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Cooperação – de que falamos?
Formas de cooperação – cooperação para quê?

１．Extradição (entrega de pessoas) 
２．Auxílio judiciário mútuo – Cartas rogatórias (provas), 

notificações 

３．Transmissão de processos penais – Para julgamento

４．Execução de sentenças penais – Revisão e 

confirmação de sentenças estrangeiras

５．Transferência de pessoas condenadas – Para 

cumprimento de pena

６．Vigilância de pessoas condenadas - Penas não 

privativas de liberdade, liberdade condicional 
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Cooperação tradicional:
crimes cometidos num único Estado
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Pessoas
Provas

Estado B
Crime

(Factos)
Processo
Estado A

Pessoas
Provas

Estado D

Pessoas
Provas

Estado E
....

Pessoas
Provas

Estado C

Pedidos - Respostas

Relação Estado – Estado
Diplomacia

Reciprocidade 
/ (Convenção)
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Funcionamento da cooperação tradicional
(Transmissão de pedidos)
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Situação actual – globalização
Contexto e desafios (1/2)

 Realidade criminal mudou – crimes sem 
fronteiras
 Crime organizou-se, internacionalizou-se, 

globalizou-se

 Novas realidades - novas respostas da Justiça
 Organização para acção ao nível internacional

 Por via da cooperação / coordenação

 Por meios legais - direito /direitos (proc. penal)



Situação actual – globalização
Contexto e desafios (2/2)

 Actores: autoridades (judiciárias e policiais) 
nacionais
 Ministério Público/Órgãos de polícia 

criminal/Juízes de instrução 
criminal/Juízes/Tribunais: responsabilidade 
acrescida

 Cooperação policial e cooperação judiciária
 Investigação no quadro da cooperação 

judiciária

 Protecção dos direitos fundamentais da pessoa 8
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Globalização e criminalidade (1/2) 
Características da nova criminalidade

 Utilização das potencialidades da globalização

 Estrutura empresarial, sofisticação, crime invisível
 Uso das infra-estruturas de comunicações globais 

(internet)
 Efeito corrosivo da sociedade e das instituições

 “Crimes of the powerful” vs. “crimes of the 
powerless” - criminalidade dos “poderosos”

 Dimensão transnacional vs. dimensão local

 Alimentam-se reciprocamente (interacção)



Globalização e criminalidade (2/2) 
Características da nova criminalidade

 “Mercados paralelos” de bens e serviços 
proibidos, violência, terror

 Relação crime organizado / “criminalidade comum” 

 Terrorismo, tráficos (droga, seres humanos, 
armas, espécies protegidas)

 Criminalidade contra o ambiente

 Criminalidade económica / financeira, lucrativa

 Branqueamento - sempre!
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Globalização e criminalidade: 
aspectos penais fundamentais (1/2)

 Diversidade de agentes

 Pessoas, empresas

 Factos criminosos

 Diversidade: tempo, lugar e acção separados

 Acção criminosa e resultado

 Separados no tempo e no espaço (locais)



Globalização e criminalidade: 
aspectos penais fundamentais (2/2)

 O crime sem território

 Local de consumação?

 A criminalidade “nómada”

 A cibercriminalidade (ciberespaço – internet)

 Novas formas de organização / comparticipação

 Actuação em rede 

 Redes virtuais (internet), “efeito difuso”
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Cooperação na globalização
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Crime - Factos
Processo
Pessoas 
Provas
Estado B

Crime
(Factos)
Processo
Pessoas
Provas

Estado A

Crime - Factos
Processo
Pessoas
Provas

Estado D

Crime - Factos
Processo
Pessoas
Provas
Estado E

....

Crime - Factos
Processo
Pessoas
Provas
Estado C

Pedidos – Respostas
Quem pede o quê? A quem? Para quê?

Que factos? Que crimes? Que provas? Onde perseguir?

Relação Estado – Estado
Relação Justiça – Justiça
Lei interna / Convenções
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Novas exigências, novos desafios
para o sistema de Justiça (1/2)

 Direito de perseguir e punir: função de 
soberania (Estados) 

 Autoridades nacionais, aplicando leis nacionais 

 O “enfraquecimento” do Estado (base: território)

 Incapacidade dos sistemas nacionais isolados

 Combate ao crime:

 Por via da cooperação/coordenação

 “Estados em rede” (polícias / Ministério Público 
/tribunais em rede) (interacção)



Novas exigências, novos desafios
para o sistema de Justiça (2/2)

 Surgimento de 

 “espaços regionais”  

 “espaços de identidade e amizade”

 quadro legal global comum (convenções ONU)

 Exemplos: União Europeia / CPLP 

 Base: confiança mútua
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Cooperação: novas medidas (1/2)

 Respostas de tipo novo 
 Troca de informação

 Equipas de investigação conjuntas

 Técnicas especiais de investigação 
 Vigilâncias transfronteiriças

 Entregas controladas 

 Agentes infiltrados

 Intercepções de comunicações

 (forte intrusão nos direitos fundamentais)



Cooperação: novas medidas (2/2)

 2 eixos 

 exigem leis (internas), convenções / tratados

❖ Eficiência/eficácia: simplificar, acelerar, reforçar 
(Convenção de Palermo, ONU)

❖ Garantir direitos fundamentais – confiança (base) 

(Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 
ONU, 1966 – escala global)

 A cooperação como função dos órgãos de Justiça

 Em especial: investigação criminal transnacional
17
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Que papel das autoridades nacionais?

A judicialização da cooperação

 Autoridades nacionais: protagonistas do 
“combate” ao crime transnacional

 Papel activo do Ministério Público / Polícias 

 Poderes de direcção e iniciativa (pró-actividade)

 Papel do juiz - garantia de direitos (intrusão)

 Necessidade de organização/ coordenação 
interna/nacional - polícias, MP, tribunais 
(organização judiciária)
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Papel das autoridades judiciárias 
na cooperação (evolução)

1. Cooperação tradicional: via diplomática – acto de 
diplomacia

2. Comunicação Ministério da Justiça – Ministério da 
Justiça (MJ)

3. Comunicação entre autoridades centrais  

4. Comunicação directa entre autoridades competentes 

5. (União Europeia: Princípio do reconhecimento mútuo 
da decisões judiciais: substitui pedido por decisão –
Estado de emissão, Estado de execução)
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Funcionamento da cooperação
Transmissão de pedidos - simplificação

 1.º passo: eliminação da via diplomática

 Comunicação MJ-MJ (entre autoridades centrais)

MJ MJ

Aut. Central

Autoridade judiciária A Autoridade judiciária B

Com interna Com. interna

Com. Interna Com. Interna

Estado A Estado B

Aut. Central



Sistema de autoridade central

 Autoridade central: Onde?

 M. Justiça – administrativo / político

 M. Público / PGR – administrativo

 M. Público – órgão centralizado? Operativo?

 Poderes da autoridade central

 Receber / transmitir pedidos (só)?

 Executar pedidos? 

