
 

 Online, maio de 2021 | 1 

 

 

Igualdade de Género e Assédio na Magistratura 

Judicial Portuguesa 

(Uma primeira reflexão crítica) 

 

 

Ana Micaela Soares Marques Proença   José Joaquim Fernandes Oliveira Martins 

(Juíza de Direito)      (Juiz de Direito) 

 

 

“Este é o verdadeiro ditame de um perfeito 

superior. Inclinar-se a não ter inclinação: Non 

declinabis ad dexteram, neque ad sinistram. — 

Porque inclinar-se a uma parte, qualquer que 

seja, é faltar ao equilíbrio da igualdade, e, com a 

desigualdade, perder a união, perder a paz, perder 

a concórdia perder e perturbar tudo” 

PADRE ANTÓNIO VIEIRA, Sermão da Segunda 

Oitava da Páscoa 

 

“Mais une question se pose aussitôt: comment 

toute cette histoire a-t-elle commencé? On 

comprend que la dualité des sexes comme toute 

dualité se soit traduite par un conflit. On 

comprend que si l’un des deux réussissait à 

imposer sa supériorité, celle-ci devait s’établir 

comme absolue. Il reste à expliquer que ce soit 

l’homme qui ait gagné au départ. Il semble que les 

femmes auraient pu remporter la victoire ; ou la 
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lutte aurait pu ne jamais se résoudre. D’où vient 

que ce monde a toujours appartenu aux hommes 

et que seulement aujourd’hui les choses 

commencent à changer? Ce changement est-il un 

bien? Amènera-t-il ou non un égal partage du 

monde entre hommes et femmes?” 

SIMONE DE BEAUVOIR, Le Deuxième Sexe 

 

 

1. Introdução (Igualdade, Não Discriminação e Assédio) 

1.1 O princípio da igualdade é um dos princípios fundamentais (e 

fundadores) dos atuais Estados de Direito Democráticos, não sendo por acaso que 

a divisa da República Francesa é, na sequência da Revolução Francesa, “Liberté, 

Egalité, Fraternité”1 e que o Artigo 1.º da Déclaration des Droits de l'Homme et du 

Citoyen de 1789 prescrevia que “Les hommes naissent et demeurent libres et égaux 

en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité 

commune”2. 

Mais recentemente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe, 

no seu Artigo 7.º, que “Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito 

a igual proteção da lei”, enquanto que os Artigos 20.º e 23.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia têm, respetivamente, a seguinte redação: “Todas 

as pessoas são iguais perante a lei” e “Deve ser garantida a igualdade entre homens 

e mulheres em todos os domínios, incluindo em matéria de emprego, trabalho e 

remuneração. O princípio da igualdade não obsta a que se mantenham ou adotem 

medidas que prevejam regalias específicas a favor do sexo sub-representado”. 

                                                 
1 Como se escreve no sítio da Presidência da República Francesa (https://www.elysee.fr/la-
presidence/liberte-egalite-fraternite, consultado, tal como os sítios a seguir citados, em 30/3/2021), 
“Les notions de liberté, d'égalité et de fraternité n’ont pas été inventées par la Révolution. Le 
rapprochement des concepts de liberté et d’égalité est fréquent sous les Lumières, en particulier chez 
Rousseau et chez Locke. Cependant il faut attendre la Révolution française pour les voir réunies en 
triptyque». 
2 https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-
l-homme-et-du-citoyen-de-1789.   

https://www.elysee.fr/la-presidence/liberte-egalite-fraternite
https://www.elysee.fr/la-presidence/liberte-egalite-fraternite
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
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Entre nós, a Constituição da República Portuguesa prescreve, no seu Artigo 

13.º, que “1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a 

lei”, postulando, antes de mais, “um tratamento igual de situações de facto iguais 

e um tratamento diverso de situações de facto diferentes”3. 

Como escreve GOMES CANOTILHO, o princípio da igualdade pressupõe uma 

“exigência de igualdade na aplicação do direito”4, dado que, nas palavras de 

ANSCHÜTZ, “as leis devem ser executadas sem olhar às pessoas”5, no que se costuma 

designar de princípio de igualdade em sentido material (e não apenas em sentido 

formal, no sentido original de igualdade total perante a lei geral e abstrata, 

indiferente às diferenças entre cada situação). 

Ou, de outra forma, “o conceito plurissignificativo de igualdade, que, numa 

teorização genericamente aceite , tem vindo a ser desdobrado em três dimensões 

distintas — a proibição do arbítrio, a obrigação de diferenciação e a proibição de 

discriminação”6. 

Por seu lado, “O princípio da igualdade tem também como destinatários os 

próprios particulares”, como “sucede relativamente aos direitos fundamentais que, 

não pertencendo ao elenco dos direitos, liberdades e garantias, gozam, todavia, de 

eficácia imediata nas relações entre particulares por força de expressas normas 

constitucionais (cfr., por ex., o artigo 59º-1, que enumera direitos dos 

trabalhadores, proibindo qualquer discriminação com base na idade, sexo, raça, 

cidadania, território de origem, religiões, convicções políticas e ideológicas, 

valendo estar proibições, como é óbvio, perante quaisquer entidades públicas ou 

privadas)”7. 

 

                                                 
3 GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, 3.ª Edição, 
Coimbra, 1993, p. 127. 
4 GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2.ª Edição, Coimbra, 1998, p. 
388. 
5 Apud GOMES CANOTILHO, ob. cit., p. 389. 
6 DULCE LOPES, A Jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem vista à luz do Princípio 
da Não Discriminação, p. 49, retirado de http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/03-JULGAR-
Dulce-Lopes-Igualdade-e-n%C3%A3o-discrimina%C3%A7%C3%A3o-na-CE.pdf. 
7 GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, ob. cit., p. 131. 

http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/03-JULGAR-Dulce-Lopes-Igualdade-e-n%C3%A3o-discrimina%C3%A7%C3%A3o-na-CE.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/03-JULGAR-Dulce-Lopes-Igualdade-e-n%C3%A3o-discrimina%C3%A7%C3%A3o-na-CE.pdf
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1.2 Quanto ao princípio da não discriminação, discute-se a “autonomia 

estrutural do princípio, face ao princípio da igualdade”, sendo que “Nesta matéria, 

a doutrina tende a dividir-se entre a consideração da não discriminação como mera 

dimensão negativa da igualdade ou um entendimento daquela como um princípio 

com, pelo menos, um certo grau de autonomia”, pelo que “a conceptualização da 

não discriminação não é fácil, assim como o não é a sua distinção da ideia de 

igualdade (para os que a julgam possível). Todavia, cremos poder afirmar que este 

princípio está dotado de uma maior operatividade prática do que o da igualdade 

(que é mais abrangente e indeterminado). Assim, e mesmo não havendo lugar a 

uma real autonomia dogmática do princípio da não discriminação, vemos que ele 

é suscetível de fornecer critérios decisórios importantes”8. 

Efetivamente e como corolário do princípio da igualdade, a Constituição da 

República Portuguesa prescreve que “Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, 

prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de 

ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas 

ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação 

sexual” (Artigo 13.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa), referindo, 

desde logo, um “conjunto de fatores [de] discriminação ilegítimos”, mesmo que 

não signifique “uma exigência de igualdade absoluta em todas as situações, nem 

proíbe diferenciações de tratamento”9. 

Assim, “o princípio da não discriminação designa uma técnica de controlo 

(desenvolvida, em grande medida, por via jurisprudencial) que permite tornar 

operativo um princípio constitucional de conteúdo fortemente indeterminado: o 

princípio da igualdade. Ele será, deste modo, uma forma aperfeiçoada e mais 

realista deste último. Além disso, o princípio contém ainda um valor absoluto, uma 

                                                 
8 MARIANA CANOTILHO, Brevíssimos apontamentos sobre a não discriminação no Direito da União 
Europeia, p. 102 e 103, consultado em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/05-DEBATER-
Mariana-Canotilho-A-n%C3%A3-o-discrimina%C3%A7%C3%A3o-no-dire.pdf. 
9 GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, ob. cit., p. 127. 

http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/05-DEBATER-Mariana-Canotilho-A-n%C3%A3-o-discrimina%C3%A7%C3%A3o-no-dire.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/05-DEBATER-Mariana-Canotilho-A-n%C3%A3-o-discrimina%C3%A7%C3%A3o-no-dire.pdf
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proibição de distinções que, em função do critério de diferenciação sobre o qual 

assentam, são a priori arbitrárias, odiosas ou ilegítimas”10. 

Este princípio está também consagrado no Artigo 7.º da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, prescrevendo que “Todos têm direito a proteção 

igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra 

qualquer incitamento a tal discriminação” e na Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia, no seu Artigo 21.º, com a seguinte redação: “1. É proibida a 

discriminação em razão, designadamente, do sexo, raça, cor ou origem étnica ou 

social, características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas 

ou outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, 

idade ou orientação sexual. 2. No âmbito de aplicação do Tratado que institui a 

Comunidade Europeia e do Tratado da União Europeia, e sem prejuízo das 

disposições especiais destes Tratados, é proibida toda a discriminação em razão da 

nacionalidade”. 

 

1.3 O atual Código do Trabalho prevê, no seu Artigo 23º, vários “Conceitos 

em matéria de igualdade e não discriminação”, dispondo que “1 - Para efeitos do 

presente Código, considera-se: a) Discriminação direta, sempre que, em razão de 

um fator de discriminação, uma pessoa seja sujeita a tratamento menos favorável 

do que aquele que é, tenha sido ou venha a ser dado a outra pessoa em situação 

comparável; b) Discriminação indireta, sempre que uma disposição, critério ou 

prática aparentemente neutro seja suscetível de colocar uma pessoa, por motivo de 

um fator de discriminação, numa posição de desvantagem comparativamente com 

outras, a não ser que essa disposição, critério ou prática seja objetivamente 

justificado por um fim legítimo e que os meios para o alcançar sejam adequados e 

necessários; c) Trabalho igual, aquele em que as funções desempenhadas ao serviço 

do mesmo empregador são iguais ou objetivamente semelhantes em natureza, 

qualidade e quantidade; d) Trabalho de valor igual, aquele em que as funções 

desempenhadas ao serviço do mesmo empregador são equivalentes, atendendo 

                                                 
10 MARIANA CANOTILHO, ob. cit., p. 103. 
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nomeadamente à qualificação ou experiência exigida, às responsabilidades 

atribuídas, ao esforço físico e psíquico e às condições em que o trabalho é efetuado. 

2 - Constitui discriminação a mera ordem ou instrução que tenha por finalidade 

prejudicar alguém em razão de um fator de discriminação”. 

O Código do Trabalho proíbe também, no seu Artigo 25.º, a discriminação, 

dispondo que “1 - O empregador não pode praticar qualquer discriminação, direta 

ou indireta, em razão nomeadamente dos fatores referidos no n.º 1 do artigo 

anterior. 2 - Não constitui discriminação o comportamento baseado em fator de 

discriminação que constitua um requisito justificável e determinante para o 

exercício da atividade profissional, em virtude da natureza da atividade em causa 

ou do contexto da sua execução, devendo o objetivo ser legítimo e o requisito 

proporcional. 3 - São nomeadamente permitidas diferenças de tratamento 

baseadas na idade que sejam necessárias e apropriadas à realização de um objetivo 

legítimo, designadamente de política de emprego, mercado de trabalho ou 

formação profissional. 4 - As disposições legais ou de instrumentos de 

regulamentação coletiva de trabalho que justifiquem os comportamentos referidos 

no número anterior devem ser avaliadas periodicamente e revistas se deixarem de 

se justificar. 5 - Cabe a quem alega discriminação indicar o trabalhador ou 

trabalhadores em relação a quem se considera discriminado, incumbindo ao 

empregador provar que a diferença de tratamento não assenta em qualquer fator 

de discriminação. 6 - O disposto no número anterior é designadamente aplicável 

em caso de invocação de qualquer prática discriminatória no acesso ao trabalho ou 

à formação profissional ou nas condições de trabalho, nomeadamente por motivo 

de dispensa para consulta pré-natal, proteção da segurança e saúde de 

trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, licenças por parentalidade ou faltas 

para assistência a menores. 7 - É inválido o ato de retaliação que prejudique o 

trabalhador em consequência de rejeição ou submissão a ato discriminatório. 8 - 

Constitui contraordenação muito grave a violação do disposto nos n.os 1 ou 7”. 

A discriminação é direta quando se verifique “um tratamento diferente e 

desfavorável que infrinja a lei por ser baseada diretamente nas circunstâncias 
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pessoas ou sociais de um indivíduo” e indireta quando diz respeito a “práticas ou 

medidas que, sendo formalmente neutras, tem consequências desiguais para 

diferentes grupos sociais, produzindo um impacto adverso num ou mais grupos de 

pessoas”11. 

Em síntese, o “princípio da igualdade tem sido tornado operacional, no 

Direito do trabalho e, particularmente, no campo importante do acesso ao 

emprego, através de algumas concretizações. Assim:  

– a igualdade de direitos: todos têm, por igual, acesso às potencialidades 

abertas pela Ordem Jurídica, nos precisos termos em que se acham prescritos; este 

aspeto tem relevância prática sobretudo no domínio do acesso da mulher ao 

emprego, em plano de igualdade com o homem; 

– a proibição de discriminação: ninguém pode ser prejudicado por força de 

qualquer dos fatores exemplificados no artigo 13.º da Constituição: ascendência, 

sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou 

ideológicas, instrução, situação económica ou condição social;  

– a igualdade de tratamento: todas as diferenciações que se estabeleçam 

entre as pessoas devem fundar-se em razões materiais atendíveis, prevenindo-se 

posturas puramente arbitrárias”12.  

