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JUIZ ATÉ OS ANOS SETENTA
(A. MORELLO, La justicia, de frente a la realidad, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2002, p. 89)

 Por certo independente e neutro, mais

espectador que diretor dos atos e

atividades que se desdobram no

desenrolar dos processos, ou melhor,

distante, é dizer, nem tão presente

nem destacado intérprete e aplicador

da lei, que se refugiava em seu

gabinete e, sem diálogos freqüentes

com os atores do processo, aguardava

a conclusão dos autos, já discutida a

matéria pelos advogados, para ditar

então sua obra máxima: a sentença

de mérito.



BRASIL - JUDICIÁRIO PÓS 1988

1) Políticas públicas em ações coletivas (p. e. cobertura médica)

2) Direitos indígenas e quilombolas

3) Rebelião em presídios

4) Complexos conflitos econômicos (p. Ex. Bolsa de valores ou 
fusão de companhias)



TUDO ISSO COM

• Volume de processos outrora inimaginável

• O julgamento deve observar a razoável duração do 
processo Constituitção, Art. 5°, LXXVIII

• Uma sociedade que fiscaliza, cobra e critica, mais e 
mais  



VICIADOS EM 

CRACK

SÃO PAULO

VICIADOS EM CRACK OCUPAM  

RUAS NO CENTRO DA CIDADE.

DEGRADAÇÃO, COMÉRCIO DE 

DROGAS...

QUE FAZER?



Controle da mídia

Controle diário, com 

larga penetração 

social

Ex. jornalista Ricardo 

Boechat



CONTROLE SOCIAL

O CUSTO DA JUSTIÇA

El Salvador, 1,35% 

Brasil Judiciário mais dispendioso do mundo, R$ 68,4 bilhões em 

2014 (1,2% do PIB) 

EUA (0,14% do PIB), 

Itália (0,19% do PIB) 

Alemanha (0,32% do PIB). 

 Luciano da Ros, UFRGS, “ O Custo da Justiça no Brasil”



Às vezes, entrando no mérito e...

 Nesta terça-feira (19), o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) 

protocolou requerimento no Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) pedindo processo administrativo contra o juiz do 

Distrito Federal Waldemar Cláudio de Carvalho, que liberou 

por liminar tratamento psicológico para curar a 

homossexualidade.
 http://www.pcdobnacamara.org.br/site/texto.asp?id=509075416650764206187576, 19/9/2017

http://www.pcdobnacamara.org.br/site/texto.asp?id=509075416650764206187576


AINDA ASSIM, FAZER JUSTIÇA…

É viver a atualidade
É ter a oportunidade de 

ajudar nosso país, nossos
semelhantes, transformar o sistema



1.   Adultério?

2. Bigamia?

3. Avatar tem 

direito à 

herança? 

MUNDO VIRTUAL

Um homem em Fênix, Arizona, trabalhava em um 

call center. Ao chegar em casa, ficava 8 hs no 

computador, no programa “Segunda Vida”. Nele, cada 

um cria o seu personagem (Avatar), como quiser. 

Através do personagem, passou a fazer negócios e 

passou a ganhar mais nos negócios virtuais. Daí 

começou a se relacionar com outra Avatar (tinham 

cachorro, passeavam, iam ao supermercado, pagavam 

a hipoteca de imóvel...). 

Sua mulher processou-o por adultério e bigamia.

(https://vhil.stanford.edu/mm/2007/wsj-cheating.p)





Líder inspirador.  Juízes?

 Um trabalho de qualquer natureza pode ser feito de maneira 
inspirada ou não. Quem está inspirado faz coisas melhores, 
tem mais comprometimento, acredita que o resultado de seu 
trabalho é importante, busca a excelência.

 (Eugenio Mussak, Revista Você S.A., março 2009,  p. 98)



LIDERANÇA NA ATUALIDADE:

 LIDERANÇA PARA SERVIR (O MONGE E O 
EXECUTIVO, JAMES HUNTER)

AJUDA O OUTRO, TORNÁ-O MELHOR; CONTA 
COM PESSOAS ENGAJADAS



MINHA EXPERIÊNCIA

Presidência do Tribunal 

Regional Federal da 4ª. 

Região, Porto Alegre, RS 

27 desembargadores, 1.000 

servidores, 200 

“terceirizados”

+
AJUFE, CNJ, IACA, PNUMA, 

IUCN e atividades diversas 



AS PALAVRAS DE UM LÍDER

Não estimulam a discórdia, a pena 

de si mesmo, a crença em um 

mundo perfeito.

Estimulam a:

Luta

Resiliência

A alegria das conquistas

A vitória por mérito

O crescimento dos que o cercam



PRIMEIROS ATOS NA PRESIDÊNCIA DO 

TRIBUNAL FEDERAL

 Visitas à portaria e às telefonistas

 Mensalmente: visita aos setores do Tribunal

 Estímulos, elogios, concursos, atividades paralelas

 Terceirizados



TERCEIRIZADOS:  2004 - PROJETO

AUXÍLIO AO PRÓXIMO



FELICIDADE: REQUISITO PARA O SUCESSO DA 

VARA

 Alegrar o ambiente de trabalho e fugir dos 

negativistas;

 Acender uma vela ao invés de... ;

 Saber ouvir, criar empatia (reunião com 

funcionários, caixas de sugestões); reconhecer 

publicamente a contribuição de todos; 

 Não ir “além de sua mesa” e ter ciência das 

dificuldades



 Aproveitar os fatos ruins para crescer;

 Ter o seu espaço diário, sagrado;

 O bom é inimigo do ótimo;

 Ser feliz hoje.



GESTÃO DOS PROCESSOS

(Administração de tempo)

 Quando se pode falar em 1 despacho não se 

fala em 2

 Decisões não são teses de doutorado 

(objetividade e clareza)

 Preocupação com a exequibilidade



GESTÃO ADMINISTRATIVA – relações com a 

sociedade

 Representatividade. Presença junto à comunidade 

(solenidades, comemorações, palestras, etc.) 

