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I. A legitimidade democrática e o controlo do poder judicial 

A legitimidade e o controlo do poder judicial, em Estado de Direito 

Democrático, suscitam questões que se colocam com especial acuidade e atualidade 

em sistemas constitucionais que, como o nosso, não consagram a designação por via 

política, direta ou indireta, dos titulares do órgão de soberania Tribunal – os juízes1. 

Trata-se de questões que são comuns aos vários regimes democráticos, muito 

embora, no contexto destes, tenham obtido respostas diversificadas, em especial 

quando comparadas as experiências constitucionais anglo-saxónicas com as 

europeias continentais.   

Na apreciação comparativa do modelo anglo-saxónico com o modelo europeu 

continental podemo-nos socorrer, com utilidade, da distinção entre a legitimidade 

de título – ou legitimidade derivada do modo de designação – e legitimidade de 

exercício – ou legitimidade derivada do modo de exercício2. 

Assim, na experiência constitucional anglo-saxónica, a legitimidade 

democrática dos titulares dos órgãos jurisdicionais assenta predominantemente no 

título, seja na eleição por sufrágio popular ou na nomeação por órgãos do poder 

político. 

 A primeira modalidade de seleção dos titulares do poder judicial vigora, a 

nível estadual, nos Estados Unidos da América: em nove estados, a seleção dos 

juízes faz-se por eleição com apoio formal dos partidos políticos à candidatura ao 

                                                        
1 Nas palavras de MEDEIROS, Rui e FERNANDES, Maria João, in Constituição Portuguesa Anotada, 
Org. de MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui, Tomo III, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pág. 14, 
“pertencendo a soberania e o poder político ao povo, sublinha-se por vezes a inexistência de relação 
orgânica direta entre o titular da soberania e os titulares do poder jurisdicional. Com efeito, ao 
contrário do que sucede com os titulares dos demais órgãos de soberania – mandatados, direta ou 
indiretamente, através do sufrágio popular -, os magistrados não são eleitos nem tão pouco nomeados 
por um órgão que funde a sua legitimidade exclusivamente no sufrágio, antes por órgão, o Conselho 
Superior da Magistratura, em cuja composição figuram juízes não eleitos nem designados por órgãos de 
eleição popular”. 
2 Adotando a terminologia de MIRANDA, Jorge, in Manual de Direito Constitucional, Volume II, Tomo 
III, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, pág. 348, também seguida, neste mesmo contexto, por AFONSO, 
Orlando V. Martins, in Poder Judicial – Independência in Dependência, Almedina, 2004, págs. 53 a 62 
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cargo de juiz (partisan); em doze estados a eleição é não partidária (non partisan), 

caso em que não são permitidos apoios de partidos políticos3. 

A nomeação dos juízes por órgãos do poder político é adotada no Reino 

Unido4: a partir do Constitutional Reform Act, entrado em vigor a 6 de abril de 2005, 

os juízes profissionais são nomeados por uma comissão ad hoc, a Judicial 

Appointments Commission, composta por 16 membros – de entre os quais apenas 5 

são juízes profissionais –, nomeada pela Rainha sob proposta do Lord Chancellor; os 

candidatos são advogados com reconhecida experiência e competência técnica – na 

maioria barristers, ou seja advogados com habilitação para patrocínio de causas 

junto dos tribunais superiores, europeus ou internacionais5.  

 Um sistema de nomeação dos juízes por órgãos do poder político vigora, 

igualmente, nos Estados Unidos da América, em especial a nível federal – embora 

também em alguns estados. Todos os juízes federais são nomeados pelo Presidente, 

estando tal nomeação sujeita a avaliação pela Comissão de Justiça do Senado e 

posterior votação por este órgão, por maioria simples6. Para o efeito, a nomeação é 

precedida de consulta de outros atores políticos e institucionais: os partidos 

                                                        
3 Cfr., a propósito: DUVERGER, Maurice, “Os Grandes Sistemas Políticos”, trad. de Fernando Ruivo e 
de Fernando Augusto Ferreira Pinto, Coimbra, Almedina, 1985, págs. 162 e 163; AFONSO (nota 2), 
págs. 53 e 54; RANGEL, Paulo Castro, “A Dimensão Política do Poder Judicial” in Repensar o Poder 
Judicial – Fundamentos e Fragmentos, Porto, Publicações Universidade Católica, 2001, págs. 49 a 51; 
VICENTE, Dário Moura, Direito Comparado, Volume I, 2.ª Edição, Revista e Atualizada, Coimbra, 
Almedina, 2012, págs. 310 e 311; MOSCHELLA, Giovanni, “Magistratura e legittimazione democratica”, 
Milão, Giuffrè Editore, 2009, págs. 23 e 24. 
4 Cfr. MOSCHELLA (nota 3), págs. 18 a 23; VICENTE (nota 3), págs. 240 a 254.    
5 Até ao final de 2005, a nomeação dos juízes profissionais incumbia formalmente à Coroa, sendo de 
facto levada a cabo pelo Lord Chancellor – que preside à Corte suprema e ao Privy Council – integra a 
Câmara dos Lordes e o Governo – com a responsabilidade pela área da Justiça e do pessoal judiciário. 
Previamente à nomeação, procedia-se a um procedimento informal de consulta, com a participação – 
pelo menos sob a forma de parecer ou indicação – da advocacia e da magistratura. O Constitutional 
Reform Act visou harmonizar a nomeação dos juízos profissionais com as exigências de 
independência do judiciário, decorrentes da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (C.E.D.H.), 
reduzindo a intervenção do Lord Chancellor, conforme explicam SLAPPER, Gary e KELLY, David, in 
O Sistema Jurídico Inglês, tradução de Marcílio Moreira de Castro, Rio de Janeiro, Editora Forense, 
2011, págs. 201 a 213.   
6 Cfr. RANGEL (nota 3), págs. 46 a 49; MOSCHELLA (nota 3), págs. 24 a 27. No que se refere ao 
Supremo Tribunal Federal, também DUVERGER (nota 3), págs. 312 e 313. 
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políticos, os grupos de interesses, as associações profissionais, as instituições locais e 

a própria opinião pública7. 

 Em coerência com a legitimação política de título, são também 

essencialmente políticos os mecanismos de responsabilização dos juízes anglo-

saxónicos. 

 Deste modo, no Reino Unido, os juízes profissionais, uma vez nomeados, 

gozam da garantia da inamovibilidade, mantendo-se em funções during good 

behaviour, ou seja, até que sejam destituídos através de mecanismos de 

responsabilização política: o impeachment e o address8. 

Nos Estados Unidos da América, os juízes federais gozam da garantia de 

inamovibilidade, mantendo-se em funções – à semelhança dos juízes profissionais 

britânicos – during good behavior. A destituição dos juízes opera, igualmente 

mediante procedimentos característicos da responsabilidade política – o 

impeachment9, o recall10 e o address11 –, podendo ter como fundamento “treason, 

bribery or other crimes and misdemeanours”12, um comportamento antissocial, 

mesmo que não penalmente relevante, ou mesmo qualquer outro motivo tido por 

relevante e oportuno13.  

 Por oposição, na tradição constitucional dos países da Europa continental é 

largamente consensual o entendimento de que a escolha dos juízes através de 

sufrágio popular ou de nomeação por órgão do poder político – em especial do 

poder executivo – acarreta riscos que, no quadro de um Estado de Direito material, 

                                                        
7 Cfr. MOSCHELLA (nota 3), págs. 24 e 25. 
8 O impeachment implica a acusação do juiz pela Câmara dos Comuns, cabendo a decisão à Câmara 
dos Lordes; o address implica um pedido de remoção dirigido à Coroa e votado pelas câmaras; Cfr. 
MOSCHELLA (nota 3) pág. 23, nota 9. 
9 O impeachment depende de iniciativa da Câmara dos Representantes e é decidido pelo Senado, sem 
possibilidade de recurso, tendo a condenação que ser aprovada por maioria de dois terços. 
10 O recall consiste numa iniciativa popular de promoção de um referendo sobre a destituição de um 
titular de um cargo político, neste caso, de um juiz – cfr. RANGEL (nota 3) pág. 86.  
11 Que consiste numa solicitação do legislativo ao executivo para que destitua o juiz – cfr. RANGEL 
(nota 3) pág. 88.   
12 Cfr. art. II, secção 4.ª da Constituição dos Estados Unidos da América. 
13 Cfr. RANGEL (nota 3) págs. 52 e 53. 
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são particularmente inaceitáveis: informalidade e ausência de transparência nos 

critérios de seleção, não conferindo qualquer garantia de competência jurídica; 

vinculação a mundividências particulares, não assegurando a imparcialidade e 

envolvendo o perigo de partidarização dos juízes; ausência de pluralismo, 

favorecendo a formação de uma elite ou oligarquia de juristas no contexto da 

constituição social14. 

 Como defende, a este propósito, FERRAJOLI15, o juiz, diversamente dos 

órgãos do poder legislativo e executivo, não deve representar maiorias nem 

minorias: o consenso do eleitorado não só não é necessário, mas pode até ser 

perigoso para o correto exercício das suas funções de acertamento da verdade 

factual e de tutela dos direitos fundamentais dos justiciáveis. 

 Por isso, considera-se que a nomeação por concurso público – tal como 

vigora, em Portugal e na maioria dos sistemas continentais Europeus –, além de 

conceder a todos os candidatos igual possibilidade de demonstrar o seu mérito, 

corresponde à exigência de uma seleção compatível com um alto nível de 

competência técnico-jurídica e à garantia de transparência e de legalidade na 

escolha, apresentando o mérito de excluir qualquer interferência de critérios 

políticos para que os nomeados possam ser e aparecer como terceiros imparciais. 

 Deste modo, nos sistemas constitucionais da Europa continental, a exigência 

de legitimação democrática do poder judicial coloca-se com particular ênfase no 

exercício e não de título, sendo a sujeição ao Direito que legitima as decisões em que 

                                                        
14 Como refere MOSCHELLA (nota3) págs. 23 e 24, “é incontestável que o sistema de eleição direta, 
inevitavelmente, qualquer que seja o sistema prescrito, expõe a riscos de um imprinting político da 
função jurisdicional que avilta, por si mesmo, as características de imparcialidade e as exigências de 
alta qualificação profissional que a função requer” (tradução nossa). Em sentido idêntico, cfr.: 
GONZÁLEZ GRANDA, Piedad, Independencia del Juez y Control de su Actividad, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 1993, págs.106 a 109; ANDRES IBAÑES, Perfecto e MOVILLA ALVAREZ, Claudio, El Poder 
Judicial, Madrid, Editorial Tecnos, 1986, págs. 315 a 318. 
15 Cfr. FERRAJOLI, Luigi, Diritto e ragione – Teoria del garantismo penale, Roma – Bari, Laterza, 2008, 
págs. 609 e 610. 
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se manifesta o poder judicial, enquanto poder que imparcialmente diz o direito 

emanado dos órgãos eleitos por sufrágio popular16.  

 Dito de outro modo, as decisões judiciais, por aplicarem critérios normativos 

que expressam a vontade geral e que são definidos por órgãos cujos titulares são 

dotados de legitimidade democrática de título, devem traduzir um produto final 

representativo da pertença ao povo da titularidade última do poder político.  

 Concomitantemente, sendo certo que uma parte essencial do juízo 

jurisdicional se traduz numa reconstituição de factos por meio da apreciação de 

provas – para a qual o Direito, em regra, não oferece um critério vinculativo do 

julgador, vigorando o princípio da “livre apreciação” –, a legitimação democrática do 

poder judicial também deve assentar na consagração de um conjunto de controlos 

sobre o seu funcionamento, controlos esses que podem ser internos à própria 

orgânica judicial, externos institucionalizados ou difusos. 

Todavia, sendo o Direito o fundamento democraticamente legitimador do 

poder do juiz, coerentemente, deverão ser também jurídicos e não políticos os 

mecanismos potencialmente deslegitimadores – os vários controlos e meios de 

responsabilização17.     

                                                        
16 Neste sentido: MACHADO, José Baptista, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 
Coimbra, Almedina, 12.ª Reimpressão, 2000, págs. 141 a 144; MEDEIROS e FERNANDES (nota 1), págs. 
14 a 16; FARIA, Paula Ribeiro de, Constituição Portuguesa Anotada cit., Tomo III, cit., págs. 175 a 177; 
MOSCHELLA (nota 3), págs. 131 a 135. Numa associação particularmente feliz da sujeição à lei e da 
imparcialidade com a legitimidade, GASPAR, António Henriques, “A independência judicial: um valor 
supraconstitucional” in Justiça: Reflexões fora do Lugar-Comum, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, pág. 
71, referindo que: “A instituição judicial constitui, estruturalmente, o paradigma da instituição de 
ponderação e de imparcialidade, que encontra a sua legitimidade democrática na exclusiva submissão à 
lei, na credibilidade, na qualidade e na confiança. / O declínio da confiança resulta, por regra, do 
sentimento difuso de que a instituição se tornou menos objetiva, ou não atuou no respeito absoluto dos 
princípios da independência e da imparcialidade. / A independência judicial constitui, pois, o valor 
essencial, porque é condição de confiança, e a confiança é fonte de legitimidade”.  
17 Em sentido algo semelhante, PIZZORUSSO, Alessandro, in L'organizzazione della giustizia in Italia. 
La magistratura nel sistema politico e istituzionale, Turim, Einaudi, 1990, págs. 61 a 73, 93 e 94, refere 
que a racionalização do sistema de governo parlamentar monista é realizada através de um sistema de 
garantias – que concretizam o princípio do Estado de Direito – tendentes a assegurar o correto 
funcionamento do sistema mediante a intervenção de órgãos colocados numa posição excêntrica 
relativamente ao fluxo principal do indirizzo político, mas legitimadas pela autoridade que deriva da 
sua posição super partes e da qualificação técnica. A indispensável democraticidade do poder judicial 
seria realizada através do adequado relacionamento com os demais poderes, nomeadamente mediante 
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 Assim, como mecanismos de controlo interno do poder judicial revestem-se 

de especial importância as garantias processuais de imparcialidade e do processo 

equitativo, o dever de fundamentação das decisões e a sua impugnabilidade em via 

de recurso. 