 

1.4 Relativamente ao assédio, o mesmo pode assumir várias formas (sexual 

e moral13, desde logo), estando-se perante uma matéria que tem hoje muita 

                                                 
11 NURIA ELENA RAMOS MARTÍN, Positive Action in EU Gender Equality Law: Promoting Women in 
Corporate Decision-Making Positions in Spanish Labour Law and Employment Relations Journal 
(November 2014), Vol. 3, No. 1, retirado de https://e-
revistas.uc3m.es/index.php/SLLERJ/article/view/2309/1237, p. 21-22, tradução dos autores. 
12 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, A Não-Discriminação no Direito do trabalho, in Revista 
Internacional de Direito do Trabalho, Ano 1, 2021, n.º 1, p. 611, consultado em 
https://idt.fdulisboa.pt/ridt/ridt-1/, referindo-se, nesse artigo, também aos vários diplomas 
europeus e portugueses relativos a esta temática. 
13 De facto, “Embora o termo assédio sexual seja relativamente recente, as experiências de abuso de 
mulheres trabalhadoras a que este se refere são bem mais antigas. Mas é nos anos de 1970 do século 
XX que o termo se torna conhecido, no âmbito de um conjunto de reivindicações do movimento 
feminista que enquadrou as situações de assédio sexual nas desigualdades de género e de poder 
mais globais. De problema moral ou privado, o assédio sexual passou a ser considerado um 
problema social que era necessário combater. (…). Por sua vez o assédio moral no local de trabalho 
é um fenómeno social cuja visibilidade em Portugal, definido como tal, é recente. Este fenómeno 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/SLLERJ/article/view/2309/1237
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/SLLERJ/article/view/2309/1237
https://idt.fdulisboa.pt/ridt/ridt-1/
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importância e acuidade14 (vivemos, afinal, no mundo do movimento #metoo, com 

todas as suas implicações) e que diz respeito a situações graves e que podem ter 

repercussões muito sérias junto das vítimas15. 

De facto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe, no seu 

Artigo 3.º, que “Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança 

pessoal”, enquanto que os Artigos 1.º e 3.º, n.º 1, da Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia, prescrevem, concordantemente, que, respetivamente, “A 

dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida” e que 

“Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua integridade física e mental”. 

 Entre nós e concretizando estes direitos no direito constitucional e no 

direito ordinário português, a Constituição da República Portuguesa prescreve, no 

seu Artigo 25.º, n.º 1, que “A integridade moral e física das pessoas é inviolável”, o 

que tem expressão também no Artigo 70.º do Código Civil – “1. A lei protege os 

                                                 
tem vindo a ser melhor conhecido e estudado a nível internacional, sobretudo desde os anos 1980, 
mas é nos anos 1990 que os debates e as pesquisas sobre o tema mais se intensificam e desenvolvem. 
Apesar de precisar de ser melhor conhecido e de ser recente a sua definição, as pessoas alvo de 
assédio moral desde sempre lidaram com as consequências negativas para a sua saúde física e 
psíquica” – ANÁLIA TORRES (coord.)/DÁLIA COSTA/HELENA SANT’ANA/BERNARDO COELHO/ ISABEL SOUSA, 
Assédio sexual e moral no local de trabalho, p. 13, retirado de 
http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/publics/Assedio_Sexual_Moral_Local_Trabalho.pdf. 
ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, ob. cit., p. 628-629, refere que a doutrina distingue: “o assédio sexual 
ou com conotação sexual (sexual harassment): há um comportamento indesejado e hostil com 
conotação sexual, de modo verbal, gestual ou físico; – o assédio moral discriminatório: o 
comportamento indesejado assenta em fatores discriminatórios não-sexuais (discriminatory 
harassment); – o assédio moral não-discriminatório: o comportamento indesejado não deriva de 
qualquer discriminação, mas visa, apenas, atingir certa pessoa; fala-se, então, em mobbing; Quantos 
aos propósitos subjacentes ao assédio (animus), é possível distinguir duas grandes modalidades: (i) 
assédio emocional; e (ii) assédio estratégico. O primeiro é motivado por simples animosidade ou 
maldade e o segundo por razões específicas, por exemplo, levar o trabalhador a despedir-se, 
contornando, assim, o regime do despedimento sem justa causa”. 
14 “A literatura sugere que o assédio no trabalho continua a ser um tema sério (Schoenheider, 1986; 
Paludi; Paludi & DeSouza, 2011) plasmado nas preocupações de organismos políticos como as 
Nações Unidas, o Conselho da Europa e a Comissão Europeia. Nesta linha, os Governos dos países 
têm vindo a assumir gradualmente a responsabilidade pela prevenção e garantia de apoio em 
situações de assédio no trabalho” – ANÁLIA TORRES (coord.)/DÁLIA COSTA/HELENA 

SANT’ANA/BERNARDO COELHO/ ISABEL SOUSA, ob. cit., p. 171. 
15 “Ambos os fenómenos traduzem um atentado à dignidade humana com consequências para toda 
a sociedade, afetando ao nível Europeu dezenas de milhões de trabalhadores e trabalhadoras, sendo 
as mulheres as principais vítimas” – ANÁLIA TORRES (coord.)/DÁLIA COSTA/HELENA 

SANT’ANA/BERNARDO COELHO/ ISABEL SOUSA, ob. cit., p. 13. 

http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/publics/Assedio_Sexual_Moral_Local_Trabalho.pdf
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indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade 

física ou moral”. 

 No âmbito laboral16, o Artigo 29.º do Código do Trabalho é taxativo, 

estabelecendo no seu n.º 1 que “É proibida a prática de assédio”, sendo que “2 – 

Entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado 

em fator de discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio 

emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito de 

perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um 

ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. 3 - 

Constitui assédio sexual o comportamento indesejado de carácter sexual, sob 

forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou o efeito referido no número 

                                                 
16 Em que releva, desde logo, o chamado mobbing ou assédio moral, que corresponde a “um 
comportamento indesejado, que viola a dignidade do trabalhador ou candidato a emprego e cujo 
objetivo ou efeito é criar um ambiente hostil ou degradante, humilhante ou desestabilizador para 
o trabalhador ou o candidato a emprego”, podendo ser, inter alia, “moral não discriminatório, 
quando o comportamento indesejado não se baseia em nenhum fator discriminatório, mas, pelo 
seu caráter continuado ou insidioso, tem os mesmos efeitos hostis, almejando em última análise, 
afastar aquele trabalhador da empresa (mobbing)” – MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, Direito do 
Trabalho II, 3.ª Edição, Coimbra, 2010, p. 177 (cfr. também INÊS ARRUDA, Mobbing ou assédio moral 
no local de trabalho. Análise do fenómeno à luz do ordenamento jurídico português, disponível em 
https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1938/documento/articuloUM.pdf?id=3157). 
Efetivamente, “O assédio moral, também conhecido por mobbing, está contido no art. 24, é 
considerado pelo legislador como uma das formas de discriminação, e pode concretizar-se não 
apenas quando se apura que era objetivo do empregador afetar a dignidade do trabalhador, como 
também nos casos em que não tendo sido esse o desiderato, o efeito obtido seja o de afetar a 
dignidade da pessoa ou criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante e 
desestabilizador, como expressamente refere a parte final do citado artigo. Depois de vários estudos 
de cariz psicológico e sociológico, que foram desenvolvidos sobretudo na Suécia e nos EUA, onde 
se constatou a existência, em larga escala, do fenómeno do assédio no local de trabalho - que 
consiste essencialmente em humilhar, vexar ou desprezar o trabalhador a fim de o afastar do mundo 
do trabalho, cientes da gravidade dessa realidade e das suas consequências - alguns países têm vindo 
a consagrar legislação sobre essa matéria. A União Europeia, revelando estar atenta a essa realidade 
emitiu, a propósito, a Resolução A5-0283/2001, do Conselho, onde, para além do mais, chama a 
atenção para as consequências devastadoras do assédio moral, quer para o trabalhador quer para 
sua família, que frequentemente necessitam de assistência médica e terapêutica, e que induz 
aqueles a ausentarem-se do trabalho ou a demitirem-se; e sublinha que as medidas de luta contra 
o assédio moral no trabalho devem ser consideradas como um elemento importante dos esforços 
destinados a melhorar a qualidade do emprego e as relações sociais no local de trabalho, que 
contribuem também para lutar contra a exclusão social. Como tem sido assinalado pela doutrina, 
as fórmulas mais frequentes de mobbing consistem na marginalização do trabalhador, no 
esvaziamento das suas funções, desautorização, ataques à sua reputação e assédio sexual” – Acórdão 
da Relação do Porto de 2 de fevereiro de 2009, retirado de 
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/8c38601f620cb61e80257563004e3e
5b, referindo-se ao anterior Artigo 24º do Código do Trabalho de 2003. 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1938/documento/articuloUM.pdf?id=3157)
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/8c38601f620cb61e80257563004e3e5b
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/8c38601f620cb61e80257563004e3e5b
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anterior. 4 - A prática de assédio confere à vítima o direito de indemnização, 

aplicando-se o disposto no artigo anterior. 5 - A prática de assédio constitui 

contraordenação muito grave, sem prejuízo da eventual responsabilidade penal 

prevista nos termos da lei. 6 - O denunciante e as testemunhas por si indicadas não 

podem ser sancionados disciplinarmente, a menos que atuem com dolo, com base 

em declarações ou factos constantes dos autos de processo, judicial ou 

contraordenacional, desencadeado por assédio até decisão final, transitada em 

julgado, sem prejuízo do exercício do direito ao contraditório”. 

 E, nos casos mais graves, existem condutas que podem inclusivamente fazer 

incorrer em responsabilidade criminal o agente, dado que, inter alia, existe no 

Código Penal Português o crime de importunação sexual – Artigo 170.º, com a 

seguinte redação: “Quem importunar outra pessoa, praticando perante ela atos de 

carácter exibicionista, formulando propostas de teor sexual ou constrangendo-a a 

contacto de natureza sexual, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena 

de multa até 120 dias, se pena mais grave lhe não couber por força de outra 

disposição legal"17. 

 

2. Igualdade de género, não discriminação e assédio na Magistratura 

Judicial Portuguesa e na atividade da Associação Sindical dos 

Juízes Portugueses 

2.1 A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (A.S.J.P.) foi sempre, desde 

a sua fundação há mais de quarenta anos, a “casa comum” dos juízes portugueses, 

sem distinção de qualquer ordem, abrangendo todos os juízes, independentemente 

da instância e jurisdição, que nela se quisessem filiar. 

Os juízes portugueses são, de resto e numa percentagem esmagadora, 

associados da A.S.J.P., não existindo, como acabou de se referir, qualquer distinção 

entre os mesmos (como entre juízes de instâncias e jurisdições diversas), sendo a 

única entidade eleita pelo voto universal dos juízes associados, que votam sem 

                                                 
17 V., sobre este tipo legal de crime e por todos, MAFALDA SANTOS COSTA, A nova incriminação da 
importunação sexual – Retorno ao Direito Penal dos bons costumes?, passim, consultado em 
https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/21944/1/Mafalda%20Santos%20Costa_Tese.pdf.    

https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/21944/1/Mafalda%20Santos%20Costa_Tese.pdf
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qualquer separação entre si (ao contrário do que sucede nas eleições, por exemplo, 

para os Conselhos Superiores), assumindo-se plenamente como uma associação 

inclusiva e nunca excludente. 

Ora, inter alia e nos termos dos seus estatutos, a “ASJP tem por objeto: (…) 

b) assegurar a representação e defesa dos interesses sociais, culturais, morais, 

profissionais e económicos dos Juízes; c) pugnar pela defesa dos direitos 

fundamentais do Homem (…) f) defender e estimular a solidariedade e coesão dos 

Magistrados Judiciais; g) veicular externamente as posições dos Juízes sobre todos 

os aspetos relevantes para a defesa da imagem, prestígio e dignidade da judicatura; 

h) defender qualquer associado que esteja a ser vitima de injustiça (…)”18. 

 

2.2 A sociedade portuguesa e o próprio sistema judicial são, hoje, muito 

diferentes do que sucedia aquando do surgimento da A.S.J.P., sendo que se a 

A.S.J.P. se mantém, “viva” e atuante, até hoje é porque soube sempre, paulatina e 

progressivamente, adaptar-se e adequar-se aos novos tempos, em especial às novas 

preocupações e necessidades dos juízes, como sucedeu mais recentemente, indo 

ao que ora interessa, com as questões ligadas à igualdade de género, à não 

discriminação e à parentalidade, tendo sido criado o Observatório para a Igualdade 

e Não Discriminação, integrados pelos autores (que já antes, e em representação 

da A.S.J.P. tinham integrado o Grupo de Reflexão conjunto entre A.S.J.P. e C.S.M. 

relativo a Inspeções Judiciais em situações de gravidez, por risco clínico, doença 

prolongada ou licenças parentais a que se aludirá infra). 

Este Observatório, como foi decidido pela A.S.J.P., tinha “como objeto 

proceder ao levantamento e acompanhamento das situações que, no plano do 

exercício da função judicial e do desenvolvimento da carreira, podem 

objetivamente propiciar tratamento discriminatório na aplicação dos direitos e 

deveres estatutários entre juízes e juízas e das normas nacionais e internacionais 

aplicáveis”, sendo que ”será dada imediata prioridade ao estudo das seguintes 

matérias: a) Igualdade na promoção aos tribunais superiores: levantamento da 

                                                 
18 Estatutos consultados em http://www.asjp.pt/2010/03/17/estatutos/. 

http://www.asjp.pt/2010/03/17/estatutos/
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situação existente, verificação de eventuais situações de tratamento desigual e 

propostas de medidas de prevenção e correção; b) Assédio no trabalho: 

levantamento das situações de risco e elaboração de uma proposta para se 

estabelecerem mecanismos de prevenção, deteção e combate a todos os tipos de 

assédio profissional, em todas as áreas de formação e exercício da função”. 

 

2.3 A atividade deste Observatório iniciou-se publicamente com uma 

mensagem a todos os juízes associados da A.S.J.P., em que se pediu que, garantindo 

o total anonimato das respostas obtidas, comunicassem “situações de violação do 

princípio da igualdade (em todas as suas vertentes) e/ou de discriminação direta 

ou indireta no âmbito judicial que conheçam, indicando também possíveis 

soluções para impedir que se mantenham futuramente” e “situações de assédio 

moral ou sexual de que tenham conhecimento e se pronunciem sobre eventuais 

códigos de conduta/protocolos destinados, respetivamente, a evitar novos casos de 

assédio e a permitir que sejam devidamente denunciados e punidos”, sendo que 

este pedido foi, pouco tempo depois, reiterado em artigo publicado no Boletim 

Informação & Debate, abril 2020, IX Série | N.º 5, p. 18-20, da Associação Sindical 

dos Juízes Portugueses e intitulado “Alterum non laedere – O Observatório para a 

Igualdade e Não Discriminação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses”. 

Porém, apesar deste pedido, remetido a todos os associados da A.S.J.P. e 

reiterado publicamente no referido Boletim, não se obteve uma única resposta, isto 

é, apesar de haver tantos colegas que se queixam, até publicamente, de terem sido 

prejudicados profissionalmente devido ao seu género e à parentalidade, não houve 

um único juiz que tivesse vindo responder a este repto, o que tornou muito mais 

difícil o trabalho deste Observatório. 