 INTEGRAÇÃO, quando possível

 Iniciativas de natureza social, ambiental, cultural, 

sempre serão benvindas



Relação com os demais atores

 Mídia

 Ministério Público

 Advogados

 Polícia – Segurança

 Servidores



BRASIL – BOAS PRÁTICAS  

Conselho Nacional de Justiça - Justiça em Números (91 

Tribunais de 2ª. Instância e superiores)

Processo eletrônico (dois sistemas)

Conciliação: inclusive eletrônica



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª. REGIÃO

SEI - Sistema Eletrônico 

de Informações - é um 

sistema eletrônico de gestão 

do conhecimento totalmente 

online, sem o uso do papel.

https://www.youtube.co

m/watch?v=bmvWmd4Q

5y0

https://www.youtube.com/watch?v=bmvWmd4Q5y0


DUBAI- DIFC – Dubai International Financial Centre Court

Especializado em disputas de natureza 

comercial, locais, regionais e internacionais.

Localizado no centro financeiro da cidade de 

Dubai e não em um setor de tribunais. 

Primeira instância e um Tribunal de 

Apelação, com um total de oito magistrados, 

a maior parte estrangeiros. 

Idioma inglês e  sistema da Common Law. 

Julgamentos céleres,  avançados recursos 

tecnológicos e  decisões que não admitem 

recursos.



MANUAL DE POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS ON 

LINE

 Manual de políticas e procedimentos judiciais on line para profissionais e o público navegarem pelos 

departamentos do tribunal. Pode incluir listas telefônicas, serviços oferecidos pelo tribunal, horário 

de expediente, formulários locais e outros requisitos. Reduz o número de documentos incorretos 

arquivados no tribunal.

 Modelos de requerimentos aos interessados no site dos Tribunais. Facilitam a vida das pessoas e 

criam um ambiente de cortesia.

(China: computadores e óculos)

 Manual de gerenciamento de casos, judiciais e administrativos, passo a passo. Precisa ser sempre 

atualizado.



A MENSAGEM:
O importante é a caminhada, que seja bem conduzida



CONCLUSÃO

AGRADEÇO AO PACED O HONROSO CONVITE E AOS
PRESENTES A ATENÇÃO.

MUITO OBRIGADO

VLADIMIR PASSOS DE FREITAS

e-mail:  vladimir.freitas@terra.com.br



Conferência 

"Organização e gestão da justiça criminal -

Reforço das capacidades e da integridade 

do sistema judicial e do sistema de 

investigação criminal"

Tema: Reforma da organização judiciária 

moçambicana: história e presente



Reforma da organização judiciária moçambicana

- Contextualização

Apresentação versa sobre história e presente reforma

organização judiciária moçambicana. Para o efeito,

abordagem é dividida em 2 partes, sendo a 1a dedicada

à história e, a 2a, ao presente da reforma da

organização judiciária, tendo como pontos de

referência Constituições 1975, 1990 e 2004, de modo

que 1ª parte compreende 2 capítulos, correspondentes

igual número Constituições que vigoraram no passado,

a de 1975 e a de 1990.



Reforma da organização judiciária moçambicana

- Contextualização (Cont.)

Trata-se duma abordagem naturalmente tendente

mostrar até que ponto reforma organização judiciária

moçambicana registou avanços capazes de habilitar

instituições judiciárias a prosseguir objectivo geral da

presente conferência e do seminário, qual seja o de

melhorar sua capacidade e integridade para prevenir e

lutar eficazmente contra a corrupção, branqueamento

de capitais e crime organizado.



Reforma da organização judiciária moçambicana

Parte I: História da organização judiciária

moçambicana

Capítulo I - Organização judiciária à luz Constituição

de 1975

1. Regime de independência dos tribunais. Garantias de

independência e imparcialidade dos juízes

Na vigência CRPM 1975, organização judiciária era

regulada pela Lei 12/78, 2 Dezembro, que previa o TPS,

os Tribunais Populares Provinciais, os Tribunais

Populares Distritais, os Tribunais Populares de

Localidade, e os Tribunais Populares de Bairro (art.

10/1 e 2, Lei n.o 12/78).



Reforma da organização judiciária moçambicana

1. Regime de independência dos tribunais (Cont.)

Encontrava-se consagrado princípio independência

juízes, por força do qual no exercício suas funções eram

independentes e apenas deviam obediência à lei (art. 65,

CRPM 1975, e art. 5, n.o 1, LOJ). A coberto referido

princípio, juízes não podiam deixar-se influenciar por

quaisquer pressões, nem receber ordens de qualquer

órgão (independência do poder judicial meramente

formal).

Outrossim, LOJ de 1978 consagrava garantia

inamovibilidade - afastamento juiz das funções judiciais

poderia, apenas, ocorrer pelos motivos e termos que

fossem legalmente estabelecidos (art. 5/2).



Reforma da organização judiciária moçambicana

1. Regime de independência dos tribunais (Cont.)

TPS era mais alto órgão judiciário cuja jurisdição

compreendia todo território nacional, cabendo-lhe

garantir aplicação uniforme lei por todos tribunais ao

serviço Povo moçambicano.

Para o efeito, TPS tinha competência, quer para

emanar instruções ou directivas carácter geral de cuja

observância estavam sujeitos tribunais escalão inferior,

quer para uniformizar jurisprudência quando, domínio

mesma legislação e sobre mesma questão fundamental

de direito, tivessem sido proferidas soluções

contraditórias nas suas secções (arts. 7/1 e 2, e al. a), do

art. 18, LOJ).



Reforma da organização judiciária moçambicana

2. Independência face aos demais poderes

A AP e as Assembleias do Povo em cada escalão eram os

órgãos supremos do poder do Estado, aos quais

tribunais populares deviam, com salvaguarda segredo

de justiça, apresentar, anualmente, um relatório, dando

informação sobre o trabalho realizado, podendo as

Assembleias do Povo solicitar informações ou

esclarecimentos (arts. 37 e 43, CRPM 1975; art. 8/1 e 2,

LOJ).



Reforma da organização judiciária moçambicana

3. Nomeação de juízes e titulares dos tribunais

Ministro Justiça tinha competência para nomear juízes

do TPS (art. 15/6, LOJ), sob proposta presidente do TPS

e quando condições seu funcionamento o justificassem,

fixar por portaria especialização competências secções.

Presidente e Vice-Presidente TPS eram nomeados e

demitidos pelo PR (art. 48, al. e), CRPM 1975) - poder

discricionário (enfraquecimento independência do

poder judicial).

Ministro Justiça designava também juízes TPPs e TPDs,

ouvido Governador da Província, (art. 21/2 e art. 30,

LOJ).