 Mecanismos de controlo externo difuso são a publicidade dos atos 

processuais e também a fundamentação das decisões – que, nesta vertente, constitui 

condição essencial para o controlo pelos destinatários, já que, permitindo o 

conhecimento dos respetivos fundamentos de facto e de direito, torna possível à 

comunidade jurídica o escrutínio do funcionamento da justiça, num quadro de 

transparência e de democracia política.   

 Temos, por fim, o controlo institucional externo do poder judicial, ao qual 

dedicaremos o essencial destas páginas. 

 

II. O controlo institucional externo do poder judicial: os conselhos 

superiores 

 O legislador constitucional, numa opção enraizada na experiência europeia 

do pós-guerra, consagrou organismos autónomos com específicas competências em 

matéria de controlo externo do sistema de justiça, nas vertentes disciplinar e de 

avaliação do mérito profissional. 

Estes órgãos traduzem uma solução de compromisso para compatibilizar a 

necessidade de hétero-controle do poder judicial com a tutela da independência 

interna e externa dos magistrados.  

Assim, por um lado, a necessidade de controlo externo do poder judicial 

aponta para um reforço da relação entre o Juiz e o titular da soberania, pois que um 

poder judicial autogerido não assegura a vertente da responsabilidade e controlo 

inerentes ao princípio democrático e é suscetível de permitir a transformação da 

                                                                                                                                                                        

a criação de órgãos de composição mista com funções administrativas instrumentais ao exercício da 
jurisdição, ditas de “administração da jurisdição”.     
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hierarquia de tribunais numa hierarquia de juízes – em última análise, também com 

lesão da independência interna. 

Por outro, a necessidade de tutela da independência aponta para que as 

competências de controlo e responsabilização da Magistratura Judicial não 

pertençam exclusivamente ao poder executivo ou ao parlamento, a fim de evitar a 

politização daquelas funções e introdução nelas do contraditório partidário. 

É frequente dizer-se, a este respeito, que os sistemas francês e italiano 

pertencem a uma mesma tradição jurídica de direito continental, nos quais o juiz é 

recrutado por concurso público, destinado a avaliar as suas aptidões técnicas, e faz 

parte de uma organização burocrática herdada da época napoleónica18. 

Segundo BOUCOBZBA, o aparecimento dos conselhos superiores, em França 

e em Itália, visou remediar a contradição entre a exigência de independência dos 

juízes e a sua condição de “magistrados-funcionários”, integrados num corpo 

burocrático fortemente hierarquizado. 

Todavia, na segunda metade do século XX, no constitucionalismo do 

imediato pós-guerra, podemos considerar – em termos que adiante serão melhor 

desenvolvidos – que as experiências francesa e italiana traduziram opções 

relativamente opostas de conciliação entre a componente burocrática ou 

hierárquica – que prevaleceu em França – e a garantia da independência interna – 

que prevaleceu em Itália – mas que, atualmente, tendem a uma progressiva 

aproximação19.    

Assim, em França, por força do art. 65.º da Constituição – na redação 

resultante da Lei Constitucional n.º 93-952, de 27 de julho de 1993 – e da Lei 

                                                        
18 Cfr., a propósito, BOUCOBZA, Isabelle, “Le Conseil Supérieur de la Magistrature en France et en 
Italie” in AA.VV., L’indépendance de la magistrature en France et en Italie, Paris, Dalloz, 1999, págs. 30 
e 31. 
19 Cfr., neste sentido, BOUCOBZA (nota 18) págs. 32 a 44; VIGORITI, Vincenzo, La responsabilità del 
giudice, Bolonha, Il Mulino, 1984, págs. 69 a 88 e 150 a 158; PIZORUSSO, Alessandro, in AA.VV., Les 
Conseils supérieurs de la magistrature en Europe, Paris, La Documentation Française, 1999, págs. 30 e 
31; ROMBOLI, Roberto e PANIZZA, Saulle, “I principi costituzionali relativi all’ordinamento 
giudiziario”, in AA.VV., Testi e questioni di Ordinamento giudiziario e forense, Pisa, Edizioni Plus – 
Università di Pisa, 2002, pág. 25, em especial nota 25. 
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Orgânica n.º 94-100, de 5 de fevereiro de 1994, o “Conseil Supérieur de la 

Magistrature” funciona, atualmente, em duas secções, uma para a magistratura 

judicial – formation du siège –, outra para a magistratura do Ministério Público – 

formation du parquet20. 

Cada secção é composta por doze membros, seis magistrados, eleitos pelos 

seus pares, e seis não magistrados – o Presidente da República, o Ministro da Justiça, 

um jurista designado pelo Presidente do Senado, um jurista designado pelo 

Presidente da Assembleia Nacional, um jurista designado pelo Conselho de Estado e 

um jurista designado pelo Tribunal de Contas. 

É de salientar que os membros não magistrados participam em ambas as 

secções, integrando a secção do siège cinco magistrados judiciais e um magistrado 

do Ministério Público e a secção do parquet cinco magistrados do Ministério Público 

e um magistrado judicial. 

Por outro lado, quando se trata de matéria disciplinar, o Presidente da “Cour 

de Cassation” e o Procurador-Geral junto do mesmo Tribunal asseguram, 

respetivamente, os lugares do Presidente da República e do Ministro da Justiça, não 

tendo assento os membros não magistrados. 

Em Itália, o art. 104.º prevê o Consiglio Superiore della Magistratura como 

órgão de gestão e disciplina da magistratura, com uma composição mista, de dois 

terços de magistrados para um terço de membros “laicos”21. 

O número de vogais do Consiglio Superiore não é constitucionalmente 

estabelecido, resultando da lei ordinária: a Lei n.º 195, de 24 de março de 1958, fixou 

o número de membros eleitos em vinte e um, catorze magistrados e sete não 

                                                        
20 Cfr. AFONSO (nota 2) págs. 111 a 112; GICQUEL, Jean, “L’évolution du Conseil supérieur de la 
magistrature”, in  AA.VV., Les Conseils supérieurs de la magistrature en Europe, Paris, La 
Documentation Française, 1999, págs. 205 a 207. 
21 Segundo o art. 104.º da Constituição Italiana, “Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto 
dal Presidente della Republica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale 
della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti magistrati ordinari tra 
gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori 
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio 
elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento”. 



O contencioso da magistratura judicial à luz da C.E.D.H. – Um deficit de europeização? 
  

  Paula Cristina Ramos Nunes de Carvalho e Sá 

 

 

 

 Online, abril de 2019 | 10 

magistrados; a Lei n.º 695, de 22 de dezembro de 1975, aumentou esse número para 

trinta, vinte magistrados eleitos pelos pares – oito do Tribunal de Cassação, quatro 

do Tribunal de Apelação, oito da primeira instância – e dez não magistrados; a Lei 

n.º 44, de 28 de março de 2002 diminuiu aquele número para vinte e quatro, 

dezasseis magistrados e oito não magistrados. 

O sistema eleitoral dos membros “togados” também sofreu modificações22: 

– A Lei n.º 195, de 24 de março 1958, estabelece um sistema eleitoral 

maioritário, por segmentos distintos da magistratura: quatro dos tribunais de 

primeira instância; quatro provenientes das Relações; seis do Tribunal de 

Cassação; 

– A Lei n.º 695, de 22 de dezembro de 1975, estabeleceu um sistema 

proporcional de eleição por colégio único nacional, participando na 

distribuição de lugares as listas que tenham alcançado um número de votos 

válidos não inferior a 6% dos votantes; 

– A Lei n.º 74, de 12 de abril de 1990, estabelece um colégio nacional para 

eleição de dois representantes da Cassação e quatro colégios territoriais para 

eleição dos restantes dezoito membros, elevando-se o número mínimo de 

votos para 9% dos votantes; 

– A Lei n.º 44, de 28 de março de 2002, estabelece um colégio nacional para 

eleição de dois representantes da Cassação e da procuradoria-geral junto 

daquele tribunal, um colégio nacional para eleição de quatro magistrados em 

exercício de funções no ministério público e um colégio nacional para eleição 

de dez magistrados em exercício de funções na judicatura. 

As sucessivas alterações legislativas na composição do Consiglio Superiore 

della Magistratura, em especial desde os anos 90, surgem num contexto de grande 

tensão entre o poder político e as magistraturas, coincidente com as investigações 

                                                        
22 Cfr. AFONSO (nota 2) págs. 118 a 127; PIZZORUSSO (nota 17) págs. 40 a 45. 
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judiciais conhecidas como “operação Mani Pulite”, relativas a uma rede de corrupção 

que envolveu um grande número de políticos, burocratas e homens de negócios23. 

Em particular, a diminuição do número de membros eleitos e a multiplicação 

de colégios eleitorais têm sido objeto de crítica por parte de largos sectores da 

magistratura, por, alegadamente, visarem o controlo do poder judicial através do 

predomínio da representação da “alta magistratura” e da limitação da possibilidade 

de eleição de tendências associativas minoritárias24. 

A propósito da representação do conjunto da magistratura no seio do órgão 

de gestão e disciplina, PIZZORUSSO25 sublinha a sua importância enquanto garantia 

de independência interna do juiz, já que a ameaça que sobre esta pesa poderá ser 

imputada não apenas a eventuais influências provenientes do poder executivo ou de 

poderes exteriores à magistratura, mas também, e talvez sobretudo, àquelas que são 

provenientes de magistrados que ocupam “posições-chave” dentro da organização 

judiciária. 

                                                        
23 Ver, a propósito: MARQUES, J. A. Garcia, “Poder e justiça em conflito”, Sub Judice, 32, Jul-Set 2005, 
págs. 25 e 26; AFONSO (nota 2) págs. 125 a 127; PIZZORUSSO, Alessandro, “Les fondements 
constitutionnels de l’«autogouvernement» de la magistrature”, in  Conseils supérieurs de la 
magistrature en Europe, Paris, La Documentation Française, 1999, pág. 247, e também (nota 2) pág. 
44; RAYNER, Hervé, “Formation du pool «mani pulite» et basculements au sein du secteur judiciaire”, 
in L’independence de la magistrature en France et en Italie, Paris, Dalloz, 1999, págs. 137 a 155.  
24 Cfr., a propósito, PANIZZA, Saulle, “Osservazioni sulla legge 28 Marzo 2002, n. 44, di modifica delle 
norme sulla costituzione e sul funzionamento del consiglio superiore della magistratura”, in AA.VV., 
Testi e questioni  di Ordinamento giudiziario e forense, Pisa, Edizioni Plus – Università di Pisa, 2002 
cit., págs. 235 a 245. 
25 Cfr. PIZZORUSSO (nota 23) págs. 244 e 245, referindo, a propósito da instituição dos conselhos 
superiores, que “Os primeiros resultados desta crítica traduziram-se, em França, depois em Itália e 
noutros países, pela participação dos magistrados no movimento que iria conduzir à mais importante 
reforma em matéria de estatuto profissional dos magistrados. Todavia, tais medidas permaneceram 
insuficientes, seja porque conduziram geralmente à preservação de uma esfera de poder discricionário 
dos órgãos do executivo, seja porque que a participação dos magistrados neste processo não se fundou 
na base da designação de representantes do conjunto da corporação, mas sim através de nomeações na 
cúpula da hierarquia judiciária, cujos beneficiários parecem merecer uma confiança particular pelo 
facto de terem beneficiado de promoções e de outras vantagens distribuídas pelo executivo. / E, de resto, 
foi a própria existência de uma organização hierárquica das funções judiciárias que tornou suficiente a 
atribuição a magistrados de confiança de posições eminentes para que toda a máquina judiciária 
pudesse ser mantida sob controlo” (tradução nossa).  
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Em Espanha, o art. 122.º, n.º 2, da Constituição Espanhola estabelece que o 

órgão de governo dos juízes e magistrados26 é o “Consejo General del Poder 

Judicial”, competindo-lhe funções de nomeação, promoção, inspeção e disciplina. 

Quanto à composição, o n.º 3 daquele artigo, estabelece que “O Conselho 

Geral do Poder Judicial será formado pelo presidente do Supremo Tribunal, que 

presidirá, e por vinte membros nomeados pelo Rei por um período de cincos anos. 

Doze dos membros do Conselho serão escolhidos de entre juízes e magistrados de 

todas as categorias nos termos a estabelecer pela lei orgânica; quatro sob proposta do 

Congresso dos Deputados e quatro sob proposta do Senado, eleitos, em ambos os 

casos, por maioria de três quintos dos seus membros, de entre advogados e outros 

juristas, todos de reconhecida competência e com mais de quinze anos de exercício de 

profissão”. 

De assinalar a previsão constitucional da presença de membros não 

magistrados – ditos “laicos” –, entendida como adequada a conjurar 

preventivamente o risco de um qualquer “novo totalitarismo judicial”27. Relegou-se, 

todavia, a forma de designação dos doze membros magistrados judiciais para lei 

orgânica, sendo este o aspeto que mais alterações tem sofrido. 

