional apenas forçadamente admite outra interpretação 44.  No 
entanto, a maioria da doutrina (v. g. VIEIRA DE ANDRADE 45, JORGE MIRANDA 46, 

39 Assim o refere VIEIRA DE ANDRADE, “Âmbito e limites da Jurisdição Administrativa”, in Reforma 
do Contencioso Administrativo — o Debate Universitário (trabalhos preparatórios), vol. I, p. 64. 

40 Cfr. FREITAS DO AMARAL e MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, Grandes Linhas de Reforma do Contencioso 
Administrativo, 2.ª Edição, Almedina, 2003, Coimbra, pp. 23 e 24.

41 VIEIRA DE ANDRADE, “Âmbito …” (nota 49), pp.119 e 120. 
42 VASCO PEREIRA DA SILVA, O Contencioso Administrativo no Divã da Psicanalise — Ensaio sobre 

as acções no novo processo administrativo, 2.ª versão actualizada, Almedina, 2009, Coimbra, 
pp. 241 e 242.

43 GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição … (nota 16), p. 565 e 566.
44 Esta posição é também secundada por J. E. GONÇALVES LOPES, “O Poder Judicial — Crónica 

de uma Revisão Constitucional Anunciada”, in Escritos de Direito Público, Almedina, 2002, 
Coimbra, p. 84, que assim considera que “pelo menos a partir da Revisão Constitucional de 
1989, a norma que confere competência contenciosa à secção ad hoc do Supremo Tribunal 
de Justiça, o art. 164.º da Lei n.º 21/85, de 30 de Julho, se tenha por supervenientemente 
inconstitucional, o que gera a sua caducidade”. 

45 VIEIRA DE ANDRADE, “Âmbito…” (nota 39), pp. 124 a 126.  Invoca este autor razões de tradição, 
sobre o qual temos fundadas reservas, por ter sido intenção expressa do legislador romper 
com o status quo.

46 JORGE MIRANDA, “Os Parâmetros …” (nota 4), p. 370, que sustenta que “poderão ser justifi-
cadas derrogações (v. g. em matéria eleitoral) em nome de outros interesses ou valores 
constitucionalmente atendíveis; e, por outro lado, poderá justificar-se aditar-lhes competências 
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FREITAS DO AMARAL e MÁRIO AROSO DE ALMEIDA 47 e CARLOS CADILHA 48), entende 
que a reserva não é absoluta.  A reserva é o regime regra que, desde que 
respeitado o núcleo essencial e com razões substanciais bastantes, admite 
excepções.  Face à evolução da jurisdição administrativa, seguimos MÁRIO 
ESTEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA 49, que se situam talvez 
entre as duas teses apresentadas, no sentido de ser “preferível acolhermos 
em geral uma espécie de estado de necessidade legislativo como factor 
potencial de legitimação de leis ordinárias que estabeleçam desvios ao crité-
rio natural da jurisdição administrativa (…) se o facto de se seguir a via 
constitucional obrigasse o legislador a prejudicar o princípio da tutela judicial 
efectiva (nalgum segmento ou corolário seu) ou o regular funcionamento dos 
tribunais administrativos”, opinião esta que tem duas consequências: eliminar 
os fundamentos baseados na tradição ou status quo; e não permitir que o 
legislador invoque questões de falta de condições materiais para a atribuição 
da jurisdição aos tribunais administrativos, se, a par dessa razão, não tiver, 
a médio prazo, um plano de criação dessas mesmas condições materiais, sob 
pena de inconstitucionalidade por omissão 50.

Ora, face ao critério exposto, a apreciação das deliberações do CSM 
não cabe em qualquer uma das excepções admissíveis apontadas, como 
melhor passaremos a analisar.

2.2.   As normas de exclusão da jurisdição dos Tribunais Adminis-
trativos

O EMJ — art. 168.º — consagrou como competente para conhecer do 
recurso das deliberações do CSM e do seu Presidente o STJ 51, competên-

vizinhas ou conexas”, entendimento que corrobora as nossas reservas quanto ao argumento 
da tradição de VIEIRA DE ANDRADE.

47 FREITAS DO AMARAL e MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, Grandes Linhas … (nota 40), pp. 25 e 26, 
põem a tónica nas “condições objectivas que permitam a concretização do propósito consti-
tucional da jurisdição administrativa como a jurisdição comum para a resolução de conflitos 
emergentes de relações jurídico-administrativas”.  Por outro lado, a não existência das refe-
ridas condições não pode, simplesmente justificar que o Estado não consagre a jurisdição 
administrativa como jurisdição competente, porquanto “a constitucionalização da jurisdição 
como a sede própria (…) exige do Estado a criação de condições necessárias ao progressivo 
alargamento do âmbito da jurisdição administrativa.” 

48 CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA, Dicionário … (nota 31), pp. 114 a 119. 
49 MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos Anotado, vol. I, Almedina, 2004, Coimbra, p. 25.
50 Isto é, uma “inconstitucionalidade negativa, a que resulta da inércia ou do silêncio de qualquer 

órgão de poder, o qual deixa de praticar em certo tempo o acto exigido pela Constituição” 
cf. JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, vol. VI, 3.ª Edição, Coimbra Editora, 
2008, Coimbra, p. 35. 

51 AUGUSTO LOPES CARDOSO, “Juízes e Advogados”, in Scientia Ivridica, Revista de Direito Com-
parado Português e Brasileiro, Tomo XL, 1991, p. 82, considera que “tal foi uma conquista, 
contraditória com os princípios dos próprios magistrados, que apenas consideram como órgão 
jurisdicional superior por excelência o Supremo Tribunal de Justiça (…).”
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cia mantida pela reforma do contencioso administrativo.  VIEIRA DE ANDRADE 52 
refere que foram razões de tradição mas sobretudo de pudor institucional que 
lhe estiveram na base, procurando não entregar a outra jurisdição a resolução 
dos assuntos internos da jurisdição comum, entendimento secundado pelo 
TC, em inúmeros Acórdãos, no âmbito da fiscalização sucessiva da constitu-
cionalidade das normas constantes, quer do EMJ, quer do ETAF 53.  No 
entanto, entendemos que a tradição jurídica e o pudor institucional não justi-
ficam a exclusão da competência, pois não são razões práticas e substanciais 
constitucionalmente bastantes 54.

Assim, mais próximo de respeitar esta imposição constitucional de uma 
jurisdição comum administrativa está a primeira proposta de Lei do Estatuto 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF) 55, que previa a competência 
do STA para apreciar jurisdicionalmente as deliberações do CSM.  Tal previ-
são foi fortemente rejeitada pela classe 56 com fundamento na natureza 
constitucional do CSM, nas especificidades da função e no facto de a maior 
parte dos Magistrados do STA serem juízes desembargadores e procurado-
res-gerais adjuntos em comissão de serviço, esta última já sem razão de ser 
na medida em que hoje são Juízes Conselheiros, de carreira, ou de reconhe-
cido mérito, que compõem as secções do STA, mesmo a secção do conten-
cioso 57.

2.3.   O impacto da reforma da justiça administrativa na apreciação 
das impugnações das deliberações do CSM

As imposições constitucionais de reforma iniciaram-se com a revisão 
constitucional de 1982, no sentido de uma ampla liberdade de pedidos 
(abandonando-se o contencioso anulatório).  Em 1997, a constituição explici-
tou as principais manifestações do direito à tutela jurisdicional efectiva no 
âmbito da justiça administrativa (arts. 268.º, n.os 4 e 5).  Porém, a Jurispru-
dência administrativa não interpretou as normas processuais já existentes em 
sentido conforme com a (nova) constituição e só o legislador, já tardiamente, 

52 VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça Administrativa (lições), 8.ª Edição, Almedina, 2006, Coimbra, 
p. 131.

53 Veja-se, para o efeito os Acórdãos n.os 347/97, 718/98, 40/99, 64/99, 131/99, 306/2000, 
421/2000, 254/2001, disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt.

54 Como defendem GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição … (nota 16), p. 593.
55 Cf. Proposta da Lei n.º 93/VIII.
56 Cf. ANTÓNIO NUNES FERREIRA GIRÃO, na qualidade de presidente da ASJP, Parecer da ASJP 

a esta proposta de Lei, MANUEL FERNANDO SANTOS SERRA, Presidente do STA, Carta Aberta 
ao Ministro da Justiça do Desembargador Orlando Afonso, subscrita por mais de 200 Juízes 
Portugueses e LUÍS NORONHA DO NASCIMENTO, à data Vice-Presidente do CSM, in Editorial do 
Boletim de Informação & Debate da ASJP, III série, n.º 4, Julho de 2001, críticas que dão 
razão a PAULO RANGEL, Repensar o Poder … (nota 33), pp. 222 e 223, que refere que “atenta 
a natureza administrativa da relação em causa e a ideia de um «julgamento» pelos pares” é 
um verdadeiro privilégio de foro, cedendo-se à tentação do corporativismo.