Reforma da organização judiciária moçambicana

3.1. Inexistência auto-governo da magistratura judicial

Tribunais não tinham uma auto-administração (juízes

nomeados pelo Ministro Justiça), estavam sob

dependência do executivo, o que enfraquecia a

independência do poder judicial no que respeita sua

gestão, pondo em causa princípio controlo da

administração judicial, um dos mais importantes

princípios da independência judiciário, que se traduz

controlo actividade judicial e juízes, bem como

supervisão e controlo disciplinar do pessoal e auxiliares,

pela própria magistratura organizada através um órgão

com competências gestão e disciplina.



Reforma da organização judiciária moçambicana

3.1. Inexistência auto-governo magistratura judicial

(Cont.)

Judiciário estava sob dependência poder político e do

executivo, porque não tinha auto-governo. Estava

subordinado executivo através Ministro da Justiça, que

interferia na sua gestão e organização interna, e tinha

obrigações perante o poder legislativo, ao qual através

das Assembleias do Povo aos diversos níveis, os tribunais

populares deviam apresentar, anualmente, relatório.



Reforma da organização judiciária moçambicana

3.1. Inexistência auto-governo magistratura judicial

(Cont.)

A "dupla subordinação" do sistema judicial ao executivo

e legislativo, foi consequência consagração no art. 37

Constituição 1975, da “…Assembleia Popular como órgão

supremo do Estado e o mais alto órgão legislativo,

adoptando assim o princípio da unidade de poderes,

executivo, legislativo e judicial que se manifestou através

da subordinação do executivo e do judicial ao legislativo

(Assembleia Popular)”. (PEQUENINO, Mateus Augusto,

2005:22-23).



Reforma da organização judiciária moçambicana

3.1. Inexistência auto-governo mag. judicial (Cont.)

Acresce que, tribunais estavam por lei na dependência

MIJUS, ao qual competia assegurar seu normal

funcionamento e sua adequação ao papel que deviam

desempenhar na revolução moçambicana (art. 14/1 e art.

15/, Dec. n.o 1/75, de 27 de Julho - definia tarefas e

funções que cabiam cada Ministério). Ao MIJUS

competia ainda organizar e superintender sistema

administração justiça através tribunais (art. 3, Dec.

Presidencial n.o 69/83, de 29 Dezembro e art. 2/2,

Estatuto MJ, aprovado Dip. Ministerial n.o 42/85, 18

Setembro). Portanto, faltava independência interna e

externa do poder judicial.



Reforma da organização judiciária moçambicana

Ponto vista interno, tribunais inferiores estavam sujeitos

às instruções ou directivas carácter geral emanadas pelo

TPS, de que Presidente dava conhecimento ao MJ (art.

7/1 e 2; al. d), art. 19, LOJ), dando lugar à subordinação

hierárquica, o que feria o princípio independência dos

juízes, pois tais instruções ou directivas, sendo carácter

geral e obrigatório para demais tribunais, assumiam o

estatuto de lei (TRINDADE, João Carlos e PEDROSO,

João, A Caracterização do Sistema Judicial e do Ensino e

Formação Jurídica, in Conflito e Transformação Social:

Uma Paisagem das Justiças em Moçambique, I Volume,

Edições Afrontamento, 2003, p. 263).



Reforma da organização judiciária moçambicana

3.1. Inexistência auto-governo mag. judicial (Cont.)

Face ao expendido, conclui-se que na vigência CRPM

1975 “…em Moçambique, não se podia falar da existência

dum Poder Judicial como tal e muito menos de um

judicial independente. Havia isso sim um sistema de

tribunais instituídos na tutela do Executivo”.

(SACRAMENTO, Luís Filipe, Poder Judicial, Governo e

Administração a Experiência Moçambicana, in Revista

Jurídica Faculdade de Direito da UEM, Volume VI,

Setembro 2004, p. 179).



Reforma da organização judiciária moçambicana

Era realidade fruto revisão constitucional 1978, surgida

consequência decisões III Congresso Frelimo, tendo

Governo assumido expressamente orientação marxista-

leninista, “…a organização e o funcionamento das

magistraturas foram ajustados a outros princípios

estruturantes do Estado moçambicano, nomeadamente da

unidade de poderes. Por isso, apesar de haver uma

separação funcional de poderes, o partido definia a linha

ideológica e de actuação dos órgãos do Estado, incluindo

dos tribunais e das procuradorias” (JOSÉ, André e

PEDROSO, João, O Ministério Público em

Moçambique, in O Papel do Ministério Público: Estudo

Comparado dos Países Latino-Americanos, 2008, p. 343)



Reforma da organização judiciária moçambicana

Capítulo II - Organização judiciária luz Const. 1990

2.1.Continuidades

2.1.1. Garantias de independência e de imparcialidade

dos juízes

Reafirmado princípio da independência juízes,

independência reforçada com consagração garantias de

imparcialidade e irresponsabilidade, pela

impossibilidade seu afastamento carreira da função

judicial senão termos estabelecidos pela lei, bem como

consagração princípio responsabilidade civil, criminal e

disciplinar dos juízes por actos praticados exercício suas

funções, somente nos casos especialmente previstos lei

(art. 164/1 e 2, e art. 165/1 e 2, CRM de 1990).



Reforma da organização judiciária moçambicana

Capítulo II - Organização jud. luz Const. 1990 (Cont.)

2.1. Reformas

Reforma 1: Independência face aos demais poderes

Tribunais órgãos soberania: Const. 1990 consagrou

tribunais como um dos órgãos soberania, consagrando

consequentemente separação dos poderes (art. 109

CRM 1990).

Na vigência CRM 1990, foi aprovada e entrou em vigor

Lei n.o 10/91, de 30 Julho (EMJ), e Lei n.o 10/92, de 6

Maio (LOTJs), e ainda pouco antes da aprovação e

entrada em vigor CRM 1990, fora aprovada Lei n.o 6/89,

de 19 Set. (Lei Orgânica PGR).



Reforma da organização judiciária moçambicana

Reforma 1: Indep. face demais poderes (Cont.)

Trata-se leis que trouxeram alterações à organização

judiciária, com destaque para a autonomização

tribunais e procuradorias relativamente ao poder

executivo, passando o MIJUS, que antes detinha

direcção sistema judiciário, fruto competências então

conferidas pelo Dec. Presidencial 69/83, de 29 Dez., a ter,

quer com tribunais quer com procuradorias, uma

relação reduzida a coordenação e informação.

A direcção aparelho judiciário passou ser exercida pelo

Presidente TS e CJ. Acresce que à luz CRM 1990,

tribunais deixaram prestar contas à AP (AR).