Assim, a Lei Orgânica de 10 de Janeiro de 1980 estabelecia que os doze 

magistrados judiciais seriam eleitos pelos seus pares segundo um sistema 

maioritário, o que tinha como resultado que todos os lugares eram preenchidos 

pelos candidatos de uma mesma lista – no caso, pelos magistrados judiciais afetos à 

“Asociación Profesional de la Magistratura”28. 

                                                        
26 De notar que a designação “magistrados” reporta-se, no caso espanhol, aos magistrados judiciais das 
categorias superiores de tribunais. 
27 Cfr., a propósito, ANDRES IBAÑEZ e MOVILLA ALVAREZ (nota 14) págs. 60 a 63. 
28 Cfr. AFONSO (nota 2) pág. 114.  
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 A Lei Orgânica n.º 6/198529, de 1 de julho, abandonou o sistema eletivo de 

designação, passando a determinar que os doze membros magistrados são propostos 

pelo parlamento30. 

 Esta fórmula legal, além da imprecisão decorrente do uso aparentemente 

indiferenciado dos termos “propor” e “eleger”, suscitou reparos na perspetiva da 

excessiva politização introduzida na composição do “Consejo General”, já que a 

mesma ficava dependente das forças parlamentares maioritárias31. 

 Posteriormente, a Lei Orgânica n.º 2/2001, de 29 de junho, veio estabelecer 

que os doze membros magistrados do “Consejo General” são propostos ao Rei pelo 

Parlamento, de entre candidatos apresentados pelas associações de juízes ou por um 

número de juízes e magistrados não filiados em qualquer associação que 

representem 2% de todos os que se encontrem no ativo. 

Entre nós, os artigos 217.º, n.º 1, e 218.º, da Constituição da República 

Portuguesa, referem-se expressamente ao Conselho Superior da Magistratura – o 

primeiro para estabelecer que a esse órgão compete a nomeação, a colocação, a 
                                                        
29 Sobre esta, em pormenor, Cfr.: ANDRES IBAÑEZ, Perfecto e MOVILLA ALVAREZ, Claudio, “El 
Poder…” cit., págs. 75 a 85; GARCÍA PASCUAL, Cristina, Legitimidad Democrática y Poder Judicial, 
Valência, Edicions Alfons el Magnànim, 1996, págs. 258 a 262. 
30 Estabelecia o art. 112.º, n.º 3, da Lei Orgânica n.º 6/1985, de 1 de julho, que “(…) cada una de las 
Cámaras propondrá, igualmente por mayoria de tres quintos de sus miembros, otros seis Vocales 
elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categorias judiciales que se hallen en servicio activo”. 
31 Cfr. AFONSO (nota 2) pág. 115, e ANDRES IBAÑES, Perfecto, “A experiência espanhola do Consejo 
General del Poder Judicial”, Sub Judice, n.º 14, 1999, janeiro/março, págs. 22 e 23, referindo que “(…) o 
núcleo argumentativo do traçado que prevaleceu em 1985 apoia-se num desconhecimento ou 
mistificação do que significa a magistratura no seu conjunto, à que então se atribui a condição de poder 
de Estado com suposta natureza idêntica e capacidade de direcção política semelhante à de outros 
poderes. Era a precondição que habilitava para o passo seguinte: fazer também do Conselho uma 
expressão – exclusiva – da soberania popular, que é exclusivo – se dizia – de todo o poder no Estado 
democrático. E que na realidade era atalho para tratar de obter, através de uma operação de vértice, um 
Poder Judicial politicamente afim, pelo menos aos níveis hierárquicos”. Em tom ainda mais crítico, Cfr. 
ainda ANDRES IBAÑEZ e MOVILLA ALVAREZ (nota 14) pág. 89, referindo que “Deste modo, cabe 
afirmar, realizou-se uma «operação de vértice», que apenas se sobrepõe a uma «carreira» que no 
essencial da sua estruturação interna permanece imutada. Como se paradoxalmente a qualidade de 
governo democrático transmitida agora em direto desde a instituição parlamentar até às alturas da 
judicial, tivesse necessidade ao mesmo tempo, para difundir-se nesta, de um veículo pré-democrático e 
autoritário como é a velha organização: juízes superiores e inferiores, um determinado sistema vertical 
de administração da disciplina e das sanções positivas, o carácter limitativamente profissional-
corporativo do associativismo judicial, agora privado de uma dimensão política explícita…” (tradução 
nossa).  



O contencioso da magistratura judicial à luz da C.E.D.H. – Um deficit de europeização? 
  

  Paula Cristina Ramos Nunes de Carvalho e Sá 

 

 

 

 Online, abril de 2019 | 14 

transferência e a promoção dos juízes e o exercício da ação disciplinar; o segundo 

para lhe fixar a composição e estatuto dos seus membros. 

 Numa tentativa de caracterização da natureza jurídica do Conselho Superior 

da Magistratura, podemos afirmar, em primeiro lugar, que se trata de um órgão 

constitucional, porquanto é a Constituição que o institui, com a consequência de 

não poder ser extinto ou modificado por lei ordinária. Por outro lado, é um órgão 

não político: não se move segundo critérios políticos32 – mas sim de acordo com 

critérios jurídicos, administrativos ou técnicos – e não exerce, exclusiva ou 

parcialmente, a função política. 

 Enquanto órgão que recebe competência de gestão e disciplina, tendo em 

vista o bom funcionamento das instituições judiciais, o Conselho Superior da 

Magistratura exerce uma função materialmente administrativa, o que permite 

qualificá-lo como autoridade administrativa independente33. 

      Segundo CANOTILHO34, poder-se-á dizer que as funções constitucionalmente 

atribuídas aos conselhos superiores implicam a subtração de uma parcela da função 

administrativa da justiça ao executivo (governo), a fim de se sublinhar uma rotura 

de competências em relação ao ordenamento pré-constitucional, em que o governo 

da magistratura era da exclusiva competência do governo através do ministro da 

justiça. 

 Todavia, sublinha o mesmo autor, isto não significa “que a constituição 

tivesse pretendido consagrar um sistema à inglesa caracterizado pela inexistência de 

um ministro da justiça” ou sequer que a este caiba um papel meramente residual ou 

                                                        
32 Neste sentido, CARDOSO, José Lucas, “Autoridades Administrativas Independentes e Constituição”, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2002, págs. 236 a 239, em especial nota 118.   
33 Cfr. neste sentido: MIRANDA, Jorge in MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui, “Constituição 
Portuguesa Anotada”, Tomo III, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pág. 191, e RANGEL, Paulo Castro, 
“Justiça Administrativa e Administração Pública da Justiça”, in Repensar o Poder Judicial – 
Fundamentos e Fragmentos, Porto, Publicações Universidade Católica, 2001, págs. 218 a 221. 
34 Cfr. CANOTILHO, José Joaquim Gomes, “A questão do autogoverno das magistraturas como questão 
politicamente incorrecta”, in AA.VV, AB VNO AD OMNES – 75 Anos da Coimbra Editora, Coimbra, 
Coimbra Editora, 1998, págs. 256 a 257. 
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uma função meramente auxiliar relativamente ao funcionamento dos serviços 

judiciários. 

O que ocorre é que a competência nas áreas da função administrativa da 

justiça que mais podem contender com as garantias de independência dos juízes – a 

saber, a nomeação, a colocação, a transferência e a promoção, bem como o exercício 

da ação disciplinar – é atribuída a um órgão separado do poder executivo, a fim de 

impedir qualquer interferência deste no exercício da função jurisdicional.  

Nesta perspetiva, o habitual uso do termo “autogoverno”, sugerindo funções e 

competências ao nível da administração dos meios económicos, corresponde a um 

equívoco terminológico, já que existe apenas uma reserva de administração 

autónoma das magistraturas nas referidas dimensões garantísticas35. 

 A este respeito, é particularmente elucidativa a distinção traçada por LUCAS 

CARDOSO36 entre situações de neutralidade e situações de neutralização. 

 As situações de neutralização resultariam de uma decisão político-legislativa 

no sentido de subtrair determinadas instituições administrativas e a atividade que 

exercem à disponibilidade das maiorias políticas em cada ciclo eleitoral, reportando-

se a funções de administração ativa, v. g., consubstanciada na aprovação de 

regulamentos: correspondem, em suma, a um “executivo politicamente 

neutralizado”. 

 Já a neutralidade reporta-se a situações que, segundo o autor, se podem 

denominar de “neutrais por natureza”: neste caso, a independência do órgão não é 

“suposta” ou “volitiva” – no sentido de resultar de uma decisão político-legislativa –, 

mas “pressuposta” ou “cognitiva”, porque inerente à própria natureza da função – 

função administrativa de controlo. 

 Os conselhos superiores reconduzem-se a esta última situação, já que a 

gestão e disciplina das magistraturas, consubstanciando-se numa função de 

                                                        
35 Cfr. CANOTILHO (nota 34) pág. 252; MIRANDA (nota 33) pág. 191; CARDOSO, José Lucas (nota 32) 
págs. 236 e 237, nota 118. Dando conta da problemática em Espanha, com idênticas conclusões, 
GONZÁLEZ GRANDA (nota 14) págs. 58 e 59, em especial nota 116. 
36 Cfr. CARDOSO (nota 32) págs. 215 a 224.  
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controlo, deve ser separada ou autónoma em face do poder executivo, o que decorre 

do princípio constitucional da separação de poderes e da independência dos 

tribunais e juízes37. 

    É paradigmático, a este propósito, o princípio I, 2, al. c), da Recomendação n.º 

R (94) 12, do Conselho da Europa (texto inglês), segundo o que “The authority taking 

the decision on the selection and career of judges should be independent of the 

government and the administration”. 

 No que concerne à atual composição do Conselho Superior da Magistratura, 

dispõe o art. 218.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa, que: 

“O Conselho Superior da Magistratura é presidido pelo Presidente do 

Supremo Tribunal de Justiça e composto pelos seguintes vogais: 

a) Dois designados pelo Presidente da República; 

b) Sete eleitos pela Assembleia da República; 

c) Sete juízes pelos seus pares, de harmonia com o princípio da representação 

proporcional”. 

 A doutrina maioritária vem considerando que a composição do C.S.M. 

atualmente consagrada na Constituição da República Portuguesa harmoniza 

adequadamente as exigências de contro externo e de garantia da independência do 

poder judicial38. 

Vários autores, todavia, propõem soluções alternativas que, de um modo 

geral, visam uma melhor articulação entre independência, legitimidade democrática 

                                                        
37 Cfr. CARDOSO (nota 32) págs. 238 e 239, referindo que “Considerando que estes titulares de órgãos 
de soberania constituem uma exceção significativa ao princípio da democracia representativa, embora 
administrem a justiça em nome do povo, e exercem a sua função em regime de exclusividade, o 
problema da neutralidade da gestão das respetivas carreiras é um pressuposto da independência do 
poder judicial constitucionalmente consagrada. Deste modo, se a ordem jurídica afetasse a competência 
para decidir nesta matéria ao poder executivo, em termos análogos aos consagrados no regime de 
gestão das carreiras da generalidade dos funcionários públicos, estariam criadas as condições propícias 
à instrumentalização dos magistrados pelo Governo”. 
38 Assim: MIRANDA (nota 33) págs. 195 e 196; CANOTILHO (nota 34) pág. 261; GASPAR (nota 16) pág. 
69.  
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e responsabilidade, assentando essencialmente numa diferente composição do 

C.S.M.39. 

Quanto a nós, muito embora entendamos que a solução do problema 

colocado pela necessária ponderação entre as referidas exigências não passa 

essencialmente pela mudança no equilíbrio de forças presente no seio do C.S.M., 

não podemos ignorar que a composição atualmente em vigor não respeita o 

princípio I, 2, al. c), da Recomendação n.º R (94) 12, do Conselho da Europa, onde se 

estabelece que “The authority taking the decision on the selection and career of 

judges should be independent of the government and the administration. In order to 

safeguard its independence, rules should ensure that, for instance, its members are 

selected by the judiciary and that the authority decides itself on its procedural rules” e 

da qual decorre que pelo menos metade dos membros do C.S.M. deveriam ser juízes 

eleitos pelos seus pares. 