57 Cf. art. 66.º do ETAF.
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sintonizou as normas processuais com os preceitos constitucionais já plas-
mados 58.

Com a reforma do contencioso administrativo 59, que entrou em vigor em 
2004, assistiu-se a uma verdadeira viragem, de um modelo centrado no recurso 
contencioso de anulação, com os poderes do juiz extremamente limitados, para 
um processo próximo do processo civil, de plena jurisdição, com o alargamento 
do objecto do litígio (a todas as formas de actuação/omissão administrativa) e 
do conhecimento do juiz administrativo e dos poderes de condenação, procu-
rando-se “necessário equilíbrio entre dimensão subjectiva e dimensão objectiva 
do contencioso” 60, isto é, um equilíbrio entre a tutela jurisdicional efectiva dos 
indivíduos e a prossecução do interesse público.

Esta reforma administrativa, no entanto, não chegou ao STJ.  Na verdade, 
o entendimento recente deste Supremo Tribunal é de que “[a] jurisdição exer-
cida pela Secção do Contencioso do STJ não é plena, pois os recursos para 
ela intentados são de mera legalidade, tendo por objecto, apenas, a declara-
ção de invalidade ou inexistência do acto recorrido” 61.  Confunde-se, em 
nosso entendimento, a plena jurisdição com os poderes que cabem à Admi-
nistração no âmbito do princípio da separação de poderes.  E isso é patente 
com a justificação dada no sentido de que “não compete ao STJ fazer admi-
nistração activa, substituindo-se à entidade recorrida.”

Porém, uma interpretação actualista dos preceitos do EMJ mandaria que 
se entendesse o contrário.  Desde logo, porque o art. 192.º do CPTA estende 
o regime processual nele previsto aos litígios administrativos pertencentes a 
outra ordem jurisdicional.  Por outro lado, estatui o art. 178.º do EMJ que, em 
tudo quanto não esteja regulado neste Estatuto, se aplicam as regras do 
recurso contencioso para o STA.  Ora, a Lei Orgânica do STA, prevista no 
Decreto-Lei n.º 40 768, de 8 de Setembro de 1956, foi sendo parcial e suces-
sivamente revogada até à Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, que a revogou 
na sua totalidade.  Assim, o recurso previsto nos arts. 168.º e ss. do EMJ 
com a entrada em vigor do CPTA é hoje uma acção administrativa especial 
de impugnação de acto administrativo, aplicando-se os preceitos deste Código 
e do ETAF.

No entanto, ainda que o legislador ordinário não previsse esta aplicação 
do CPTA, e, em consequência, os poderes de conhecimento do juiz adminis-
trativo a este Tribunal, tal resultaria, necessariamente, dos arts. 20.º e 268.º, 

58 VASCO PEREIRA DA SILVA, “Vem aí reforma do contencioso administrativo”, in Reforma do 
Contencioso Administrativo — O Debate Universitário (trabalhos preparatórios), vol. I, Coim-
bra Editora, 2003, Coimbra, p. 76, sustenta que “talvez [houvesse] que intentar uma nova 
figura, a da inconstitucionalidade por omissão “agravada”, para caracterizar um tal fenómeno 
de “reiterada indiferença” à Constituição.”

59 Levada a cabo pelas Leis n.os 15/2002, de 22 de Fevereiro, e 13/2002, de 19 de Fevereiro.
60 FREITAS DO AMARAL e MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, As grandes Linhas … (nota 40), p. 19.
61 Cf. Acórdão da secção do contencioso do STJ de 27.05.2010, proferido no âmbito do processo 

n.º 453/08, disponível em www.dgsi.pt. Mais recentemente no mesmo sentido, o Acórdão de 
05.06.2012, proferido no âmbito do processo n.º 118/11.4YFLSB.
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n.os 4 e 5, da CRP ou, ainda, como veremos mais adiante, do art. 6.º, n.º 1, 
da CEDH.

Desta forma, a jurisdição do STJ é de plena jurisdição sob pena de estar 
irremediavelmente comprometido o principio constitucionalmente consagrado 
de direito a uma tutela jurisdicional efectiva.

Começa, só agora, a assistir-se a uma inversão ainda que tímida deste 
entendimento, encontrando-se alguns (poucos) Acórdãos em que já se entende 
ser a jurisdição do contencioso da magistratura um contencioso de plena 
jurisdição.  Sucede, porém, que ainda que se faça já essa afirmação de prin-
cípio, daí não se retiram as devidas e legais consequências práticas, desde 
logo quanto à amplitude quer dos pedidos admissíveis nas acções principais, 
quer das providência(s) cautelar(es) admitidas 62, como adiante se verá.  Ora, 
se, como refere VIEIRA DE ANDRADE 63, “[o] entendimento actual da juricidade 
e da justiciabilidade administrativas não é, genericamente, compatível com 
uma proibição de condenação ou de injunção, nas relações entre o juiz e a 
Administração”, dificilmente não se concluirá que o STJ quando aprecia em 
primeira instância a impugnação das deliberações do CSM põe em causa, de 
forma manifesta, o princípio da tutela jurisdicional efectiva, com a sua origem 
no art. 6.º, n.º 1, da CEDH, como passaremos a analisar.

III — A PERSPECTIVA DA CEDH — ART. 6.º, N.º 1

1.  O art. 6.º, n.º 1, da CEDH

O art. 6.º, n.º 1, da CEDH 64 é uma disposição fundamental da Conven-
ção 65, inspiradora de preceitos constitucionais e legais, sendo, por isso, 
frequentemente invocada como parâmetro interpretativo, mormente do direito 

62 Cf. Acórdão de 16.12.2010, proferido no âmbito do processo n.º 9/10.6YFLSB.S1. 
63 VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça … (nota 52), p. 104.
64 Que dispõe: “Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e 

publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, estabelecido 
pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de carác-
ter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra 
ela.  O julgamento deve ser público, mas o acesso à sala de audiências pode ser proibido 
à imprensa ou ao público durante a totalidade ou parte do processo, quando a bem da 
moralidade, da ordem pública ou da segurança nacional numa sociedade democrática, quando 
os interesses dos menores ou a protecção da vida privada das partes no processo o exigirem, 
ou na medida julgada estritamente necessária pelo tribunal, quando, em circunstâncias espe-
ciais, a publicidade pudesse ser especial para os interesses da justiça.”

65 Convenção com a finalidade de atribuir direitos aos indivíduos contra os Estados signatários 
e uniformizar o catálogo de direitos fundamentais dos Estados Membros da UE face à ine-
xistência de um catálogo de direitos fundamentais e, posteriormente, após a aprovação da 
Carta dos Direitos Fundamentais da UE, de 7 de Dezembro de 2000, dos meios para a sua 
efectivação.  Neste sentido MARIA DA GLÓRIA GARCIA, “Le protection jurisdictionelle dês droits 
de l’hommme en Europe: juges nationaux et juges européens”, in Direito e Justiça, Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, v. 15, n.º 1, 2001, p. 33.
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à tutela jurisdicional efectiva.  Nessa medida, a sua interpretação tem sido no 
sentido mais extensivo e amplo possível, entendendo-se, como evidencia 
IRINEU SOUSA BARRETO 66, que “numa sociedade Democrática, no sentido da 
Convenção, o direito a um processo equitativo ocupa um lugar tão essencial 
que uma interpretação restritiva não corresponderia ao fim e objecto desta 
disposição”.  Vejamos de que forma este preceito se aplica às deliberações 
do CSM.

2.   Da aplicabilidade do art. 6.º, n.º 1, da CEDH à impugnação das 
deliberações do CSM 67

Determina o art. 6.º, n.º 1, da CEDH, que “Qualquer pessoa tem direito 
a que a sua causa seja examinada, (…) por um tribunal (…) sobre a determi-
nação dos seus direitos e obrigações de carácter civil ou penal (…)”.  Assim, 
e desde logo, o direito ao exame da causa pelo Tribunal implica que, de alguma 
forma, o direito que se pretende valer tenha sido posto em causa.  É esse o 
sentido do uso da palavra determinação 68.  Por outro lado, o direito a um 
equitativo exame da causa incide sobre a determinação de direitos e obrigações 
de carácter civil e penal, relevando, no presente estudo, o carácter civil.