Reforma da organização judiciária moçambicana

Reforma 2: Nomeação de juízes e titulares dos tribunais

Se Presidente e Vice-Presidente TS eram nomeados e

demitidos pelo PR, com a aprovação e entrada vigor

CRM 1990, PR deixou ter competência para os demitir,

sendo seu mandato de 5 anos (art. 120, al. g), CRM

1990, e art. 43/1, LOTJs). A cessação funções passou ser

mediante exoneração findo mandato (ou por renúncia

ou, sendo magistrados carreira, quando atingissem

limites idade ou tempo serviço (art. 43/1, LOTJs, com

referência ao art. 40/3, EMJ então em vigor).

A Lei 12/78, LOJ anterior à Lei n.o10/92, de 6 Maio, não

previa duração mandato do Presidente TPS.



Reforma da organização judiciária moçambicana

Consagração garantia inamovibilidade do Presidente e

Vice-Presidente TS, com repercussões para

independência poder judicial.



Reforma da organização judiciária moçambicana

Reforma 3: Auto-governo da magistratura judicial

CRM 1990 previu regulação pela lei da competência,

composição, organização e funcionamento CSMJ, órgão

gestão e disciplina magistratura judicial (auto-governo

mag. judicial), firmando assim sua independência face

poder executivo (art. 172 CRM 1990).

O CSMJ tinha, entre outras, competência para nomear,

colocar, transferir, promover, exonerar e exercer a acção

disciplinar sobre os magistrados judiciais; e propor a

realização de inspecções extraordinárias, sindicâncias e

inquéritos aos tribunais (art. 19, als. b) e e), EMJ,

aprovado Lei n.o 10/91, de 30 Julho).



Reforma da organização judiciária moçambicana

Reforma 4: Independência face aos demais tribunais

As instruções ou directivas emanadas pelo TPS de cuja

observância estavam sujeitos tribunais de escalão

inferior, se outrora eram de carácter geral, face a nova

LOTJs (Lei n.o10/92, de 6 Maio), as instruções ou

directivas emanadas do TS passaram a ser de carácter

organizativo e metodológico, visando assegurar

operacionalidade e eficiência na administração justiça

(art. 13/1, da LOTJs), contrariamente as emanadas ao

abrigo da Lei n.o 12/78, que destinavam-se garantir

uniformidade na aplicação leis e desenvolvimento

actividade processual.

✓Obediência dos tribunais inferiores apenas à lei.



Reforma da organização judiciária moçambicana

Reforma 5: Órgãos do TS e do Aparelho Judiciário

Com aprovação e entrada vigor Lei n.o10/92, 6 Maio,

registaram-se inovações no que se refere órgãos TS e

Aparelho Judiciário, pois, um dos órgãos que passou

existir, foi Secretário-Geral que, subordinando-se

directamente ao Presidente TS, superintendia nas

secretarias judiciais e dirigia serviços administrativos e

técnicos do TS (art. 45/1 e 2, LOTJs). Tratava-se um

órgão com funções administrativas.

Reforma digna registo, porque desembaraçou Presidente

TS da gestão administrativa Tribunal, criando condições

para que passasse dispor mais tempo para função

judicial.



Reforma da organização judiciária moçambicana

Inspecção Judicial - órgão de relevo para exercício das

funções do CSMJ em especial, prosseguia, emtre outros

objectivos, designadamente: fiscalizar o funcionamento

dos tribunais e das actividades Magistrados Judiciais;

identificar dificuldades e necessidades órgãos judiciais;

colher informações sobre serviço e mérito magistrados e

funcionários justiça e verificar grau cumprimento dos

programas e actividades dos tribunais (art. 75, als. a), b)

e c), LOTJs).



Reforma da organização judiciária moçambicana

Reforma 5: Órgãos TS e Aparelho Judiciário (Cont.)

Inspecção Judicial

Aliás, Inspecção Judicial devia facultar ao CSMJ e à

direcção aparelho judiciário, o perfeito conhecimento do

estado, necessidades e deficiências serviços judiciais,

com vista a habilitá-los a tomar as providências

convenientes (art. 77/1 e 2, LOTJs).

✓ Preocupação com aprimoramento funcionamento dos

tribunais e qualidade trabalho dos juízes.
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Portanto, CRM 1990 introduziu significativas reformas

a nível organização judiciária, consagrando a separação

de poderes e conferindo ao poder judicial

independência que deixou de ser meramente formal,

pois foi subtraído do poder executivo na sua gestão e

funcionamento, e passou a dispor de auto-governo e

conferiu-se estabilidade ao titular do TS, a mais alta

instância judicial.
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Parte II: Presente da organização judiciária

moçambicana

À luz Constituição 2004 e legislação avulsa, constata-se a

existência de continuidades inevitáveis num Estado de

Direito Democrático, mas também foram registadas

algumas reformas tendentes a conferir maior eficiência e

eficácia ao judiciário.

De entre outras, são continuidades:

Continuidade 1: Garantias de independência, e de

irresponsabilidade e de imparcialidade dos juízes (arts.

217 e 218, CRM de 2004).
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Parte II: Presente organização judiciária moçambicana

Continuidades (Cont.)

Continuidade 2: Nomeação titulares do TS e

independência dos tribunais face aos demais poderes

PR tem competência para nomear Presidente e Vice-

Presidente TS cujo mandato 5 anos (art. 159, al. g),

CRM 2004, e art. 53/1, da LOJ, aprovada Lei 24/2007, de

20 Agosto), contudo, não pode demiti-los.

Presidente TS tem competência para emitir directivas e

instruções carácter genérico, dirigidas aos tribunais de

escalão inferior, visando maior eficácia e qualidade

administração justiça (art. 54, n.o 1, al. g), a LOJ).



Reforma da organização judiciária moçambicana

Parte II: Presente organização judiciária

moçambicana

Continuidades (Cont.)

Continuidade 3: Auto-administração da magistratura

judicial

CSMJ é órgão gestão e disciplina da magistratura

judicial que exerce jurisdição sobre os magistrados

judiciais e os oficiais de justiça (art. 220 CRM 2004, e

art. 128/1 e 2, EMJ).
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Parte II: Presente organização judiciária moçambicana

2.2. Reformas

Reforma 1: Nomeação de titulares do TS

A nomeação do Presidente e Vice-Presidente do TS pelo

PR, passa a ser feita ouvido o CSMJ (art. 226/2, CRM

2004) e deve ser ratificada pela AR (poder legislativo)

(art. 179/2, al. h), CRM 2004, e art. 53/2, LOJ),

conferindo-lhes legitimidade popular, posto que AR é

representativa todos os cidadãos moçambicanos (art.