 Directamente? Requerer ao juiz? – lei e fase processual
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Funcionamento da cooperação 
Transmissão de pedidos - simplificação

 2.º passo: comunicação directa

 Judicialização total

Autoridade 
Judiciária A

Titular do processo

Autoridade 
Judiciária B

Competente para execução

Estado A Estado B
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Novo conceito-chave: 

coordenação internacional 

 Autoridades nacionais devem coordenar-se 
entre si

 Pró-actividade (por sua iniciativa) 

 Inscrito nas Convenções multilaterais

 Leva à comunicação directa entre elas 

 Desaparece a fase administrativa do processo 
de cooperação – só judicial



A “coordenação” nas convenções 
(ONU)

 Convenção de Palermo (2000) sobre 
criminalidade organizada transnacional

- organização criminosa, corrupção, branqueamento

 Protocolos adicionais à Convenção de Palermo
- tráfico de pessoas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico 
de armas

 Convenção de Viena (1988) – tráfico de estupefacientes 

 Convenção de NY (1999) – financiamento do terrorismo
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Coordenação: como? 

 Autoridades directamente entre si

 Através de autoridades centrais

 Com apoio de redes / órgãos comuns

 Redes de pontos de contacto nacionais

 Estruturas criadas por comum acordo (caso 
da Eurojust na UE)
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Coordenação: Para quê? (1/2)

 Receber, tratar, transmitir informações

 Iniciar e coordenar investigações, acusações e 
processos

 Evitar conflitos de jurisdição

 Determinar autoridades nacionais competentes

 Determinar as autoridades em melhor posição 
para o processo 

 concentração e transmissão dos processos
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Coordenação: Para quê? (2/2)

 Realizar investigações conjuntas, entregas 
controladas, vigilâncias, escutas etc.

 Determinar medidas provisórias, urgentes e 
cautelares 

 congelamento de bens / contas bancárias / 
provas

 Apoiar, acelerar, simplificar a cooperação 

 auxílio judiciário, extradição, transferência proc.
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Concorrência/conflito de jurisdições
- casos específicos (1/2)

 Conexão de infracções

 Crimes instrumentais e conexos

(v.g. Tráfico automóveis: furto, falsificação, 
receptação)

 Crimes de branqueamento

relação com crimes subjacentes (crimes 
subjacentes nos países A, B e branqueamento 
nos países C,D)



Concorrência/conflito de jurisdições
- casos específicos (2/2)

 Crimes “difusos”, em rede e sem base 
territorial definida

 Utilizando a internet

(v.g. Pornografia infantil; terrorismo)

 Crimes de associação criminosa e tráfico 
internacional

(membros e actividade em vários países) –
consumação do crime de associação criminosa, 
onde?
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Questões de concorrência / conflito de 
competências / jurisdições (1/2)

 Como accionar jurisdições nacionais competentes? 

 Quem é competente?

 Denúncia a autoridades estrangeiras: O quê? A 
quem?

 Que resposta das autoridades estrangeiras?

 Procedimento obrigatório (legalidade)? Facultativo 
(oportunidade)?

 Interesse? (políticas nacionais) Recursos? (custos)



Questões de concorrência / conflito de 
competências / jurisdições (2/2)

 Investigação conjunta (acordo necessário)? 

 (em vez de cartas rogatórias)

 Concentrar procedimentos? 

 Quais? Porquê?

 Sobre quê? (Que crimes concretos)?

 Onde? Em que momento?

31



32

Que direito aplicar (1/2)?

 Legislação de processo penal: 

Direito do Estado requerente? Do Estado 
requerido? 

 Prova (admissibilidade, proibições) – formalidades

 Estatuto do acusado / direitos de defesa

 Problemas de validade / eficácia da prova 
recolhida no estrangeiro – direitos fundamentais 
(garantia – juiz)



Que direito aplicar (2/2)?
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 Legislação de processo penal: 

Direito do Estado requerente? Do Estado requerido?

 Protecção de testemunhas / vítimas

 Apreensão / perda de instrumentos e produtos do 
crime

 Intercepção de comunicações (telefone, email)

 Troca informal de informações

 Uso de novas tecnologias (videoconferência) ....



Respostas
Organização e acção

 Necessidade / importância de redes

 Pontos de contacto directo nos sistemas judiciais

 Competências “operacionais” (nos processos)

 “Nó central” da rede?
 Recepção, tratamento e transmissão de dados 

informações? – centro de tratamento de casos?
 Transmissão de pedidos? 

 Que relações com autoridades centrais?
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O Caso da Rede CPLP (2005)

 Composta de pontos de contacto nacionais. Tarefas:
 Facilitar cooperação judiciária entre Estados CPLP

 Informação sobre organização e leis nacionais dos Estados CPLP

 Estabelecer contactos com outras redes e organismos internacionais

 Promover a aplicação efectiva de instrumentos internacionais

 Em complementaridade com autoridades centrais

 Com apoio de secretariado (estrutura permanente)

 Base para desenvolvimentos futuros
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Síntese: coexistência 
dos 3 sistemas de cooperação

1. Coop. como acto de diplomacia – MJ/MNE 
(falta de convenção, tratado ou acordo)
Processo: 2 fases – administrativa (admissibilidade) e judicial
Governo pode pedir garantia de reciprocidade (política)

2. Coop. através das autoridades centrais
Processo: 2 fases – administrativa (admissibilidade) e judicial 

3. Coop. através de comunicação directa entre 
autoridades judiciárias
Processo totalmente judicial (caso da União Europeia)
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As grandes questões de sistema de justiça criminal face 
às necessidades actuais de cooperação (nova 

criminalidade)

 Sistemas 2 e 3 – “espaços” políticos concretos
 Definidos por convenções, tratados e acordos - ratificação, 

impacto (leis de implementação a nível interno)

 Estão os sistemas de justiça criminal preparados e 
organizados para responder às novas exigências?

 Quem faz o quê? - competências (leis de organização)

 Como? - leis de processo penal 

 Com quê? - recursos materiais, humanos, financeiros
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Obrigado!
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Reforma da organização judiciária timorense: história e 
presente

Orador: Jorge Graça, Jurisconsulto (Timor-Leste)

1º Painel: Cooperação 
e organização da 
justiça criminal





Q u a d r o  R e s u m o  d o s  P r o d u t o s  C R L

1. Processo legislativo 

- Governo

2. Legislação penal 

substantiva

3. Justiça formal:

Tribunais judiciais/

Processo penal/

Lei contra a 

violência doméstica

4. Justiça informal 

5. Legislação Comercial

6. Família/ 

casamento

7. Terras e 

propriedade

8. Opções 

Institucionais 

e legislativas 

para a reforma

9. Levantamento 

da legislação 

sectorial

10. Análise 

legislativa

PROPOSTA DE POLÍTICA 

PÚBLICA E ESTRATÉGIA DA 

REFORMA LEGISLATIVA E DO 

SECTOR DA JUSTIÇA
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AMOSTRA DE PROCESSOS CRIME (TIPOS DE CRIME)