Vimos já que a impugnação das deliberações do CSM é um litígio 
emergente de relações jurídico-administrativas, ainda que a sua apreciação 
não tenha sido submetida à jurisdição administrativa.  Ora, na medida em 
que o art. 6.º, n.º 1, da CEDH se aplica à determinação dos seus direitos 
e obrigações de carácter civil ou penal, poder-se-ia pensar que as questões 
administrativas estariam excluídas do seu âmbito.  Não tem sido, porém, 
este o entendimento da jurisprudência do TEDH que paulatinamente alargou 
o âmbito deste conceito de obrigações de carácter civil 69.  Assim, em pri-
meiro lugar, a caracterização de direito de carácter civil não é feita tendo 
em conta o direito interno aplicável, mas sim a natureza dos efeitos que a 
legislação interna atribui a esse direito 70, ou seja, a materialidade do direito 

66 IRINEU SOUSA BARRETO, “Notas para um processo equitativo — Análise do art. 6.º da Conven-
ção Europeia dos Direitos do Homem à Luz da Jurisprudência da Comissão e do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem”, in Revista de Documentação e Direito Comparado, 
n.º 49/50, 1992, p. 77.

67 Na análise do preceito seguimos de perto os comentários à jurisprudência do TEDH de IRINEU 
SOUSA BARRETO, “Notas para um processo …” (nota 66), JOÃO DE DEUS PINHEIRO FARINHA, “O 
processo …” (nota 3) e “O Tribunal …” (nota 2) e MARC-ANDRÉ EISSEN, “Cour Européenne 
des Droits de l’Homme — Jurisprudence relative a l’article 6 de la Convention”, in Revista de 
Documentação e Direito Comparado, n.º 17, 1984, pp. 149 e ss.

68 Cf. IRINEU SOUSA BARRETO, “Notas para um processo …” (nota 66), pp. 78 e 79.
69 Fruto da dificuldade em, como refere IRINEU SOUSA BARRETO, A Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem Anotada, Coimbra Editora, 2010, Coimbra, p. 150, “traçar os contornos 
de uma figura que tem no direito anglo-saxónico uma feição ampla, abrangendo mesmo tudo 
o que em terminologia românica se poderá chamar de liberdades públicas”.

70 IRINEU SOUSA BARRETO, “Notas para …” (nota 66), pp. 83 e 84, refere que a “ (…) definição 
[dos direitos] é feita de uma maneira autónoma, teleológica e funcional”.  Mais refere este 
autor que o Tribunal tem vindo a abster-se de definir em abstracto o que entende por direitos 
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e não a sua roupagem formal.  Especificamente quanto a actuações admi-
nistrativas, o Acórdão König vs. Alemanha entendeu que a impugnação de 
uma decisão da Administração que determinou o encerramento de uma 
clínica privada e impediu um médico de exercer a sua profissão cabia no 
âmbito do preceito.

Vejamos então se as questões subjacentes ao presente estudo se englo-
bam ou não no âmbito deste preceito.

As deliberações do CSM têm genericamente, como autores e contra-inte-
ressados, Magistrados Judiciais e Funcionários de Justiça 71.  Temos, assim, 
dois tipos de sujeitos processuais, com legitimidade para impugnar as delibe-
rações do CSM: trabalhadores que exercem funções públicas e titulares de 
órgão de soberania.

Contudo, e desde logo, a jurisprudência começou por considerar que 
o contencioso da função púbica não estava abrangido pelo campo de apli-
cação do n.º 1 do art. 6.º 72 (caso Francesco Lombardo vs. Itália e Massa 
vs. Itália, Acórdão de 26 de Novembro de 1992 — em que estava em causa 
o pagamento de uma pensão de invalidez), com fundamento nos poderes 
discricionários do Estado no exercício das suas funções enquanto empre-
gador público, apenas assim não sendo caso a actuação do Estado se 
pudesse comparar à actuação de um empregador privado.  Mais tarde o 
Tribunal, equiparando o funcionário público, para este efeito, a um trabalha-
dor privado, entendeu como aplicável o preceito (Acórdão Pellegrin vs. 
França, de 8 de Dezembro de 1999), adoptando um critério funcional, admi-
tindo excluir, no entanto, o exercício de funções que implicassem uma 
“relação de especial confiança e lealdade com o empregador”.  Porém, o 
Acórdão Vilho e Skelinen vs. Finlândia, de 19 de Abril de 2007, veio demons-
trar que tal critério criava uma desigualdade injustificável, antes devendo-se 
apreciar a concreta pretensão, apenas se excluindo caso essa pretensão se 
relacionasse com a especial natureza da relação estabelecida entre o ser-
vidor público e o Estado.

Em conclusão, o art. 6.º, n.º 1, da CEDH é aplicável, em regra, aos 
funcionários públicos e trabalhadores que exercem funções públicas e, no que 
interessa à presente análise, aos funcionários judiciais.

e obrigações de carácter civil, apenas afirmando, pela positiva, no caso concreto, se deter-
minada circunstância se enquadra ou não no conceito.  Face a esta forma de actuação — e 
para o que presente estudo releva — foram já qualificados pelo TEDH, como direitos e 
obrigações de carácter civil, os seguintes direitos,: ao trabalho [Caso Obermeier]; e a exercer 
uma profissão [caso Konig, Le Compte, Van Leuven e De Meyere e Albert].  No mesmo 
sentido, veja-se JOÃO DE DEUS PINHEIRO FARINHA, “O Tribunal …” (nota 2), p. 158.

71 Neste último caso, porque das deliberações do Conselho de Oficiais de Justiça cabe recurso 
hierárquico para o CSM, aproximando-se este recurso do recurso hierárquico impróprio do 
art. 176.º do CPA.

72 Para um maior desenvolvimento sobre a evolução da jurisprudência do TEDH quanto aos 
funcionários públicos, hoje, trabalhadores que exercem funções públicas, ver ANA FERNANDA 
NEVES, “O Direito da Função Pública”, in Tratado de Direito Administrativo Especial, vol. IV, 
pp. 375 a 377.
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Esta argumentação, no entanto, não permite, ainda, incluir no âmbito do 
preceito os Magistrado Judiciais por se tratarem de um órgãos de soberania.  
Sucede que, ainda que pareça contraditório, é precisamente por se tratar de 
um órgão de soberania que goza de garantias de imparcialidade e de irres-
ponsabilidade, que se deverão considerar aplicáveis as garantias dos funcio-
nários públicos nestas matérias.  Desde logo, porque há uma dupla vertente 
dos Magistrados Judiciais 73, cujo equilíbrio nem sempre é fácil de alcançar, 
no sentido de que, por um lado, são titulares de um órgão de soberania, e, 
por outro, o exercício das suas funções assenta numa carreira profissional 74.  
ANA FERNANDA NEVES 75 identifica, nos Magistrados Judiciais, “certas caracte-
rísticas de uma relação de emprego público, como funcionários do Estado”, 
denominando-os agentes públicos 76 com estatuto especial.  No entanto, reco-
nhece que o regime jurídico que é aplicável a estes agentes “fica sujeito a 
modelações várias, que decorrem (…) da sua condição de titulares de órgãos 
de soberania tribunais”.  77 Assim, se não se permitisse ou se diminuíssem as 
suas garantias de defesa nos processos (disciplinares e inspectivos) cuja 
margem de manobra do CSM, fruto daqueles princípios gerais de independên-
cia e de irresponsabilidade, tem que ser necessariamente curta, seria contra-
ditório.  Além do mais, poder-se-á ainda considerar, na perspectiva do cidadão 
titular do órgão de soberania, que este tipo de actuações (disciplinares e ins-
pectivas) podem estar a lesar o seu direito à profissão de juiz, por visarem, 
em última instância, afastá-lo daquela titularidade 78.

Em conclusão, em nossa opinião, o art. 6.º, n.º 1, da CEDH, é aplicá-
vel aos funcionários judiciais e Magistrados Judiciais, desde que, quanto a 
estes últimos, falemos dos direitos enquanto servidores públicos e não 
enquanto titulares de órgãos de soberania, e é, por isso, à luz deste artigo 
que nos propomos analisar a apreciação jurisdicional das deliberações do 
CSM pelo STJ.

73 Cf. FERREIRA GIRÃO, “O Perfil do Juiz na Tradição Ocidental”, in O Perfil do Juiz na Tradição 
Ocidental — Seminário Internacional, p. 309.

74 Esta natureza dupla é reconhecida por JOSÉ AUGUSTO SACADURA GARCIA MARQUES, “Poder e 
Justiça em Conflito”, in Sub Judice, Justiça e Sociedade, 2005, Jul.-Set., p. 40, e por FRAN-
CISCO LIBERAL FERNANDES, “Autonomia colectiva dos trabalhadores da Administração”, in 
Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, Stvdia Ivridica, 9, p. 255.

75 ANA FERNANDA NEVES, “O Direito …” (nota 72), p. 475.
76 ANA FERNANDA NEVES, “O Direito …” (nota 72), p. 483, definindo a locução como “todos 

aqueles que exercem funções públicas, quer o trabalhador subordinado, quer o titular de 
órgão administrativo que reúne também aquela qualidade, quer os que o fazem num quadro 
heterodeterminado que não é o de subordinação jurídica (como seja o caso dos magistrados 
judiciais) e, pelo menos, certos agentes políticos.”