168/1, CRM 2004).

✓Reforço independência do poder judicial).
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Reforma 2: Direcção do Aparelho Judiciário

Continuando a existir o SG a nível TS, que se ocupa

generalidade matérias administrativas (art. 100, LOJ),

foi criada figura do administrador judicial, que também

tem funções de apoio ao juiz presidente nos tribunais de

escalão inferior (art. 105/1, LOJ).



Reforma da organização judiciária moçambicana

Reforma 2: Direcção do Aparelho Judiciário (Cont.)

A reforma constituiu resposta à necessidade de “…ser

instituído um sistema de administração dos tribunais,

autónomo e eficiente, que permita a redução progressiva

das tarefas de gestão atribuídas aos juízes, permitindo,

deste modo, aumentar a produtividade do sistema”

(TRINDADE, João Carlos, Notas sobre uma proposta de

reforma da administração da justiça em Moçambique,

REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ANO 27, 2006,

N.o 107, p. 28)
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Reforma 3: Criação de instâncias de recurso por

excelência - Tribunais Superiores de Recurso

Desde independência (LOJ de 1978) que organização

judiciária deixou compreender tribunais escalão

intermédio entre TS e tribunais nível provincial, os então

Tribunais da Relação. Os recursos das decisões

proferidas pelos tribunais provinciais eram interpostos

para TS, desvirtuando até certo ponto sua função de

garantir aplicação uniforme da lei.

Actual LOJ materializou previsto art. 223/3, 2a parte,

CRM, em termos País possuir tribunais intermédios

entre TS e TJPs, os TSRs (art. 58, LOJ).
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Reforma 3: Criação TSRs (Cont.)

A reforma teve em vista fazer face à necessidade TS

transformar-se, progressivamente, numa instância

essencialmente de recurso sobre as questões de direito,

bem como necessidade criar uma instância intermédia

entre os TJPs e o TS, de modo a cumprir a Constituição

da República e a tornar mais céleres as decisões dos

recursos dos TJPs.
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Numa perspectiva similar, concretamente necessidade de

tornar mais céleres as decisões dos recursos, deve ser

encarada a criação de secções de recurso nos Tribunais

Judiciais da Cidade e da Província de Maputo, bem

como a perspectiva de criação em alguns outros TJPs.
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Reforma 4: Elevação competências Tribs. Juds. Distrito

Em matéria criminal em particular, actual LOJ elevou a

competência TJDs, de 2/8 anos prisão maior para 8/12

anos prisão maior para caso TJDs de 1a classe, e de 2

anos prisão para 8 anos prisão maior relativamente

TJDs 2a classe (arts. 84/2, al. b), e art. 85/2, al. b), LOJ).

Elevação competência dos TJDs, é consequência da

reforma judiciária, face constatação necessidade serem

“…alargadas as competências dos tribunais distritais, de

modo a permitir uma equilibrada distribuição dos

processos nos diferentes escalões dos tribunais”

(TRINDADE, João Carlos, Ob. Cit., p. 28).



Reforma da organização judiciária moçambicana

- Conclusão

O passado e o presente da organização judiciária em

Moçambique, revela tendência de reconhecer, sempre, a

devida independência ao poder judicial.

Com efeito, se na vigência Constituição 1975 ao poder

judicial faltavam determinados atributos para que se

considerasse que o quadro jurídico-institucional reflectia

um judiciário independente, não deixa de ser nota digna

de registo a consagração, pela Constituição, do princípio

da independência juízes, pese embora reduzido um mero

alcance formal.
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- Conclusão (Cont.)

A Const. 1990 introduziu reformas à organização

judiciária que conferiram independência ao poder

judicial, materializada e desenvolvida mediante

aprovação de pacote legislativo pertinente.

A Const. 2004 e legislação avulsa (presente da

organização judiciária), para além grosso modo terem

consagrado continuidades, introduziram reformas

orientadas para reforçar a independência do poder

judicial (naturalmente sem prejuízo interdependência de

poderes termos art. 134 CRM), bem como torná-lo mais

eficiente e eficaz na administração duma justiça que se

pretende razoavelmente célere.



Obrigado pela atenção!

Ribeiro José Cuna



INVESTIGAÇÃO CRIMINAL: objeto e método
José Mouraz Lopes

Juiz Conselheiro

Tribunal de Contas - Portugal
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Política criminal e políticas públicas

• A política criminal integra-se na política de justiça e segurança, de acordo com 
os vários instrumentos que vinculam os Estados.

• As opções de política criminal condicionam de forma direta toda a matéria 
relacionada com a investigação criminal nos vários Estados 

• As leis de politica criminal como objeto das politicas públicas.
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A dupla face da política criminal

• Prevenção Criminal
1. Interconexões entre a prevenção e a investigação

2. A relevância da prevenção criminal 

• Investigação criminal 
– atividade estrutural no âmbito do processo penal com vista à deteção, 

recolha de provas e julgamento de crimes 
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O que não se pode omitir…

• O tempo
– As decisões em tempo razoável

– Os direitos fundamentais

– A prescrição

• As circunstâncias

– Orgânicas

• Território

• Organização

– Humanas

• Os custos
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Os players da investigação

• O Ministério Público
– Autonomia

– Legalidade

– Prestação de contas

– Responsabilidade

• Os órgãos de Polícia
– Autonomia técnica

– Controlo

• Os Juízes
– Garantia e Controlo de direitos
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Como têm que funcionar…

• Relacionamentos institucionais
– Finalidade comum

• Colaboração

• Respeito
– competências

– legalidade

• Afirmação
– há sempre alguém que decide 
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A investigação na criminalidade complexa

- De que falamos quando falamos de criminalidade organizada

- Os documentos internacionais

- As agências de investigação especializada
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Recolha de prova e método

• A prova

• O modelo de livre apreciação da prova

• Os meios de prova

• Os meios de obtenção de prova

• Os métodos especiais  de obtenção de prova
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Objeto da prova

• FACTOS ilícitos ocorridos que devem ser apurados através 
de um procedimento próprio e que permitem a construção 
de uma hipótese acusatória e à sua subsequente 
demonstração pública e contraditória

(FACTOS: eventos em torno dos quais é possível 
articular um discurso de verdade ou falsidade)
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Estrutura do procedimento probatório

Quatro momentos:

Procura 

Admissão 

pertinência

limitações (provas proibidas)

restrições (não relevância, desnecessidade)

Aquisição 

Valoração
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Modelo de livre apreciação

▪ Modelo vinculado à descoberta da verdade material

▪ Oposto ao modelo de provas legais e tarifadas

▪ Modelo racionalizado de discricionariedade vinculada

▪ Fundamentação das decisões
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Prova indireta

• A prova indireta (ou indiciária) ocorre quando o facto probatório ou 
meio de prova se infere do facto probando. 