5 de Setembro 9 de Setembro 21 de Dezembro 24 de Outubro 26 de Agosto 27 de Julho

14 de Julho

29 de Outubro 17 de Agosto 18 de Julho

3 de Dezembro 20 de Setembro 

28 de Agosto 16 de Setembro 29 de Junho

1 de Setembro 6 de Julho

5 de Agosto 25 de Abril

6 de Julho 19 de Agosto

10 de Agosto

6 de Junho 6 de Agosto

22 de Junho

27 de Novembro 24 de Maio

15 de Julho 29 de Feveriro

26 de Maio 29 de Julho

16 de Março 30 de Julho

19 de Maio 20 de Outubro 8 de Junho 18 de Janeiro

20 de Maio 25 de Fevereiro 21 de Fevereiro 14 de Maio

6 de Março 31 de Janeiro

24 de Junho

18 de Fevereiro

22 de Março 20 de Maio 10 de Julho 18 de Maio 8 de Agosto 16 de Feveriro

I Governo Constituciolal II Governo Constituciolal III Governo Constituciolal V Governo Constituciolal VI Governo Constituciolal

8 de Agosto

20 de Setembro 9 de Agosto IV Governo Constituciolal 7 de setembro 11 de Março

20 de Junho 5 de Setembro

201720162015201420132012

2009

20112010

2010 2017201620152014201320122011

2002 2003

2002 2003

20072006 2008

2006 2007 2008

Evolução da consolidação do sistema judicial no período pós restauração da independência 

1999 2000 2001

1999 2000 2001 2004 2005

2004 2005

2009

30 de Abril
Estatuto dos Magistrados 

Judiciais
(Conselho Superior da 

Magistratura)
Estatuto Remuneratório dos 

Magistrados Judiciais, dos 
Magistrados  do MP e dos 

Agentes da Defensoria Pública

Estatuto do MP

(Conselho Superior do 
Ministério Público)

Estatuto da Defensoria 

Pública

Regime Jurídico da 

Advocacia Privada 
e da Formação dos 

Advogados

Orgânica dos Serviços 

de Apoio dos Tribunais

Regime Jurídico dos 
Funcionários de Justiça e dos 
serviços das Secretarias dos 

Tribunais, do MP e da 
Defensoria Pública

Estatuto dos Oficiais de Justiça

Regime Transitório de 
Recrutamento de 

Magistrados e Defensores 

Públicos Não Timorenses

Orgânica do Centro de 
Formação Jurídica e 

Judiciária

Regime das atividades de 
Formação do Centro de 

Formação Jurídica e 
Judiciária

Recrutamento e formação 
para as carreiras 
profissionais da

magistratura e da 
defensoria pública

Férias Judiciais

Orgânica da Câmara 
de Contas do 

Tribunal 

Administrativo, Fiscal 
e de Contas

Estatuto da Carreira de 
Regime Especial dos 

Auditores da Câmara de 
Contas do Tribunal 

Administrativo, Fiscal e de 
Contas

Orgânica da 

PCIC
Orgânica da PNTL

Cria a AIFAESA

Orgânica da SEPFOPE

Orgânica da CAC

Carreira de Especialista 
Anti-Corrupção

Orgânica do Min. Finanças

Orgânica

Lei sobre a CAC

Reg. Jur. est. Ensino Superior

Estatuto da UNTL

Regime Geral de Avaliacao do 
Ensino Superior

e criação da ANAAA)

Regulamento 

sobre os poderes 
da 

Administração 
Transitória das 

Aprovação da Constituição da 
República Democrática de 

Timor-Leste em sessão
plenária dos Deputados da 

Assembleia Constituite 

Entrada em vigor da 
Constituição

Regime de transferência

do Sistema Judiciário

Criação de uma 
Comissão 

Transitória de 
Serviço Judicial

Criação do Conselho 

Nacional (em substituição do 
Conselho Consultivo)

Criação de um Gabinete do 

Governo de Transição

Regulamento sobre a 
organização da 

Procuradoria Pública

Regulamento sobre a 
organização dos Tribunais

Criação de Coletivos com 
jurisdição exclusiva sobre 
delitos criminais graves

Criação das Forças de 
Defesa

Criação de uma 

Conservatória Central 

Criação  do Serviço de 
Polícia de Timor-Leste

Criação de um Serviço 
Prisional

Criação cria o Serviço de 

Assistência Judiciária

Orgânica do Ministério 
da Justiça

Orgânica do I Governo 
Constitucional

Orgânica do II Governo 
Constitucional

Orgânica do III Governo 
Constitucional

Orgânica do IV Governo 
Constitucional

Orgânica do V Governo 
Constitucional

Orgânica do VI Governo 
Constitucional

Estatutos do Provedor 
de Direitos Humanos e 

Justiça

Orgânica da 
Provedoria dos 

Direitos Humanos e 
Justiça

Criação do Serviços de 

Mediação e Conciliação e 
do Conselho de 

Arbitragem do Trabalho

Direção Nacional dos 

Serviços Prisionais e de 
Reiserção Social

Estatuto da Guarda 

Prisional

Regularização da 
Titularidade de Bens 

Imóveis em Casos

Não Disputados

Resolução do PN sobre o 
Reforço e Garantia da 

Independência dos 
Tribunais

Resolução do PN sobre o 
Sistema de Segurança em 

Timor-Leste

Resolução do Governo sobre a 

necessidade de Realização de 
uma Auditoria ao Sector

da Justiça

Resolução  PN de 
Auditoria e Medidas 

sobre o Sector da Justiça

Resolução do Governo que 

estabelece a Comissão 
para a Reforma Legislativa 

e do Sector da Justiça

EVOLUÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA JUDICAL (1999-2006) 



TRIBUNAIS DISTRITAIS
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Contas do Tribunal 

Administrativo, Fiscal e de 
Contas
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PCIC

Orgânica da PNTL
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Orgânica da SEPFOPE
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Carreira de Especialista 
Anti-Corrupção

Orgânica do Min. Finanças

Orgânica

Lei sobre a CAC

Reg. Jur. est. Ensino Superior

Estatuto da UNTL

Regime Geral de Avaliacao do 
Ensino Superior

e criação da ANAAA)

Regulamento 
sobre os poderes 

da 
Administração 
Transitória das 

Aprovação da Constituição da 
República Democrática de 

Timor-Leste em sessão
plenária dos Deputados da 

Assembleia Constituite 

Entrada em vigor da 
Constituição

Regime de transferência
do Sistema Judiciário

Criação de uma 
Comissão 

Transitória de 
Serviço Judicial

Criação do Conselho 
Nacional (em substituição do 

Conselho Consultivo)