77 As raízes destas características advêm do intitulado modelo de juiz “burocrático”.  Sobre os 
varios modelos de Juiz, veja-se ÁLVARO REIS FIGUEIRA, “Ser, dever ser e parecer”, in Sub 
Judice, Justiça e Sociedade, 2005, Jul.-Set., p. 11 e 13.

78 Negar-se-ia, assim, ao Magistrado Judicial o que PAULO RANGEL, Repensar o Poder … 
(nota 33), p. 214 apelida de independência interna, ou seja, uma “independência subjetiva 
que possa fazer valer em face dos restantes juízes (…), do poder judicial no seu conjunto e 
mesmo em face do dito Conselho”.
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3.   A apreciação jurisdicional das deliberações do CSM pelo STJ à 
luz do art. 6.º, n.º 1, da CEDH

3.1.  Quanto à formação do tribunal

O art. 6.º, n.º 1, da CEDH, exige como pressuposto de acesso à Justiça 
que o tribunal que dirime o litígio seja estabelecido por lei, i.e., que esteja 
previamente previsto para julgar “uma categoria geral e indeterminada de 
casos” 79, não se admitindo Tribunais ad hoc.  Entende, porém, CARLOS 
FRAGA 80 que a Secção do Contencioso do STJ constitui um tribunal especial, 
constituído ad hoc “de carácter corporativo, na lógica constitucionalmente 
excepcional dos tribunais militares”, e por isso violador deste preceito da 
Convenção.  Não podemos perfilhar este entendimento, pois o preceito não 
impede que seja atribuída competência de primeira instância a tribunais supe-
riores, ou de outra ordem de jurisdição, que é o que aqui verdadeiramente 
está em causa.  Poderá, até, como entendeu já o TEDH, não ser um Tribunal 
em sentido formal, inserido na jurisdição ordinária do sistema interno judicial.  
Necessário, é, apenas que ofereça, garantias de independência 81.

Ora, independentemente do que se possa vir a dizer quanto às garantias 
de independência do STJ, conforme se verá infra, o STJ, enquanto competente 
para apreciar a impugnação das deliberações do CSM, está previamente 
estabelecido na lei, antes da formação do conflito, para resolver todos os 
casos cujo objecto seja a impugnação de uma deliberação do CSM, não 
violando, por isso, nesta matéria, o art. 6.º, n.º 1, da CEDH.

3.2.  Quanto ao exame da causa (de facto e de direito)

Nos termos do art. 6.º, n.º 1, da CEDH, a decisão do Tribunal sobre a 
determinação do direito significa que as decisões devem incidir sobre a existên-
cia, conteúdo e modalidades do direito, apreciando-se quer as questões de facto, 
quer as questões de direito que surjam no âmbito da apreciação do litígio.

Ora, a não apreciação pelo STJ da matéria de facto subjacente à 
impugnação das deliberações do CSM 82, é atentatória do preceito, no sen-

79 Cf. IRINEU SOUSA BARRETO, Convenção Europeia … (nota 69), p. 201.
80 Cf. CARLOS FRAGA, Subsídio … (nota 12), pp. 541 a 543. 
81 Nessa medida, o Tribunal considerou como verdadeiro Tribunal para efeitos do art. 6.º, n.º 1, 

como lista MARC-ANDRÉ EISSEN, “Cour Européenne …”, (nota 67), p. 188, o Supremo Tribunal 
da Bélgica (Delcourt, Le Compte, Van Leuven e De Meyere, Piersack, Albert e Le Compte); 
o Tribunal Militar Superior da Holanda (Engel e outros); o Conselho de Apelação da Ordem 
dos Médicos da Bélgica, em matéria disciplinar (Le Compte, Van Leuven e De Meyere, Albert 
e Le Compte); uma comissão de visitantes de prisão no Reino Unido, também em matéria 
disciplinar (Campbell e Fell); e a Comissão Regional de transacções imobiliárias da Áustria 
(Ringeisen).

82 De que são exemplo os já referidos Acórdãos secção do contencioso do STJ de 27.05.2010, 
proferido no âmbito do processo n.º 453/08 e o de 05.06.2012, proferido no âmbito do pro-
cesso n.º 118/11.4YFLSB.
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tido do decidido pelo TEDH (La Compte, Van Leuven et De Meyer; Sporrong 
et Lönnroth; e Albert Le Compte) 83.  Não sendo o CSM um órgão judicial, 
o STJ aprecia a matéria em primeira instância devendo fazê-lo através de 
todos os meios de prova legalmente admissíveis requeridos pelas partes.  
Se assim não for, negar-se-á qualquer grau de jurisdição na decisão da 
causa aos Magistrados e oficiais de justiça que impugnem deliberações 
do CSM 84.

Porém, o STJ tem vindo a entender que a única coisa que lhe cabe 
averiguar é se, perante a factualidade dada como provada pelo CSM, houve 
violação grave de princípios de igualdade e de imparcialidade.  Há, assim, 
uma verdadeira negação do direito a um tribunal que julgue a matéria de 
facto, entendendo o STJ que a impugnação de uma deliberação do CSM 
se trata ainda de um recurso contencioso, meio por excelência de impug-
nação dos actos administrativos antes da Reforma da Justiça Administrativa 
de 2004.  E tal défice de garantia é inadmissível à luz do art. 6.º, n.º 1, da 
CEDH.

Por outro lado, e como também já referido, uma das consequências da 
jurisdição plena é admitir-se a mesma panóplia de pedidos admitida na juris-
dição administrativa e respectivos poderes do tribunal para decidir esses 
mesmos pedidos, referidos nos arts. 4.º, 5.º e 47.º do CPTA 85, pois, como 
sustenta VASCO PEREIRA DA SILVA 86, “«o recurso de anulação morreu», já que, 
sempre que estiver em causa o afastamento de um acto administrativo, o 
pedido “normal” do particular deve passar a ser o resultante da cumulação 
(aparente) do pedido de anulação com o restabelecimento da situação ante-
rior, assim como o efeito «normal» das sentenças dessa modalidade de acção 
administrativa especial deve passar a conjugar a anulação do acto com a 
condenação da Administração.” E aparente porque, como se pretende com 
os pedidos cumulados é a mesma utilidade económica 87.

Contudo, não tem sido este o entendimento do STJ, que ainda no recente 
Acórdão de 20.10.2011 88 considerou que cumulando a Autora “com o pedido 
de anulação da deliberação o pedido de condenação do CSM à prática de 
um acto (ser-lhe atribuída a classificação de Bom com Distinção): este segundo 
pedido é legalmente inadmissível, já que o recurso previsto no art. 168.º do 
EMJ tem por objecto a anulação ou a declaração de nulidade ou inexistência 

83 Com o mesmo entendimento CARLOS FRAGA, Subsídio … (nota 12), p. 567. 
84 Neste sentido CARLOS FRAGA, Subsídio …(nota 12), p. 581.
85 MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, O Novo Regime de Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 

2005, Coimbra, pp. 18 e 19, fala, a este respeito, do “princípio da livre cumulabilidade de 
pedidos, que se encontra consagrado no art. 4.º”, “ (…) desde que entre eles se estabeleça 
uma relação de conexão que justifique a cumulação”.

86 VASCO PEREIRA DA SILVA, “Todo o contencioso administrativo se tornou de plena jurisdição”, in 
Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 34, Julho/Agosto 2002, p. 31.

87 Cf. MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, “Cumulação de pedidos e cumulação aparente no contencioso 
administrativo”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 34, p. 39.

88 Proferido no âmbito do proc. n.º 30/11.7YFLSB, disponível em www.dgsi.pt.
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do acto administrativo impugnado (a deliberação do CSM), nos termos do art. 
50.º, n.º 1, do CPTA” 89.

Temos assim que, quer porque não é apreciada, de forma cabal, a maté-
ria de facto e de direito trazida ao tribunal por quem impugna a deliberação 
do CSM, quer porque não se apreciam os vários pedidos efectuados em 
cumulação com o pedido de anulação ou declaração de nulidade do acto, 
aos autores não é dado o acesso a um processo verdadeiramente justo e 
equitativo, ao abrigo do art. 6.º, n.º 1, da CEDH.

3.3.  Quanto ao princípio do contraditório e da igualdade de armas

Conforme resulta da letra do art. 6.º, n.º 1, do CEDH, o processo deverá 
ser equitativo, isto é, “cada uma das partes [deverá ter] possibilidades razo-
áveis de defender os seus interesses numa posição não inferior à da parte 
contrária” 90.  Implica assim que se respeite o princípio do contraditório que 
obriga a que cada uma das partes seja “chamada a deduzir as suas razões 
(de facto e de direito), a oferecer as suas provas, a controlar as provas do 
adversário e a discutir sobre o valor resultados de umas e outras 91.  Por 
outro lado, as partes devem ter um acesso igualitário às armas de defesa, 
colocadas “no processo em perfeita paridade de condições”, impedindo, “tanto 
quanto possível, que a igualdade jurídica seja frustrada em consequência de 
uma grave igualdade de facto”, reconhecendo-se que estes princípios são 
muitas vezes confundíveis porque manifestamente complementares 92.