De todo o modo, entendeu-se, com base na experiência dos autores19, 

efetuar uma primeira reflexão crítica sobre a existência, na magistratura judicial, 

                                                 
19 Juízes com características pessoais, percursos profissionais e mundividências variados – um juiz 
homem e uma juíza mulher, ambos pais, com antiguidades diferentes e tendo exercido funções em 
jurisdições diversas, tendo o primeiro signatário ampla formação, a nível da Academia de Direito 
Europeu, sobre igualdade de género e não discriminação, e apreciando, no âmbito laboral, 
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de situações em que ocorre a violação do princípio da igualdade, em especial no 

que diz respeito à igualdade de género e/ou de discriminação direta ou indireta, 

ou em que juízes sejam submetidos a assédio moral ou sexual.  

 

2.4 No que diz respeito à magistratura judicial, é evidente e apodítico que 

houve, entre nós e até 1974, uma discriminação direta em função do género, dado 

que, lamentavelmente, as mulheres não podiam ser juízas, com uma clara violação 

do princípio da igualdade de género. 

Efetivamente, foi por efeito do Artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 251/74, de 12 de 

junho, que foi aberto o acesso das mulheres à magistratura, prescrevendo que “O 

acesso aos cargos judiciários ou do Ministério Público e aos quadros dos 

funcionários de justiça é facultado a todos os cidadãos portugueses, 

independentemente do seu sexo”, sendo que “No preâmbulo do diploma legal atrás 

referido salientava-se que a possibilidade de acesso das mulheres à magistratura 

“não é mais do que expressão, num sector determinado, do início de reparação, 

que se deseja sistemática, não só implantada nas leis (maxime Constituição de 

1933), mas também na própria sociedade, de uma injustiça histórica”. Assim, trinta 

anos depois, poder-se-á dizer que na magistratura “la femme sera l’avenir de 

l’homme”, ou como refere Alain Touraine “Le temps des femmes est venu”20, 

terminando esta evidente violação da igualdade de género. 

De facto, embora este diploma legal ainda se referisse a “sexo”, a palavra 

“género” é agora cada vez mais utilizada em substituição de “sexo”21, dado que se 

trata de “termos aparentemente sobrepostos”, mas distintos: “a) A diferença de 

                                                 
múltiplos processos relativos a essa temática, enquanto que a segunda signatária vem 
compatibilizando, num equilíbrio sempre difícil, o exercício de funções como juíza com os desafios 
da parentalidade numa família numerosa, sendo também juíza formadora nos Tribunais do Centro 
de Estudos Judiciários e estando colocada num juízo criminal. 
20 MARIA HELENA S. S. VARANDAS, Mulher na Justiça em Portugal, p. 234, in 
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/campussocial/article/view/235/144. 
21 Embora a Constituição da República Portuguesa ainda se refira a “sexo” em vários dos seus 
normativos, como, inter alia, no próprio Artigo 13.º, n.º 2 e no Artigo 58.º, n.º 2, com a seguinte 
redação: “Para assegurar o direito ao trabalho, incumbe ao Estado promover: (…) b) A igualdade de 
oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho e condições para que não seja vedado 
ou limitado, em função do sexo, o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais” 
(itálico dos signatários). 

http://revistas.ulusofona.pt/index.php/campussocial/article/view/235/144
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sexo como resultado das características biológicas que distinguem os homens e as 

mulheres; b) A diferença de género ("rapports sociaux de sexe“) como 

reconhecimento da existência de valores constitutivos da identidade feminina e da 

identidade masculina com igual valor que devem estar presentes e manifestar-se 

em igualdade em todas as esferas e dimensões da vida; c) A igualdade de género 

como conceito operacional, correspondendo à ausência de assimetrias entre umas 

e outros em todos os indicadores relativos à organização social, ao exercício de 

direitos e de responsabilidades, à autonomia individual e ao bem estar; d) A 

discriminação em função do sexo ou do género como o prejuízo de qualquer 

natureza decorrente de normas jurídicas, práticas sociais ou comportamentos 

individuais que é sofrido por uma pessoa em função do sexo ou em função do 

género”22. 

O ano de 1974, com a “Revolução de 25 de Abril e instauração da 

Democracia” foi assim o ano charneira quanto à eliminação desta clara violação do 

princípio da igualdade, dado que “Três diplomas abrem o acesso das mulheres, 

respetivamente, a todos os cargos da carreira administrativa local (Decreto-Lei n.º 

251/74, de 12 de junho), à carreira diplomática (Decreto-Lei n.º 308/74, de 6 de 

julho) e à magistratura (Decreto-Lei n.º 492/74, de 27 de setembro)”, sendo 

também “Abolidas todas as restrições baseadas no sexo quanto à capacidade 

eleitoral dos cidadãos (Decreto-Lei n.º 621-A/74, de 15 de novembro)”23. 

Se as mulheres, como veremos infra, são atualmente a maioria dos juízes 

portugueses (o que trouxe consigo novos problemas e questões), é também claro e 

indesmentível que a sua entrada na judicatura surgiu marcada por incompreensões 

e discriminações várias, havendo grandes resistências que tiveram de vencer para 

                                                 
22 LUÍSA NETO, O Direito e a Igualdade de Género, p. 161-162, consultado em http://julgar.pt/o-direito-
e-a-igualdade-de-genero/, sendo que esta autora prefere ainda outra expressão, “Está em causa 
hodiernamente uma abordagem dupla da igualdade de géneros, que por um lado assenta na 
promoção da igualdade entre homens e mulheres em todas as políticas e atividades (gender 
mainstreaming), mas que por outro lado reclama a adoção de medidas específicas positivas. 
Entendida em termos corretos, mais do que uma verdadeira igualdade de géneros, seria porventura 
conveniente adotar antes a expressão “equidade entre géneros”, assim se realçando uma forma de 
justiça no tratamento entre homens e mulheres” – ob. cit., p. 162. 
23 LUÍSA NETO, ob. cit., p. 162. 

http://julgar.pt/o-direito-e-a-igualdade-de-genero/
http://julgar.pt/o-direito-e-a-igualdade-de-genero/
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se assumirem plenamente e para se realizarem profissionalmente na magistratura 

judicial. 

Deste modo, considerou-se ser necessário averiguar, para lá de meras 

impressões subjetivas ou de estados de espírito (muito ligados às expectativas 

classificativas de cada um), se as juízas ainda são, atualmente, discriminadas no 

seu acesso à profissão, na avaliação do seu mérito profissional e no seu 

recrutamento para os tribunais superiores24. 

 

2.5 A A.S.J.P. esteve, muitas vezes (pelo menos, mais recentemente) na 

vanguarda desta (justa) luta (não a tendo só descoberto, oportunisticamente, 

agora), sendo de destacar o facto de ter tido uma primeira mulher Presidente da 

Direção Nacional, a Juíza Maria José Costeira, já em 2015, quando ainda não havia 

sequer uma juíza presidente de um tribunal de segunda instância ou de um 

tribunal supremo25. 

A Juíza Maria José Costeira foi eleita em eleições muito disputadas com 

outras duas listas encabeçadas por homens e tornou-se, assim, e em virtude da 

escolha democrática dos seus pares (assente nas suas virtudes pessoais e 

profissionais e não necessitando de quaisquer quotas ou discriminação positiva), a 

primeira mulher a chefiar a A.S.J.P. (prosseguindo, depois, o seu papel pioneiro, ao 

ser a primeira juíza portuguesa a exercer funções no Tribunal de Justiça da União 

Europeia, um tribunal em que, curiosamente, existe ainda uma evidente 

desproporção entre os géneros dos juízes26). 

                                                 
24 Deixando-se para um (eventual) momento posterior, até por não haver dados para o efeito e não 
tendo sido denunciada qualquer situação desse tipo, o procurar saber se existem outros tipos de 
discriminação no seio da magistratura judicial, como ligadas, por exemplo, à orientação sexual, 
deficiência, idade ou etnia ou até a eventual existência de uma “endogamia judicial” (isto é, se a 
existência de relacionamentos familiares não terá alguma influência na seleção, avaliação e percurso 
profissional dos juízes – o que seria injusto e discriminatório e contribuiria para um maior 
“isolamento” e “fechamento” do sistema judicial e uma redução da representatividade social dos 
juízes, que, como veremos infra, é importante para a sua legitimidade e legitimação social).  
25 Sendo de louvar a recente eleição de uma Juíza Conselheira para a Presidência do Supremo 
Tribunal Administrativo, num momento simbólico, mas muito importante, para as mulheres que 
exercem funções na magistratura judicial portuguesa. 
26 Podendo consultar-se a atual composição do Tribunal de Justiça da União Europeia, 
respetivamente quanto ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal Geral, em 



Igualdade de Género e Assédio na Magistratura Judicial Portuguesa 
Ana Micaela Soares Marques Proença / José Joaquim Fernandes Oliveira Martins 

  

 

 

 Online, maio de 2021 | 16 

Este papel de abertura de caminho nestas matérias cifrou-se igualmente, em 

2017, na intervenção junto do Conselho Superior da Magistratura (C.S.M.), 

denunciando/procurando evitar práticas do próprio C.S.M, e dos seus inspetores, 

que prejudicavam os juízes que exerciam os seus direitos inerentes à parentalidade, 

constitucional e legalmente protegidos. 

Esse ofício tinha o seguinte teor:  

 

«Assunto: Baixa por gravidez de risco clínico e Licença de parentalidade – 

Contagem do tempo de serviço – Consequências em sede inspetiva 

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (A.S.J.P.), em representação e 

em defesa do interesse dos seus associados, vem expor e requerer a V.ª Ex.ª o seguinte: 

1. Na sequência do contacto de diversas associadas que estão a ser ou foram 

inspecionadas no âmbito do Plano de Inspeções Judiciais para 2017, chegou ao 

conhecimento desta associação que os Senhores Inspetores têm adotado práticas 

discriminatórias, violadoras do princípio da igualdade, perante associadas que, no 

respetivo período inspetivo, estiveram em situação de incapacidade para o trabalho 

por gravidez de risco clínico ou gozaram de licença parental (em qualquer das 

modalidades). 

2. Assim, têm sido reportados casos em que, por não terem estado em 

exercício de funções pelos motivos acima referidos e, portanto, por não perfazerem 

os quatro anos de serviço efetivo – e sem que sejam invocadas outras razões 

determinantes -, é proposta a manutenção da nota e negada a subida classificativa, 

apenas com fundamento no reduzido tempo de serviço efetivo. 

3. Noutros casos, foi dado conta de que é proposto às inspecionandas o 

adiamento da inspeção ordinária pelo tempo correspondente aos períodos de 

incapacidade para o trabalho por gravidez de risco clínico e de licença parental. 

4. O artigo 68.º da Constituição da República Portuguesa, sob a epígrafe 

«Paternidade e maternidade» estatui que a maternidade e a paternidade constituem 

                                                 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7026/pt/  e  em 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7035/pt/. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7026/pt/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7035/pt/
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valores sociais eminentes (n.º 2) e que as mulheres têm direito a especial proteção 

durante a gravidez e após o parto, tendo as mulheres trabalhadoras ainda direito a 

dispensa do trabalho por período adequado, sem perda da retribuição ou de 

quaisquer regalias (n.º 3). 

5. O Considerando (23) da Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 5 de julho de 2006, relativa à aplicação do princípio da igualdade de 

oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios 

ligados ao emprego e à atividade profissional, refere que ressalta claramente da 

jurisprudência do Tribunal de Justiça que qualquer tratamento desfavorável de uma 

mulher relacionado com a gravidez ou a maternidade constitui uma discriminação 

sexual direta em razão do sexo. 

6. Para efeitos dessa diretiva, existe «discriminação direta» sempre que, em 

razão do sexo, uma pessoa seja sujeita a tratamento menos favorável que aquele que 

é, tenha sido ou possa vir a ser dado a outra pessoa em situação comparável [artigo 

2.º, n.º 1, alínea a)]. 

7. O artigo 4.º da referida diretiva dispõe que para um mesmo trabalho ou 

para um trabalho a que for atribuído um valor igual, é eliminada, no conjunto dos 

elementos e condições de remuneração, a discriminação, direta ou indireta, em razão 

do sexo. Em especial, quando for utilizado um sistema de classificação profissional 

para a determinação das remunerações, este sistema basear-se-á em critérios 

comuns aos trabalhadores masculinos e femininos e será estabelecido de modo a 

excluir as discriminações em razão do sexo. 

8. O Código do Trabalho (subsidiariamente aplicável aos magistrados 

judiciais ex vi dos artigos 32.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais e 4.º, n.º 1, alíneas 

c) e e), da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) dispõe, no artigo 65.º, n.º 1, 

que não determinam perda de quaisquer direitos, salvo quanto à retribuição, e são 

consideradas como prestação efetiva de trabalho as ausências ao trabalho 

resultantes, além do mais, de licença em situação de risco clínico durante a gravidez, 

licença parental, em qualquer das modalidades, e licença parental complementar, em 

qualquer das modalidades (sublinhado nosso). 
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9. A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, no Parecer n.º 

21/CITE/2013, disponível no sítio da internet 

http://cite.gov.pt/pt/pareceres/pareceres2013/P21_13.pdf, entendeu que: 

2.33. Para assegurar o exercício desse direito, sem quaisquer 

constrangimentos, a lei ordinária estabelece uma especial proteção à parentalidade 

e aos/às trabalhadores/as que se encontram no gozo dessas dispensas, licenças e ou 

faltas. 

2.34. É oportuno aqui enfatizar o facto de o Tribunal de Justiça ter 

reconhecido a proteção dos direitos das mulheres no emprego, principalmente no que 

respeita ao direito de retomar o mesmo posto de trabalho ou um posto de trabalho 

equivalente, em condições de trabalho não menos favoráveis, bem como a beneficiar 

de quaisquer melhorias nas condições de trabalho a que teriam tido direito durante 

a sua ausência. 

2.35. De facto, já em 1998, o acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades 

Europeias, de 30 de abril, sobre igualdade de tratamento entre homens e mulheres – 

Diretiva 76/207/CEE – Licença por maternidade – Direito à classificação, 

determinou que: O princípio da não discriminação exige que o trabalhador feminino, 

que continua a estar ligado à sua entidade patronal pelo contrato de trabalho 

durante a licença de maternidade, não se veja privado do benefício das suas 

condições de trabalho que se aplicam tanto aos trabalhadores femininos como aos 

trabalhadores masculinos e que decorrem desta relação de trabalho. Em 

circunstâncias como as do processo principal, excluir uma trabalhadora do direito 

de ser objeto de classificação anual discriminá-la-ia 

na sua qualidade de trabalhadora uma vez que, se não estivesse grávida e se 

não tivesse gozado a licença de maternidade a que tinha direito, a trabalhadora teria 

sido classificada no ano em questão e, consequentemente, podia beneficiar de uma 

promoção profissional. 