Criação de um Gabinete do 
Governo de Transição

Regulamento sobre a 
organização da 

Procuradoria Pública

Regulamento sobre a 
organização dos Tribunais

Criação de Coletivos com 
jurisdição exclusiva sobre 
delitos criminais graves

Criação das Forças de 
Defesa

Criação de uma 
Conservatória Central 

Criação  do Serviço de 
Polícia de Timor-Leste

Criação de um Serviço 
Prisional

Criação cria o Serviço de 

Assistência Judiciária

Orgânica do Ministério 
da Justiça

Orgânica do I Governo 
Constitucional

Orgânica do II Governo 
Constitucional

Orgânica do III Governo 
Constitucional

Orgânica do IV Governo 
Constitucional

Orgânica do V Governo 
Constitucional

Orgânica do VI Governo 
Constitucional

Estatutos do Provedor 
de Direitos Humanos e 

Justiça

Orgânica da 
Provedoria dos 

Direitos Humanos e 
Justiça

Criação do Serviços de 

Mediação e Conciliação e 
do Conselho de 

Arbitragem do Trabalho

Direção Nacional dos 
Serviços Prisionais e de 

Reiserção Social

Estatuto da Guarda 

Prisional

Regularização da 
Titularidade de Bens 

Imóveis em Casos
Não Disputados

Resolução do PN sobre o 
Reforço e Garantia da 

Independência dos 
Tribunais

Resolução do PN sobre o 
Sistema de Segurança em 

Timor-Leste

Resolução do Governo sobre a 
necessidade de Realização de 

uma Auditoria ao Sector
da Justiça

Resolução  PN de 
Auditoria e Medidas 

sobre o Sector da Justiça

Resolução do Governo que 

estabelece a Comissão 
para a Reforma Legislativa 

e do Sector da Justiça

EVOLUÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA JUDICAL (2007-2017) 



Evolução da Organização Judiciária
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Organização judiciária e reforma da justiça

Oradora: Conceição Gomes, Investigadora do Centro de 
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e Coordenadora 
Executiva do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa 
(Portugal)

1º Painel: Cooperação 
e organização da 
justiça criminal



CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

Laboratório associado

Observatório Permanente da 
Justiça 

 

A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E A REFORMA DA

JUSTIÇA

Conceição Gomes

cgomes@ces.uc.pt

mailto:cgomes@ces.uc.pt


Observatório Permanente da 
Justiça 

 

A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

COMO REFORMA CENTRAL DO

SISTEMA DE JUSTIÇA



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

É uma reforma que, pela sua centralidade, obriga a

refletir sobre os tribunais considerando três

dimensões principais:

a) Tribunais enquanto poder do Estado

(p.ex. aprofunda ou não a separação de poderes; fragiliza ou fortalece o poder

judicial);



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

b) Tribunais enquanto instituição profissional
(reflexão sobre várias vertentes das profissões jurídicas associadas às

reformas da organização judiciária, como, por exemplo, o recrutamento, a

formação inicial e, em especial, contínua, e a progressão na carreira).

c) Tribunais enquanto sistema
(reflexão sobre as condições e características da sua mobilização e do seu

desempenho funcional num quadro alargado de instâncias de resolução de

conflitos e de controlo social)



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

DIMENSÕES RELEVANTES DA REFORMA DA ORGANIZAÇÃO

JUDICIÁRIA CONSIDERANDO TRÊS FASES

Definição do 
modelo de 

organização 
judiciária, do tipo 

de tribunais e 
demais vertentes da 

reforma 

Execução 
prática 

Acompanha-
mento e 

avaliação 



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

Definição do modelo de organização judiciária, do tipo 

de tribunais e demais vertentes da reforma

Variáveis:

1. Previsão Constitucional

2. Objetivos estratégicos

3. Preparação da reforma

(diagnósticos, debates, recursos humanos, financeiros e materiais)



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

Definição dos objetivos estratégicos 

Variáveis:

• Entendimento político sobre as funções que os

tribunais devem desempenhar na sociedade e em que

medida devem ou não ser aprofundadas (considerando as

funções instrumentais de resolução de conflitos e do controlo social;

funções políticas; e funções simbólicas - atendendo aos tribunais e ao

sistema alargado de instituições de resolução de conflitos e de controlo

social (quais as reconhecidas, quais as que devem ser reconhecidas,

para que tipo de litígios).

• Tribunais e sistema alargado de resolução de conflitos

e de controlo social (perspetiva sistémica)



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

Definição dos objetivos estratégicos 

Variáveis (cont.)

• Procura judicial a que se pretende responder

(procura efetiva, procura emergente, procura suprimida)

• Tribunais e sistema alargado de resolução de

conflitos e de controlo social (perspetiva sistémica)



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

Objetivos estratégicos da reforma da organização 

judiciária 

• Alargar o acesso à justiça

• Captar a procura emergente e a procura

suprimida, criando melhores condições para a

mobilização dos tribunais e, em geral, de todo o

sistema alargado de justiça



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

Objetivos estratégicos (cont.)

• Aprofundar a proximidade social de todo o

sistema de justiça, designadamente através

do alargamento de interfaces de proximidade

(adequação organizacional às condições sociais e geográficas dos

territórios tendo em conta a procura judicial)

• Admitir e ou aprofundar a participação dos

cidadãos na administração da justiça



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

Objetivos estratégicos (cont.)

• Aumentar a qualidade e a eficiência da resposta

judiciária

• Criação de uma rede alargada e multifacetada de

serviços de justiça (tribunais e outros meios de resolução de

conflitos)

• Permitir respostas eficazes às urgências processuais

e sociais (no caso da justiça penal assegurando a eficiência

processual mas também direitos e garantias)



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

Objetivos estratégicos (cont.)

• Aumentar a transparência do sistema de justiça

• Permitir criar condições para o aumento da eficiência

de gestão das organizações da justiça

• Aprofundar a cooperação interinstitucional

(a administração da justiça ocorre num quadro institucional alargado)



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

(MODELOS)

- Modelo de organização judiciária 

flexível que permita diferenciação e 

adaptação às condições sociais, 

económicas e culturais dos territórios 

e às especificidades dos litígios. 

- Recusa de transplantação de 

modelos 

Mobilidade da justiça  



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

Preparação adequada da reforma 

• Conhecimento da realidade

(judiciária e do contexto socioeconómico com base em diagnósticos

credíveis com recurso a metodologias adequadas; debate com

envolvimento dos atores judiciais, das organizações da sociedade civil e

dos cidadãos)

• Reforma integrada numa agenda estratégica de reforma

do sistema de justiça articulada com outras reformas

conexas

(formação, estatutos judiciários, organização da investigação criminal, etc.)



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

Preparação adequada da reforma (cont.)

• Assegurar a existência de condições materiais e de

recursos humanos que se revelem necessárias para

uma correta execução da reforma (reforma sustentada)

• Distinguir as necessidades dos diferentes órgãos de

justiça (tribunais, órgãos do Ministério Público, defensores e outras

instâncias de resolução de conflitos)



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

Execução da Reforma 

• Experimentação (projetos piloto).

Nota Deve acautelar-se que a experimentação não seja

um fim em sim mesmo; não deve ultrapassar o período

previsto; e deve concretizar-se de acordo com um plano

estabelecido.



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

Execução da Reforma (cont.)