Ora, como se viu, a possibilidade de aduzir as razões de facto está 
arredada deste Tribunal.  E, se a matéria de facto está previamente determi-
nada por uma das partes, a possibilidade de obter com idêntica possibilidade 
a justiça devida está irremediavelmente comprometida pelo que, também com 
este fundamento, está posto em causa o direito plasmado no art. 6.º, n.º 1, 
da CEDH.

3.4.  Quanto à presença no processo e publicidade do julgamento

O art. 6.º, n.º 1, da CEDH estatui um direito a um julgamento público, 
direito que foi absorvido pela CRP, no seu art. 206.º  A publicidade do julga-
mento pressupõe, como refere IRINEU SOUSA BARRETO 93, “a possibilidade de 

89 É sintomático que para fundamentar tal decisão, este Acórdão, cite o Acórdão de 11.10.2001, 
proferido, portanto, antes da Reforma da Justiça Administrativa de 2004.

90 Cf. IRINEU SOUSA BARRETO, Convenção Europeia … (nota 69), p. 165, com base na jurispru-
dência analisada. 

91 MANUEL DE ANDRADE, Noções Elementares de Processo Civil, Coimbra Editora, 1963, Coimbra, 
p. 352 e p. 354.

92 Neste sentido, FRANZ MATSCHER, “Le Principe do Contraditoire”, in Boletim de Documentação 
e Direito Comparado”, n.º 75/76, 1998, p. 131.

93 IRINEU SOUSA BARRETO, “Direito ao Exame da Causa Publicamente”, in Boletim de Documen-
tação e Direito Comparado, n.º 75/76, 1998, p. 153. 



244  Raquel Alves 

JULGAR - N.º 21 - 2013 Coimbra Editora ®

acesso ao processo, ao conhecimento dos actos de processo que não sejam 
secretos por lei ou pela natureza das coisas, o que implica nomeadamente a 
livre assistência à prática desses actos ou a ser informado pessoalmente ou 
através dos actos públicos dos mesmos.” Porém, tal direito não impõe que 
haja uma audiência pública em que as partes discutam a causa oralmente, 
mas apenas, como bem aponta aquele autor 94, quando “o carácter ou o 
comportamento das partes ou de uma delas é um elemento a ponderar na 
decisão, como por exemplo, nalguns casos relativos ao poder paternal”, impo-
sição que foi absorvida.  Por maioria de razão, tal não se exige, em geral, 
ao processo administrativo 95.

Assim, entendemos que, à semelhança do que sucede nos processos 
administrativos na jurisdição administrativa, o processo pode ser escrito, caso 
as partes não arrolem testemunhas e não manifestem a sua intenção de 
alegar oralmente 96.

3.5.  Quanto à independência e imparcialidade

A secção do contencioso do STJ que aprecia a impugnação das delibe-
rações do CSM é composta pelo mais antigo dos vice-presidentes, que tem 
voto de qualidade, e por um juiz de cada secção, anual e sucessivamente 
designado, tendo em conta a respectiva antiguidade 97.  O TC tem vindo a 
entender que a composição da secção do contencioso do STJ é imparcial, 
por considerar que “[a] designação feita pelo Presidente do Supremo Tribunal 
de Justiça obedece a um critério objectivo e estritamente vinculado” 98.

Por sua vez a jurisprudência do TEDH, a respeito da imparcialidade, tem 
vindo a defender que o Tribunal deverá ser independente do poder executivo 
e das partes (Acórdão Campbell e Fell vs. Reino Unido) e perante o poder 
legislativo, grupos de pressão, políticos, económicos e sociais (Acórdão Demi-
coli vs. Malta).  O referido Acórdão Campbell e Fell vs. Reino Unido, resumindo 
a jurisprudência já proferida, estabelece três critérios com base nos quais 

94 IRINEU SOUSA BARRETO, “Notas para …” (nota 66), pp. 96 e 97.
95 Em sentido contrário CARLOS FRAGA, Subsídio … (nota 12), p. 583.
96 Como refere GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS, “A Reforma dos procedimentos jurisdicionais dos 

Tribunais de Contas e a Convenção Europeia dos Direitos do Homem — A Experiência 
Portuguesa”, in Revista do Tribunal de Contas, n.º 50, Julho-Dezembro 2008, pp. 28 e 29, 
“[n]as demais situações [para além daquelas em que a comparência dos visados se revela 
fundamental a uma adequada avaliação da sua personalidade ou do seu carácter] (…) o 
processo é apenas escrito, tendo em conta a tecnicidade das questões debatidas e a própria 
despersonalização dos elementos jurídicos em causa.”

97 Cf. art. 168.º, n.º 2, do EMJ.  Na Lei n.º 85/77, de 13 de Dezembro, a competência para a 
apreciação das deliberações do CSM pertencia ao STJ, em formação plenária — cf. art. 175.º, 
n.º 1.

98 Conforme se refere no Acórdão n.º 234/99, disponível em www.tribunalconstitucional.pt. 
O citado aresto, além do mais, decidiu não existir “(…) qualquer espaço ao alvedrio do Pre-
sidente do Supremo Tribunal de Justiça.” Entendimento defendido nos Acórdãos 687/98, 64/99, 
373/99, 62/00, 421/2000, 254/01.
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deverá ser averiguado o cumprimento dos requisitos de imparcialidade e 
independência: (i) forma de nomeação dos seus membros e duração do 
mandato; (ii) garantias contra pressões exteriores; e (iii) aparência de impar-
cialidade.  A este requisito de “eliminação de certas aparências quando elas 
podem dar a impressão, ainda que errada, de uma falta de independência” é 
dada particular relevância, como também é exemplo do Acórdão Hauschildt 
vs. Dinamarca que igualmente secunda esta teoria das aparências (usando 
a expressão de IRINEU SOUSA BARRETO 99), ou seja, resumindo numa conhecida 
expressão popular À mulher de César não basta sê-lo, há que parecê-lo.  
É uma imparcialidade objectiva que se preconiza (vs. a imparcialidade sub-
jectiva que se presume até prova em contrário).

Face ao exposto, temos muitas reservas que a coincidência da Presi-
dência do STJ com a do CSM, ainda que este não componha a Secção do 
Contencioso, não contribua para o lançamento de um véu de suspeição sobre 
as decisões deste Tribunal.  De facto, se a união pessoal dos cargos é vista 
no sentido de “evitar (…) qualquer conflito de legitimidade ou de autoridade” 
e para reforçar a posição dos juízes do STJ dentro do Conselho (cf. GOMES 
CANOTILHO e VITAL MOREIRA 100) não restam muitas dúvidas da necessária 
interpenetração de um no outro e dos perigos que isso pode trazer quando 
está em causa a apreciação jurisdicional das actuações deste órgão.  Assim, 
embora não indo tão longe quanto CARLOS FRAGA que considera que a forma 
de nomeação dos Juízes da Secção tem o dedo do Presidente 101 — porque 
a forma de nomeação respeita a critérios que não deixam qualquer margem 
de escolha — entendemos que esta proximidade entre o Tribunal e o órgão 
parte do litígio é objectivamente parcial, justificando a atribuição da compe-
tência para dirimir este tipo de litígios a tribunal distinto, desde logo, não 
comprometido com nenhuma das partes e, por outro lado, na senda do que 
anteriormente defendemos quando analisámos a questão do âmbito da juris-
dição administrativa, mais especializado na resolução deste tipo de litígios 102.

A solução mais adequada seria que a competência para decidir da 
impugnação das deliberações do Conselho fosse, desde logo, dos tribunais 
administrativos, eliminando, a ligação entre o CSM e a secção do contencioso 
do STJ 103.  Cabe-nos, no entanto, problematizar se tal competência deveria 
ser, simplesmente, atribuída ao STA, ou se poderia equacionar-se a atribuição 
da competência em primeira instância para apreciar a impugnação das deli-

99 IRINEU SOUSA BARRETO, “Notas para um processo …” (nota 66), p. 115 e 116.
100 GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição … (nota 16), pp. 596 e 597.
101 CARLOS FRAGA, Subsídio … (nota 12), p. 548.
102 Neste sentido, veja-se ainda JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES, A Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem e a reforma do contencioso administrativo português de 2002, Rela-
tório apresentado no seminário de Direito Internacional Público, leccionado na Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, sob a orientação da Professora Doutora Ana Maria Guerra 
Martins, p. 46.