                                                        
39 Nomeadamente: FRAGA, Carlos A. C. da Silva, Subsídios para a Independência dos Juízes – O Caso 
Português, Lisboa, Cosmos, 2000, págs. 612 a 639, defendendo a extinção do Conselho Superior da 
Magistratura e a transferência das competências disciplinares para o Tribunal Constitucional ou, a 
manter-se o Conselho Superior da Magistratura, a insuscetibilidade de designação pelos órgãos do 
poder político de membros que exerçam profissões forenses ou de juízes aposentados ou jubilados e a 
insuscetibilidade de eleição pelos pares de juízes que façam ou tenham feito parte dos órgãos diretivos 
de associações sindicais ou profissionais de juízes; RANGEL, Paulo de Castro, “O Arquétipo do Juiz”, in 
Repensar o Poder Judicial – Fundamentos e Fragmentos, Porto, Publicações Universidade Católica, 
2001, págs. 171 a 180, defendendo a atribuição da competência em matéria disciplinar a uma comissão 
deontológica integrada por juízes indicados pelo Conselho Superior da Magistratura, por juízes 
indicados por outras ordens jurisdicionais, por magistrados do Ministério Público designados pelo 
respetivo Conselho Superior, por advogados indigitados pela Ordem dos Advogados, por notários e 
conservadores apontados pela DGRN e, porventura, por um ou outro membro escolhido pelo 
Presidente da República ou pela Assembleia da República, com a condição de que os juízes da respetiva 
ordem se encontrassem em “franca minoria”; GAROUPA, Nuno, in O Governo da Justiça, Lisboa, 
Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2011, defende que a avaliação e disciplina da magistratura 
deveriam ser atribuídas a uma comissão ad hoc, nomeada pela Assembleia da República; LÚCIO, 
Álvaro Laborinho, in O Julgamento – uma narrativa crítica da justiça, Lisboa, D. Quixote, 2012, págs. 
284 e 285, 456 a 459 e 460, 487 e 493 a 532, preconiza a criação de um único órgão de gestão e disciplina 
– o Conselho Superior de Justiça -, do qual fariam parte: por inerência, o Presidente da República, o 
Ministro da Justiça, os presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 
Administrativo – cuja nomeação competiria ao Presidente da República -, o Procurador-Geral da 
República, o Bastonário da Ordem dos Advogados; por designação externa, personalidades designadas 
pelo Presidente da República, pela Assembleia da República e pelo Governo, com exclusão da eleição 
de membros pelos próprios magistrados.    
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Tal circunstância mereceu reparo por banda do Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem (T.E.D.H.), em decisão da sua 4.ª Seção do T.E.D.H., de 21 de 

julho de 2016, proferida na sequência das queixas n.ºs 55391/13, 57728/13 e 74041/13, 

apresentadas pela autora deste texto40, onde se concluiu que a composição do 

C.S.M. é problemática à luz do art. 6.º, § 1.º, da C.E.D.H., e suscetível de gerar 

dúvidas sobre a sua independência e imparcialidade41. 

Na sequência da decisão acima referida, o Estado Português suscitou a 

apreciação da questão da composição do C.S.M. pela Grande Chambre do T.E.D.H., 

que, por decisão de 6 de novembro de 201842, considerou não ter sido 

tempestivamente formulada a queixa na parte respeitante à violação, com esse 

fundamento, do art. 6.º, § 1.º, da C.E.D.H.. Todavia, conforme decorre do § 107 da 

citada decisão, a composição do C.S.M. não deixou de ser ponderada na apreciação 

das restantes questões, à luz daquele normativo da Convenção43 – revestindo-se de 

                                                        
40 Cfr. Case of Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, Applications n. 5539113; 57728/13 and 
74041/13, decisão de 21 de junho de 2014, acessível da base de dados de jurisprudência do T.E.D.H., no 
endereço hudoc.echr.coe.int. 
41 Conforme se lê nos §§ 75 a 80 da decisão citada: “The Court notes that Recommendation 
CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member States, adopted by the Committee of 
Ministers on 17 November 2010, recommends that the authority taking decisions on the selection and 
career of judges should be independent of the executive and legislative powers. With a view to 
guaranteeing its independence, at least half of the members of the authority should be judges chosen by 
their peers (…). In addition, Recommendation no 6 of the evaluation report on Portugal by the Group of 
States against Corruption (GRECO), adopted on 4 December 2015, recommends providing in law that 
not less than half the members of the High Council of the Judiciary should be judges chosen by their 
peers (…). The Consultative Council of European Judges, at its 11th plenary meeting (17-19 November 
2010), adopted a Magna Carta of Judges which provides, inter alia, that the Council should be composed 
either of judges exclusively or of a substantial majority of judges elected by their peers (…). / In the 
Court’s view, it follow that the principles governing the composition of the HCJ have resulted in a 
situation whereby it may comprise a majority of non-judicial members appointed directly by the 
executive and legislative authorities. / In the Court’s view, this situation within the Portuguese High 
Council of the Judiciary is problematic from the standpoint of Article 6 § 1 of the Convention (…). The 
Court also notes with concern that in the Portuguese legal system the law does not lay down any 
specific requirement as regards the qualifications of the non-judicial members of the HCJ. / (…) In view 
of the foregoing, the Court considers that the independence and impartiality of the High Council of the 
Judiciary may be open to doubt”.  
42 Também disponível no endereço hudoc.echr.coe.int.  
43 Lendo-se, nesse parágrafo: “In view of the foregoing, the Court finds that it does not have jurisdiction 
to rule on this complaint. However, when examining the remaining complaints it will take into 
consideration, as appropriate, any relevant factors concerning the C.S.M.”. 
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particular importância, como adiante se verá, para concluir que o C.S.M. não 

constitui um “tribunal” para os efeitos do art. 6.º da Convenção.    

Efetivamente, cabe observar que o art. 218.º, n.º 1, da Constituição da 

República Portuguesa não impõe que pelo menos metade dos membros do Conselho 

Superior da Magistratura sejam juízes ou sequer magistrados, bastando que o 

Presidente da República e a Assembleia da República não designem qualquer juiz 

para o efeito. 

A redação atual do art. 218.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa, 

resultou da Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de setembro, que eliminou a exigência 

de que um dos membros nomeados pelo Presidente da República fosse magistrado 

judicial – alteração que não foi pacificamente recebida, nomeadamente no seio da 

magistratura judicial44.  

No sentido dessas preocupações, veja-se que o relatório da quarta avaliação 

do Grupo de Estados contra a corrupção – GRECO – do Conselho da Europa, reporta 

que “At the outset, it was reportedly common for some acting judges to be appointed 

by the President of the Republic or elected by the Assembly but lately that practice has 

been abandoned and judges elected by their peers are now in the minority in the 

composition of both the HCJ (8 judges and 9 non-judges) and the HJCACT (5 judges 

and 6 non-judges). Given the extensive powers of these councils, notably with respect 

to appointment, promotion, evaluation and disciplinary procedures, their composition 

                                                        
44 Como relata MIRANDA, Jorge, in AA.VV., Les conseils supérieurs de la magistrature en Europe, 
Paris, La documentation Française, 1999, pág. 50, referindo que “Les associations de juges ont 
proteste, en considérant que c’était une atteinte au principe d’indépendance de la magistrature, une 
atteinte à la séparation des pouvoirs”. Mais recentemente, AFONSO (nota 2) págs. 106 e 107, refere 
que: “Esta modificação constitucional sem qualquer construção explicativa teórica, teve como suporte 
a vontade do legislador de conter a magistratura nos limites politicamente aceitáveis: independência na 
dependência política. Ou seja, os magistrados serão independentes, podendo até gozar de uma maioria 
relativa no seio do C.S.M., para que tal independência lhes seja assegurada, se e enquanto for esse o 
interesse do poder político. / Caso contrário, se a magistratura judicial se tornar incómoda, se houver 
pretensões de exercício de um terceiro poder, se a tensões entre o poder político e o poder judicial se 
tornarem inelimináveis (…), sempre o Presidente da República na qualidade de garante do regular 
funcionamento das instituições, poderá alterar as regras do jogo, bastando-lhe para tal substituir as 
pedras do xadrez. / Esta subtil modificação constitucional, sob o pretexto de dignificação das 
competências do Presidente da República transforma-o, em relação ao poder judicial, em Dionísio I de 
Siracusa, com o poder discricionário de utilização da famosa espada de Dâmocles”. 
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attracted criticism on site and their independence and freedom from political bias was 

questioned”45.  

Acresce que o estatuto e modo de designação dos membros não juízes nos 

merece algumas reservas, pois que: 

 – não existe qualquer exigência legal quanto às qualificações mínimas desses 

membros, à exceção da referência vaga a que sejam “juristas de reconhecido 

mérito”; 

– a duração dos mandatos desses membros não é legal ou 

constitucionalmente estabelecida, dependendo, na prática, da duração da 

legislatura e do mandato do Presidente da República;  

– por outro lado, existe a possibilidade de renovação dos mandatos, o que 

permite que se considere serem os mesmos dependentes da confiança 

política da Assembleia da República e do Presidente da República; 

– não é imperativo que esses membros integrem o Conselho Superior da 

Magistratura em exclusividade de funções, não estando os mesmos sujeitos 

ao regime de incompatibilidades da magistratura judicial. 

 A este respeito, estamos em parcial acordo com o pensamento de 

FIGUEIREDO DIAS46, segundo o qual todos os vogais do Conselho Superior da 

Magistratura deverão ter o estatuto de juízes, sujeitos às mesmas incompatibilidades 

e garantias, pois que só desta forma se garante que, uma vez nomeados, “ (...) os 

advogados deixam de ser advogados, os professores deixam de ser professores”. 

 Tal implicaria, numa perspetiva de direito a constituir, a consagração de um 

regime de exclusividade para todos os membros do Conselho Superior da 

Magistratura – com exceção do seu Presidente, que integra esse órgão por inerência 

com a presidência do Supremo Tribunal de Justiça – para que os mesmos não 

                                                        
45 Disponível no endereço www.coe.it/greco. 
46 Cfr. entrevista à revista Direito e Sociedade, n.º 1, e “Do «Governo da Justiça» ao «Governo dos 
Juízes» no Portugal de Hoje”, in AA.VV., El Gobierno de La Justicia – El Consejo General del Poder 
Judicial, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996, pág. 90. 



O contencioso da magistratura judicial à luz da C.E.D.H. – Um deficit de europeização? 
  

  Paula Cristina Ramos Nunes de Carvalho e Sá 

 

 

 

 Online, abril de 2019 | 21 

pudessem exercer qualquer outra função pública ou privada, salvo atividade docente 

ou de investigação científica de natureza jurídica não remunerada. 

 De outro modo, para além dos delicados problemas que suscita a presença no 

seio do Conselho Superior da Magistratura de advogados que mantêm o exercício da 

sua profissão – em virtude da potencial ocorrência de situações de conflito de 

interesses, do dano que tal importa para a imagem de imparcialidade do órgão e do 

risco que acarreta para a imagem de independência dos tribunais e juízes47 –, a 

dispersão dos vogais “laicos” por outras atividades frustra, na prática, os fins visados 

pela composição plural do órgão de gestão e disciplina48. 

 Na mesma perspetiva, também se afigura como desejável que a nomeação dos 

membros laicos se faça por mandatos de duração fixa, não coincidente com os ciclos 

eleitorais, de duração igual ou semelhante à dos mandatos dos juízes do Tribunal 

Constitucional, e sem qualquer possibilidade de renovação – por forma a garantir 

um grau elevado de independência49.          

A respeito das incompatibilidades dos membros “laicos”, cremos não 

constituir garantia suficiente de independência e imparcialidade a aplicação do 

regime de impedimentos estabelecido no Código do Procedimento Administrativo. 

Na verdade, ao contrário das incompatibilidades, os impedimentos apenas 

funcionam em concreto, designadamente quando, num concreto procedimento, o 

membro do órgão seja parte interessada ou mandatário dessa parte.  

                                                        
47 Não pode, pois, deixar de ser crítico o nosso olhar sobre a alteração ao art. 148.º, n.º 1, do Estatuto 
dos Magistrados Judiciais, operada pela Lei n.º 81/98, de 3 de dezembro, que, em face da suspensão 
do mandato por parte de três dos advogados que, à época, integravam o Conselho Superior da 
Magistratura, veio a eliminar a aplicabilidade ao membros não juízes do regime de 
incompatibilidades dos magistrados judiciais. Cfr. a propósito, MALTEZ, Susana Faria, Advogados 
Vogais do Conselho Superior da Magistratura, Uma Questão de Constitucionalidade, Coimbra, 
Almedina, 2001, págs. 39 a 44. 
48 No sentido aqui defendido: Cfr. MIRANDA (nota 33) pág. 199; GAROUPA (nota 39) págs. 43 e 44, 
ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ, Diego, El Fracaso del Autogobierno Judicial, Pamplona, Aranzdi, 2008, págs. 
500 a 502, aludindo ao caso português. 
49 Nem se diga que, com esta solução se afastam “os melhores” candidatos ao C.S.M.: o argumento 
prova demais, pois que, a ser assim, também as regras de nomeação dos juízes do Tribunal 
Constitucional afastariam “os melhores”.   
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Assim nada impede que os membros do Conselho Superior da Magistratura 

sejam advogados no pleno exercício da sua atividade profissional; nada impede que 

esses membros participem nas deliberações que apreciam a classificação profissional 

ou a responsabilidade disciplinar dos juízes que julgam processos judiciais em que 

esses membros tenham intervenção, na qualidade de mandatários; o Código do 

Procedimento Administrativo só impede, eventualmente, que esses membros 

participem em deliberações que apreciem a responsabilidade disciplinar na 

sequência de participações pelos mesmos apresentadas, na qualidade de 

interessados ou de mandatários dos interessados. 

Por todas estas razões, é sustentável que o Conselho Superior da 

Magistratura, pela sua composição, não oferece as garantias de independência e de 

imparcialidade que decorrem do art. 6.º, § 1.º, da Convenção, tal como concluiu a 4.ª 

seção do T.E.D.H. em 21 de junho de 2016, no acórdão acima identificado. 

 

III. A avaliação e disciplina dos magistrados judiciais à luz da 

Constituição da República Portuguesa e da C.E.D.H. 

 

a) A avaliação e disciplina dos magistrados e o princípio da legalidade 

Sem prejuízo das reservas relativas à composição do C.S.M., consideramos 

que a independência dos tribunais e dos juízes deve, essencialmente, ser assegurada 

através da vinculação ao Direito da atividade dos Conselhos Superiores, que torne 

efetiva a reserva absoluta de lei da Assembleia da República em todas as matérias 

que contendam diretamente com o Estatuto do Juiz. 

 Na verdade, se bem que a consagração constitucional de órgãos 

independentes de gestão e disciplina das magistraturas retire da esfera de 

competência do poder executivo as decisões que mais de perto contendem com as 

garantias de independência do juiz, por outro lado, introduz de modo 

particularmente novo e intenso o problema da proteção dessa independência face 
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àqueles mesmos órgãos, gerando um problema não menos delicado, na perspetiva 

da independência interna no seio da Magistratura Judicial Portuguesa. 