• Alargamento faseado ao território (depois de avaliação

da fase de experimentação e dos ajustamentos que se

revelem necessários)

• Envolvimento e adequada preparação dos atores

judiciais que vão executar a reforma



Observatório Permanente da 
Justiça 

 

Acompanhamento e Avaliação

A entrada em vigor de reformas centrais do sistema judicial

deve sempre ser acompanhada e as reformas avaliadas

decorrido algum tempo de modo a que se possam identificar e

corrigir, em tempo, problemas e efeitos não previstos evitando

impactos negativos que coloquem em causa a reforma no seu

todo.



CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

Laboratório associado

Observatório Permanente da 
Justiça 

 

A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E A REFORMA DA

JUSTIÇA

Conceição Gomes

cgomes@ces.uc.pt

mailto:cgomes@ces.uc.pt


A formação jurídica e judiciária na experiência de 
Moçambique

Orador: João Carlos Trindade, Juiz Conselheiro do Tribunal 
Supremo – Jubilado (Moçambique)

2º Painel: A 
organização judiciária 
e os atores da justiça



A formação jurídica e judiciária na experiência de 
Moçambique

Conferência e Seminário Formativo sobre Organização e Gestão da Justiça Criminal - Díli, 6-9 de Março de 2018

João Carlos Trindade



Tópicos

I. Introdução: a administração da justiça em Moçambique no fim do ciclo colonial

II. A 1ª Lei da Organização Judiciária: génese, trabalhos preparatórios, aprovação e 

implementação

III. A formação de magistrados como condição essencial para a implementação da Lei

nº 12/78

V. O momento actual e os desafios do futuro

IV. A reforma de 1992 e a criação do CFJJ



Introdução: a administração da 

justiça no fim do ciclo colonial
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O fim do ciclo colonial e a crise nos territórios colonizados

Em Moçambique:

1973 – 22.000 portugueses abandonam a colónia

1974-1975 – o número sobe para cerca de 100.000 …

... e continua a aumentar nos primeiros anos a seguir à Independência

Introdução



No aparelho judicial,

 75 lugares existentes no quadro de juizes e procuradores

 25 lugares preenchidos, sem que nenhum fosse ocupado por magistrado moçambicano

Introdução



“Os processos empilhavam-se nos cartórios e a máquina judicial só muito dificilmente respondia

àquilo que dela se esperava ao serviço da classe e dos interesses dominantes.

Por outro lado, os magistrados [...] também já não abundavam. Cada vez era mais difícil recrutar,

entre os cidadãos do país colonizador, as unidades necessárias a assegurar um normal

funcionamento das estruturas judiciais. [...] Em várias províncias do país já não existiam, muitos anos

antes de 1974, juízes ou delegados nomeados. Até ao nível da capital se deparava com dificuldades

para preencher todos os lugares criados e que deviam ser ocupados por magistrados de carreira. O

aparelho repressivo, em geral, e a máquina judicial, em particular, evidenciavam sinais de rápida

decadência e decomposição...

Rui Baltazar
(Ministro da Justiça do Governo de Transição e do 

1º Governo da República Popular de Moçambique)

Em consequência, nos tribunais



O Governo Provisório, em Lisboa

 Aprova o Decreto-Lei nº 299/74, de 4 de Julho, que introduz os cursos de Bacharelato e

Licenciatura em Direito na Universidade de Lourenço Marques (e na de Luanda)

Introdução

O Governo de Transição (20 de Setembro 1974 - 25 de Junho de 1975)

 Aprova o Regulamento do mesmo Decreto, instituindo dois ciclos de formação: o

primeiro, com a duração de 2 anos, correspondendo ao grau de Bacharelato; o segundo,

também com a duração de 2 anos, correspondendo ao grau de Licenciatura em Ciências

Jurídico-Privadas ou em Ciências Jurídico-Públicas, consoante a opção.



Últimos esforços do Governo de Transição

 Assegurar o funcionamento dos tribunais e impedir o colapso do sistema

 Recrutar cidadãos moçambicanos, que, embora desprovidos de qualificação adequada,

estavam identificados com o projecto político e social definido para o país e revelavam

idoneidade para ocupar os lugares deixados vagos pelos magistrados e funcionários

coloniais

 Preparar a reforma legislativa e institucional que deveria tornar a justiça mais acessível

e compreensível aos cidadãos moçambicanos

Introdução



A 1ª Lei de Organização Judiciária 

(Lei nº 12/78, de 2 de Dezembro)
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Ideias-chave para a reforma da Organização Judiciária:

 No período colonial

- O acesso à justiça constituíra privilégio de uma minoria

- A linguagem jurídica era de difícil compreensão para o cidadão comum

- O sistema punitivo não tomava em devida consideração a necessidade de reeducação

dos delinquentes e da sua reinserção na sociedade.

A 1ª LOJ



 A nova organização judiciária devia ter, como fontes inspiradoras

i) as experiências da luta de libertação nacional

ii) as experiências da luta de classes

iii) as experiências revolucionárias de outros povos

A 1ª LOJ



A 1ª LOJ

..................



A 1ª LOJ



A 1ª LOJ



A 1ª LOJ



A 1ª LOJ



A 1ª LOJ



A formação de magistrados como 

condição essencial para a 

implementação da LOJ
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Formação de Magistrados



..........................................
....................................................................

Formação de Magistrados



Reforma de 1992
Criação do CFJJ



Novos métodos de trabalho, incentivando os estudantes a uma participação activa nas tarefas do

ensino-aprendizagem, no trabalho em equipa, nos seminários, nas actividades de pesquisa ...



Onde antes se jogava o diálogo formal entre o homem abstracto, a lei geral e abstracta e o

magistrado mero técnico, ergue-se agora a relação material e, por vezes, dialéctica entre o

homem concreto, a lei em processo de concretização e o magistrado criador, do ponto em que

se apresenta responsável pela definição perante cada situação, não apenas do direito do caso,

mas sempre do sentido da lei no caso, com vista à prossecução, de acordo com o direito, da

justiça a definir em concreto.

Laborinho Lúcio

O poder judicial na transição

em “Portugal: o sistema político e constitucional - 1974/87”

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 1989 

Reforma de 1992
Criação do CFJJ



O momento actual e os desafios do futuro
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Momento actual
Desafios para o futuro

 Nova Direcção do CFJJ

 Lufada de ar fresco

 Expectativa de que a formação de magistrados e demais actores da Justiça seja

recolocada no centro das políticas públicas do sector

 A exploração em alta escala dos recursos naturais e energéticos coloca,

inevitavelmente, novos desafios na protecção dos direitos e dos legítimos interesses dos

cidadãos e das comunidades locais



Momento actual
Desafios para o futuro

 O sistema judiciário tem de estar preparado para enfrentar esses desafios e

corresponder às aspirações dos cidadãos

 Do CFJJ espera-se e deseja-se que retome o seu papel central na configuração de um

poder judicial actuante, no sentido mais nobre da palavra e na justa medida das suas

atribuições constitucionais.