103 No mesmo sentido, CARLOS FRAGA, cf. citado na nota 123.
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berações do CSM aos Tribunais de Círculo 104.  Questionamos, assim, se a 
atribuição da competência quer ao STJ, quer ao STA, não será, como refere 
VASCO PEREIRA DA SILVA 105, um resquício do recurso contencioso de anulação, 
que levou à “deferência protocolar” de “atribuição de competência ao Supremo 
Tribunal Administrativo para decidir, em primeira instância, dos recursos de 
certos actos dos órgãos superiores do Estado”.  De facto, como apontam 
DIOGO FREITAS DO AMARAL e MÁRIO AROSO DE ALMEIDA 106, “o julgamento em 
primeira instância deve pertencer, em todos os casos, a tribunais de plena 
jurisdição, aptos a apreciar e decidir em plenitude o quadro das relações 
jurídico-administrativas que tradicionalmente dificultam a cumulação de pedidos 
no contencioso administrativo e a cabal apreciação da prova.” Por essa razão, 
como explicam aqueles autores, a reforma do contencioso administrativo “optou 
por transferir para os tribunais administrativos de círculo a generalidade das 
competências de julgamento em primeira instância que pertenciam aos 
Supremo e ao Tribunal Central.”

No entanto, não podemos ignorar que a maioria das deliberações do 
CSM são impugnadas por Magistrados Judiciais cujos direitos ou interesses 
legalmente protegidos são afectados, direitos esses, na sua quase totalidade, 
relacionados com processos disciplinares ou outras questões directamente 
relacionadas com a sua carreira, o que leva a que obrigatoriamente se tenha 
que ponderar se não poderá dar-se o caso de haver questões de Magistrados 
com mais tempo de carreira, e mesmo Desembargadores ou Conselheiros, 
decididas por outro Magistrado cuja carreira e antiguidade é inferior, criando-se 
um manifesto constrangimento.  Por outro lado, e como já se viu, há outras 
deliberações do CSM impugnadas por funcionários judiciais, não havendo, 
por isso, razões para que as mesmas não sejam impugnadas para os tribunais 
de primeira instância.

Esta diversidade de circunstâncias justificará a introdução de um sistema 
semelhante ao processo penal, em que a competência do Tribunal, quando 
se trate de processo respeitante a magistrado, é tratada de forma excepcional 
à competência comum dos tribunais de primeira instância.  Assim, quando o 
arguido é juiz do Tribunal da Relação ou do STJ, é este último tribunal o 
competente para apreciação do litígio 107.  Caso o arguido seja juiz de direito, 
é competente para conhecer do litígio o Tribunal da Relação 108.  Ora, apli-
cando a mesma lógica à impugnação das deliberações do CSM, caso o autor 
fosse juiz de direito, seria competente para conhecer a questão o TCA da 

104 Hipótese admitida por J.E. GONÇALVES LOPES, “O Poder …” (nota 44), p. 85, ainda que em 
momento anterior à Reforma Administrativa.

105 VASCO PEREIRA DA SILVA, “«O nome e a coisa» — A acção chamada recurso de anulação e 
a reforma do contencioso administrativo”, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 22, Julho/
/Agosto 2000, p. 43.

106 DIOGO FREITAS DO AMARAL e MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, Grandes Linhas … (nota 40), p. 46.
107 Cf. o art. 11.º, n.º, 4, alínea a), do Código de Processo Penal (CPP).
108 Cf. o art. 12.º, n.º 3, alínea a), do CPP.
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área da sua residência.  Por outro lado, tratando-se de juiz desembargador 
ou conselheiro, a competência seria, então, atribuída ao STA.  Esta solução 
parece-nos a mais adequada ao espírito do sistema.

Contra esta tese, poder-se-á argumentar que não importa apenas ter em 
conta a qualidade do Autor, mas também, neste caso, do Réu, que é o órgão 
máximo de gestão de toda a Magistratura Judicial.  Este argumento, porém, tendo 
em conta a natureza defendida de órgão administrativo independente, não é 
suficiente para não considerar adequado que o TCA julgue impugnações do CSM.

De direito comparado, vemos que a vizinha Espanha usou o mesmo 
critério de competência, atribuindo ao mais alto Tribunal a apreciação das 
impugnações das deliberações do CGPJ muito embora se reconheça à Ter-
ceira Secção do Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal plena juris-
dição 109.

Por sua vez, em França é o Conselho de Estado conhece, em sede de 
recurso, das deliberações do CSM, considerando a natureza administrativa 
das decisões do Conselho, quer em matéria disciplinar quer em matérias 
relacionadas com as carreiras dos Magistrados Judiciais, com plena jurisdição, 
conhecendo de facto e de direito 110.

Por outro lado, poder-se-ia contra argumentar que, face à teoria das 
aparências, não podia ser o STA a apreciar as deliberações do CSTAF, pelas 
mesmas razões já aduzidas quanto ao STJ e o CSM.  Julgamos, no entanto, 
que o STA tem mecanismos que, reforçando as garantias de um julgamento 
justo e imparcial, afastam aquela suspeita: a especialização na matéria e o 
duplo grau de jurisdição.  Na verdade, muito embora este duplo grau não seja 
exigido pelo art. 6.º da CEDH, — mas cuja constitucionalidade também se 
contesta como adiante se verá —, face a uma eventual proximidade dos 
membros do Tribunal ao CSTAF, que é parte no processo, o duplo grau de 
jurisdição suaviza o comprometimento.  Porém, o que verdadeiramente nos 
convence de que esta parcialidade objectiva poderá ser prejudicial à realiza-
ção de um processo equitativo é a falta de especialização do STJ, especia-
lização que, no exercício do múnus decisório, como refere LUÍS FILIPE COLAÇO 
ANTUNES 111, “é inevitável (…).  Não é hoje possível ao juiz conhecer de todas 
as “doenças” jurídicas, como se de um clínico geral se tratasse” 112.

109 Cf. CARLOS FRAGA, Subsídio … (nota 12), pp. 248 e 249.
110 Cf. CARLOS FRAGA, Subsídio … (nota 12), pp. 269 e 270. 
111 LUÍS FILIPE COLAÇO ANTUNES, “A reforma do contencioso administrativo: o último ano em 

Marienbad”, in Reforma do Contencioso Administrativo — O Debate Universitário (trabalhos 
preparatórios), vol. I, p. 316.

112 Em sentido contrário, defende PAULO RANGEL, Repensar o Poder … (nota 33), p. 227, que, 
a par da atribuição da competência ao STA para apreciação das impugnações das delibera-
ções do CSM, deveria ser atribuída ao STJ a jurisdição para a apreciação das deliberações 
do CSTAF, argumentando, para tanto que “um cruzamento de controlos teria, desde logo e 
à partida, a incomensurável vantagem de remover o labéu de qualquer parcialidade ou cor-
porativismo.  E, por outro lado, atenta a sua reciprocidade, estaria em condições de ser mais 
facilmente aceita pelas estruturas representativas dos magistrados.”
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Ora, não restam dúvidas que a competência atribuída ao STJ para julgar 
as questões emergentes da impugnação das deliberações do CSM é admi-
nistrativa, seguindo-se uma lógica de processo que o julgador deste Supremo 
Tribunal não está treinado para decidir.  Assim, por muito experientes e com-
petentes que sejam os juízes que compõem a secção do contencioso, a 
maioria deles são Juízes que fizeram toda a sua vida (com toda a probabili-
dade) na magistratura judicial.  Por outro lado, também não permanecem 
tempo suficiente na própria Secção (apenas um ano) para ganhar experiência 
que lhes permita alcançarem a especialização.  Prova do que se acaba de 
dizer são os vários entendimentos já expostos quanto à jurisdição, desde logo, 
mas, por outro lado, a outras questões, como a questão do prazo de impug-
nação 113, da forma de entrega do recurso 114 e da representação através de 
jurista pelo Vice-Presidente 115, por exemplo.

Não perfilhamos nesta matéria o actual entendimento de JORGE MIRANDA 
de que a competência deveria ser atribuída ao TC (à semelhança do que 
sucede em questões em matéria eleitoral) 116 — abandonando a opinião de 
que ao STA caberia essa competência 117 — precisamente por causa do grau 
de especialização do STA face ao TC para apreciar de questões materialmente 
administrativas.  Além do mais, a atribuição de competência para apreciação 
de matéria eleitoral ao TC é feita pela própria Constituição (art. 223.º, n.º 2, 
alínea h)), tendo, assim, a norma de atribuição de competência o mesmo valor 
do que aquela que estabelece a reserva material da jurisdição administra-
tiva 118.