Nos sistemas jurídicos caracterizados pelo exercício da judicatura por 

profissionais integrados numa carreira e nos quais o vínculo à função é também um 

vínculo à profissão, as garantias pessoais da independência do Juiz subjetivizam-se 

na proteção do seu estatuto constitucional e nas condições de igualdade e de 

transparência que devem ser asseguradas às suas expectativas de acesso e promoção. 

 Assim, é essencial que os aspetos nucleares do estatuto do juiz – com especial 

incidência nas vertentes disciplinares e da avaliação do mérito profissional –, sejam 

objeto de procedimentos vinculados ou em que a lei reduza, tanto quanto possível, a 

margem de discricionariedade do C.S.M.. 

 É pela via da juridicidade – que acarreta a sujeição da atividade do C.S.M. ao 

Direito, a efetiva sindicabilidade das decisões conciliares e o escrutínio público da 

sua atividade – e não tanto da organicidade que se garante que o C.S.M., no 

exercício das suas atribuições de avaliação do desempenho dos juízes e da ação 

disciplinar, não serve de transmissor de estratégias coletivas e se evitam os efeitos 

perversos de possível politização ou de instalação, no seu seio, de uma “autocracia 

corporativa”. 

No que tange à avaliação do desempenho dos magistrados judiciais, por força 

da reserva de lei em matéria de estatuto dos juízes, deve evitar-se relegar matéria 

tão importante para regulamentação pelo próprio C.S.M., devendo tal atividade ser 

fortemente vinculada a critérios legais objetivos e controláveis e a procedimentos 

transparentes e uniformes, limitando a discricionariedade do Órgão de Gestão e 

Disciplina, bem como o recurso a conceitos indeterminados. 

A ausência de vinculação a critérios objetivos e controláveis, em matéria de 

avaliação do desempenho dos juízes, pode fomentar uma prática conciliar 

arrevesada que redunde na instrumentalização deste mecanismo como forma 

escamoteada de punição de alguns juízes, sem precedência de procedimento 
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disciplinar – pois que, por via da degradação da notação, por vezes em vários graus, 

conduzindo à perda de requisitos para a permanência em determinado tribunal, 

com prejuízos pessoais e profissionais irreversíveis, se torna possível vulnerar a 

inamovibilidade, que é uma das principais garantias de independência do juiz50. 

Vinculação que deve ser expressamente assumida pelo legislador e que é 

tanto mais importante quando se constata que a jurisprudência da secção disciplinar 

do Supremo Tribunal de Justiça se vem orientando no pressuposto errado de que, 

nesta matéria, não tem plena jurisdição e que o juízo valorativo formulado pelo 

C.S.M., quanto ao mérito dos magistrados, não é sindicável em via de recurso, salvo 

se o mesmo enfermar de erro manifesto, crasso ou grosseiro51. 

É, todavia, no domínio da ação disciplinar que se regista um maior deficit de 

tutela jurídica em matéria de estatuto dos magistrados judiciais. 

Nesta matéria, consideramos que a definição rigorosa dos deveres e dos 

ilícitos disciplinares deve obedecer, no que respeita aos magistrados judiciais, a uma 
                                                        
50 Não deixa, por isso, de causar preocupação a relativização da garantia de inamovibilidade em função 
das notações de mérito, afirmada no recente Acórdão da Secção de Contencioso do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 23.01.2018, publicado na CJ-STJ, Ano XXVI, tomo I, pág. 13. 
51 A chamada discricionariedade técnica é repetidamente invocada pela secção de contencioso do 
Supremo Tribunal de Justiça, como sucede nos acórdãos de 12.01.1994, proc. n.º 082277, de 8.07.2003, 
proc. 01B385, de 25.06.2008, proc. n.º 25.06.2008, e de 10.07.2008, proc. n.º 07S891, todos disponíveis 
em www.gde.mj.pt., nos quais se sustenta que o juízo valorativo formulado pelo Conselho Superior da 
Magistratura relativamente ao mérito do magistrado não é sindicável pelo Supremo, salvo se o mesmo 
enfermar de erro manifesto, crasso ou grosseiro, ou se os critérios utilizados na avaliação forem 
ostensivamente desajustados. Insindicabilidade que o Supremo Tribunal de Justiça estende à valoração 
do volume de serviço, da produtividade e dos prazos de dilação na prolação de decisões, aspetos com 
uma evidente projeção quantitativa, conforme decorre do Acórdão de 18.10.2012, proc.º n.º 
24/12.5YFLSB, disponível em www.gde.mj.pt., no qual se escreve, citando outras decisões no mesmo 
sentido, que “Não se enquadra na esfera de competência de Secção do Contencioso a apreciação de 
critérios quantitativos e qualitativos, que respeitam a juízos de discricionariedade técnica, ligados ao 
modo específico de organização, funcionamento e gestão internos do ente recorrido, como sejam a 
adequação, o volume de serviço, a produtividade ou as «concretas exigências de desempenho 
quantitativo», quer por si só consideradas, quer em termos de justiça comparativa / Implica este 
entendimento (…) que não é possível sindicar neste processo os critérios objectivos seguidos pelo C.S.M. 
para aferir dos índices de produtividade média nas Relações e prazos de dilação que aquele órgão 
constitucional considera aceitáveis para dirimição dos recursos por cada relator; tal como não é viável 
operar uma análise comparativa e aprofundada entre os níveis de produtividade alcançados por cada 
juiz desembargador”. Não se compreende, então, a qualificação como “objetivos” dos aludidos critérios, 
afigurando-se, salvo o devido respeito, que a decisão citada, reconduzindo todo o objeto do processo a 
uma questão de repartição de competências face ao órgão de gestão e disciplina, acaba por afirmar a 
incomensurabilidade daquilo que é, pela sua própria natureza, objetivamente mensurável.  
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dupla e efetiva exigência de reserva de lei – já que à exigência que decorre da 

natureza restritiva de direitos fundamentais de que se reveste a aplicação de sanções 

disciplinares, maxime quando está em causa a aplicação de pensas expulsivas, 

acresce a que é própria do estatuto constitucional dos juízes, em particular no que 

concerne às exceções às garantias de inamovibilidade e de irresponsabilidade.     

Afigura-se, assim, criticável a tradicional opção legislativa de definição dos 

deveres profissionais dos magistrados judiciais por remissão para o estatuto da 

generalidade dos trabalhadores que exercem funções públicas, inseridos numa 

organização hierárquica. 

Tal “reenvio”, que se verifica no estatuto ainda em vigor, apresenta vários 

inconvenientes: 

– ao prescindir de uma definição autónoma e completa dos deveres 

profissionais dos magistrados, obnubila aquilo que o exercício da função 

jurisdicional tem de específico, na sua caracterização como função soberana; 

– torna o estatuto dos juízes permeável às alterações incidentes sobre o 

regime geral aplicável aos trabalhadores da função pública; 

– permite o esvaziamento da reserva absoluta da competência da Assembleia 

da Republica em matéria de definição do estatuto dos magistrados judiciais; 

– permite que se estendam aos juízes deveres genericamente estabelecidos 

para os trabalhadores que exercem funções públicas e que se revelam 

incompatíveis com o estatuto de independência legalmente prescrito (v.g.. 

dever de obediência, dever de lealdade); 

– permite que o discurso legitimador das concretas soluções a encontrar na 

aplicação do estatuto disciplinar do juízes seja contaminado por métodos, 

fórmulas, conceitos e princípios elaborados pela dogmática do Direito 

Administrativo a respeito do estatuto disciplinar da função pública, 

arrastando aquele para uma equiparação que contraria as garantias de 

independência, em particular na sua vertente interna. 
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Uma definição vaga do que constitui o ilícito possibilita a multiplicação do 

recurso à via disciplinar como meio ilegítimo de pressão sobre os juízes, abrindo a 

porta a que, por esse meio, se imponham orientações jurisprudenciais ou penalizem 

desvios a ortodoxias políticas, ideológicas ou simplesmente corporativas – 

transformando a disciplina num “infradireito”, num dispositivo de poder apto a 

transformar os magistrados em “corpos dóceis”, para usar as palavras de 

FOUCAULT52. 

Nos quadros do Estado de Direito democrático, a essência do ilícito 

disciplinar e das medidas disciplinares encontra a sua justificação no especial 

significado e função que o serviço público assume para o progresso e justiça sociais, 

através da satisfação das necessidades dos cidadãos53. Mas, conforme explica FARIA 

COSTA54, nem os serviços são puro algoritmo de funcionalidade, nem a pena pode 

ser a correção, coativamente imposta pelo Estado, daquele preciso algoritmo. 

Cabe olhar, a este propósito, para as experiências italiana e espanhola – que, 

historicamente são próximas da portuguesa no que concerne à gestão e disciplina da 

magistratura –, países onde a lei tipifica os ilícitos disciplinares. 

                                                        
52 Cfr. FOUCAULT, Michel, Vigiar e Punir – Nascimento da Prisão, tradução de António Fernando 
Cascais, Lisboa, Edições 70, em especial págs. 240 a 257, onde o autor caracteriza a disciplina como 
um tipo de poder, uma modalidade do seu exercício, que comporta todo um conjunto de 
instrumentos, técnicas, procedimentos, níveis de aplicação, alvos; é uma “física” ou uma “anatomia” 
do poder, uma tecnologia para aumentar a utilidade possível dos indivíduos, que se decompõe em 
processos flexíveis de controlo e que assegura uma distribuição infinitesimal das relações de poder. 
Acrescenta o autor que, apesar de aparentemente constituírem apenas um “infradireito”, as 
disciplinas devem ser vistas como uma espécie de “contradireito”: têm o papel de introduzir 
assimetrias insuperáveis e de excluir reciprocidades; hierarquizam reciprocamente os indivíduos e, 
no limite, desqualificam e invalidam; no espaço e durante o tempo em que exercem o seu controlo 
efetuam uma suspensão, nunca total mas também nunca anulada, do direito; o seu “panoptismo” 
difundido em toda a parte faz funcionar, ao arrepio do direito, uma máquina simultaneamente 
imensa e minúscula que sustenta, reforça e multiplica a assimetria dos poderes e torna vãos os 
limites que lhe foram traçados. 
53 Cfr. DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral, Tomo I, 2.ª Edição, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2011, pág. 169; CARVALHO, Américo Taipa, Direito Penal – Parte Geral, 2.ª Edição, Coimbra, 
Coimbra Editora, 2011, pág. 146.  
54 Cfr. COSTA, José de Faria, Noções Fundamentais de Direito Penal, 4.ª Edição, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2015, cit., pág. 51. 
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Assim, em Itália, o Decreto Legislativo n.º 109, de 23 de fevereiro de 2006, 

veio introduzir uma tipificação exaustiva dos comportamentos relevantes, 

estabelecendo ainda uma correspondência entre os diversos ilícitos e as penas 

aplicáveis, diploma que foi guiado pelo propósito de tornar objetiva a apreciação da 

responsabilidade disciplinar e assumindo o relevo desta na ponderação entre valores 

constitucionais: por um lado, o desenvolvimento correto, competente e profissional 

da função jurisdicional, decorrente do direito fundamental dos cidadãos à tutela 

jurisdicional efetiva; por outro, a independência do juiz na aplicação da lei55.  

Este diploma veio substituir a definição ampla de ilícito disciplinar constante 

do art. 18.º do real decreto legislativo n.º 511, de 31 de maio de 1946, onde os 

comportamentos relevantes eram identificados mediante o recurso a conceitos 

como “fidúcia”, “considerazione”, “prestigio”, indeterminados e indetermináveis 

através de uma valoração objetiva. 

Considerou o legislador transalpino que tal indeterminação, permitindo ao 

titular da iniciativa disciplinar e ao órgão decisor uma ampla discricionariedade na 

individualização das concretas hipóteses de ilícito, tornava a atividade do juiz 

sujeita a temores e condicionamentos, derivados do uso (ou abuso) de iniciativas 

disciplinares imprevisíveis, utilizadas como instrumento indireto de pressão; a 

formulação do citado art. 18.º, autorizava, de facto, um uso “parcial e seletivo”, 

permitindo uma valoração discricionária do comportamento do juiz56.  

Por essa via – e como reconhecia a doutrina – o mecanismo disciplinar 

transformara-se progressivamente num meio de controlo puramente corporativo da 

ordem judiciária, num instrumento de conformação dos juízes a orientações alheias, 

arredada da perspetiva de tutela do valor constitucional da independência e 

                                                        
55 Cfr., neste sentido, MOSCHELLA (nota 3) págs. 142 e 143; CAVALLINI, Daniela, “La responsabilità 
disciplinare dei magistrati”, in AA.VV., Ordinamento giudiziario – Uffici giudiziari, C.S.M. e governo 
della magistratura, 2.ª Edição, CEDAM, 2012, págs. 291 e 292. 
56 Cfr., neste sentido, APOSTOLI, Adriana, Implicazioni Costituzionali della Responsabilità 
Disciplinare dei Magistrati, Milão, Giffrè, 2009, pág. 129; FRESA, Mario e FIMIANI, Pasquale, Gli illeciti 
disciplinari dei magistrati ordinari, Turim, Giappichelli, 2013, pág. 22.  
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direcionada para, através do controlo dos comportamentos, impor um modelo de 

magistrado e a uniformização ideológica dos juízes57. 

 Em idêntico sentido, em Espanha, o art. 416.º, n.º 1, da Ley Orgánica del Poder 

Judicial distingue três categorias de infração: faltas “muy graves”, “graves” e “leves”, 

tipificando as condutas correspondentes a cada uma dessas categorias. 