Muito obrigado

FIM



A imparcialidade judicial: estatuto e jurisdição

Orador: Marcelo Piragibe, Diretor da Escola Nacional de 
Magistratura (Brasil)

2º Painel: A 
organização judiciária 
e os atores da justiça





IMPARCIALIDADE JUDICIAL:

Estatuto e jurisdição



• Iconografia da imparcialidade

• Normatização internacional

• Problematização e soluções na área criminal

• Idealização 



1)Iconografia da imparcialidade



Maat - Egito



Rafael – vaticano



Venda nos olhos



• A venda foi invenção dos artistas alemães do século XVI, que, 
por ironia, retiraram-lhe a visão. A faixa cobrindo-lhe os olhos 
significava imparcialidade: ela não via diferença entre as partes 
em litígio, fossem ricos ou pobres, poderosos ou humildes, 
grandes ou pequenos. Suas decisões, justas e prudentes, não 
eram fundamentadas na personalidade, nas qualidades ou no 
poder das pessoas, mas na sabedoria das leis.



Brasil



• Sentire – principal ato do Juiz

• “Conditio sine qua non”  da Justiça



2)Estatuto e Jurisdição

a)Normatização  Geral e Deontológica

Codigo de Bangalore ou princípios de Bangalore – Códigos de Etica 
etc..

b)JURISDICIONAL

*Constitucional ( em sede de Direito fundamental –Clausula Pétria)

*Legal – Previsao em leis infraconstitucionais



• Principios de Bangalore (independência, imparcialidade, 
integridade, idoneidade, igualdade )

• Código Judicial em âmbito global, elaborado com base em 
outros códigos e estatutos, nacionais, regionais e 
internacionais, sobre o tema, dentre eles a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, da ONU. Aprovado em 2002.

• Declaração de direitos tribunal independente e imparcial, 
princípio de aceitação geral pelos Estados-Membros. Mais de 
90 Países do mundo.



• Em todas as Constituições dos paises de lingua portuguesa a 
palavra só e encontrada 17 vezes;

• Constituição Timor Leste Art 65:
• “ As campanhas eleitorais regem-se pelos seguintes princípios
• c) Imparcialidade das entidades públicas perante as candidaturas;”

: A Corte Européia tem explicado que há dois aspectos da exigência 
de imparcialidade. Primeiro, o tribunal deve ser subjetivamente 
imparcial, i.e., nenhum membro do tribunal deve deter qualquer 
preconceito ou parcialidade pessoais



3) Problematização 

• Diferença entre Neutralidade x impacialidade

• Limites de possibilidade da imparcialidade

• Causuisticas e tratamento na esfera criminal:

• Juiz de instrução diferente da execução e de medidas 
cautelares.



4)Ideal de imparcialidade



Equação de imparcialidade com neutralidade

• Deusa com um olho vendado na causa em litígio 
(imparcialidade)

• e outro olho aberto para a sociedade na qual está inserido ( 
neutralidade )



Os estatutos das profissões forenses em Timor-Leste

Orador: Diogo Ravara, Juiz de Direito e docente do Centro 
de Estudos Judiciários (Portugal/Timor-Leste)

2º Painel: A 
organização judiciária 
e os atores da justiça



Os estatutos das profissões 
forenses em Timor-Leste

Diogo Ravara

Juiz de Direito e docente do Centro de Estudos Judiciários (Portugal)

13/03/2018 113



Objeto e conceitos-chave

• análise das principais caraterísticas de cada uma
das profissões envolvidas na administração da
Justiça (desde a investigação policial à decisão
final do Tribunal de Recurso)

• estatuto = conjunto de direitos, deveres e
garantias (e . formal vs. e. material …)

• forenses = do foro = do Tribunal

13/03/2018 114



Contexto
• Estado de Direito Democrático

• Tradição jurídica e judiciária dos países da CPLP

• A soberania popular e a legitimação do judiciário– 118
CRTL

– sistema de recrutamento, seleção, e formação inicial de
magistrados

– composição e regras de funcionamento de CSMJ (128

CRTL) e CSMP (134 CRTL)

13/03/2018 115



Juizas/es

• exercício da função jurisdicional (121/1 CRTL)

• independência

• obediência à Constituição, à Lei (Direito), e à sua
consciência (121/2 CRTL)

• inamovibilidade (121/3 CRTL)

• irresponsabilidade (121/4 CRTL)

• exclusividade (122 CRTL + 34 EMJ)

13/03/2018 116



Juizas/es

Deveres

• sigilo e reserva (35 EMJ)

• proibição de envolvimento em atividades politico-
partidárias de natureza pública (37 EMJ)

• residência na área geográfica do Tribunal (38 EMJ)

13/03/2018 117



Ministério Público

Funções e competências (132/1 CRTL + 3 EMP)

• representar o Estado

• exercer  a ação penal

• defesa de ausentes e incapazes

• defesa da legalidade democrática

• promover o cumprimento da lei

• … 

13/03/2018 118



Ministério Público

Principais caraterísticas

• hierarquia (132/2 CRTL + 2/1, 8, e 30 EMP)

• autonomia (132/3 CRTL + 2/2 EMP)

• inamovibilidade (132/4 CRTL )

• exclusividade (35 EMP)

13/03/2018 119



Ministério Público

Deveres

• exclusividade (35 EMP)

• sigilo e reserva (38 EMP)

• proibição de envolvimento em atividades 
politico-partidárias de natureza pública (36 EMP)

• residência na área geográfica do Tribunal (39 EMP)
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Defensores Públicos

Generalidades

• influência do sistema jurídico brasileiro

• sem referência expressa na CRTL

• aplicabilidade dos arts. 135 e 136 CRTL
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Defensores Públicos

Atribuições (2/1, 3, 18/1 EDP)

• assistência jurídica judicial e extrajudicial, obrigatória, 
integral, e gratuita

• defesa dos arguidos em processo-crime

• patrocínio dos carenciados em qualquer causa (aa. ou 
rr.)