3.6.  Quanto à celeridade processual — das providências cautelares

Para além da celeridade do processo em que se discute a situação de 
fundo, como salientam FERNANDA MAÇÃS 119 e CARLA AMADO GOMES 120, no 

113 Em que se continua a defender que o prazo não se suspende nas férias judiciais, por se 
considerar aplicável o art. 279.º do Código Civil, com fundamento em Acórdãos do STA que, 
à data, era aplicável por ser esse o regime resultante do art. 28.º, n.º 2, da LPTA, de que é 
exemplo o Acórdão de 21.02.2006, proferido no âmbito do processo n.º 4383/05.

114 Entende-se que o recurso deve ser entregue no CSM e não no STJ, à semelhança do que 
sucedia na vigência da LPTA. 

115 De que é exemplo o Acórdão de 05.07.2012, proferido no âmbito do processo 
n.º 126/11.5YFLSB.

116 JORGE MIRANDA, “Os Parâmetros …” (nota 4), pp. 374 e 375.  Este entendimento é ainda 
reafirmado em JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição da República Portuguesa Anotada, 
Tomo III, Coimbra Editora, 2007, Coimbra, em anotação ao art. 217.º, pp. 191 e 192. 

117 JORGE MIRANDA, “Tribunais…” (nota 26), pp. 19 a 21.
118 VIEIRA DE ANDRADE, “Âmbito …” (nota 39), pp. 116 e 117.
119 FERNANDA MAÇÃS, A Suspensão Judicial da Eficácia dos Actos Administrativos e a Garantia 

Constitucional da Tutela Judicial Efectiva, Boletim da Faculdade de Direito, STUDIA IVRIDICA, 
22, 1996, p. 274.

120 CARLA AMADO GOMES, “À espera de Ulisses, Breve Análise da Secção I do Capítulo VI do 
Anteprojecto de Código dos Tribunais Administrativos/II — As medidas cautelares”, Revista 
do Ministério Público, n.º 84, 2000, p. 303.
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âmbito da celeridade processual exigida pelo preceito constitucional que prevê 
a tutela jurisdicional efectiva englobam-se as medidas cautelares para preve-
nir a efectividade da sentença do processo principal 121.  De facto, como ensina 
VASCO PEREIRA DA SILVA 122, “o Direito Cautelar Europeu (fruto da jurisprudên-
cia do Tribunal de Justiça e das Directivas em Contencioso Pré-Contratual) 
impõe a existência de meios urgentes e provisórios necessários e adequados 
para acautelar os direitos dos particulares em face de toda e qualquer actu-
ação administrativa.”

Porém, porque o EMJ só prevê a suspensão de eficácia 123, tem sido 
entendimento do STJ que apenas esta medida cautelar é admissível 124.  E que 
mesmo essa não suspende a suspensão de exercício das funções 125, mas 
apenas o efeito da perda de vencimento que decorre da aplicação desta 
pena 126.  Entendimento que, desde logo, se afigura incompreensível face à 
unanimidade da doutrina no sentido de que, como defende MÁRIO AROSO DE 
ALMEIDA 127, “[a] tutela cautelar (…) centrada, até aos nossos dias, no instituto 
da suspensão de eficácia dos actos administrativos (…) padece de evidentes 
insuficiências.” VIEIRA DE ANDRADE 128 diz mesmo que a situação anterior, em 
que o único meio cautelar era a suspensão de eficácia, era uma situação 
catastrófica.

Ora, se, de acordo com a citada doutrina 129, a tutela cautelar é impres-
cindível para garantir a efectividade da sentença, as suas exigências permitem 
que se adopte qualquer medida, sem estabelecer limites ou proibições.  ISA-
BEL FONSECA 130 refere-se a esta tutela como uma cláusula geral ou aberta de 
cautela 131.  Apenas serão admissíveis, assim, aqueles limites impostos pelo 
próprio caso concreto e, por isso, a contrario, não serão admitido limites 
abstractamente impostos pelo legislador, como o que decorre daquele 

121 ISABEL FONSECA, “A urgência na reforma do processo administrativo”, in Reforma do Conten-
cioso Administrativo — O Debate Universitário (trabalhos preparatórios), vol. I, p. 340, define 
tutela cautelar, como “uma tutela que serve, em primeiro lugar, para garantir a efectividade 
a uma forma de tutela jurisdicional principal.  A tutela cautelar ampara um outro processo e 
supre um seu demérito: o da impossibilidade de realizar justiça de forma instantânea.”

122 VASCO PEREIRA DA SILVA, O Contencioso … (nota 42), p. 147.
123 Cf. art. 170.º do EMJ.
124 Cf. Acórdão de 16.12.2010, proferido no âmbito do processo n.º 9/10.6YFLSB.S1. 
125 Prevista no art. 170.º, n.º 5, do EMJ.
126 Veja-se, a título de exemplo, o Acórdão de 18.01.2005, proferido no âmbito do processo 

n.º 4735/04.  No mesmo sentido o Acórdão de 09.11.2005, proferido no âmbito do processo 
n.º 3373/05, de 26.04.2007, proferido no âmbito do processo n.º 1250/07.

127 MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, O Novo Regime … (nota 85), p. 292.
128 VIEIRA DE ANDRADE, “Âmbito …” (nota 39), p. 341.
129 Veja-se, ainda, CARMEN MARTINS CHICHILLA, “Las medidas cautelares en el processo conten-

cioso-administrativo en derecho español”, in Reforma do Contencioso Administrativo — O 
Debate Universitário (trabalhos preparatórios), vol. I, pp. 558 e 559.

130 ISABEL FONSECA, “A urgência …” (nota 121).
131 No mesmo sentido veja-se ainda FERNANDA MAÇÃS, A Suspensão … (nota 119), p. 274, 

entendimento que veio a ser abraçado pelo legislador ordinário na reforma do processo 
administrativo — cf. art. 112.º do CPTA — e adoptado de forma unânime pela doutrina.
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art. 170.º, n.º 5, do EMJ 132.  Além do mais, o art. 170.º, n.º 5, do EMJ, que 
genérica e abstractamente proíbe a suspensão de eficácia da suspensão de 
exercício de funções não pode deixar de ser violador desta tutela efectiva, 
dado que esta suspensão pode ser causadora de prejuízos irreparáveis.  Este 
tem vindo a ser o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Administrati-
vos, considerando o impacto que a suspensão pode causar nos colegas de 
profissão, e no não exercício em si mesmo, da profissão.  Não basta, assim, 
acautelar a questão da remuneração para que nenhum prejuízo irreparável 
ou de difícil reparação ocorra com a suspensão do acto 133, nomeadamente 
o direito ao bom nome profissional e à carreira.

Tendo em conta que, como aponta FERNANDA MAÇÃS 134, “a dimensão 
temporal (…) é uma componente essencial da tutela judicial efectiva expressa-
mente consagrada no art. 6.º, n.º 1, da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem de 1950”, entendemos que aquele preceito normativo entendido como 
tem vindo a ser pelo STJ viola este preceito (assim como é inconstitucional por 
violação do art. 20.º que absorveu este princípio daquela Convenção).  O mesmo 
se diga quanto à interpretação de que o art. 170.º do EMJ não permite a apli-
cação do regime das providências cautelares previsto no CPTA.

Não pode, assim, o STJ secundar o entendimento de que o CSM é, de 
alguma forma, imune a determinadas formas de processo do Contencioso 
Administrativo, pois, como ensina VASCO PEREIRA DA SILVA 135, nem a Coroa 
Britânica, fruto da influência da CEDH, conseguiu proteger as suas “históricas 
“imunidades” (que “resistiram”, ainda que em termos muito limitados, às 
mudanças e transformações jurídico-públicas internas, mas não “sobreviveram” 
à integração jurídica europeia)”.

Para além da admissibilidade de todo o tipo de providências cautelares, 
desde que adequadas ao caso concreto, é necessário garantir que a tutela 
cautelar possa ser requerida em qualquer momento, antes de proferida a 
decisão da acção principal, desde que verificados os respectivos requisitos, 
entendimento que não tem vindo a ser aceite pelo STJ que considera que 
apenas no prazo de 30 dias para recorrer da deliberação é possível requerer 
a suspensão da sua eficácia, ainda que o prejuízo apenas se verifique em 
momento posterior ao fim daquele prazo 136.  Assim, a doutrina, de que FER-
NANDA MAÇÃS 137 é exemplo, defende que “(…) deve ser garantido aos inte-

132 No mesmo sentido, FERNANDA MAÇÃS, A Suspensão … (nota 119), p. 293, que refere que 
“A suspensão surge de tal modo imbricada com o direito ao recurso que uma restrição ou 
dispensa da suspensão há-de ser vista, necessariamente, como uma diminuição do âmbito 
de protecção desse direito.

133 Cf.  Acórdão do TCA Norte, de 25.11.2011, profer ido no âmbito do processo 
n.º 00647/11.0BEPRT-A., disponível em www.dgsi.pt.