• concretiza-se através de três operações:
1. a desmontagem do facto base ou indício

2. faz despoletar no raciocínio do julgador uma regra de experiência ou de ciência

3. permite, num terceiro momento inferir outro facto. 

O funcionamento e a creditação da prova indiciária/indireta está dependente da 
convicção do julgador que deve sempre objetivá-la e motivá-la
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Métodos especiais de obtenção de 
prova
• Convenção das Nações Unidas Contra a Criminalidade Organizada

Transnacional, assinada em Palermo, em Dezembro de 2000 (artigo
20º, “técnicas especiais de investigação”):

Sempre que o permitam os princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico interno, cada
Estado Parte adotará, dentro das suas possibilidades e nas condições prescritas pelo seu direito
interno, as medidas que sejam necessárias para permitir o recurso à entrega controlada e
quando considere apropriado, a utilização de outras técnicas especiais de investigação, como
a vigilância eletrónica ou de outra natureza e as operações encobertas, pelas suas
autoridades competentes no seu território com o objetivo de combater eficazmente a
criminalidade organizada”.
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A garantia judiciária no processo penal

• A tutela dos direitos fundamentais através de 
mecanismos formais e normativos por via da 
intervenção jurisdicional.

• Garantia judiciária quer dizer intervenção de um 
juiz nos diversos momentos de um processo penal
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Governação, administração e organização da justiça criminal

Nuno Coelho



1. A pertinência do tema 

2. A amplitude e a complexidade do tema

3. Governar, administrar e organizar a justiça

4. A governação e a organização da justiça em contexto de 

reforma 

Governar, administrar e organizar a justiça criminal



administrar

governar

organizar 



identidade de um país 



"Uma vez feita a História, no sentido em que procurei defini-la, uma vez
prolongada, no mesmo sentido, até à atualidade, será preciso depois compará-la
com a memória colectiva, tal como veio a constituir-se na sua eventual
ingenuidade e sob formas míticas e, portanto, interpretativas, e ainda com as
tradições, a língua, o imaginário popular, os temas preferidos da literatura e da
produção cultural, as instituições vigentes, os valores morais colectivamente
reconhecidos, tudo isso, enfim, que forma o carácter de uma nação”.

José Mattoso, na conclusão do seu livro referência Identificação de um País



Estado de direito  / Estado de justiça  / Democracia 

Governação   / Incerteza   / Crise da Economia / Crise do 
Estado 

Novas complexidades / Sociedade da informação e do 
conhecimento





governação (governança)

• sentido mais alargado de “governar” e que não se 
confunde com a administração executiva mas sim com a 
dimensão de “governar” que abrange toda a atividade 
pública que envolve a ideia de Estado  

• diversificação da origem, dos destinatários e dos 
instrumentos respetivos (hard / soft; red light / green light; 
boas condutas; compliance)  



Dimensão jurídico-normativa. Princípios e sistema de 
aplicação do direito

A regulação e a governação da sociedade realiza-se em torno de 
princípios gerais de direito

Princípios 
. da legalidade democrática (Estado de direito democrático)

. da separação e interdependência de poderes

. da proporcionalidade e da proibição do excesso

.  da clara definição dos objectivos (abrangência e temporalização)

. da transparência de procedimentos

. da precaução

. da gestão prudente dos recursos

. da informação acessível

. da participação dos cidadãos

. da colaboração ou cooperação interorgânica e interinstitucional

. da eficiência 

. da confiança

. da coerência

. da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento e

. da responsabilidade e da prestação de contas 



Visões multiformes e multidisciplinares que se têm 
debruçado – com maior ênfase - sobre o sistema 
judicial:

. da teoria e da filosofia do direito,

. do direito processual,

. da teoria política e constitucional,

. da sociologia do direito,

. da análise económica e

. da ciência política e administrativa.

difícil a harmonização entre os pontos de vista “interno” e “externo” (Hart)



. instrumentos de governação 

. os limites materiais e estruturais da governação 



O processo penal e o sistema judicial

Justiça Criminal

. centralidade

. independência e accountability

. eficácia e garantias

. deontologia (ética judiciária)

. tensão com o sistema político



Visão de sistema e de estrutura
sempre o longo prazo

“a cultura e o livre-arbítrio são factores imprevisíveis, que complicam 
o teorema de Morris de que a mudança é provocada por pessoas 
preguiçosas, gananciosas e medrosas. (…) Contudo – como a história 
(…) mostra com toda a clareza -, a cultura e o livre-arbítrio nunca 
serão capazes de se sobrepor à biologia, à sociologia e à geografia 
durante muito tempo” 

Ian Morris (2010) O Domínio do Ocidente



Visão de sistema e de estrutura
sempre o longo prazo

“Há 70.000 anos, o Homo Sapiens ainda era um animal insignificante 
que fazia a sua vida num canto de África. Nos milénios que se seguiram, 
transformou-se no senhor do mundo inteiro e num dos flagelos do 
ecossistema. Hoje, está prestes a tornar-se num deus, preparado para 
adquirir não só a juventude eterna como também as capacidades 
divinas da criação e da destruição.” (posfácio)

Yuval Noah Harari (2011) Sapiens. História Breve da Humanidade







o contexto é de reforma do sistema
justiça  / direito

. do ponto de vista internacional

. do ponto de vista nacional 





A jurisdição realiza-se numa estrutura
relacionada com a administração judiciária e
concretiza-se na administração da justiça

. o que é a jurisdição hoje? modelos jurisdicionais e realização do direito

. o perfil do juiz e as diversas tradições jurídicas

. organização da justiça e jurisdição. Uma visão de conjunto

. jurisdição e Administração Judiciária (administração da justiça)

. consonância com a democracia constitucional e com os padrões
internacionalmente estabelecidos do desenvolvimento e da paz, da
justiça social e da igualdade, dos direitos humanos e da protecção
ambiental (Estado de direito democrático)
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ambivalência

pessimismo optimismo





duas ideias finais

design poesia







Malangatana



J O S É  I G R E J A  M A T O S

M O Ç A M B I Q U E 2 0 1 7

ÉTICA, DEONTOLOGIA E 

RESPONSABILIDADE



ÉTICA E CORRUPÇÃO
(ADELA CORTINA)

• BEM INTERNO/BEM EXTERNO 

• O exercício da atividade laboral tem um “bem interno” como 

razão de ser (o docente, ensinar; o jurista, um ideal de justiça; 
o médico, a saúde, etc.);

• Os bens materiais – o salário, o lucro –ou ainda, 

eventualmente, o prestígio ou poder constituem o “bem 

externo”. 