2.36. Deve portanto concluir-se que uma mulher que é sujeita a um 

tratamento desfavorável no que se refere às suas condições de trabalho, no sentido 

de que ficou privada do direito a ser objeto de classificação anual e, 

http://cite.gov.pt/pt/pareceres/pareceres2013/P21_13.pdf
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consequentemente, de poder beneficiar de uma promoção profissional, por causa de 

uma ausência por licença de maternidade, é discriminada em razão da sua gravidez 

e da sua licença de maternidade. 

Tal comportamento constitui discriminação direta em razão do sexo, na 

aceção da diretiva (sublinhado nosso). 

10. Resulta, pois, dos princípios e normas citados que as práticas acima 

descritas sob os pontos 2. e 3., que têm sido validadas pelo Conselho Superior da 

Magistratura, prejudicam as inspecionandas (e inspecionandos que gozem de licença 

parental) apenas pela circunstância de serem mães (ou pais) e de pretenderem (e 

bem) exercer os direitos que lhes são legalmente conferidos. 

11. Trata-se, claramente, de uma violação do princípio da igualdade, na sua 

vertente de proibição da discriminação. 

12. De facto, são evidentes os prejuízos decorrentes da manutenção da nota e 

negação da subida classificativa com fundamento no reduzido tempo de serviço, em 

virtude da subtração do período de incapacidade para o trabalho por gravidez de 

risco e por gozo de licença parental (em qualquer das modalidades) na contagem 

como trabalho efetivo. 

13. E são também evidentes os prejuízos resultantes do adiamento da inspeção 

ordinária pelo tempo correspondente aos períodos de incapacidade para o trabalho 

por gravidez de risco clínico e de licença parental. 

14. Com efeito, em ambas as situações, as(os) inspecionandas(os) acabam por 

ser prejudicadas(os) nos movimentos judiciais ordinários, nomeadamente por 

comparação com os(as) colegas que tenham a mesma antiguidade, a mesma 

qualidade de trabalho e que não estiveram ausentes por incapacidade para o trabalho 

por gravidez de risco clínico ou não gozaram de licença parental. 

15. Assim sendo, entende esta associação que o CSM deve esclarecer 

cabalmente qual a sua posição a este respeito, nomeadamente que os períodos de 

incapacidade para o trabalho por gravidez de risco clínico e de licença parental (em 

qualquer das modalidades) não podem ser desconsiderados na contagem do tempo 

relevante para efeitos inspetivos. 



Igualdade de Género e Assédio na Magistratura Judicial Portuguesa 
Ana Micaela Soares Marques Proença / José Joaquim Fernandes Oliveira Martins 

  

 

 

 Online, maio de 2021 | 20 

16. Mas também - como parece óbvio, mas importa referir – que, na análise 

das médias de produtividade da(o) inspecionanda(o), os períodos de ausência para 

exercício dos direitos de parentalidade não podem ser contabilizados, sob pena de 

desvirtuação dos resultados obtidos e de, também por esta via, se adotar uma prática 

discriminatória.  

17. Em resumo, não pode haver prejuízo para a(o) inspecionanda(o) 

decorrente do exercício da parentalidade, seja para determinar a contagem do 

período inspetivo, seja na avaliação da produtividade. 

18. Como quer que seja, o CSM não pode continuar a permitir que as(os) 

inspecionandas(os) estejam dependentes de quem intervém casuisticamente no 

processo inspetivo, devendo adotar um critério uniforme e vinculativo, 

nomeadamente para os Senhores Inspetores. 

Face a todo o exposto, vem a Associação Sindical dos Juízes Portugueses 

requerer a V.ª Ex.ª que o Conselho Superior da Magistratura: 

- adote o entendimento (e o faça respeitar pelos Senhores Inspetores) de que 

são consideradas como prestação efetiva de trabalho as ausências ao trabalho 

resultantes de incapacidade para o trabalho por gravidez de risco clínico, licença 

parental, em qualquer das modalidades, e licença parental complementar, em 

qualquer das modalidades; 

- que, na análise das médias de produtividade da(o) inspecionanda(o), os 

períodos de ausência para o exercício dos direitos de parentalidade não sejam 

contabilizados; 

- e que, portanto, não faça refletir tais ausências na contagem do início da 

inspeção ou na classificação dos juízes». 

 

Esta ação prosseguiu e intensificou-se em 2018, em que foi criado um Grupo 

de Reflexão Conjunto do C.S.M. e da A.S.J.P. (integrado, em representação desta 

última, pelos dois autores) sobre “Inspeções Judiciais em situações de gravidez por 

risco clínico, doença prolongada ou licenças parentais”, constando infra as 

conclusões propostas pela A.S.J.P.. 
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Esse Grupo de Reflexão trabalhou esta matéria durante mais de um ano, 

tendo sido, posteriormente e de acordo com o consenso que foi possível obter, 

atingidas as Conclusões (mais modestas do que as propostas pela A.S.J.P., mas 

tendo sido aquelas em que, em concreto, foi possível obter um consenso com o 

C.S.M.) que foram comunicadas a todos os associados da A.S.J.P. e que foram as 

que seguem: 

 

«Inspeções Judiciais em situações de gravidez, por risco clínico, doença 

prolongada ou licenças parentais 

Conclusões do grupo de reflexão ASJP/CSM  

 

Atendendo a que:  

a) Aplicam-se aos/às juízes/as os direitos inerentes à parentalidade, como, 

inter alia, no que diz respeito à amamentação, possibilidade de trabalho a tempo 

parcial e regime de faltas e licenças,  

b) O exercício desses direitos não pode ser considerado desfavoralmente na 

realização das inspeções dos respetivos juízes; 

c) Para efeitos inspetivos, no cômputo do período inspetivo, todas as baixas 

médicas e licenças ligadas à parentalidade devem ser consideradas como tempo de 

serviço efetivo;  

d) A um/a juiz/juíza com capacidade de trabalho reduzida devem ser 

proporcionadas adequadas condições de trabalho de modo a poder exercer as suas 

funções e progredir na carreira, devendo ser ponderadas adequadamente as 

implicações que a incapacidade possa ter para o serviço e que não poderão em caso 

algum, prejudicar o juiz;  

 

  O grupo de trabalho concluiu que:  
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1. Aquando da publicitação do projeto do plano anual inspetivo e até ao prazo 

fixado para a apresentação de reclamações ao mesmo, os/as juízes/as que tenham 

registado faltas e licenças por maternidade ou paternidade no período inspetivo 

podem requerer que a sua inspeção transite para plano anual subsequente, indicando 

este; 

2. Declarada aberta a inspeção e até à entrevista inicial o/a inspecionando/a 

em caso de ausência do serviço por motivos ligados à parentalidade ou doença 

prolongada pode requerer ao/à inspetor/a que: 

a) Relegue a inspeção ordinária em causa para o final do respetivo plano anual 

inspetivo ou; 

b) O retardamento da inspeção para o plano de inspeção subsequente, 

indicando este. 

3. Após pronúncia do/a respetivo/a inspetor/a, tal requerimento será sempre 

objeto de parecer do inspetor coordenador e de decisão do Vice-Presidente do 

Conselho Superior da Magistratura. 

4. As baixas médicas e licenças ligadas à parentalidade ocorridas no período 

inspetivo não podem impedir, exceto nos casos em que os/as inspecionados/as, assim 

o requeiram, a realização regular e periódica, nos mesmos termos dos/as restantes 

juízes/as, de inspeções e a atribuição de notações de mérito, incluindo a mais 

elevada, devendo os/as inspetores/as, se necessário, e nos casos em que haja pouco 

tempo de desempenho efetivo de serviço no período inspetivo, que em todo o modo 

deve sempre haver, fazer um juízo de prognose, assente na forma como o/a juiz/íza 

exerceu as suas funções anteriormente e as exerceu no período da inspeção. 

5. Nas situações de doença prolongada, se mesmo com o protelamento da 

inspeção para o final do respectivo plano anual inspectivo, o inspetor/a verificar que 

o inspecionado/a desempenhou efectivamente funções por um período inferior a 18 

meses no período inspetivo em causa, notifica este/a para, querendo, em dez dias, 

pronunciar-se quanto à oportunidade da sua inspeção ordinária, nomeadamente 

para requerer o respetivo retardamento para plano inspetivo subsequente ou pugnar 

pelo prosseguimento dos trabalhos inspetivos em causa. 
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6. Recebida tal pronúncia ou decorrido tal prazo sem que tenha havido 

pronúncia, o/a Inspetor/a enuncia o que tiver por conveniente quanto à possibilidade 

de ser realizada no caso uma inspeção consistente e consequente, sendo que quando 

conclua pelo protelamento da inspeção envia os autos ao inspetor coordenador para 

parecer quanto a tal matéria, após o que devem os mesmos ser remetidos ao vice-

presidente do Conselho Superior da Magistratura para decisão, seguindo 

posteriormente os demais termos legal e regularmente estipulados. 

7. Nas situações de doença em que se mantenha, após o regresso ao serviço, 

algum grau de incapacidade (temporária ou permanente) para o trabalho, deve 

também essa incapacidade ser ponderada no que concerne à inspeção do serviço 

prestado, que não poderá, em caso algum, prejudicar o/a juiz/íza, desde que este a 

invoque e a mesma seja devidamente comprovada pela entidade competente.   

8. Devem ser propiciadas, em particular aos/às juízes/as que sofram de algum 

tipo de incapacidade, desde que devidamente comprovada pela entidade competente, 

condições de trabalho adequadas à sua concreta situação pessoal e profissional, 

mormente no que diz respeito ao material informático, acessibilidade ao tribunal, 

instalações sanitárias, horário de trabalho, trabalho distribuído e outras, 

ponderando também, em sede inspetiva, as dificuldades inerentes a essa 

incapacidade e às condições de trabalho em que foi prestado o seu serviço». 

  

Estas Conclusões são essenciais, se forem acolhidas pelo C.S.M. (estando a 

ser dados os primeiros passos nesse sentido, conforme decorre dos Artigos 13.º e 

15.º do Projeto de Regulamento de Inspeções muito recentemente divulgado pelo 

C.S.M.) e pelos seus Inspetores, para evitar que se mantenham algumas das 

situações de discriminação que vinham a ser denunciadas junto da A.S.J.P., 

relativas ao exercício de direitos parentais ou às doenças prolongadas. 

De todo o modo e chegando, então, ao âmago da questão, existem 

elementos que possam fazer concluir que existe, ainda hoje, violação dos princípios 

da igualdade de género e da não discriminação no seio da magistratura judicial 
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portuguesa ou estamos, parafraseando Pangloss27, no melhor dos mundos 

possíveis? 

 

2.6 “A igualdade — ou, nos termos sugeridos, a equidade — de tratamento 

entre mulheres e homens é um princípio fundamental dos atuais ordenamentos 

jurídicos, sendo por conseguinte uma componente de pleno direito da cidadania e 

mesmo um real critério da democracia, como proclamou o Conselho da Europa”28. 

 Entre nós, não foram denunciados, como já se mencionou supra, quaisquer 

casos de discriminação direta ou indireta ou de violação do princípio da igualdade 

de género29, não se detetando atualmente, por exemplo, nas regras que se aplicam 

aos juízes (legais ou regulamentares dos próprios Conselhos), quaisquer 

normativos de onde resulte aparente essa discriminação. 

Os números relativos às juízas nos tribunas portugueses são também 

esclarecedores quanto à crescente inversão quantitativa dos géneros na judicatura, 

como refere MANUEL RAMOS SOARES30: “Hoje, o número de juízas nos tribunais 

portugueses está perfeitamente em linha com a tendência Europeia. Segundo o 

último relatório CEPEJ, que avalia os sistemas judiciais dos 47 países do Conselho 

da Europa, a média, no total de juízes profissionais em cada país, é de 47% de 

homens e 53% de mulheres, sendo, respetivamente, de 43% e 57% na primeira 

instância, 50% e 50% da segunda instância e 63% e 37% nos tribunais supremos 

                                                 
27 VOLTAIRE, Candide, disponível em https://candide.bnf.fr/candide.pdfm, p. 2: “Pangloss enseignait 
la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouvait admirablement qu’il n’y a point d’effet sans 
cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de monseigneur le baron était le plus 
beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes possibles”. 
28 LUÍSA NETO, ob. cit., p. 162. 
29 Não se tendo também detetado, nos vários relatórios de inspeção mais recentes que consultámos, 
menções que se possam entender, sem mais, como discriminatórias ou violadoras do princípio da 
igualdade de género. De todo o modo, admite-se como perfeitamente crível e possível que haja 
ainda juízas prejudicadas por serem mulheres e mães no período inspetivo, mas podendo essa 
desconsideração do seu trabalho ser feita agora não já de forma aberta ou clara e com base 
expressamente em fundamentos discriminatórios, mas antes se recorrendo a outros elementos, 
como a produtividade ou os atrasos, para desvalorizar o trabalho das inspecionandas - o que torna 
ainda mais difícil reagir a esses relatórios de inspeção e erradicar essas eventuais formas de 
discriminação "encapotadas", que acabam, por isso mesmo, por ser mais insidiosas e perigosas. 
30 MANUEL RAMOS SOARES, Os números da feminização nos tribunais in 
https://www.publico.pt/2020/01/01/sociedade/opiniao/numeros-feminizacao-tribunais-1898934. 

https://candide.bnf.fr/candide.pdfm
https://www.publico.pt/2020/01/01/sociedade/opiniao/numeros-feminizacao-tribunais-1898934
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(European Comission for the Efficiency of Justice, CEPEJ Studies nº 26, 2018 Edition).  

Em Portugal, o número de juízas, no total das duas jurisdições, comum e 

administrativa e fiscal, atinge 60,37%: 60,03% nos tribunais judiciais e 62,23% nos 

tribunais administrativos e fiscais. Na primeira instância, as mulheres representam 

68,51% do número total de juízes: 68,7% nos tribunais judiciais e 67,27% nos 

tribunais administrativos e fiscais. Na segunda instância, há 41,33% de 

desembargadoras: 40,67% nas Relações e 47,91% nos Centrais Administrativos. Nos 

dois tribunais supremos, há 28,04% de juízas conselheiras: 26,22% no Supremo 

Tribunal de Justiça e 33,33% no Supremo Tribunal Administrativo (dados de 

novembro de 2019, dos quadros judiciais do CSM e CSTAF)”. 