134 FERNANDA MAÇÃS, A Suspensão … (nota 119), pp. 275 e 276.
135 VASCO PEREIRA DA SILVA, O Contencioso … (nota 42), p. 147.
136 Cf. Acórdão de 15.05.2007, proferido no âmbito do processo n.º 1146/07.
137 FERNANDA MAÇÃS, “As medidas cautelares”, in Reforma do Contencioso Administrativo — o 

Debate Universitário (trabalhos preparatórios), vol. I, Coimbra Editora, 2003, Coimbra, p. 455.
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ressados a possibilidade de solicitarem medidas cautelares em qualquer 
estádio do processo, sempre que o objecto litigioso corra o risco de perder a 
sua utilidade, durante a pendência do recurso ou acção.”

Em suma, para além da suspensão de eficácia do acto, deverão ser 
admitidas todas as providências cautelares, antecipatórias ou conservatórias, 
por aplicação do art. 112.º do CPTA, sob pena de manifesta violação de uma 
das vertentes do art. 6.º, n.º 1, da CEDH.

3.7.  Quanto ao duplo grau de jurisdição

Dos Acórdãos da Secção do Contencioso do STJ não há lugar a recurso 
ordinário (resta apenas a possibilidade de requerimentos de nulidade, escla-
recimentos e eventuais apreciações de questões inconstitucionais junto do TC).

A doutrina portuguesa, a jurisprudência do TC 138 e a Jurisprudência do 
TEDH 139 tem entendido que não há direito a um duplo grau de jurisdição, a 
não ser em matéria penal (em sentido contrário, no entanto, veja-SE CARLA 
AMADO GOMES 140 que entende que o duplo grau de jurisdição permite a cor-
recção do erro, a aceitabilidade da decisão das partes e o reforço do Estado 
de Direito), ainda que, como refere IRINEU SOUSA BARRETO 141, “poder-se-ia 
defender que este princípio faz parte da ordem jurídica internacional, pelo que 
o mesmo se imporia mesmo na falta de texto; como quer que seja, este 
princípio e aquele direito foram consagrados no Protocolo n.º 7 à Convenção.”

Especificamente quanto à impugnação das deliberações do CSM enten-
deu o TC 142 que “[a] opção legislativa de um único recurso das deliberações 
do CSM não constitui uma solução óptima, mas também não constitui um 
limite irrazoável ou desproporcionado ao direito da igualdade, nem na pers-
pectiva da igualdade, se reveste de arbitrariedade, dando lugar a situações 
diferenciadas sem fundamento material bastante.” E mesmo perante a invo-
cação da violação do princípio da igualdade face à possibilidade de recurso 
para o pleno dos Acórdãos da Secção do STA quanto a impugnação das 
deliberações do CSTAF, entendeu o TC que tal violação não se verifica por-
que “a composição da Secção do Contencioso é diferente, visto ser consti tuída 
por cinco magistrados e não apenas por três como sucede com as Subsecções 
da Secção de Contencioso Administrativo.”

Porém, alguns autores (VIEIRA DE ANDRADE 143, por ex.) falam na diferen-
ciação de regime quando estejam em causa decisões que afectem directa-

138 Em resumo daquilo que era o entendimento do TC até 1993, e que não sofreu alterações, 
veja-se CARLOS LOPES DO REGO, “Acesso ao Direito e aos Tribunais”, in Estudos sobre a 
Jurisprudência do Tribunal Constitucional, Aequitas, Editorial Notícias, 1993, Lisboa, p. 80.

139 De que é exemplo o Acórdão Delcourt vs. Bélgica.
140 CARLA AMADO GOMES, “À espera de Ulisses …” (nota 120), pp. 332 e 333. 
141 IRINEU SOUSA BARRETO, “Notas para …” (nota 66), pp. 97 e 98.
142 Acórdão n.º 373/99, disponível em www.tribunalconstitucional.pt.
143 VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça … (nota 52), p. 171.
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mente direitos, liberdades e garantias.  Por outro lado, mesmo o TC abraçou 
esta interpretação em determinadas circunstâncias 144.  Ora, a maioria das 
deliberações impugnadas do CSM dizem respeito a apreciações disciplinares.  
Tendo em conta que a CRP (no seu art. 32.º, n.º 10) estende as garantias 
do processo penal a todos os processos sancionatórios, é, no mínimo, discu-
tível que a não existência de duplo grau de jurisdição seja constitucional — 
ainda que não violadora do art. 6.º, n.º 1, da CEDH.

IV — CONCLUSÕES

Sendo o direito à tutela jurisdicional efectiva um princípio estruturante do 
Estado de Direito Democrático, a sua negação (parcial, é certo) aos juízes 
(que para exercício do seu múnus necessitam de dobradas garantias proces-
suais) poderá constituir um défice de democracia e de europeização 145 que 
urge colmatar, criado pelo preconceito que o próprio STJ demonstra ter dos 
tribunais e justiça administrativa.  Assim, a actuação do STJ demonstra, ine-
quivocamente, que é suportada por uma cartilha já ultrapassada que acredita, 
usando a expressão de MANUEL SANTOS SERRA 146, que os Tribunais adminis-
trativos ainda são órgãos parasitários de um conjunto de excepções ao direito 
e processos civis, e, por isso, age como tal quando julga questões que natu-
ralmente pertenceriam aos Tribunais administrativos, não fora a sua desjuri-
cidização.  Só assim se explica o paradoxo da auto-limitação dos poderes de 
jurisdição de um Tribunal inserido na jurisdição comum, desde sempre enten-
dida como plena, sofrendo, ainda, do que VASCO PEREIRA DA SILVA apelida de 
traumas de infância difícil de que padecia a Jurisdição Administrativa, e que 
entretanto superou 147.

E, ainda que desnecessário, quer porque uma interpretação constitucio-
nal dos preceitos existentes seria suficiente 148, quer porque, ainda que assim 
não fosse, a interpretação do art. 6.º, n.º 1, também o imporia 149, defendemos 
uma alteração do EMJ no sentido de adaptar as normas contenciosas aos 
princípios constitucionais e europeus estruturantes da justiça administrativa.

144 Como o menciona CARLOS LOPES DO REGO, “Acesso …” (nota 138), p. 82.
145 Nas palavras de VASCO PEREIRA DA SILVA, O Contencioso … (nota 42), p. 148, a propósito da 

caracterização da jurisdição administrativa, antes da entrada em vigor da reforma.
146 MANUEL SANTOS SERRA, “Intervenção do Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e 

Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais”, in A nova Justiça 
Administrativa — Trabalhos e Conclusões do 1.º ano de vigência da reforma do contencioso 
administrativo, Coimbra Editora, 2006, Coimbra, p. 25.

147 VASCO PEREIRA DA SILVA, O Contencioso … (nota 42), pp. 211 a 214.
148 Neste sentido VASCO PEREIRA DA SILVA, O Contencioso … (nota 42), pp. 211 a 214.
149 De facto, como refere IRINEU SOUSA BARRETO, “A jurisprudência no novo Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem”, in Sub Judice, 2004, Abril/Setembro, p. 30, “Se os magistrados conhe-
cessem a Convenção e sobretudo se eles fossem obrigados a aplicar a Convenção mesmo 
contra a legislação interna, um grande número de violações dos direitos humanos seria 
reparado ao nível interno.”
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Em suma, ao contrário do que sucedeu na jurisdição administrativa, em 
que uma verdadeira revolução coperniciana fez o contencioso gravitar em 
torno da tutela judicial plena e efectiva dos particulares 150, neste caso ainda 
é o sol que gira à volta da terra, impondo-se uma concretização urgente do 
direito administrativo europeu sobre a matéria.

E, por essa razão, em oposição ao sustentado por DIOGO FREITAS DO 
AMARAL e MÁRIO AROSO DE ALMEIDA 151, que defendem que, com a reforma do 
contencioso administrativo, “[e]stá assim fechado o círculo de reformas e 
transformações operadas, a partir da Constituição de 1976, no Direito Admi-
nistrativo português, tanto no domínio substantivo como no campo processual” 
há ainda pequenas revoluções a fazer para que se cumpra em toda a sua 
plenitude o Estado de Direito.  Na verdade, o tempo das imunidades admi-
nistrativas, de que falava GARCIA DE ENTERRIA, já terminou, sendo o poder 
administrativo “un poder universal y universalmente justiciable” e não apesar 
de ser um poder soberano, mas, precisamente, porque é um poder sobe-
rano 152.

150 VASCO PEREIRA DA SILVA, “Vem aí a reforma …” (nota 58), p. 77.
151 FREITAS DO AMARAL e AROSO DE ALMEIDA, Grandes Linhas … (nota 40), p. 6.
152 Cf. GARCIA DE ENTERRIA, La Lucha contra las inmunidades del poder en el derecho adminis-

trativo (poderes discricionales, poderes de gobierno, poderes normativos), Editorial Civitas, 
S.A., 1979, Madrid, p. 97.