• A corrupção ocorre quando uma atividade profissional é 

prestada, essencialmente, em função da obtenção do “bem 

externo”. 

• Provinda da palavra latina “corruptio”, que significa 

“destruição”, a corrupção implica o esvaziamento ético, 

ignorando ou menorizando o “bem interno”.



CORRUPÇÃO

MOÇAMBIQUE – 132º (DESCEU 30 LUGARES 2015/2016)



ÉTICA E DEONTOLOGIA

• A Ética distingue-se claramente da Deontologia ou da Moral. 

• A Deontologia funda-se sobre regras ou deveres, definidos 

normativamente, cuja violação implica um sancionamento 

disciplinar. 

• A Ética define-se como uma disciplina facultativa, um exercício de 

vontade. 

• A Ética constitui hoje uma exigência profissional; nela se encontram os 

fundamentos a partir da qual os profissionais judiciais devem guiar a 

sua ação.



AS DEZ VANTAGENS DA ÉTICA 
(A PARTIR DE R. VIGO)

I) O ideal da ética valoriza e promove a Democracia.

II) A Ética fortalece a Independência do poder judicial. 

III ) A exigência ética legitima que se peça mais aos que nos rodeiam 

através da postura assente no Exemplo.

IV) A Ética confere Direitos que, de outro modo, não passariam de 

exigências corporativas ou sindicais. 

Exemplo: a capacitação do sistema judicial.



ÉTICA E UMA CULTURA DE EXCELÊNCIA

V) Satisfação, tranquilidade psicológica; Hubris. 

VI) Melhor Clima laboral, num círculo virtuoso que conduz a que “bons 

juízes” dificultam o trabalho de “maus” advogados, estimulando o 

trabalho de outros “bons” juízes.

VII) A ética judicial constitui um pressuposto na afirmação de uma 

cultura de Excelência, fim último de um sistema de justiça de 

qualidade.



ÉTICA E CORRUPÇÃO

VIII) Enquanto o Direito, julga o Passado, na Ética o mais importante é

moldar o Futuro no comportamento do juiz ou do profissional forense,

ajudando a que este possa saber como atuar quando lhe surjam

casos-limites.

IX) A Ética previne, combate e afasta a corrupção.

X) A afirmação de um compromisso ético é exigida pela Sociedade em 

relação aos comportamentos daqueles que integram o judiciário. 



DUAS ADVERTÊNCIAS

A ética judicial é um modo de vida concreto, não

um considerando metafísico.

Representa um compromisso pessoal e íntimo

com um propósito de excelência, rejeitando

a mediocridade; não se constrói a partir de sanções.

 Uma representação idealizada do juiz prejudica a

dimensão humana da administração da justiça; a

ética deve afastar-se dessa irracionalidade.



RESPONSABILIDADE (PRESTAÇÃO DE CONTAS) 

UMA “CHECK-LIST”

• Check list:



INTEGRIDADE JUDICIAL 
I – PROCESSO DE SELEÇÃO

• O processo de seleção é definido por lei ?

• A escolha baseia-se no Mérito ?

• Existe uma Publicitação das Vagas e do Processo de
seleção?

• São as responsabilidades pelo processo divididas por
dois órgãos distintos: um que nomeia e outro que
seleciona e recruta?

• A diversidade, por exemplo de género, é um fator tido
em conta na seleção de candidatos?



II – PROCESSO DISCIPLINAR

• O procedimento disciplinar encontra-se definido por Lei?
• A sanção baseia-se em critérios objetivos ?

• O procedimento disciplinar é o mesmo para todas as instâncias ?

• Podem os processos disciplinares ser usados para castigar
magistrados tidos como “demasiado independentes”?

• O processo disciplinar está dividido por dois corpos
institucionais: um que acusa e outro que julga e determina
sanções?

• Pode o sancionado recorrer para um tribunal com efetivos meios
de defesa?

• O processo é transparente?



PISTAS PARA O DEBATE

• Juízes e conflito de interesses.

• Juízes e a conduta extra-profissional.

• Redes sociais e Media.

• Papel da Magistratura no Combate à Corrupção.



“Sunlight is the best disinfectant.”

William O. Douglas (Juiz no Tribunal Supremo dos EUA)



CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

Laboratório associado

Observatório Permanente da 
Justiça 

 

A FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS: UM DEBATE

CENTRAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUSTIÇA

Conceição Gomes

cgomes@ces.uc.pt

mailto:cgomes@ces.uc.pt


Observatório Permanente da 
Justiça 

 

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE JUSTIÇA



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

Formação dos magistrados e dos atores judiciais em geral tem-se vindo a

afirmar nas últimas décadas como tema central no debate sobre as políticas

públicas de justiça em vários países e no âmbito de org. internacionais

Alguns fatores:

• Novo contexto social da ação dos tribunais induzido pelas

profundas transformações sociais, económicas e políticas que

atravessam as sociedades contemporâneas em todo o mundo

A CENTRALIDADE DA 

FORMAÇÃO 



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

• Protagonismo e expansão dos tribunais (induzido por

vários fatores, entre eles, a perda de legitimidade social do

poder político em muitos países) pressionando uma

mudança do perfil sociológico do desempenho funcional

dos tribunais

• Judicialização da política

Fatores indutores de uma PROCURA JUDICIAL MAIS COMPLEXA

(técnica, social e politicamente)

A CENTRALIDADE DA 

FORMAÇÃO 



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

• Crise da justiça (os sistema judiciais em geral revelam

dificuldades em responder ao volume e complexidade da procura

judicial)

• Processos de reforma de alta intensidade expondo os atores

judiciais a mudanças legais frequentes em vários domínios e

exigindo-lhe especial esforço de adaptação

A CENTRALIDADE DA 

FORMAÇÃO 



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

A tendência restritiva da Reflexão sobre

Formação:

• Enfoque na formação profissional dos magistrados, em

especial dos juízes

• O esquecimento de estudos empíricos e da reflexão teórica

sobre formação nas faculdades de direito que só muito

recentemente está a emergir no debate

A CENTRALIDADE DA 

FORMAÇÃO 



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

A POLÍTICA PÚBLICA DE FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS DEVE REFLETIR

SOBRE A FORMAÇÃO:

A CENTRALIDADE DA 

FORMAÇÃO 

Faculdades 
de Direito

Formação 
inicial

Formação 
Contínua



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

• A Política Pública de Formação deve, ainda,

orientar-se por uma perspetiva sistémica envolvendo

todos os atores judiciais e os atores dos órgãos

auxiliares da justiça.