 

De resto, o seguinte quadro ilustra bem esta tendência: 

 

Quantos homens ou mulheres são juízes 

nos tribunais de primeira instância e 

superiores? 

 
Percentagem (Totais das Categorias) 

Anos 

Sexo 

Total Masculino Feminino 

1991  100,0  82,4  17,6 

1992  100,0  80,4  19,6 

1993  100,0  78,3  21,7 

1994  100,0  76,2  23,8 

1995  100,0  72,3  27,7 

1996  100,0  69,0  31,0 

1997  100,0  65,8  34,2 

1998  100,0  63,0  37,0 

1999  100,0  61,1  38,9 

2000  100,0  60,8  39,2 
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2001  100,0  59,2  40,8 

2002  100,0  57,1  42,9 

2003  100,0  56,3  43,7 

2004  100,0  54,0  46,0 

2005  100,0  52,3  47,7 

2006  100,0  51,0  49,0 

2007  100,0  49,6  50,4 

2008  100,0  48,1  51,9 

2009  100,0  46,6  53,4 

2010  100,0  44,3  55,7 

2011  100,0  43,1  56,9 

2012  100,0  42,8  57,2 

2013  100,0  42,0  58,0 

2014  100,0  41,6  58,4 

2015  100,0  41,1  58,9 

2016  100,0  41,0  59,0 

2017  100,0  39,6  60,4 

2018  100,0  39,1  60,9 

2019  100,0  38,2  61,8 

    
    

Magistrados judiciais: total e por 

sexo 
   

Fontes de Dados: DGPJ/MJ 
   

Fonte: PORDATA 
   

Última atualização: 2020-06-19 
   

 

 Aliás, os números em causa contrastam muito favoravelmente com outros 

setores e áreas de atividade estatal, pelo que a Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género referia, em 2017, que “Os homens continuam a predominar 

nas forças armadas, na GNR e na PSP, assim como entre os/as diplomatas. De 
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relevar que as mulheres são já altamente maioritárias na magistratura”, bem como 

que “Nas instâncias analisadas, de particular relevo na tomada de decisão em vários 

setores e ao mais alto nível, a participação de mulheres é bastante reduzida, com 

particular enfase no Conselho de Estado, onde a taxa de feminização é de apenas 

5,3%. Salvaguarda-se que ao nível do Conselho Nacional de Ética para as Ciências 

da Vida e do Tribunal Constitucional, a presença de mulheres já atingiu ou 

ultrapassou o limiar de paridade3132. 

Na judicatura, conforme decorre da análise do tabela que consta supra, a 

paridade foi atingida nos anos de 2006/2007, sendo certo que os números da 

distribuição de juízes por género são bem claros no sentido de uma cada vez maior 

preponderância de juízas na primeira instância, bem como nos tribunais de 

segunda instância, o que é um sinal que a anterior discriminação a que eram 

submetidas as mulheres entre nós já não existirá no que diz respeito ao ingresso 

na judicatura e na sua promoção aos tribunais de segunda instância33.  

Por sua vez, verifica-se também a inexistência de indícios de discriminação 

em função do género nas classificações dos juízes da primeira instância: “162 juízes 

de primeira instância transferidos nos tribunais judiciais em 2019, classificados 

com muito bom, 111 eram mulheres, o que corresponde a 68,51% do total. Nesta 

amostragem, bastante significativa, a percentagem de mulheres classificadas com 

“muito bom” coincide com a percentagem de mulheres juízas, o que parece 

demonstrar que o género não influi na atribuição da classificação máxima e que, 

                                                 
31 Boletim Estatístico 2017, in https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/02/Boletim-
estatistico-2017.pdf, p. 29 e p.24. 
32 No corpo diplomático, as mulheres representam 31,9%; no Ministério da Defesa, apenas 13% do 
efetivo total militar é composto por mulheres, mas as mulheres constituem 20% dos oficiais e 40% 
dos dirigentes civis superiores e intermédios (cfr. www.mne.gov.pt e www.defesa.gov.pt). 
33 Com isto não pretendemos dizer, como resulta do já exposto supra, que esses casos não existam, 
mas uma vez que não foram denunciados e dado que os números indicados vão até em sentido 
oposto não é possível concluir, inequivocamente, pela sua verificação, De resto, o mesmo sucede, 
tal como já referido, quanto às classificações: admitimos como perfeitamente possível que existam 
ainda, atualmente, casos de violação do princípio da igualdade de género e da proibição de não 
discriminação, até porque existiram algumas práticas dos próprios inspetores que o indiciavam, 
como as que estiveram na base do ofício da A.S.J.P. referido supra, mas não se pode extrair essa 
conclusão, sem mais, qua tale e neste momento, da simples leitura e comparação global dos dados 
relativos às classificações atribuídas a homens e mulheres. 

https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/02/Boletim-estatistico-2017.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/02/Boletim-estatistico-2017.pdf
http://www.mne.gov.pt/
http://www.defesa.gov.pt/
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consequentemente, juízes e juízas estão num plano de igualdade quando chega o 

momento da promoção aos tribunais superiores (dados do site do CSM). Essa 

conclusão encontra igualmente sustentação nos dados mais recentes, relativos às 

promoções aos tribunais superiores. Em todos os 8 concursos curriculares de 

acesso às Relações, desde 2012, foram promovidos 229 juízes, sendo 115 

desembargadores e 114 desembargadoras, que representam 49,7% do total”34. 

De todo o modo, é também evidente que existe ainda um reduzido número 

de juízas conselheiras35 no Supremo Tribunal de Justiça36 (e também no Supremo 

Tribunal Administrativo37), algo que demorará ainda bastante tempo até ser 

corrigido38 e que poderá, de facto, estar ligado ao reduzido número de mulheres 

nos primeiros cursos de formação do Centro de Estudos Judiciários39. 

                                                 
34 MANUEL RAMOS SOARES, ob. e loc. cit.. 
35 Referindo-se no Boletim Estatístico 2017, in https://www.cig.gov.pt/wp-
content/uploads/2018/02/Boletim-estatistico-2017.pdf p. 43, quanto ao Supremo Tribunal de Justiça 
, a existência de uma taxa de feminização de apenas 17,0 %. 
36 V., por todos, 
http://www.siej.dgpj.mj.pt/SIEJ/PDFs/tribunais/Tribunais_Pessoal%20ao%20servico_Tribunais.p
df. 
37 https://www.stadministrativo.pt/tribunal/juizes-conselheiros/. 
38 Sendo certo que a existência de poucas mulheres nos tribunais supremos não sucede só entre 
nós, mas acontece ainda em vários outros países, como em Espanha, onde foi notícia, há bem pouco 
tempo, a primeira eleição de uma juíza para chefiar uma das “Salas” do Supremo Tribunal Espanhol: 
https://m.huffingtonpost.es/entry/maria-luisa-segoviano-astaburuaga-con-ella-llegamos-
todas_es_5f76653dc5b66377b27faa9f, escrevendo que María Luisa Segoviano Astaburuaga “Se ha 
convertido en la primera mujer en 200 años en presidir una de las cinco Salas del Tribunal Supremo”. 
39 Recorde-se que no I Curso Normal de Formação do Centro de Estudos Judiciários existiu uma 
percentagem de apenas 25 % de mulheres Auditoras de Justiça na Magistratura Judicial 
(http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/outros/eb_1Sociografia.pdf), enquanto que nos últimos 
Cursos (cujos dados estão disponíveis em http://www.cej.mj.pt/cej/estudos-gej/estud-investig-
estud.php) essa percentagem é agora de 80 % e de 88 %, respetivamente, na jurisdição comum e na 
jurisdição administrativa (respetivamente, http://www.cej.mj.pt/cej/estudos-gej/fich-
pdf/eb_35Curso_2020.pdf e http://www.cej.mj.pt/cej/estudos-gej/fich-pdf/eb_6TAF_2020.pdf). 
Em entrevista à Juíza Conselheira Maria dos Prazeres Beleza, a primeira Juíza Vice-Presidente do 
Supremo Tribunal de Justiça, publicada no Boletim Informação & Debate da Associação Sindical 
dos Juízes Portugueses, março 2019, IX Série, n.º 2, em resposta à pergunta “A magistratura judicial 
surge, neste contexto, como um campo singular, com uma percentagem de 65% de juízas. Pela 
primeira vez na história, uma mulher foi eleita vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça; 
todavia, neste Tribunal, a percentagem de mulheres fica-se pelos 25%. Será uma questão de 
tempo?”, obteve-se a seguinte resposta: “Eu penso que é uma questão de tempo. A primeira mulher 
que veio para o Supremo Tribunal de Justiça foi a Conselheira Laura Leonardo, em 2004, e, a seguir, 
vim eu, em finais de 2006, inícios de 2007, após sair do Tribunal Constitucional. É uma questão de 
tempo: toda a gente sabe que as mulheres não podiam aceder à magistratura até ao 25 de abril: as 
minhas colegas de curso chegaram ao Supremo Tribunal de Justiça há relativamente pouco tempo; 

https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/02/Boletim-estatistico-2017.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/02/Boletim-estatistico-2017.pdf
http://www.siej.dgpj.mj.pt/SIEJ/PDFs/tribunais/Tribunais_Pessoal%20ao%20servico_Tribunais.pdf
http://www.siej.dgpj.mj.pt/SIEJ/PDFs/tribunais/Tribunais_Pessoal%20ao%20servico_Tribunais.pdf
https://www.stadministrativo.pt/tribunal/juizes-conselheiros/
https://m.huffingtonpost.es/entry/maria-luisa-segoviano-astaburuaga-con-ella-llegamos-todas_es_5f76653dc5b66377b27faa9f
https://m.huffingtonpost.es/entry/maria-luisa-segoviano-astaburuaga-con-ella-llegamos-todas_es_5f76653dc5b66377b27faa9f
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/outros/eb_1Sociografia.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/estudos-gej/estud-investig-estud.php
http://www.cej.mj.pt/cej/estudos-gej/estud-investig-estud.php
http://www.cej.mj.pt/cej/estudos-gej/fich-pdf/eb_35Curso_2020.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/estudos-gej/fich-pdf/eb_35Curso_2020.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/estudos-gej/fich-pdf/eb_6TAF_2020.pdf
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Porém, admite-se igualmente que essa dificuldade no acesso ao Supremo 

Tribunal de Justiça (e anteriormente aos próprios tribunais de segunda instância) 

possa também assentar na discriminação enfrentada pelas primeiras juízas a 

acederem aos tribunais40, em especial no que diz respeito ao exercício dos seus 

direitos parentais e à compatibilização da sua vida pessoal e familiar e 

profissional41. 

Se há bem pouco tempo a A.S.J.P. teve que intervir junto do C.S.M. para 

impedir a manutenção de uma prática discriminatória na inspeção do serviço dos 

juízes, parece evidente que terão existido anteriormente várias outras práticas 

discriminatórias que terão prejudicado a avaliação classificativa das juízas e a sua 

progressão aos tribunais superiores, incluindo, agora, ao Supremo Tribunal de 

Justiça e ao Supremo Tribunal Administrativo42. 

De resto, sempre foram sendo apontados esses problemas: “Em primeiro 

lugar, é evidenciada a dificuldade de conciliação entre a vida profissional e familiar 

                                                 
as mulheres são, na primeira instância, ostensivamente, a maioria. Portanto, é mesmo uma questão 
de tempo”. 
40 Cfr., por todos, MADALENA DUARTE/ANA OLIVEIRA/PAULA FERNANDO/CONCEIÇÃO GOMES, As mulheres 
nas magistraturas: Uma análise das representações sociais, retirado de 
https://journals.openedition.org/eces/1993, “estes estudos demonstram que, mesmo numa 
profissão que zela pelo cumprimento da lei, há fortes indícios de discriminação e de segregação 
ocupacional refinados, subtis e perversamente consentidos (Thornton, 1996; Schultz e Shaw, 2013). 
A discriminação ocorre, com frequência, involuntariamente ou com consciência de que pode ser 
racionalmente justificada. Como argumenta Deborah Rhode (2003), as mulheres tendem a reparar 
nos atos de discriminação muito mais claramente do que os homens, mas quer as mulheres quer os 
homens tendem a atribuí-los a fracassos individuais, em detrimento de questões com base no 
género”. 
41 Continuando com a entrevista à Juíza Conselheira Maria dos Prazeres Beleza, a primeira Juíza 
Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, publicada no Boletim Informação & Debate da 
Associação Sindical dos Juízes Portugueses, março 2019, IX Série, n.º 2, em resposta à pergunta “Pela 
sua experiência de mais de vinte anos como juíza, identifica dificuldades acrescidas de progressão 
na carreira da magistratura judicial para as mulheres?”, foi respondido “Penso que a dificuldade 
principal que as mulheres sentem é na primeira instância, por causa da idade, em que têm filhos 
pequenos e, embora hoje seja diferente a atitude dos pais - eu tenho filhos e netos e vejo que, de 
facto, é diferente a atitude dos pais em relação aos filhos -, na realidade nós, mulheres, continuamos 
a ter problemas específicos, com a gravidez, com a amamentação, com as crianças pequenas. Foi 
esta a maior dificuldade que senti na minha profissão, ainda que não tenha sido juíza de primeira 
instância, que nunca fui”. 
42 Deixamos aqui de lado o Tribunal Constitucional, dado que o acesso ao mesmo não se faz da 
mesma forma que ao Supremo Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Administrativo, mas antes 
por eleição da Assembleia da República e por cooptação, embora fosse também importante que se 
assegurasse que não existissem desequilíbrios de género na sua composição. 

https://journals.openedition.org/eces/1993
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por parte das magistradas com reflexos na progressão na carreira, tal como noutros 

campos laborais menos qualificados. Mas esta dificuldade acrescida na conciliação 

da vida pessoal e a vida profissional é percecionada pelos/as entrevistados/as nesse 

estudo como um fator exógeno às magistraturas, que resulta mais ou da relação 

que é estabelecida com os/as seus/suas companheiros/as e das expectativas sociais 

impostas à mulher no seu papel de mãe ou, como algumas magistradas afirmaram, 

das suas condições inatas como mães e esposas, do que de um desajustamento da 

organização da profissão. O problema é, pois, colocado na esfera privada e não na 

esfera pública. A par da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, 

também a maternidade (efetiva ou potencial) foi invocada inúmeras vezes como 

dificuldade acrescida para as magistradas mulheres. Esta é notoriamente a 

dificuldade mais referenciada pelas magistradas entrevistadas no que concerne aos 

obstáculos que enfrentam nas suas carreiras. À dificuldade na conciliação da sua 

vida pessoal mais exigente como mãe com uma profissão exigente do ponto de vista 

de disponibilidade de tempo para trabalhar, os/as magistrados/as entrevistados/as 

associam duas outras consequências negativas da maternidade no percurso 

profissional das magistradas mulheres: (1) o impacto negativo que a maternidade 

parece ter na avaliação das magistradas, e (2) a generalização por parte dos seus 

colegas homens e, mais substancialmente, por parte de inspetores e  hierarquias, 

de uma utilização abusiva de baixas médicas por gravidez de risco. Contudo, 

novamente, mais do que uma consciência de situações de discriminação 

vivenciadas, inserem-se num discurso normalizado e condescendente em relação 

à maternidade e aos sacrifícios que “necessariamente” a acompanham. Este é, aliás, 

um fator amplamente retratado na literatura sobre discriminação em função do 

gênero na esfera do mercado e do emprego e dá-se pelo nome de Family/Maternity 

Gap. Em terceiro lugar, alguns magistrados e magistradas entrevistados no âmbito 

deste estudo indicaram que existe – ainda que aparentemente de forma 

inconsciente – a imposição de um comportamento social mais exigente às 

mulheres, única e exclusivamente em função do gênero. Essa imposição pode 
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balizar-se por uma vigilância social atenta à sua aparência exterior, como o modo 

de vestir ou de se apresentar em público”43. 