• representação subsidiária de ausentes, menores e 
incapazes
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Defensores Públicos

Organização

• autonomia técnica (48/2 EDP)

• serviços de inspeção (15 EDP)

• conselho superior (13 EDP)
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Defensores Públicos

Garantias

• inviolabilidade dos documentos, buscas judiciais 
(136/1 CRTL)

• comunicação privada com arguido / patrocinado 
(136/2 CRTL + 48/2 c) EDP)

• Inamovibilidade (30 EDP)
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Advogados/as

Valores essenciais: 

• Independência (face aos poderes do Estado, e face

aos clientes)

• auto-governo

↓

Conselho de Gestão e Disciplina da Advocacia
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Advogados/as

Funções (22 + 23 RJEAP)

• consulta jurídica

• mandato forense

• outros atos próprios das/os advogadas/os

➢ algumas margens de sobreposição com MP e Defensores 
Públicos (ex.:consulta jur.)
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Advogados/as

Direitos

• livre exercício da advocacia (24 RJEAP)

• exame de documentos e processos em Tribunal (29 
RJEAP)

• comunicação privada com clientes (136/2 CRTL + 31 
RJEAP)

• buscas presididas por juiz/a (136/1 CRTL + 32 RJEAP)
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Advogados/as

Deveres gerais

• sigilo (14 RJEAP)

• incompatibilidades (36 + 41 RJEAP)

• Independência, isenção, honestidade, integridade, 

retidão, lealdade, cortesia, sinceridade (39 RJEAP)
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Oficiais de Justiça

Funções

“… funcionário de regime especial, do quadro 
privativo dos Tribunais, do MP e da Defensoria 
Pública” – 1/2 EOJ
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Oficiais de Justiça

Caraterísticas

• acesso por concurso público (6 + 7 EOJ)

• formação pelo CFJJ (28 ss. EOJ)

• hierarquia (5/1 EOJ)

13/03/2018 130



Oficiais de Justiça

Deveres – 50 EOJ
• deveres gerais constantes do EFP

• honestidade, isenção, imparcialidade,

• comportamento público e privado de acordo com a 
dignidade e prestígio da função

• sigilo

• exclusividade
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Agentes da PCIC

Traços gerais

• inexistência de um estatuto formal

• referências no diploma que regula a orgânica da 

PCIC (DL 15/2014, de 14-05, alterado pelo DL 21/2014, de 

06-08)
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Agentes da PCIC

Notas distintivas:

• estrutura hierarquizada (23)

• dever de sigilo (15)

• Conselho Superior (25, al. c) + 28)
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Conclusões

• influência dos sistemas jurs. lusófonos

• busca de soluções adaptadas à realidade 
timorense

• importância do diálogo interprofissional
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Muito obrigado!
diogo.ravara@gmail.com
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OS ESTATUTOS DAS PROFISSÕES FORENSES EM TIMOR-LESTE
Comunicação proferida na conferência “Governação e organização da justiça criminal”, no dia 06-03-2018, em Díli, 
Timor-Leste
Diogo Ravara, Juiz de direito e docente do Centro de Estudos Judiciários

Excelências,
Ex.mas e Ex.mos colegas,
Minhas Senhoras,
Meus Senhores,

Pediram-me os organizadores deste evento que abordasse o tema dos estatutos das profissões forenses em Timor-Leste.

Fá-lo-ei, ciente de que, apesar dos muitos laços que me ligam a este país, careço do conhecimento que deste assunto têm
todos aqueles que diariamente trabalham no sistema de justiça e particularmente nos Tribunais em Timor-Leste.

Valham-me porém como atenuantes, a minha dupla cidadania – portuguesa e timorense, e a circunstância de ter
exercido funções como juiz internacional no Tribunal Distrital de Baucau.

Gostaria de começar por definir o objeto da minha intervenção.

Trata-se de referir as principais caraterísticas inerentes a cada uma das profissões que intervêm na administração da
Justiça, seja a montante da intervenção dos tribunais (polícia de investigação criminal), seja no âmbito da atividade destes
(juízas/es, magistradas/os do MP, defensores/as públicas/os, advogadas/os, oficiais de justiça).

O adjetivo forense reporta-se aqui à ideia de foro, ou Tribunal.

E por estatuto de cada profissão entendemos o conjunto de direitos, deveres, e garantias que disciplinam o seu exercício.



O pano de fundo da definição dos estatutos destas profissões em Timor-Leste é o do Estado de Direito Democrático, no
seio da tradição política e jurídica dos países lusófonos. O desenho do acervo de atribuições, direitos, deveres, e garantias
destas profissões em Timor sofreu pois a influência dos sistemas jurídicos desses países, e da matriz comum que os mesmos
desenharam e da qual são tributários.

Diz-nos o art. 118º, nº 1 da Constituição da República de Timor-Leste1 que os Tribunais são órgãos de soberania com
competência para administrar a justiça em nome do povo. Traça-se aqui a legitimidade popular do exercício do poder
jurisdicional que, no âmbito das magistraturas, se concretiza:

- no sistema de recrutamento, seleção, e formação inicial de magistrados, por concurso público, e sob a égide do Centro
de Formação Jurídica e Judiciária (arts. 25º do Estatuto dos Magistrados Judiciais2 e 54º do Estatuto do Ministério Público3
, e 19º da Lei Orgânica do ministério da Justiça4 );

- na composição e regras de funcionamento do Conselho Superior da Magistratura Judicial (arts. 128º CRTL e 8º, 9º, e 15º
EMJ), e do Conselho Superior do Ministério Público (arts. 134º CRTL e 16º a 18º EMP), órgãos incumbidos da gestão e
disciplina dos magistrados judiciais e do Ministério Público, respetivamente.

No que diz respeito aos Juízes/as, estatui o art. 121º, nº 1 da CRTL que lhes compete, em exclusivo, o exercício da função
jurisdicional, isto é, a função de decidir litígios, nos Tribunais, e de acordo com a lei, ou melhor, o Direito5.

Para tanto, assegura o nº 2 do mesmo preceito, que os juízes são independentes, e que apenas devem obediência à
Constituição, à lei (Direito), e à sua consciência6.

1 Adiante designada pela sigla “CRTL”
2 Aprovado pela Lei nº 08/2002, de 09-09, e alterado pela Lei nº 11/2004, de 29-12, e adiante designado pela sigla “EMJ”
3 Aprovado pela Lei nº 14/2005, de 16-09, e alterado pela Lei nº 11/2011, de 28-09, que passaremos a designar pela sigla “EMP”.
4 Aprovada pela Lei nº 2/2013, de 06/03, e adiante designada pela sigla “LOMJ”.
5 No mesmo sentido dispõe o art. 3º, nº 1 do EMJ.
6 No mesmo sentido estatui o art. 4º do EMJ.



A independência é frequentemente vista e encarada numa dupla vertente:

- a independência externa, decorrente da ausência de submissão do poder judicial a quaisquer outros poderes do Estado, a
saber, o legislativo (Parlamento Nacional) e o executivo (Governo);

- a independência interna, que implica que o juiz não está sujeito a quaisquer ordens, instruções, ou interferências na
formação das suas decisões, antes – já o vimos – decide apenas de acordo com o Direito e a sua consciência.

Uma segunda garantia que integra o estatuto dos juízes/as é a inamovibilidade, a que aludem o nº 3 do art. 121º da CRTL e o
art. 6º do EMJ: Os juízes não podem ser suspensos, transferidos, aposentados, ou demitidos senão nos termos da lei. E por lei
entende-se o Estatuto dos Magistrados Judiciais.

A terceira garantia é a da irresponsabilidade, que significa que os juízes não podem ser responsabilizados pelos seus
julgamentos e decisões, salvo nos casos previstos na lei (arts. 121º, nº 4 CRTL e 5º EMJ). Esta garantia é muitas vezes
incompreendida, dizendo algumas vozes que não é aceitável que os juízes não possam ser responsabilizados por eventuais
más decisões.