A CENTRALIDADE DA 

FORMAÇÃO 



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

FORMAÇÃO DE 

MAGISTRADOS

FORMAÇÃO  INICIAL 

FORMAÇÃO CONTÍNUA

A FORMAÇAO 

PROFISSIONAL DE 

MAGISTRADOS 
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Formação não pode ser dissociada do modelo de recrutamento

dos magistrados (cada modelo tende a difundir um perfil de

magistrado), contrapondo-se dois modelos principais:

- Modelo em que o recrutamento é feito de entre os atores judiciais

(advogados), típico dos países de matriz anglo-saxónica, mas

também identificado em outros países, como, por exemplo, na

Noruega e Finlândia;

- Modelo em que os candidatos são recrutados por concurso

público (com várias variantes/ recém licenciados/profissionais/

para um estágio/para formação etc.).

A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DOS 

MAGISTRADOS 
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Modelo dominante em vários países de matriz civilista: concurso

público para a formação inicial em escola de formação de

magistrados ou para a frequência de curso teórico-prático,

seguido de estágio profissional. Este modelo admite diversas

formas de concurso público diferenciado, conforme os candidatos

tenham ou não experiência profissional, em regra, em outras

profissões jurídicas. Os candidatos são sempre admitidos para a

formação e só, depois de avaliado o seu desempenho, é que são

nomeados para estágio e ou para o exercício de função

A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DOS 

MAGISTRADOS 
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Consensos do Debate sobre a Política de Formação dos

Magistrados, considerada como fator fundamental para a:

• Afirmação da independência e da legitimidade social do poder

judicial;

• Aumento da eficiência e da qualidade de desempenho funcional

das organizações do sistema judicial;

• Implementação das reformas;

• Mudança da cultura judiciária no sentido de melhor responder ao

novo contexto social e aos desafios da sociedade

A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DOS 

MAGISTRADOS 
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OS MODELOS e As 

ESTRUTURAS de FORMAÇÃO
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Questão Central

Como desenvolver em cada país um modelo de

formação capaz de corresponder ao novo

contexto social de ação dos tribunais e às

exigências de uma sociedade democrática e

plural?
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EXPERIÊNCIA COMPARADA

• Entidades responsáveis pela formação (órgão

central/tribunais/poder judicial/poder político

(associado ao modelo de governação do judiciário)

entidades externas

• Escola de formação/formação cuja competência está

dispersa por órgãos do poder judicial/Tribunais/

Ministério da Justiça

• Ciclos de formação (duração, entidades responsáveis)

FORMAÇÃO INICIAL

FORMAÇÃO CONTÍNUA

existência de modelos muito 

diferenciados, quanto:
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MODELOS DE FORMAÇÃO

A criação de Escolas para a Formação de Magistrados,

com autonomia administrativa e pedagógica (do poder

político e do poder judicial), é considerada por vários

autores e por organismos internacionais como uma via de

avanço significativo na preparação das magistraturas, no

sentido de garantir tanto o preparo técnico-jurídico, como a

renovação da cultura judiciária e o aprofundamento da

autonomia e independência judicial.
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MODELOS DE FORMAÇÃO 

• Independentemente do modelo a política de formação

tem que refletir sobre as seguintes variáveis :

• Corpo de formadores (corpo fixo de formadores/ formadores

associados, perfil dos formadores)

• Metodologias de formação

• Estruturação da formação e definição dos conteúdos formativos

• Metodologias de avaliação
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 LINHAS ORIENTADORAS DA 
FORMAÇÃO

• A formação deve dar igual importância à preparação 

técnico-jurídica, à compreensão dos fenómenos sociais e 

à renovação da cultura judiciária  

a)

• A formação como espaço de aprendizagem, mas também de reflexão 

crítica sobre a reconstrução do direito e da justiça que melhor possa 

servir os cidadãos e as empresas de uma dada sociedade 

b)

• Reforço da componente prática da formação, evitando a 

repetição dos métodos e conteúdos das faculdades de direito 
c)



Observatório Permanente da 
Justiça 

 LINHAS ORIENTADORAS DA 
FORMAÇÃO

• Deve desenvolver-se como espaço de reflexão e discussão e 

não apenas de avaliação constante
a)

• Especial atenção às metodologias formativas, conteúdos 

formativos e corpo de formadores 

b)

• Formação contínua como direito e dever dos magistrados e 
formação especializada para o exercício de determinadas 
funções  

c)
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 QUE FUNÇÕES PARA OS TRIBUNAIS E QUE PERFIL DE 

MAGISTRADOS?

A Política de Formação deve responder a duas questões prévias

centrais:

• Que funções centrais devem os tribunais desempenhar na sociedade/

(em confronto com outras instâncias de resolução de conflitos e com

as politicas de desjudicialização e de descriminalização de práticas) e

que perfil de magistrados?

• Formação que prepare magistrados para o seguinte perfil ideal:

• Que possa lidar, eficiente e qualitativamente, com a complexidade dos

litígios

• Que promova a defesa dos direitos de cidadania e dos direitos

humanos
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 QUE FUNÇÕES PARA OS TRIBUNAIS E QUE PERFIL DE 

MAGISTRADOS?

• Compreensão da realidade social e humana que está no lastro dos

processos, mas que não se esgota neles

• Cultura judiciária que combine a consolidação dos princípios da

autonomia e independência do judiciário com um maior ativismo

na defesa dos direitos fundamentais

• Mediatização da justiça, exposição mediática dos magistrados e

politização da justiça

• Sustentação de reformas mais progressistas e eliminação de

resistências

• Maior transparência e proximidade social do sistema judicial