De facto, se o quadro é hoje já muito diferente do que existia há bem poucos 

anos quanto ao Supremo Tribunal de Justiça44 e ao Supremo Tribunal 

Administrativo, também é certo que existe ainda uma evidente desproporção de 

géneros nestes dois Tribunais, que seria importante reverter o mais rapidamente 

possível. 

Ora, existe já entre nós um instrumento legal destinado a evitar esta 

desproporção de géneros, mesmo que não aplicável aos juízes, que é a Lei da 

Paridade nos Órgãos Colegiais Representativos do Poder Político - Lei Orgânica n.º 

3/2006, de 21 de agosto, na sua redação atual, dispondo, no seu Artigo 1.º, que “1 – 

As listas de candidaturas apresentadas para a Assembleia da República, para o 

Parlamento Europeu e para os órgãos eletivos das autarquias locais, bem como a 

lista de candidatos a vogal das juntas de freguesia, são compostas de modo a 

assegurar a paridade entre homens e mulheres. 2 - As listas de candidatos às mesas 

dos órgãos deliberativos das autarquias locais são compostas de modo a respeitar 

a paridade entre homens e mulheres”, sendo que “1 - Entende-se por paridade, para 

efeitos de aplicação da presente lei, a representação mínima de 40 % de cada um 

dos sexos, arredondada, sempre que necessário, para a unidade mais próxima. 2 - 

Para cumprimento do disposto no número anterior, não podem ser colocados mais 

de dois candidatos do mesmo sexo, consecutivamente, na ordenação da lista” 

(Artigo 2.º). 

                                                 
43 MADALENA DUARTE, Pensar o gênero nas magistraturas, disponível em 
https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/88407/1/Pensar%20o%20genero%20nas%20magistratur
as.pdf, p. 97-98. 
44 JOÃO PAULO DIAS, O mundo dos magistrados - A evolução da organização e do auto-governo 
Judiciário, p. 139, retirado de https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/79933, escrevia, ainda há 
não muito tempo, em 2004, “No entanto, o acesso das mulheres aos tribunais superiores tarda a 
concretizar-se, como se verifica pelos seguintes dados. Em 2002, dos 72 juízes-conselheiros do 
Supremo Tribunal de Justiça 72 são do género masculino, ou seja, não existe uma única mulher. No 
ano de 2001, dos 317 juízes-desembargadores nos tribunais da Relação, apenas 21 são mulheres (as 
primeiras duas surgem apenas em 1995). Da parte do Ministério Público, os números são menos 
díspares, sendo que dos 10 magistrados no STJ, em finais de 2002, 4 são do género feminino (as duas 
primeiras procuradoras-gerais-adjuntas aparecem referenciadas em 1990)”. 

https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/88407/1/Pensar%20o%20genero%20nas%20magistraturas.pdf
https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/88407/1/Pensar%20o%20genero%20nas%20magistraturas.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/79933
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Deste modo, admite-se a possibilidade de serem utilizados normativos e 

critérios similares no acesso à judicatura e nas promoções aos tribunais, dado que 

muito mais rapidamente se atingiria um maior equilíbrio entre géneros na 

magistratura judicial e nos vários tribunais que integram o sistema judicial 

português. 

 Esta solução seria também importante como forma de evitar que a 

magistratura judicial seja, dentro em pouco, quase só composta por mulheres45, o 

que se considera não ser benéfico para a própria legitimidade e legitimação do 

sistema de justiça, que é também atingida, como já se referiu supra, quando a sua 

composição reflete e espelha, na medida do possível, a própria sociedade (e as suas 

diferenças a vários níveis) em que atua. 

Como referiu FRANCISCA VAN DUNEM, é importante melhorar a “capacidade 

de resposta do sistema judiciário pela incorporação de distintos contextos e 

experiências individuais”, “Ao refletirem a composição da sociedade, os tribunais 

reforçam a perceção de legitimidade da sua ação, demonstrando capacidade de 

realizar igual justiça e de assegurar a igualdade perante a lei”46. 

Assim, como já foi escrito, talvez de forma premonitória, “um tempo virá 

em que eventualmente será ironicamente “necessário” levar a cabo uma 

discriminação positiva no acesso às magistraturas em relação aos homens”.47 

Finalmente, pensamos que seria também importante o adotar todas as 

conclusões que a A.S.J.P. propôs no âmbito do já aludido Grupo de Trabalho com 

o C.S.M., pelos motivos e fundamentos que aí constam e que agora se passam a 

reproduzir (retirando as partes referentes às situações de doença e incapacidade 

que não relevam e interessam nesta sede):  

                                                 
45 Não deixando de ser irónico que a aplicação de uma lei destinada a reverter a desproporção de 
géneros nos órgãos do poder político e que beneficiou, essencialmente, as mulheres, beneficie, ao 
invés, os homens quanto à judicatura, o que mostra bem a diferença existente entre um sistema 
judicial em que o ingresso e promoção na magistratura judicial assenta no mérito dos candidatos 
relativamente ao poder político, em que os critérios de escolha de candidatos são, em muitos casos, 
alheios ao mérito dos mesmos. 
46 FRANCISCA VAN DUNEM, Constituição de 1976, Género e Tribunais, p. 18, disponível em 
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2016/05/JULGAR-36-01-FVD.pdf. 
47 MARIA HELENA S. S. VARANDAS, ob. cit., p. 235. 

http://julgar.pt/wp-content/uploads/2016/05/JULGAR-36-01-FVD.pdf
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“Em muitos casos, o exercício de um direito pode contender com outros 

direitos ou os vários bens jurídicos protegidos pela Constituição podem acabar por 

entrar em colisão. O Direito não pode ser alheio a esta situação e vai-nos fornecer 

critérios de solução.  

No Direito Constitucional48, o problema surge muitas vezes, quando temos 

dois bens ou direitos constitucionalmente protegidos, que, em concreto, se 

confrontam. Como resolver então essa colisão, sabendo que ambos são tutelados 

pela Constituição? 

Em primeiro lugar, temos de destacar que não existe uma hierarquia dos 

valores constitucionais. É impossível estabelecer uma pirâmide ordenada de 

direitos, em que os mais importantes se devam sobrepor aos menos importantes. 

Além da dificuldade para decidir que direitos devem ser privilegiados em caso de 

conflitos, estaríamos a sacrificar outros direitos constitucionais, tão importantes 

como os primeiros. A própria Constituição sairia prejudicada, pois não 

respeitaríamos alguns dos seus valores, para assegurar a plena atuação de outros. 

A solução para o problema deve ser encontrada "no quadro da unidade da 

Constituição, isto é, tentando harmonizar da melhor maneira os preceitos 

divergentes"49. Usa-se, assim, o princípio da concordância prática, tentando 

preservar, o mais possível, os valores em conflito, sacrificando-os 

proporcionalmente de acordo com vários fatores (conteúdo e função destes, as 

várias soluções do caso concreto), sem pôr em causa o seu conteúdo essencial. 

Claro que “exige-se que o sacrifício de cada um dos valores constitucionais seja 

necessário e adequado à salvaguarda dos outros” 50. 

Nas duas situações fácticas – parentalidade e doença prolongada – os 

direitos dos juízes resultantes do exercício dos seus direitos (constitucional e 

legalmente tutelados) conflituam com o interesse público ligado à existência e ao 

                                                 
48 Seguimos, de perto, a exposição de VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976, reimpressão, Coimbra, Almedina, 1987, bem como o primeiro artigo científico 
que um dos coautores publicou – JOSÉ JOAQUIM F. OLIVEIRA MARTINS, O Crime de Aborto no Código 
Penal Português, disponível, desde 2000, no sítio www.verbojuridico.net. 
49 VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit, p. 220. 
50 VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit, p. 220. 

http://www.verbojuridico.net/
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bom funcionamento do sistema judicial e à necessidade de se realizarem inspeções 

periódicas ao seu serviço, sendo necessário compatibilizar estes interesses 

conflituantes de acordo com o quadro conceptual e prático que se expôs.  

De resto, o próprio Regulamento dos Serviços de Inspeção do Conselho 

Superior da Magistratura prevê já a possibilidade de se efetuar, na prática, essa 

compatibilização de interesses51, dispondo o Artigo 18º, n.º 2 do Regulamento que 

“O Conselho Superior da Magistratura pode, por iniciativa própria, após audiência 

do inspecionado ou a requerimento deste, sobrestar a atribuição da classificação 

quando, por motivo fundado, nomeadamente em caso de dúvida sobre a nota a 

fixar, decidir ordenar a realização de inspeção complementar ao serviço do 

magistrado judicial”, permitindo, por exemplo e num caso de doença mais 

prolongada, que se realize uma inspeção complementar que abranja um período 

de serviço efetivo superior. 

Partindo do geral para o particular e efetuando, na medida do possível (no 

que não é, como já se mencionou, uma tarefa fácil), esta 

conjugação/compatibilização dos direitos e interesses em causa, considera-se, em 

primeiro lugar e num princípio de aplicação geral em todos os casos, que os juízes 

ausentes do serviço por motivos ligados à parentalidade e a doenças prolongadas 

devem ser sempre ouvidos previamente sobre a data do início e o âmbito 

cronológico das inspeções a realizar, podendo, nomeadamente e sem qualquer 

intervenção dos próprios inspetores judiciais, pedir a alteração  dessa data ou a 

prorrogação do prazo e do âmbito temporal da inspeção. 

É também necessário repensar e alterar a forma como se aplicam aos juízes 

os direitos inerentes à parentalidade, mormente no que concerne à amamentação, 

à (im)possibilidade de trabalho a tempo parcial (não se vendo porque não será esse 

regime aplicável aos juízes, mesmo que com as necessárias adaptações) e ao regime 

de faltas e licenças, procurando adaptar e concretizar no que diz respeito aos juízes 

                                                 
51 Embora se considere que não se deve abusar desta possibilidade ou torná-la quase como que uma 
regra geral nestas duas situações, devendo evitar-se também que, como já sucedeu, inspetores 
judiciais digam, sem sequer iniciar a inspeção, que será melhor a inspecionanda que foi mãe 
requerer o adiamento do início da inspeção se não quiser ser prejudicada na sua classificação final. 
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todos os direitos inerentes à parentalidade, alguns dos quais não são observados 

quanto aos magistrados judiciais. 

Por seu lado, deve também ser comunicado expressamente (e de forma 

muito insistente) aos inspetores que deverão ter sempre em atenção que o 

exercício de direitos parentais não pode nunca ser considerado em desfavor dos 

juízes nas suas inspeções, evitando, por exemplo, que considere como negativa 

uma diminuição da produtividade do inspecionando ligada, tão somente, ao 

exercício de um desses direitos.  

E, como já mencionámos supra, todas as baixas médicas e licenças ligadas à 

parentalidade devem sempre ser consideradas como tempo de serviço efetivo, não 

podendo impedir, exceto nos casos em que os inspecionandos assim o requeiram 

(de forma totalmente voluntária e sem qualquer “impulso” por parte dos 

inspetores), a realização regular e periódica, nos mesmos termos dos restantes 

juízes, de inspeções e a atribuição de notações de mérito, incluindo a mais elevada, 

se necessário com recurso a um juízo de prognose que tenha em conta a forma 

como o juiz exerceu as suas funções anteriormente e as exerceu no período da 

inspeção e conclua, fundamentadamente, como deverá evoluir futuramente esse 

exercício de funções. 

Por último, será necessário, num momento prévio, repensar o modelo de 

recrutamento e formação dos inspetores, dado que há um notório desequilíbrio 

nas percentagens de géneros nos inspetores, devendo  igualmente ser mais atrativo 

o exercício das funções de inspetores, permitindo o recrutamento de inspetores 

mais qualificados e aptos para o exercício dessas funções, devendo também 

procurar-se que frequentem regularmente, tal como todos os juízes, ações de 

formação, maxime e no que ora interessa (e face a alguma falta de sensibilidade 

sobre estas matérias que já se notou em alguns relatórios inspetivos, mesmo não 

sendo suficiente para, sem mais, considerar esses relatórios como evidenciando, de 

per si, uma atitude discriminatória) sobre igualdade de género, não discriminação, 

proteção da parentalidade e da doença e segurança e saúde no trabalho. 
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Conclusões 

Em resumo e como já resulta do que se acabou de expor, retiram-se as 

seguintes conclusões: 

I. Nas situações de ausência ao serviço por motivos ligados à 

parentalidade e a doenças prolongadas, os juízes a inspecionar 

devem ter sempre a possibilidade de se pronunciar sobre a data do 

início e o âmbito cronológico das inspeções a realizar, podendo, 

nomeadamente, pedir a alteração (antecipando-a ou adiando-a) 

dessa data ou a prorrogação do prazo e do âmbito temporal da 

inspeção; 

II. Deverá ser repensada a forma como se aplicam aos juízes os direitos 

inerentes à parentalidade, como, inter alia, no que diz respeito à 

amamentação, possibilidade de trabalho a tempo parcial e regime de 

faltas e licenças, devendo também ser indicado expressamente aos 

inspetores que deverão ter sempre em atenção que o exercício desses 

direitos não pode ser considerado desfavoralmente na realização das 

inspeções dos respetivos juízes; 

III. Todas as baixas médicas e licenças ligadas à parentalidade devem ser 

consideradas, sem mais, como tempo de serviço efetivo e não podem 

impedir nunca, exceto nos casos em que os inspecionandos assim o 

requeiram (devendo os mesmos ser notificados previamente para 

informar se pretendem ser ou não inspecionados se no período 

inspetivo tiverem estado ao serviço efetivo por um período de tempo 

inferior a um ano e seis meses), a realização regular e periódica, nos 

mesmos termos dos restantes juízes, de inspeções e a atribuição de 

notações de mérito, incluindo a mais elevada, devendo os inspetores, 

se necessário e nos casos em que haja pouco tempo de serviço efetivo 

no período inspetivo, fazer um juízo de prognose, assente na forma 

como o juiz exerceu as suas funções anteriormente e as exerceu no 

período da inspeção, sobre se o juiz, se tivesse estado sempre ao 
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serviço e como deverá suceder também depois do seu regresso, teve 

e manterá um desempenho meritório ou elevadamente meritório; 

(…) 

VII. Deverá repensar-se o modelo de recrutamento e formação dos 

inspetores, por forma a tornar mais equilibradas as percentagens de 

géneros nos inspetores, tornando também mais atrativo o exercício 

das funções de inspetores, permitindo o recrutamento de 

inspetores mais qualificados e aptos para o exercício dessas funções 

(e com maior sensibilidade para o efeito), e tornando obrigatória a 

frequência regular de ações de formação sobre igualdade de género, 

não discriminação, proteção da parentalidade e da doença e 

segurança e saúde no trabalho”. 