 Temos, deste modo, uma tipificação legal exaustiva dos comportamentos 

suscetíveis de gerar a responsabilização disciplinar dos magistrados judiciais, em 

função dos princípios fundamentais de organização do poder judicial: a 

independência, a imparcialidade, a diligência e a atenção no desempenho das 

respetivas competências. 

 Cabe assinalar, a este propósito, que a LOPJ procura atribuir um sentido 

fundamentalmente “profissional” às infrações disciplinares previstas, abandonando 

o uso de cláusulas gerais destinadas à correção de condutas pessoais, por reverência 

aos conceitos indeterminados de “decoro” ou de “prestígio”58. 

 Por outro lado, a LOPJ estabelece uma correspondência entre as penas 

disciplinares aplicáveis e as infrações cometidas, estabelecendo o art. 420.º, n.º 2, 

que “Las faltas leves sólo podran sancionarse com advertencia o multa de hasta 

cincuenta pesetas o com ambas; las graves com multa de cincuenta mil e una a 

quinientas mil pesetas, y las muy graves com suspensión, traslado forzoso o 

separación”. 

À luz do exemplo italiano e espanhol59, consideramos que a prática de 

responsabilização dos juízes não pode manter-se tradicionalmente orientada para a 

                                                        
57 Cfr. APOSTOLI (nota 55) págs. 129 e 130; FRESA e FIMIANI, op. e loc. cit.; PIZZORUSSO (nota  17) 
págs. 217 e 218; DI AMATO, Sergio, La Responsabilità Disciplinare dei Magistrati, Milão, Giuffrè, 2013  
cit., pág. 15. 
58 Cfr., a este propósito e com apreciação favorável: GONZÁLEZ GRANDA (nota 14) págs. 187 a 190; 
ANDRES IBAÑES e MOVILLA ALVAREZ (nota 14) pág. 146. 
59 Em França, a definição dos ilícitos disciplinares cometidos por magistrados judiciais é, à 
semelhança de Portugal, efetuada com recurso a conceitos indeterminados, sendo aqueles 
essencialmente atípicos, o que vem merecendo a crítica da doutrina especializada. No sentido desta 
crítica, BALANDIER, Michaël, Le Conseil Supérieur de la Magistrature”, Tomo II, Paris, Le Manuscrit, 
2007, págs. 240 a 251, defende que a codificação legal das infrações disciplinares corresponde a uma 
dupla exigência, jurídica e política. Exigência jurídica decorrente do princípio da legalidade, aplicável 
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tutela de valores como o “prestígio” e o “decoro”, facilmente instrumentalizáveis em 

sede de controlo ideológico e geradores de enorme insegurança jurídica.  

Entendemos que regular o correto desenvolvimento das funções judiciárias 

releva da concretização do ordenamento jurídico através da jurisdição, ou seja, da 

aplicação imparcial e independente da lei: estão em causa bens que não respeitam 

unicamente à ordem judiciária, redutoramente entendida como corporação 

profissional; respeitam, ao invés, à garantia dos direitos dos cidadãos. Por isso, 

compete ao legislador a predeterminação dos ilícitos disciplinares e respetivas 

sanções.  

Não obstante, constata-se, com preocupação, que as decisões conciliares e 

jurisprudenciais60 em matéria disciplinar contrariam a preocupação de definição 

rigorosa das condutas suscetíveis de ser punidas, quer por meio da afirmação de um 

poder discricionário na interpretação e aplicação de conceitos indeterminados, quer 

por via da recorrente citação de códigos deontológicos nacionais e estrangeiros – 

neste caso, esbatendo as fronteiras da disciplina em face da deontologia. 

 Essa tradição conciliar e jurisprudencial acaba por reconduzir o essencial da 

atividade do C.S.M. a um espaço de “ampla discricionariedade” que não é 

controlável: discricionariedade quanto à decisão de iniciar ou não inquéritos, 

sindicâncias ou processos disciplinares; discricionariedade quando qualifica uma 

conduta como disciplinarmente ilícita; discricionariedade quando fixa a espécie e 

medida da pena.  

                                                                                                                                                                        

ao contencioso disciplinar, que impõe a definição dos factos puníveis em termos suficientemente 
claros e precisos, por forma a excluir o arbítrio, tanto mais que as sanções suscetíveis de ser aplicadas 
revestem uma particular importância pessoal e profissional para os visados. Exigência política uma 
vez que, se é certo que o desenvolvimento jurisprudencial do direito permite uma melhor adaptação 
aos casos concretos, tal desenvolvimento acarreta inconvenientes nesta sede: atenta contra a garantia 
de segurança jurídica dos magistrados e, por consequência, dos justiciáveis; é uma forma menos 
democrática de definição do direito disciplinar; o eventual conhecimento das regras que os 
magistrados devem observar – que se reveste de importância fundamental tanto para os próprios 
como para o povo soberano – com base no estudo das decisões da jurisprudência constitui, para a 
maioria, um exercício votado ao fracasso.   
60 Cfr., a este propósito, na jurisprudência da secção de contencioso do Supremo Tribunal de Justiça, os 
acórdãos de 31.03.2004, proc. n.º 03A1891, de 16.12.2010, proc. n.º 9/10.6YFLSB.S1, de 21.11.2012, proc. n.º 
75/12.0YFLSB, todos disponíveis em www.gde.mj.pt.  
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Consideramos, por tudo o exposto, que a amplitude com a qual se admitem 

valorações pessoais do órgão de gestão e disciplina ultrapassa a margem 

constitucionalmente tolerável à luz das exigências de reserva de lei restritiva de 

direitos fundamentais e de reserva de lei restritiva das garantias pessoais de 

independência dos juízes e vulnera os valores fundamentais que levaram o 

legislador constitucional a consagrar essa dupla reserva. 

 

b) O procedimento administrativo disciplinar no C.S.M. à luz da 

C.E.D.H.  

Por outro lado, consideramos que, no que respeita ao procedimento 

disciplinar, o EMJ ainda em vigor consagra soluções processuais claramente 

discriminatórias dos juízes e um modelo processual que diminui em grande medida 

o contraditório, a publicidade e a imediação, mesmo por comparação com o regime 

disciplinar dos demais servidores do Estado, subsidiariamente aplicável. 

Durante largos anos, o próprio T.E.D.H. entendeu que a C.E.D.H. não era 

aplicável aos juízes. Tal limitação mostra-se atualmente superada, entendendo 

aquele Tribunal, na sequência do acórdão Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, que o 

art. 6.º, § 1, da Convenção, na parte em que se refere à matéria civil, é aplicável aos 

processos de natureza disciplinar em que sejam visados juízes. 

Dispõe o art. 6, § 1.º da Convenção que “Toute personne a droit à ce que sa 

cause soit entendue équitablement, publiquemente et dans un délai raisonnable, par 

un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des 

contestations sur des droits et obligations de caractere civil, soit du bien-fondé de 

toute accusation en matiére pénale dirigée contre elle (…)”. 

Com base nos critérios definidos pela jurisprudência do Tribunal Europeu, 

apresentam carácter civil, de um modo geral, os direitos de natureza patrimonial61, o 

direito ao trabalho62 e o direito de exercer uma profissão63. 

                                                        
61 Cfr. os acórdãos Éditions Périscope, de 26 de março de 1992, Ortamberg, de 25 de novembro de 1994, 
e Procola, de 28 de setembro de 1995. 
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Ora, desde o Acórdão Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, o T.E.D.H. tem 

vindo a entender que apresentam carácter civil as questões suscitadas por servidores 

do Estado relacionadas com o seu recrutamento, carreiras e cessação de serviço – o 

que, segundo se julga, poderá significar que possam ser discutidas no T.E.D.H. 

matérias relacionadas com a avaliação do desempenho ou com a graduação dos 

juízes aos tribunais superiores. 

Conforme se considerou naquele acórdão – cfr. § 58 –, os artigos 1.º e 14.º da 

Convenção estipulam que qualquer pessoa dependente da jurisdição das Altas 

Partes Contratantes deve gozar dos direitos e liberdades reconhecidos na sua Secção 

I, sem quaisquer discriminações; por isso, como regra geral, as garantias 

estabelecidas na Convenção estendem-se aos servidores do Estado. 

Em face da jurisprudência seguida pelo T.E.D.H. na do acórdão Vilho 

Eskelinen et autres c. Finlande, a qualidade de servidor do Estado só pode fundar a 

exclusão da proteção concedida pelo art. 6.º da Convenção, em matéria civil, quando 

estejam reunidas duas condições: em primeiro lugar, é necessário que a lei interna 

do Estado expressamente exclua o acesso aos tribunais dos titulares do cargo ou à 

categoria de servidores públicos em questão; em segundo lugar, é necessário que 

essa exclusão se mostre objetivamente justificada pelos interesses do Estado, não 

sendo para tal suficiente a mera circunstância de o queixoso pertencer a um sector 

ou departamento que participa no exercício de poderes conferidos pelo Direito 

Público. 

Por isso, o Tribunal Europeu reconhece a aplicabilidade do art. 6.º, § 1.º da 

Convenção, em matéria civil, sempre que o direito interno do Estado visado não 

exclui aos servidores públicos o acesso aos tribunais, considerando que integra a 

matéria civil, designadamente, aquela que respeita ao reconhecimento do direito a 

suplementos remuneratórios64.  

                                                                                                                                                                        
62 Cfr. acórdão Obermeier, de 28 de junho de 1990. 
63 Cfr. acórdãos Le Compte, Van Leuven e De Mayre c. Belgique e Albert e Le Compte c. Belgique. 
64 Cfr. acórdão Vilho Eskelinen et autres c. Finlande 
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Reconhecendo, nos Acórdãos Olujić c. Croatie e Oleksandr Volkov c. Ukraine, 

a aplicabilidade do art. 6.º, § 1, da Convenção em matéria de efetivação da 

responsabilidade disciplinar de magistrados judiciais. 

Por outro lado, a jurisprudência do Tribunal Europeu não restringe a 

aplicação do art. 6 § 1.º da Convenção às penas disciplinas de natureza expulsiva, ou 

seja, que importem a cessação definitiva do exercício da profissão. 

Pelo contrário, nos Acórdãos Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique 

– cfr. §§ 47 – 49 – e Albert et Le Compte c. Belgique – cfr., § 28 –, o Tribunal Europeu 

considerou expressamente que as penas disciplinares de suspensão temporária do 

exercício de funções constituem uma interferência direta e material no direito de 

exercer uma profissão65. 

Ora, considerando que o art. 168.º, n.º 1, da Lei n.º 21/85, de 30 de julho de 

1985, estabelece que as decisões do Conselho Superior da Magistratura são 

suscetíveis de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, impõe-se considerar que 

o direito interno do Estado Português não exclui os magistrados judiciais do acesso 

aos tribunais, em matéria disciplinar e até mesmo, segundo se julga, em matéria de 

avaliação de desempenho e de graduações para acesso aos tribunais superiores, 

razão pela qual, em todas estas questões estão verificadas as condições estabelecidas 

pelo Acórdão Vilho Eskelinen para a aplicação do art. 6.º, § 1.º, da Convenção, em 

matéria civil. 

Por outro lado, importa salientar que o T.E.D.H. considera que a atribuição 

de competência disciplinar a organismos que não são tribunais integrados no 

aparelho judicial – como é o caso do Conselho Superior da Magistratura –, por si só, 

não ofende o art. 6.º, § 1.º, da Convenção. 

Todavia, para tal considera indispensável que ocorra uma de duas condições: 

ou esses organismos correspondem, eles próprios, aos requisitos de independência e 

                                                        
65 Assim, no Acórdão Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique estava em causa a aplicação de 
uma pena de três meses de suspensão da autorização de exercício da profissão para o Dr. Le Compte 
e de penas de quinze dias de suspensão da autorização de exercício da profissão para o Dr. Van 
Leuven e para o Dr. De Meyere. 
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imparcialidade decorrentes do art. 6.º, § 1.º, da Convenção ou, quando não 

correspondam, os mesmos devem estar sujeitos ao controlo por um órgão judicial 

com plena jurisdição, que providencie as garantias previstas nesse normativo66. 

Segundo o T.E.D.H., para se estabelecer se um organismo pode ser 

considerado independente, deve-se ter em atenção, inter alia, ao modo de 

designação dos seus membros e de cessação das suas funções, à existência de 

garantias contra pressões externas e à questão de saber se esse organismo apresenta 

uma aparência de independência67. 

Para esse efeito, não é indispensável que esse organismo seja um tribunal 

integrado no aparelho judicial, já que um “tribunal”, com o significado empregue o 

art. 6.º, § 1.º, da Convenção, é caracterizado, num sentido substantivo do termo, pela 

sua função judicial, o mesmo é dizer, pela decisão das matérias sob a sua 

competência na base de regras de direito e depois de procedimentos conduzidos de 

um modo prescrito. 

Mas deve, ainda, satisfazer uma série de requisitos: independência, em 

particular face ao executivo, imparcialidade e garantias concedidas pelo 

procedimento adotado, várias das quais surgem no próprio texto do art. 6.º, § 1.º, da 

Convenção68. 