 

2.7 O outro objeto inicial da atividade deste Observatório foi o assédio, 

procurando apreciar se existe, como se admite que possa suceder em qualquer 

organização, na judicatura portuguesa52, em especial nas relações de poder53 

(mesmo que só fáctico) que aí se vão estabelecendo (como sucede, por exemplo, 

nas relações formador-auditor ou estagiário, inspetor-inspecionando ou juiz 

presidente-juiz). 

Trata-se também de situações a que os próprios juízes não são (nem podem 

ser) alheios, podendo existir no seio da magistratura judicial, tanto assim que a 

União Internacional de Magistrados decidiu, em 2019, que a 4.ª Comissão se 

debruçaria sobre essa mesma temática54. 

                                                 
52 É evidente que se trata de duas figuras jurídicas que têm o seu campo de atuação privilegiado no 
âmbito do trabalho subordinado, mas sendo certo que podem também existir – rectius, que existem 
também - na magistratura judicial, incluindo na portuguesa. 
53 A magistratura judicial não é, ao contrário do que sucede no Ministério Público, hierarquizada, 
mas é evidente que se estabelecem na mesma várias relações de poder ou de 
subordinação/dependência fáctica, como sucede nas relações a seguir referidas no corpo do texto, 
até pelo facto de grande parte da carreira dos juízes depender das suas sucessivas avaliações, desde 
logo no Centro de Estudos Judiciários e na sua formação nas comarcas, mas também no âmbito das 
inspeções judiciais. 
54 “Harassment, in a broad sense–moral and sexual– and its consequences on labour relations” – cfr. 
https://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2019/01/ISSUE-1.2019-3.pdf. 

https://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2019/01/ISSUE-1.2019-3.pdf
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Como já referimos supra, são também bem conhecidas, lamentavelmente, 

as consequências do assédio junto das suas vítimas55, pelo que é muito importante 

que seja evitada, a todo o custo, a existência de casos de assédio sofridos e/ou 

praticados por juízes no exercício das suas funções. 

 Mais importante que reprimir e punir os infratores (embora não se deva 

descurar, como se verá a final, nunca essa punição, até porque servirá sempre de 

exemplo para evitar novas situações de assédio), será necessário, previamente, 

procurar prevenir a verificação desses casos de assédio, o que, aliás, corresponde 

atualmente a uma imposição legal. 

Assim, face à alteração operada pela Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, no 

Artigo 71º, n.º 1 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (aplicável 

subsidiariamente aos magistrados judiciais por força do disposto no Artigo 188º do 

atual Estatuto dos Magistrados Judiciais), os Conselhos Superiores (que são, na 

judicatura, o que mais aproximado os juízes têm aos empregadores públicos aí 

referidos) devem: “(…) k) Adotar códigos de boa conduta para a prevenção e 

combate ao assédio no trabalho e instaurar procedimento disciplinar sempre que 

tiver conhecimento de alegadas situações de assédio no trabalho”. 

 De resto, existem já vários desses “códigos de boa conduta”, ao contrário do 

que sucede, ao que sabemos, com os Conselhos Superiores judiciais, escrevendo-se, 

no introito de um desses códigos, que “A lei n.º 73/2017, de 16 de agosto de 2017, 

veio reforçar o quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio no 

trabalho, tanto no setor privado como na Administração Pública, tendo procedido 

a alterações à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, impondo ao empregador 

público a adoção de códigos de conduta para a prevenção e combate ao assédio no 

                                                 
55 “O conceito é francamente amplo, abrangendo não apenas as hipóteses em que se vislumbra na 
esfera jurídica do empregador o objetivo de afetar a dignidade do visado, mas também aquelas em 
que, ainda que não se reconheça tal desiderato, ocorra o efeito” – PEDRO ROMANO MARTINEZ E ET 

AL, Código do Trabalho Anotado, 8.ª Edição, Coimbra, 2009, p. 188. “o mobbing ou assédio moral é 
percebido, quase unanimente, como uma ‘prática insana de perseguição’, metodicamente 
organizada, temporalmente prolongada, dirigida normalmente contra um só trabalhador que, por 
consequência, se vê remetido para uma situação indefesa e desesperada, violentado e 
frequentemente constrangido a abandonar o seu emprego, seja por iniciativa própria ou não” – 
MARIA REGINA REDINHA, apud ABÍLIO NETO, Novo Código do Trabalho e Legislação Complementar 
Anotados, 2.ª Edição, Lisboa, 2010, p. 155. 
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trabalho e a instauração de procedimentos disciplinares sempre que tiver 

conhecimento de alegadas situações de assédio no trabalho”56. 

 Seria, assim, muito importante que os Conselhos Superiores cumprissem 

esta obrigação legal e elaborassem estes códigos de boa conduta, até porque grande 

parte dos juízes em que o envolvimento em situações de assédio se pode, em tese, 

considerar como mais provável, atentas as relações de autoridade que se 

estabelecem, são nomeados pelos mesmos (como sucede com os inspetores 

judiciais e os juízes presidentes), devendo impor-se-lhes especiais deveres de 

conduta na sua relação com os restantes juízes. 

De resto, existe já abundante literatura sobre esses códigos e sobre a forma 

como as entidades empregadoras devem agir para prevenir, atuar e punir perante 

situações de assédio, em que avulta, desde logo, a exigência de formação dos juízes 

(em particular, neste caso, dos inspetores judiciais e dos juízes presidentes, mas 

também, em última linha, de todos os juízes) a este respeito57. 

 Assim, “A prevenção primária pode concretizar-se com a definição de um 

plano com medidas de informação, de formação específica sobre o tema, de 

preferência com carácter obrigatório para indivíduos com responsabilidade sobre 

outras pessoas na organização, incluindo o tema de igualdade de género, 

ministrada por uma entidade ou formador/a externo à organização para facilitar a 

desconstrução de estereótipos de género e favorecer a emergência criativa de 

práticas a desenvolver no local de trabalho. Esta forma de prevenção evita a 

ocorrência de situações de assédio, a sua continuidade (reiterada) e a manutenção 

de um eventual clima organizacional de tolerância para com o assédio e as pessoas 

que praticam assédio sobre outras. A formação no tema do combate ao assédio no 

                                                 
56 Código de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio no local de trabalho da Agência 
Portuguesa do Ambiente, retirado de 
https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos_de_Gestao/CodigoCondutaAssedio/Codigo_Co
nduta_Assedio.pdf. 
57 Estando disponível, aliás, um manual de formação elaborado especificamente para permitir a 
formação em matérias de assédio sexual e moral – BERNARDO COELHO/ANÁLIA TORRES/DÁLIA 

COSTA/HELENA SANT’ANA/ISABEL SOUSA, Manual de formação para prevenir e combater o assédio 
sexual e moral no local de trabalho: Trilhos para a tolerância zero, disponível em 
http://cieg.iscsp.ulisboa.pt/images/PDF/Manual%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20Prevenir%20e
%20Combater%20Assedio%20Sexual%20e%20Moral%20no%20Local%20de%20Trabalho.pdf. 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos_de_Gestao/CodigoCondutaAssedio/Codigo_Conduta_Assedio.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos_de_Gestao/CodigoCondutaAssedio/Codigo_Conduta_Assedio.pdf
http://cieg.iscsp.ulisboa.pt/images/PDF/Manual%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20Prevenir%20e%20Combater%20Assedio%20Sexual%20e%20Moral%20no%20Local%20de%20Trabalho.pdf
http://cieg.iscsp.ulisboa.pt/images/PDF/Manual%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20Prevenir%20e%20Combater%20Assedio%20Sexual%20e%20Moral%20no%20Local%20de%20Trabalho.pdf
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local ou nas relações de trabalho favorece a compreensão dos fatores subjacentes 

à dificuldade em denunciar as situações, o conhecimento das consequências de 

situações de assédio em diferentes dimensões da vida, incluindo a familiar e a 

social, o conhecimento das reações mais frequentes de quem é alvo de assédio no 

local de trabalho e o conhecimento e a compreensão das formas usadas pelas 

pessoas para lidar com as práticas de assédio. No plano proativo, o primeiro passo 

é o reconhecimento do assédio como problema social existente no local de 

trabalho, em Portugal, em 2015 – sem negar evidências (reveladas neste estudo) 

nem desvalorizar o impacto negativo do assédio sobre as pessoas alvo do mesmo, 

sobre o clima organizacional e as relações de trabalho. Ainda no plano proactivo, 

as organizações podem criar (de novo) ou identificar com clareza um organismo, 

um departamento ou pessoa responsável pela identificação de situações de assédio 

prevendo a reação em relação a quem não respeitar outrem no local de trabalho 

assediando-o/a”58. 

 Quanto ao que deverá constar dos referidos Códigos de Boa Conduta59, 

existem online vários exemplos desses códigos de boa conduta que facilmente 

poderiam ser adaptados para os juízes, sendo importante, de todo o modo, que os 

Conselhos Superiores, para além da adoção e divulgação desses códigos, adotem 

“proactivamente” outras medidas, como as propugnadas no texto que, entre nós, 

mais profundamente se debruçou sobre as mesmas: 

“– a condenação inequívoca e explicita de assédio nas relações de 

trabalho, incluindo este principio entre os princípios fundamentais da entidade 

empregadora inscrevendo-o na sua declaração ou código de ética e mesmo no texto 

do contrato a estabelecer com os trabalhadores e as trabalhadoras;  

                                                 
58 ANÁLIA TORRES (COORD.)/DÁLIA COSTA/HELENA SANT’ANA/BERNARDO COELHO/ ISABEL SOUSA, ob. 
cit., p. 176-177. 
59 Como da Universidade de Coimbra, em 
https://www.uc.pt/regulamentos/transversais/vigentes/Codigo_de_Boa_Conduta_para_a_Preven
cao_e_Combate_ao_Assedio_no_Trabalho_na_Universidade_de_Coimbra, ou da Direção-Geral do 
Emprego e das Relações de Trabalho, em https://www.dgert.gov.pt/wp-
content/uploads/2019/02/CODIGO-DE-BOA-CONDUTA-PARA-A-PREVENCAO-E-COMBATE-
AO-ASSEDIO-NO-TRABALHO.pdf. 

https://www.uc.pt/regulamentos/transversais/vigentes/Codigo_de_Boa_Conduta_para_a_Prevencao_e_Combate_ao_Assedio_no_Trabalho_na_Universidade_de_Coimbra
https://www.uc.pt/regulamentos/transversais/vigentes/Codigo_de_Boa_Conduta_para_a_Prevencao_e_Combate_ao_Assedio_no_Trabalho_na_Universidade_de_Coimbra
https://www.dgert.gov.pt/wp-content/uploads/2019/02/CODIGO-DE-BOA-CONDUTA-PARA-A-PREVENCAO-E-COMBATE-AO-ASSEDIO-NO-TRABALHO.pdf
https://www.dgert.gov.pt/wp-content/uploads/2019/02/CODIGO-DE-BOA-CONDUTA-PARA-A-PREVENCAO-E-COMBATE-AO-ASSEDIO-NO-TRABALHO.pdf
https://www.dgert.gov.pt/wp-content/uploads/2019/02/CODIGO-DE-BOA-CONDUTA-PARA-A-PREVENCAO-E-COMBATE-AO-ASSEDIO-NO-TRABALHO.pdf
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– a publicação e divulgação de uma política de censura e combate ao 

assédio no local de trabalho, ampla na cobertura, fácil no acesso e regular, por 

exemplo, com campanhas anuais ou semestrais – recorrendo a cartazes, 

divulgando a informação no site da organização e mesmo disseminando folhetos 

informativos entre os/as trabalhadores/as – abrangendo todos os níveis 

hierárquicos na organização;  

– a definição e implementação de um mecanismo efetivo de denúncia 

de situações de assédio, permitindo aconselhamento e informação, 

encaminhamento e intervenção efetiva, de acordo com o caso. Este mecanismo 

deve permitir o anonimato na denúncia e, numa fase imediatamente posterior, 

uma intervenção protetora em que o sigilo é garantido;  

– a previsão dos procedimentos ou a definição de um protocolo de 

atuação a acionar nos casos de assédio, prevendo o tempo mínimo de resposta, os 

sistemas e formas de suporte e/ou de apoio, o processo de apuramento da 

responsabilidade do ou da agente de assédio;  

– o desenvolvimento de um mecanismo de registo de situações de 

assédio no processo individual de quem pratica assédio informando acerca da 

eventualidade de o registo de práticas de assédio, enquanto conduta ofensiva e 

contrária à política da organização, ter impacto sobre a avaliação de desempenho 

individual;  

– a integração de questões referentes a situações de assédio nos 

questionários ou instrumentos similares de avaliação da satisfação de 

trabalhadores/as com o seu ambiente de trabalho; 

– a falsa declaração deve estar prevista devendo estar definida também 

enquanto conduta desrespeitosa em si mesma e atentatória da dignidade de 

pessoas que efetivamente são vítimas de assédio. O objetivo é responsabilizar 

quem denuncia uma situação e, ao mesmo tempo, criar um clima de 

responsabilidade ética em que as pessoas assumem responsabilidade pelos seus 

atos, denunciando, mas também atuando de maneira responsável quando 

denunciam usando a possibilidade de anonimato de modo adequado e eticamente 
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responsável e não com a finalidade de prejudicar outra pessoa ou a organização. 

(Levin, 1992; McCann, 2005; Ceplenski, 2006)”60. 

Em síntese, considera-se que há muito para fazer (em verdade, está quase 

tudo por fazer…) pelos Conselhos Superiores (e até pelo Centro de Estudos 

Judiciários, no âmbito da formação inicial e contínua de todos os juízes) 

relativamente ao assédio sexual e moral na magistratura judicial portuguesa, 

apontando-se, muito brevemente, alguns dos possíveis caminhos a trilhar 

futuramente, sendo indispensável que esses Conselhos assumam como sua a 

necessidade de evitar a prática de assédio, em qualquer uma destas formas, por 

e/ou sobre juízes. 

 

3. Conclusão 

Em síntese e expondo o caminho percorrido e as conclusões a que 

chegámos, entende-se que: 

 

I. A “ASJP tem por objeto: (…) b) assegurar a representação e defesa dos 

interesses sociais, culturais, morais, profissionais e económicos dos 

Juízes; c) pugnar pela defesa dos direitos fundamentais do Homem 

(…)  f)  defender e estimular a solidariedade e coesão dos Magistrados 

Judiciais; g) veicular externamente as posições dos Juízes sobre todos 

os aspetos relevantes para a defesa da imagem, prestígio e dignidade 

da judicatura; h) defender qualquer associado que esteja a ser vitima 

de injustiça (…)”. 

II. O Observatório para a Igualdade e Não Discriminação criado pela  

A.S.J.P. “tem como objeto proceder ao levantamento e 

acompanhamento das situações que, no plano do exercício da função 

judicial e do desenvolvimento da carreira, podem objetivamente 

propiciar tratamento discriminatório na aplicação dos direitos e 

                                                 
60 ANÁLIA TORRES (COORD.)/DÁLIA COSTA/HELENA SANT’ANA/BERNARDO COELHO/ ISABEL SOUSA, ob. 
cit., p. 177-178. 
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deveres estatutários entre juízes e juízas e das normas nacionais e 

internacionais aplicáveis”, sendo que ”será dada imediata prioridade 

ao estudo das seguintes matérias: a) Igualdade na promoção aos 

tribunais superiores: levantamento da situação existente, verificação 

de eventuais situações de tratamento desigual e propostas de 

medidas de prevenção e correção; b) Assédio no trabalho: 

levantamento das situações de risco e elaboração de uma proposta 

para se estabelecerem mecanismos de prevenção, deteção e combate 

a todos os tipos de assédio profissional, em todas as áreas de 

formação e exercício da função”. 

III. A atividade deste Observatório iniciou-se publicamente com uma 

mensagem a todos os juízes, em que se pediu que, garantindo o total 

anonimato das respostas obtidas, comunicassem “situações de 

violação do princípio da igualdade (em todas as suas vertentes) e/ou 

de discriminação direta ou indireta no âmbito judicial que 

conheçam, indicando também possíveis soluções para impedir que 

se mantenham futuramente” e “situações de assédio moral ou sexual 

de que tenham conhecimento e se pronunciem sobre eventuais 

códigos de conduta/protocolos destinados, respetivamente, a evitar 

novos casos de assédio e a permitir que sejam devidamente 

denunciados e punidos”, não se tendo obtido uma única resposta, o 

que tornou muito mais difícil o trabalho deste Observatório. 

IV. O princípio da igualdade é um dos princípios fundamentais (e 

fundadores) dos atuais Estados de Direito Democráticos, acolhido na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia e na Constituição da República 

Portuguesa, o mesmo sucedendo, mesmo podendo discutir-se a sua 

autonomia dogmática, com o princípio da não discriminação. 

V. No que diz respeito à magistratura judicial portuguesa, houve, até 

1974, uma evidente discriminação direta em função do género, dado 
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que as mulheres não podiam ser juízas, com uma clara violação do 

princípio da igualdade de género. 

VI. Se as mulheres são atualmente a maioria dos juízes portugueses, é 

também indesmentível que a sua entrada na judicatura surgiu 

marcada por incompreensões e discriminações várias, havendo 

grandes resistências que tiveram de vencer para se assumirem 

plenamente e para se realizarem profissionalmente na magistratura 

judicial, sendo necessário averiguar se as juízas ainda são, 

atualmente, discriminadas no seu acesso à profissão, na avaliação do 

seu mérito profissional e no seu recrutamento para os tribunais 

superiores. 

VII. A A.S.J.P. esteve, muitas vezes (pelo menos, mais recentemente) na 

vanguarda desta luta justa, tendo tido uma primeira mulher 

Presidente da Direção Nacional em 2015, quando ainda não havia 

sequer uma juíza presidente de um tribunal de segunda instância ou 

de um tribunal supremo. 

VIII. Este papel de abertura de caminho nestas matérias cifrou-se 

igualmente, em 2017, na intervenção junto do Conselho Superior da 

Magistratura (C.S.M.), denunciando/procurando evitar práticas do 

próprio C.S.M, e dos seus inspetores, que prejudicavam os juízes que 

exerciam os seus direitos inerentes à parentalidade, constitucional e 

legalmente protegidos. 

IX. Esta ação prosseguiu e intensificou-se, em 2018, em que foi criado um 

Grupo de Reflexão Conjunto do C.S.M. e da A.S.J.P. (integrado, em 

representação desta última, pelos dois autores) sobre “Inspeções 

Judiciais em situações de gravidez por risco clínico, doença 

prolongada ou licenças parentais”. 

X. Entre nós, não foram denunciados quaisquer casos de discriminação 

direta ou indireta ou de violação do princípio da igualdade de género, 

não se detetando atualmente, por exemplo, nas regras que se aplicam 
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aos juízes (legais ou regulamentares dos próprios Conselhos), 

quaisquer normativos de onde resulte aparente essa discriminação. 

XI. Os números relativos às juízas nos tribunais portugueses são 

também esclarecedores quanto à crescente inversão quantitativa dos 

géneros na judicatura e contrastam muito favoravelmente com 

outros setores e áreas de atividade estatal. 

XII. Os números da distribuição de juízes por género são bem claros no 

sentido de uma cada vez maior preponderância de juízas na primeira 

instância, bem como nos tribunais de segunda instância, o que é um 

sinal que a anterior discriminação a que eram submetidas as 

mulheres entre nós já não deverá existir no que diz respeito ao 

ingresso na judicatura e na sua promoção aos tribunais de segunda 

instância, verificando-se também a inexistência de indícios de 

discriminação em função do género nas classificações dos juízes da 

primeira instância (embora se admita que possam ainda existir casos 

concretos em que tal suceda). 

XIII. Existe ainda um reduzido número de juízas conselheiras no Supremo 

Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Administrativo, algo que 

demorará ainda bastante tempo até ser corrigido e que poderá, de 

facto, estar ligado ao reduzido número de mulheres nos primeiros 

cursos de formação do Centro de Estudos Judiciários. 

XIV. Porém, admite-se igualmente que essa dificuldade no acesso ao 

Supremo Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Administrativo 

(e anteriormente aos próprios tribunais de segunda instância) possa 

também radicar na discriminação enfrentada pelas primeiras juízas 

a acederem aos tribunais, em especial no que diz respeito ao 

exercício dos seus direitos parentais e à compatibilização da sua vida 

pessoal e familiar e profissional. 

XV. Se o quadro é hoje já muito diferente do que existia há bem poucos 

anos quanto ao Supremo Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal 
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Administrativo, também é certo que existe ainda uma evidente 

desproporção de géneros nestes Tribunais, que seria importante 

reverter o mais rapidamente possível. 

XVI. Existe já entre nós um instrumento legal destinado a evitar esta 

desproporção de géneros, mesmo que não aplicável aos juízes, que é 

a Lei da Paridade nos Órgãos Colegiais Representativos do Poder 

Político - Lei Orgânica n.º 3/2006, de 21 de agosto, na sua redação 

atual, pelo que se admite a possibilidade de serem utilizados 

normativos e critérios similares no acesso à judicatura e nas 

promoções aos tribunais, dado que muito mais rapidamente se 

atingiria um maior equilíbrio entre géneros na magistratura judicial 

e nos vários tribunais que integram o sistema judicial português. 

XVII. Esta possível solução seria também importante como forma de evitar 

que a magistratura judicial seja, dentro em pouco, quase só composta 

por mulheres, o que se considera não ser benéfico para a própria 

legitimidade e legitimação do sistema de justiça, que é também 

atingida, como já se referiu supra, quando a sua composição reflete e 

espelha, na medida do possível, a própria sociedade (e as suas 

diferenças a vários níveis) em que atua. 

XVIII. Seria também importante o adotar todas as conclusões que a A.S.J.P. 

propôs no âmbito do já aludido Grupo de Trabalho com o C.S.M., 

pelos motivos e fundamentos que aí constam: “Nas situações de 

ausência ao serviço por motivos ligados à parentalidade e a doenças 

prolongadas, os juízes a inspecionar devem ter sempre a 

possibilidade de se pronunciar sobre a data do início e o âmbito 

cronológico das inspeções a realizar, podendo, nomeadamente, pedir 

a alteração (antecipando-a ou adiando-a) dessa data ou a 

prorrogação do prazo e do âmbito temporal da inspeção; Deverá ser 

repensada a forma como se aplicam aos juízes os direitos inerentes à 

parentalidade, como, inter alia, no que diz respeito à amamentação, 
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possibilidade de trabalho a tempo parcial e regime de faltas e 

licenças, devendo também ser indicado expressamente aos 

inspetores que deverão ter sempre em atenção que o exercício desses 

direitos não pode ser considerado desfavoralmente na realização das 

inspeções dos respetivos juízes; Todas as baixas médicas e licenças 

ligadas à parentalidade devem ser consideradas, sem mais, como 

tempo de serviço efetivo e não podem impedir nunca, exceto nos 

casos em que os inspecionandos assim o requeiram (devendo os 

mesmos ser notificados previamente para informar se pretendem ser 

ou não inspecionados se no período inspetivo tiverem estado ao 

serviço efetivo por um período de tempo inferior a um ano e seis 

meses), a realização regular e periódica, nos mesmos termos dos 

restantes juízes, de inspeções e a atribuição de notações de mérito, 

incluindo a mais elevada, devendo os inspetores, se necessário e nos 

casos em que haja pouco tempo de serviço efetivo no período 

inspetivo, fazer um juízo de prognose, assente na forma como o juiz 

exerceu as suas funções anteriormente e as exerceu no período da 

inspeção, sobre se o juiz, se tivesse estado sempre ao serviço e como 

deverá suceder também depois do seu regresso, teve e manterá um 

desempenho meritório ou elevadamente meritório; (…) Deverá 

repensar-se o modelo de recrutamento e formação dos inspetores, 

por forma a tornar mais equilibradas as percentagens de géneros nos 

inspetores, tornando também mais atrativo o exercício das funções 

de inspetores, permitindo o recrutamento de inspetores mais 

qualificados e aptos para o exercício dessas funções (e com maior 

sensibilidade para o efeito), e tornando obrigatória a frequência 

regular de ações de formação sobre igualdade de género, não 

discriminação, proteção da parentalidade e da doença e segurança e 

saúde no trabalho”. 
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XIX. O outro objeto inicial da atividade do Observatório em causa foi o 

assédio, procurando encará-lo em todas as suas vertentes (sexual e 

moral) e apreciar se existe, como se admite que possa suceder em 

qualquer organização, no seio da judicatura portuguesa, em especial 

nas relações de poder (mesmo que só fáctico) que aí se vão 

estabelecendo (como sucede, por exemplo, nas relações formador-

auditor ou estagiário, inspetor-inspecionando ou juiz presidente-

juiz). 

XX. Trata-se de uma matéria que tem hoje muita importância e acuidade 

e que diz respeito a situações graves e que podem ter repercussões 

muito sérias junto das vítimas, colocando em causa direitos previstos 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia e na Constituição da 

República Portuguesa, tendo também expressão legal no âmbito do 

direito positivo português laboral e penal. 

XXI. Trata-se igualmente de uma situação a que os próprios juízes não são 

(nem podem ser) alheios, podendo existir no seio da magistratura 

judicial, tanto assim que a União Internacional de Magistrados 

decidiu, em 2019, que a 4.ª Comissão se debruçaria sobre essa mesma 

temática. 

XXII. Mais importante que reprimir e punir os infratores (embora não se 

deva descurar nunca essa punição, até porque servirá sempre de 

exemplo para evitar novas situações de assédio), será necessário, 

previamente, procurar prevenir a verificação desses casos de assédio 

o que, aliás, corresponde atualmente a uma imposição legal. 

XXIII. Face à alteração operada pela Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto de 2017, 

no Artigo 71º, n.º 1 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(aplicável subsidiariamente aos magistrados judiciais), os Conselhos 

Superiores devem: “(…) k) Adotar códigos de boa conduta para a 

prevenção e combate ao assédio no trabalho e instaurar 
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procedimento disciplinar sempre que tiver conhecimento de 

alegadas situações de assédio no trabalho”, o que não sucedeu, 

aparentemente, até esta data. 

XXIV. Seria, assim, muito importante que os Conselhos Superiores 

cumprissem esta obrigação legal e elaborassem estes Códigos de Boa 

Conduta, até porque grande parte dos juízes em que o envolvimento 

em situações de assédio se pode, em tese, considerar mais provável, 

atentas as relações de autoridade que se estabelecem, são nomeados 

pelos mesmos (como sucede com os inspetores judiciais e os juízes 

presidentes), devendo impor-se-lhes especiais deveres de conduta na 

sua relação com os restantes juízes. 

XXV. Os Conselhos Superiores devem também, bem como o próprio 

Centro de Estudos Judiciários, assegurar a formação dos juízes, em 

particular, neste caso, dos inspetores judiciais e dos juízes 

presidentes, mas também, em última linha, de todos os juízes, a este 

respeito. 

XXVI. Os Conselhos Superiores devem também efetuar uma clara 

condenação do assédio nas relações estabelecidas entre juízes, se as 

mesmas se comprovarem, atuando nos planos disciplinar e da 

censura pública, criando também formas de denúncia de situações 

de assédio, garantindo a não divulgação pública do nome dos 

denunciantes e prevendo protocolos de atuação nos casos de assédio, 

procedendo ao seu registo e avaliando regularmente a sua existência, 

punindo, a final, quem pratica assédio sexual ou moral, mas também 

quem o denuncia falsamente. 

 