Ora, para além das fragilidades inerentes à composição do C.S.M., acima 

referidas, o procedimento perante o Conselho Superior da Magistratura não oferece 

as garantias processuais exigidas pelo art. 6.º, § 1.º, da Convenção, já que: 

– as infrações disciplinares não estão tipificadas ou legalmente definidas com 

o mínimo de rigor, resultando, em parte, de remissão para o estatuto dos 

funcionários administrativos do Estado; 

– o procedimento administrativo sancionatório não respeita o princípio do 

acusatório, sendo, todo ele, concentrado num único órgão – o Conselho 

                                                        
66 Cfr. acórdão Albert et Le Compte c. Belgique, § 29. 
67 Cfr. acórdão Olujić c. Croatie, § 38. 
68 Cfr. acórdão Olujić c. Croatie, § 38. 
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Superior da Magistratura – a quem compete, por si ou por intermédio dos 

inspetores que nomeia e destitui, a iniciativa, a instrução, a acusação e a 

decisão; 

– são inaplicáveis ao processo sancionatório dos juízes os princípios da 

oralidade e da publicidade da audiência, esgotando-se o princípio do 

contraditório na audição do juiz visado e na possibilidade que este tem de 

requerer diligências; 

– Nos termos do art. 113.º, n.º 1, da Lei n.º 21/85, de 30 de julho de 1985, o 

processo sancionatório dos juízes é confidencial desde o seu início até ao seu 

termo, não comportando qualquer audiência pública perante o Conselho 

Superior da Magistratura, que não tem qualquer contacto imediato com a 

prova69. 

O T.E.D.H. atribui particular relevo ao direito a uma audiência oral, com a 

oportunidade, inter alia, de apresentação de prova em defesa do visado, de audição 

das provas contra si apresentadas, de interrogatório e contrainterrogatório de 

testemunhas, considerando que tal constitui uma garantia do carácter equitativo do 

processo e uma das fundações de uma sociedade democrática70.  

Uma audiência pública, uma vez que o carácter público do procedimento 

protege os litigantes contra a administração da justiça em segredo e sem escrutínio 

público e porque a publicidade é também um dos meios pelos quais se pode manter 

a confiança nos tribunais71. 

Conforme vem entendendo a jurisprudência do Tribunal Europeu, o direito a 

uma “audiência pública”, previsto no art. 6.º, § 1.º da Convenção, decorre de uma 

                                                        
69 Assim, no acórdão Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, de 6 de novembro de 2001, a Grande 
Chambre do T.E.D.H. entendeu que a equidade do processo foi atingida na medida em que foi 
negado, apesar de requerido, o direito a que a causa fosse analisada publicamente, pois que, quer em 
fase administrativa, quer em fase jurisdicional o processo decorreu de forma secreta, escapando ao 
escrutínio público. 
70 Cfr. acórdãos Jussila c. Finlande, § 40; Olujić c. Croatie, § 70. 
71 Cfr. acórdão Olujić c. Croatie, § 70. 
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pretensão a uma audiência oral e pública, a menos que existam circunstâncias 

excecionais que justifiquem a sua dispensa72. 

As circunstâncias excecionais que podem justificar a dispensa de uma 

audiência oral prendem-se com a natureza das questões a ser decididas pelo 

tribunal nacional, entendendo o Tribunal Europeu que tal ocorre quando estão em 

causa questões eminentemente técnicas, cuja decisão depende principalmente de 

meios de prova ou de pareceres escritos73. 

Ou que tal ocorre quando não se suscitam questões sobre a credibilidade dos 

meios de prova ou sobre factos controvertidos, podendo o tribunal decidir de forma 

justa e razoável com base nas exposições das partes e outras peças escritos74. 

Em tais circunstâncias, o Tribunal Europeu considera compreensível que as 

autoridades nacionais tenham em atenção exigências de eficiência e economia, 

eventualmente prejudicadas pela realização sistemática de uma audiência oral e 

pública75. 

Contudo, o Tribunal Europeu também considera que, em procedimentos em 

que existem factos controvertidos e a possibilidade de aplicação de penalidades 

severas, com um grau significativo de estigma, é necessária uma audiência oral e 

pública, aberta e acessível aos visados. 

Ora, no Estatuto dos Magistrados Judiciais ainda em vigor, não é concedido 

ao juiz visado em procedimento disciplinar, qualquer direito a uma audiência oral e 

pública, com possibilidade de apresentação de prova em sua defesa, de audição das 

provas contra si apresentadas, de interrogatório e contrainterrogatório de 

testemunhas76.  

                                                        
72 Cfr. acórdãos Miller c. Suede, § 29; Jussila c. Finlande, §§ 40 a 42; Grande Stevens c. Italie, §§ 118 a 
122. 
73 Cfr. acórdão Miller c. Suede, § 29. 
74 Cfr. acórdãos Jussila c. Finlande, § 41, e Grande Stevens c. Italie, § 119.  
75 Cfr. acórdãos Miller c. Suede, § 29, e Jussila c. Finlande, § 42, que aludem a matérias relativas a 
prestações da segurança social. 
76 Cabe referir que, em Itália, decorre dos artigos 17.º e 18.º, do Decreto Legislativo n.º 109/2006, de 23 
de fevereiro, que o procedimento disciplinar comporta uma discussão oral e pública perante a secção 
disciplinar do “Consiglio superiore”, publicidade que apenas pode ser excluída por exigências de tutela 
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c) A impugnação judicial das decisões disciplinares do C.S.M. à luz da 

C.E.D.H. 

 Concluindo-se que, para além das fragilidades inerentes à composição do 

C.S.M., acima referidas, o procedimento disciplinar em fase administrativa não 

oferece as garantias processuais exigidas pelo art. 6.º, § 1.º, da Convenção – e não 

podendo considerar-se, consequentemente, que o mesmo assegura o acesso a um 

“tribunal” independente e imparcial, no sentido que decorre da Convenção –, 

impõe-se que o controlo das decisões exercido pela Secção de Contencioso do 

Supremo Tribunal de Justiça ofereça garantias de plena jurisdição, por forma a que 

sejam asseguradas aos juízes visados as garantias inerentes ao direito a um processo 

equitativo.  

Conforme entende o T.E.D.H., a plena jurisdição de um órgão judicial inclui 

o poder de rejeitar ou anular em todos os seus aspetos, em questões de facto e de 

direito, a decisão impugnada; esse órgão deve ter jurisdição para examinar todas as 

questões de facto e de direito relevantes para a disputa perante si77.  

Sucede que a secção de contencioso do Supremo Tribunal de Justiça, ao 

reconduzir o recurso contencioso interposto da deliberação punitiva proferida pela 

entidade administrativa a um recurso “de mera legalidade”, não concede aos juízes 

visados em procedimentos disciplinares, o direito a um tribunal com plena 

jurisdição. 

A secção de contencioso do Supremo Tribunal de Justiça considera existir 

uma “ampla discricionariedade” em matéria de iniciativa disciplinar, de recolha do 

material probatório e fixação dos factos relevantes, de subsunção dos factos à 

violação de deveres com relevo disciplinar78 e de graduação das penas79, esvaziando 

                                                                                                                                                                        

da credibilidade da função judiciária ou de direitos de terceiros. Em França, nos termos do art. 57.º da 
Ordonnance n.º 58-1270 de 22 de dezembro de 1958, na redação resultante do art. 19.º da Loi n.º 2001-
539 de 25 de junho de 2001, a audiência no “conseil de discipline” é pública, exceto quando ocorram 
circunstâncias especiais de natureza a comportar atentado aos interesses da justiça. 
77 Cfr. acórdão Grande Stevens eta utres c. Italie, § 139.      
78 Cfr., da secção de contencioso do Supremo Tribunal de Justiça, os acórdãos de 5.06.2012, proc. n.º 
127/11.3YFLB; 5.06.2012, proc. n.º 114/11.1YFLSB; 5.07.2012, proc. n.º 129/11.0YFLSB; 19.09.2012, proc. n.º 
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de conteúdo útil os seus poderes cognitivos e privando, desse modo, o juiz visado 

em procedimento disciplinar de todo e qualquer grau de jurisdição, seja em matéria 

de facto, seja em matéria de direito. 

 Com a seguinte consequência: em todas essas decisões – que contendem, 

com particular intensidade, com as garantias de independência dos magistrados 

judiciais –, a atividade do Conselho Superior da Magistratura resulta insindicável, 

salvo ostensiva, grosseira, flagrante violação dos princípios plasmados no art. 266.º, 

n.º 2, da Constituição da República Portuguesa. 

 O percurso metodológico que se observa no Ac. do Supremo Tribunal de 

Justiça, de 12.12.2010, proc. n.º 9/10.6YFLSB – e que depois é retomado em várias 

outras decisões acima referidas – é, essencialmente, o seguinte: a lei usa conceitos 

indeterminados; por isso, a lei quis reservar um espaço de valoração pessoal ao 

órgão de gestão e disciplina; assim, nesse âmbito, o órgão de gestão e disciplina atua 

no exercício de um poder discricionário; logo, essa atuação não pode ser sindicada 

por via contenciosa80. 

                                                                                                                                                                        

10/12.5YFLSB; 18.10.2012, proc. n.º 24/12.5YFLSB; 11.12.2012, proc. n.º 61/12.0FLSB, todos disponíveis em 
www.gde.mj.pt. 
79 Cfr., da secção de contencioso do Supremo Tribunal de Justiça, os acórdãos de 5.06.2012, proc. n.º 
114/11.1YFLSB; 5.07.2012, proc. n.º 128/11.1YFLSB; 5.07.2012, proc. n.º 126/11.5YFLSB 18.10.2012, proc. n.º 
125/11.7YFLSB; 18.10.2012, proc. n.º 58/12.0YFLSB; 21.11.2012, proc. n.º 66/12.0YFLSB, 19.02.2013, proc. n.º 
113/11.3YFLSB; 21.03.2013, proc. n.º 15/12.6YFLSB, todos disponíveis em www.gde.mj.pt.  
80 Disponível em www.dgsi.pt., e de cujo sumário transcrevemos as seguintes passagens: “1. A tutela 
jurisdicional efetiva dos administrados consagrada no n.º 4 do art. 268.º da Constituição, que prevê 
entre o mais «a impugnação de quaisquer atos administrativos que os lesem, independentemente da sua 
forma», haverá que coadunar-se com o art. 3.º do CPTA (…). 2. (…) os poderes de plena jurisdição agora 
facultados não escamoteiam as limitações inerentes à salvaguarda da referida área de 
discricionariedade da Administração. Ora, é neste campo, em princípio vedado a controlo por parte do 
tribunal, que se devem situar os poderes do C.S.M., quando se pronuncia sobre a valoração duma 
atuação que alegadamente contrariou o dever de zelo exigido a um magistrado. (…) 4. Deparamos aqui 
com conceitos caracterizados por boa dose de indeterminação, cuja concretização apela para 
«preenchimentos valorativos» por parte do órgão administrativo aplicador do direito, e daí que o juízo 
sobre responsabilização disciplinar do magistrado, por omissão de dever de zelo, se reclama de 
exigências ético-deontológicas tal como o C.S.M. as concebe, e a experiência vivida ou conhecida do 
trabalho dos tribunais, por parte dos membros do mesmo Conselho. (…) 5. Neste domínio, a 
Administração pode considerar não só justa como vinculante a valoração que pessoalmente tenha feito, 
já que, perante a pluralidade de sentidos que a expressão da lei comporta, o legislador espera não só 
uma tomada de posição individual do órgão decisor, como, além disso, que essa tomada de posição 
ilustre uma orientação do mesmo órgão decisor. (…) 9. A «área designada de justiça administrativa 
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 Ora, apesar da aparência que decorre da corrente jurisprudencial que a 

secção de contencioso do STJ vem formando sobre a “ampla discricionariedade” em 

matéria disciplinar e sua decorrência da utilização, pelo legislador, de conceitos 

indeterminados, importa dizer que é tudo menos pacífico na doutrina do Direito 

Administrativo o reconhecimento de tal amplitude e, muito menos, a sua 

identificação com o uso de conceitos indeterminados81. 

 No entanto, mais do que considerações sobre o acerto metodológico da 

construção em que se funda a jurisprudência constante da Secção de Contencioso 

do Supremo Tribunal de Justiça, importará perguntar se ainda se pode considerar 

garantida a independência dos tribunais e juízes – e com ela, a imparcialidade no 

exercício, sine spe nec metu, da função jurisdicional – quando a avaliação do 

respetivo desempenho profissional – a colocação, transferência, promoção e 

disciplina – é colocada na dependência de critérios pessoais insindicáveis de um 

outro órgão82. 

 A nosso ver, a resposta só pode ser negativa, concordando-se com 

GARAPON83, quando refere que: “O funcionamento destas instâncias – os órgãos de 

disciplina da magistratura judicial – deve apresentar as mesmas garantias que as de 

                                                                                                                                                                        

reduz-se aqui num juízo de mérito, que se socorre e critérios próprios, apanágio da instância 
administrativa Plenário do C.S.M.”. Para além do flagrante entorse que constitui a afirmação de que a 
tutela jurisdicional efetiva reconhecida pela constituição “haverá que coadunar-se” com a lei ordinária, 
cabe observar que aquilo que o art. 3.º, n.º 1, do CPTA veda aos tribunais é a sindicância de juízos de 
conveniência ou de oportunidade. Não são – não devem ser – de conveniência ou de oportunidade os 
juízos que conduzem à aplicação de uma pena disciplinar. Não é, certamente, da mesma natureza o 
juízo sobre a verificação de uma infração disciplinar e o juízo sobre a conveniência ou oportunidade de 
uma expropriação ou da construção de uma escola, de uma ponte, de um aeroporto, etc.     
81 Cfr., a propósito: CORREIA, Sérvulo, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos 
Administrativos, Coimbra, Almedina, Reimpressão da Edição de 1987, 2013, págs. 106 a 137 e 309 a 340; 
NEVES, A. Castanheira, “O problema da discricionariedade” in Digesta – Escritos acerca do Direito, do 
Pensamento Jurídico, da Sua Metodologia e Outros, Volume 1.º, Coimbra, Coimbra Editora, 1995, págs. 
531 a 596; SOUSA, António Francisco de, «Conceitos Indeterminados» no Direito Administrativo, 
Coimbra, Almedina, 1994, em especial as págs. 217 a 221.   
82 E se ainda se pode, em consequência, considerar assegurada a vigência de um Estado de Direito 
Democrático, conformado pelos princípios da juridicidade e da separação e interdependência de 
poderes, que vise a realização da liberdade, da justiça e da segurança jurídica. 
83 Cfr. GARAPON, Antoine, O Guardador de Promessas – Justiça e Democracia, Lisboa, Instituto 
Piaget, pág. 274. 
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uma verdadeira jurisdição. A publicidade é um elemento capital: a ética do juiz deve 

ser objeto de debate e não ser posta de parte como uma questão confidencial interna à 

magistratura. O contraditório é uma outra condição essencial: como é que os juízes 

não poderiam beneficiar das mesmas garantias que aquelas que eles garantem aos 

seus concidadãos?”. 

Quando se demite de apreciar o vício de erro nos pressupostos da matéria de 

facto, a pretexto de que não lhe cabe substituir-se à administração, a secção ad hoc 

do Supremo Tribunal de Justiça recusa aos visados em procedimentos disciplinares 

o direito a qualquer grau de jurisdição em matéria de facto. 

Também no segmento em que aprecia o vício do erro nos pressupostos de 

direito em que assentam as decisões punitivas, atinentes à relevância disciplinar das 

condutas censuradas, a secção ad hoc do Supremo Tribunal de Justiça, demite-se de 

realizar um verdadeiro exame da causa, furtando-se a uma verdadeira e própria 

fundamentação da sua decisão, o que igualmente atinge o direito a um processo 

equitativo e a um recurso efetivo84. 

Por outro lado, segundo se julga, outra fragilidade do contencioso da 

Magistratura Judicial reside na circunstância de existirem razões objetivamente 

justificadas para questionar a imparcialidade da Secção de Contencioso do Supremo 

Tribunal de Justiça. 

Com efeito, o art. 168.º, n.º 2, da Lei n.º 21/85, de 30 de julho de 1985, procede 

à atribuição de competência para conhecer da impugnação contenciosa das 

deliberações do Conselho Superior da Magistratura ao Supremo Tribunal de Justiça, 

apesar de estar em causa matéria que o direito interno português considera de 

natureza administrativa. 

                                                        
84 Por isso a Grande Chambre do T.E.D.H., no acórdão Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, de 
6 de novembro de 2018, decidiu por unanimidade que, a equidade do processo foi atingida em 
virtude da extensão dos poderes de cognição que o STJ exerce sobre as decisões do C.S.M.. No mesmo 
sentido, cfr. acórdão Tato Marinho dos Santos Costa Alves dos Santos e Figueiredo c. Portugal, de 
21.06.2016, também disponível na base de dados de jurisprudência do T.E.D.H..   
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Mais concretamente, a lei atribui tal competência a secção ad hoc do 

Supremo Tribunal de Justiça, constituída pelo mais antigo dos seus Vice-

Presidentes, que tem voto de qualidade, e por um Juiz de cada uma secção anual e 

sucessivamente designado pelo Presidente do STJ, que é simultaneamente o 

Presidente do Conselho Superior da Magistratura85. 

Apesar de estabelecer o art. 212.º, n.º 3, da Constituição da República 

Portuguesa que “Compete aos tribunais administrativos e fiscais o julgamento das 

ações e recursos contenciosos que tenham por objeto dirimir os litígios emergentes 

das relações jurídicas administrativas e fiscais” e de ser pacífico que as relações que 

se estabelecem entre os magistrados judiciais e o órgão competente para sobre eles 

exercer a ação disciplinar são relações administrativas e que os atos praticados nessa 

sede constituírem verdadeiros e próprios atos administrativos. 

A Secção de Contencioso do Supremo Tribunal de Justiça não é e não aparece 

aos olhos da comunidade como distinta e, sobretudo, como distanciada da entidade 

“Conselho Superior da Magistratura”, verificando-se uma indiferenciação entre a 

entidade recorrida e a entidade para a qual se recorre. 

Já que, para além do acima referido, é ao Conselho Superior da Magistratura 

que os artigos 50.º a 52.º da Lei n.º 21/85, de 30 de julho de 1985, atribuem 

competência para decidir da graduação dos candidatos no concurso curricular de 

acesso às funções de juiz do Supremo Tribunal de Justiça86. 

E é ao Conselho Superior da Magistratura que a Lei n.º 21/85, de 30 de julho 

de 1985 atribui competência para o exercício da ação disciplinar relativamente aos 

próprios juízes do Supremo Tribunal de Justiça, concluindo-se, deste modo, que o 

art. 168.º, n.º 2, da Lei n.º 21/85, de 30 de julho de 1985, atribui competência para a 
                                                        
85 A acrescer a tal circunstância, nos termos dos artigos 138.º, n.º 1, 141.º, n.º 2, e 142.º, do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais, as listas de candidatos eleitos pelos pares para o Conselho Superior da 
Magistratura incluem, necessariamente, um Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, que 
assume a vice-presidência uma vez eleito, com relevantes competências próprias e delegadas.  
86 Decisão que a Secção de Contencioso do Supremo Tribunal de Justiça também considera incluída no 
âmbito da “ampla discricionariedade” do Conselho Superior da Magistratura. O que, conjugado com o 
método de eleição dos membros do C.S.M. pelos pares, permite que se crie o eventual risco de uma 
“polinização cruzada” na composição dos dois órgãos. 
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apreciação das deliberações do Conselho Superior da Magistratura a juízes que são 

avaliados, classificados, nomeados e sujeitos à ação disciplinar do mesmo Conselho 

Superior da Magistratura. 

Sendo certo que a ordem jurisdicional mais especializada seria a dos tribunais 

administrativos e fiscais, cujos juízes dispõem de estatuto próprio, não sendo 

avaliados, classificados, nomeados ou sujeitos à ação disciplinar do Conselho 

Superior da Magistratura, mas sim do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais. 

Por isso, a atribuição de competência ao Supremo Tribunal de Justiça para 

conhecer da impugnação contenciosa dos atos administrativos, como são as 

decisões do Conselho Superior da Magistratura já deu origem a várias decisões do 

Tribunal Constitucional, tribunal que, escudando-se em razões históricas ou em 

razões de maior proximidade dos tribunais às questões em julgamento, tem 

decidido, que o art. 168.º da Lei n.º 21/85, de 30 de julho de 1985, não viola qualquer 

preceito constitucional87.  

 E tem suscitado reparos a largos sectores da doutrina nacional88, 

considerando-se que a racionalidade da distribuição de competência contenciosa 

em matéria de gestão e disciplina da magistratura, não podendo sustentar-se na 

natureza das relações jurídicas em questão, só se justifica à luz de um qualquer 

“pudor institucional”89 ou “melindre corporativo”90. 

 Designadamente, por se entender que os juízes de uma dada ordem judicial 

aceitariam com dificuldade e relutância que os atos que lhe dizem respeito 

                                                        
87 Acórdãos n.ºs 347/97, 687/98, 40/99, 64,99, 131/99, 234/99, 290/99, 373/99, 575/99, 235/2000, 
254/2001 e 277/2011, todos acessíveis em www.tribunalconstitucional.pt. 
88 Cfr., a propósito: MIRANDA (nota 33) págs. 191 e 192, (nota 44) págs. 263 e 264, e “Os parâmetros 
constitucionais da reforma do contencioso administrativo”, in AA.VV., “Reforma do Contencioso 
Administrativo – O Debate Universitário”, Volume I, Coimbra, Coimbra Editora, 2003, págs. 374 e 375; 
AMARAL, Diogo Freitas de, e ALMEIDA, Mário Aroso de, Grandes Linhas da Reforma do Contencioso 
Administrativo, 3.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2007, pág. 30.  
89 Cfr. ANDRADE, José Carlos Vieira de, A Justiça Administrativa – Lições, Coimbra, Almedina, 2011, 
11.ª edição, págs. 108 e 109. 
90 Cfr. RANGEL (nota 33) págs. 225 e 266.  
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pudessem ser sindicados contenciosamente por tribunais integrados noutra 

ordem91. 

 Trata-se de uma solução que permite que a comunidade continue a associar à 

competência do Supremo Tribunal de Justiça nesta matéria a ideia de um 

“julgamento pelos pares” e de um “privilégio de foro” – e que, como refere PAULO 

RANGEL92, em muitos casos é tudo menos isso. 

Conforme decorre da jurisprudência do Tribunal Europeu, a imparcialidade 

do tribunal, para os fins do art. 6.º, § 1.º, deve ser determinada de acordo com um 

duplo teste, subjetivo e objetivo93 O teste subjetivo assenta na convicção pessoal e 

no comportamento de um concreto juiz num determinado caso; o teste objetivo visa 

determinar se são oferecidas garantias suficientes que excluam qualquer dúvida 

legítima sobre a imparcialidade do juiz. 

Sob o teste objetivo, é necessário determinar se, independentemente da 

conduta do juiz, existem factos concretos que permitam suscitar a dúvida sobre a 

sua imparcialidade, sendo, a este respeito, de considerar a própria aparência de 

imparcialidade, já que em causa está a confiança que, numa sociedade democrática, 

os tribunais devem inspirar no público.   

 Segundo se julga, o art. 168.º, n.º 2, da Lei n.º 21/85, de 30 de julho de 1985, ao 

atribuir a competência para julgar os atos do Conselho Superior da Magistratura ao 

Supremo Tribunal de Justiça, atenta a união pessoal da presidência de ambos os 

órgãos e o papel que o primeiro desempenha na seleção e disciplina dos membros 

                                                        
91 Cfr., a este propósito, a posição manifestada por NORONHA do NASCIMENTO no Bol. Inf., III.ª 
Série, n.º 2, outubro de 2009, págs. 6 e 7, referindo que “Todas as graduações de juízes no acesso ao 
S.T.J. e aos tribunais da Relação eram controladas pelo S.T.A. já que este era o tribunal que sindicava o 
C.S.M. / O S.T.A. é composto, quase na íntegra, por Desembargadores dos tribunais judiciais e por 
Procuradores-Gerais Adjuntos (P.G.A.) que aí judicam em comissão de serviço e que, com muita 
frequência, concorrem à graduação de acesso ao S.T.J. / Daí que, com tal sistema, as graduações do 
C.S.M. ficavam «prisioneiras» da jurisprudência do tribunal onde judicavam inúmeros magistrados que 
eram interessados diretos no acesso com os danos colaterais que tudo isto poderia provocar”.  
92 Cfr. RANGEL (nota 33) págs. 222 e 223. 
93 Cfr. acórdãos Ferrantelli et Santangelo c. Italie, §§ 56 a 58, e Wettstein c. Suisse, §§ 42 a 45). 
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do segundo, viola o art. 6.º, § 1.º, da Convenção, na vertente em que reconhece o 

direito de todos os cidadãos a aceder a um tribunal independente e imparcial. 

A Grande Chambre do T.E.D.H., no acórdão de 6 de novembro de 2018, já 

acima referido, também ponderou se a atribuição da competência à seção ad hoc 

para apreciar os atos do Conselho Superior da Magistratura – que é presidido pelo 

Presidente do Supremo Tribunal de Justiça – a uma secção do mesmo Supremo 

Tribunal de Justiça, designada nos termos expostos, viola o disposto no art. 6.º, § 1.º 

da Convenção, na vertente em que este preceito reconhece o direito de todos os 

cidadãos, incluindo os juízes, a aceder a um tribunal independente e imparcial. 

 Nesta parte, a Grande Chambre do T.E.D.H. concluiu por maioria não haver 

violação da C.E.D.H., cabendo, todavia, sublinhar que tal decisão foi objeto de seis 

votos de vencido, entre os quais o voto impressivo do Juiz Português, Paulo Pinto de 

Albuquerque, onde se consignou que “à luz das considerações acima tecidas, não 

pude deixar de concluir que o fato do processo disciplinar perante o C.S.M. e o 

Supremo Tribunal de Justiça não serem públicos, a formação ad hoc da Secção de 

Contencioso do Supremo Tribunal em matéria disciplinar, bem como os poderes 

limitados de cognição em matéria de facto desta seção, são relíquias do passado que 

estão fora de sintonia com o padrão internacional contemporâneo de independência 

judicial. A reforma e modernização do quadro jurídico e da prática em matéria de 

regulação judicial do contencioso da Magistratura em Portugal está agora em curso e 

o facto do Governo apresentar projetos de legislação no Parlamento para o efeito, é de 

saudar. Estou certo que o Parlamento ouvirá atentamente a mensagem enviada por 

este Tribunal e irá consagrar uma resposta adequada”94. 

      

 

 

  

                                                        
94 Tradução nossa. 
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 IV. Conclusão 

 Em suma, consideramos que no domínio do procedimento disciplinar, tal e 

qual se encontra regulado no Estatuto dos Magistrados Judiciais e decorre da prática 

jurisprudencial da Secção de Contencioso do Supremo Tribunal de Justiça, impõe-se 

uma concretização urgente da C.E.D.H., em prol da objetividade de critérios, da 

transparência de procedimentos e da efetiva sindicabilidade das decisões em 

matéria de gestão e disciplina da magistratura judicial – e, em última análise, das 

garantias de independência no exercício da função jurisdicional próprias do Estado 

de Direito Democrático. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 