A verdade, porém, é que tal garantia não tutela os juízes, mas sim a justiça, pois visa assegurar que nenhum juiz deixa de
tomar as decisões impostas pelo Direito e pela sua consciência por receio de sofrer represálias. Que garantia teria o cidadão
de que o seu processo fosse decidido de forma justa e equitativa se fosse possível castigar o juiz por não ter decidido de
acordo com critérios definidos por terceiros?

A quarta caraterística do estatuto dos juízes/as é a da exclusividade (arts. 122º CRTL e 34º EMJ): Os/as juízes/as em exercício
não podem desempenhar qualquer outra função pública ou privada, excetuada a atividade docente ou de investigação
científica de natureza jurídica, nos termos da lei. Tal não significa que os/as juízes/as não possam exercer outras funções, em
regime de comissão de serviço, ou mediante licenças sem vencimento, nos termos previstos e regulados no Estatuto dos
Magistrados Judiciários. Mas no essencial esta garantia assegura que as/os juízas/es em funções nos Tribunais não se dedicam
a outras atividades profissionais, que poderiam colocar em perigo a sua independência e/ou desviar a sua atenção e dedicação
à nobre tarefa de julgar.



No âmbito dos deveres profissionais dos/as juízes/as relevam os deveres de sigilo e reserva, a proibição de envolvimento em
atividades político-partidárias de natureza pública, e a obrigação de residir na área territorial do Tribunal onde exercem
funções (arts. 35º, 37º, e 38º do EMJ).

Neste âmbito, permitam-me salientar em particular o dever de reserva. Tal dever compreende uma obrigação de não
divulgar factos de que tenha conhecido no exercício das suas funções, ou seja, uma obrigação de sigilo; mas é mais do que isso,
pois envolve uma proibição de comentar casos pendentes (ainda não decididos por sentença transitada em julgado), seja da/o
própria/o seja de terceiros.

Relativamente ao Ministério Público, estabelecem os arts. 132º, nº 1 da CRTL e 3º do EMP que compete a esta instituição:

- representar o Estado

- exercer a ação penal

- assegurar a defesa de ausentes e incapazes

- defender a legalidade democrática, e

- promover o cumprimento da lei

Este conjunto de atribuições, desenhado no texto constitucional, e desenvolvido no EMP, é largamente tributário da tradição
jurídico-constitucional dos países lusófonos, afastando-se contudo da mesma num aspeto que, na qualidade de juiz da
jurisdição do trabalho, não deixou de me chamar a atenção: é que ao contrário do que sucede na generalidade dos países da
CPLP, em Timor-Leste, o Ministério Público não patrocina os trabalhadores.

Uma tal opção, poderá relacionar-se com o estado embrionário do Direito do Trabalho em Timor-Leste à data em que o EMP
foi aprovado e com a circunstância, que ainda hoje persiste, de a Lei do Contrato de Trabalho definir os conceitos de acidente
de trabalho e doenças profissionais mas não os regular, sendo certo que de acordo com a tradição jurídica dos países da CPLP o
Ministério Público tem grande intervenção nas ações emergentes de acidente de trabalho, seja dirigindo a fase conciliatória do
processo, seja patrocinando o/a trabalhador/a (e, em caso de acidente mortal, os seus familiares) na fase contenciosa.



Os traços mais distintivos da organização da magistratura do MP e, por consequência do estatuto dos magistrados que a
integram são a estrutura hierárquica, encabeçada pelo Procurador-Geral da República (arts. 132º, nº 2 da CRTL e 2º, 8º, e 30º
do EMP), e a autonomia (art. 132º, nº 3 da CRTL).

Mas em que consiste aquela hierarquia?

A esta questão responde o art. 30º, nº 3 do EMP: “a hierarquia consiste na subordinação dos magistrados aos de grau superior,
nos termos da presente lei, e na consequente obrigação de cumprirem as diretivas, ordens e instruções recebidas”. Tal não
significa que o superior hierárquico possa ordenar ao subordinado que num caso concreto, acuse o arguido, ou arquive um
inquérito-crime, ou que em julgamento pugne pela condenação ou absolvição. Mas tal poder comporta, seguramente, a
faculdade de avocar processos, ou de estabelecer diretivas e ordens e instruções relativas à organização dos serviços do MP, e a
modelos gerais de atuação.

Relevante é igualmente a autonomia do MP, que se consubstancia na circunstância de que, no exercício das suas funções, os
magistrados do MP se regem por critérios de legalidade, objetividade, e isenção (arts. 132º, nº 3 da CRTL e 2º, nº 2 do EMP).
Trata-se de uma figura próxima da independência dos juízes, mas que se distingue da mesma, desde logo pela estrutura
hierarquizada da magistratura do MP, mas também porque esta instituição está sujeita a instruções de ordem específica
referentes a orientações a adotar no âmbito da representação do Estado em ações judiciais de natureza cível (art. 34º, als. a) e
b) do EMP).

À semelhança do que sucede com os/as juízes/as, também os/as magistrados/as do MP gozam das garantias da
inamovibilidade (art. 132º, nº 4 da CRTL) e da exclusividade (art. 35º do EMP).

Quanto ao dever de reserva, à proibição de envolvimento em atividades político-partidárias de natureza pública, à
obrigação de residir na área territorial da Procuradoria Distrital onde exercem funções, os mesmos encontram-se inscritos nos
arts. 35º a 39º do EMP, em moldes semelhantes aos consagrados no EMJ.

Seguidamente cumpre mencionar as duas profissões forenses que asseguram a defesa profissional dos cidadãos em
processo-crime e o seu patrocínio em processos de outra natureza: cível, laboral, de família e crianças, administrativo, ou fiscal,
seja quando atuem como autores, seja quando ocupem a posição de réus: os defensores públicos e os advogados.



Neste particular, a primeira nota distintiva do sistema timorense é a de que o mesmo seguiu o modelo brasileiro, que
prevê um corpo profissional público, encarregue do exercício da defesa dos arguidos em processo-crime, e do patrocínio
dos cidadãos em geral em qualquer outro tipo de processos, nos quais intervenham como autores ou como réus.

Este corpo profissional – os defensores públicos, e o organismo que os agrega – a Defensoria Pública não encontram na
CRTL uma referência detalhada, embora seja de concluir que o Capítulo III do Título V da Parte III da Lei Fundamental, que
tem por epígrafe “Advocacia” se lhes aplica por inteiro, desde logo devido à circunstância de o art. 135º da CRTL se referir a
“advogados” e “defensores”.

Dizem-nos os arts. 17º da LOMJ, e 1º, nº 2 do Estatuto da Defensoria Pública7 que a Defensoria Pública7 (tal como aliás o
Centro de Formação Jurídica e Judiciária) é um organismo público sob tutela do Ministério da Justiça, que goza de
autonomia técnica.

E, de acordo com o art. 18º, nº 1 do primeiro diploma, “a Defensoria Pública é o organismo responsável por prestar
assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos cidadãos com insuficientes recursos económicos”.

No fundo, e como expressamente consta do art. 2º, nº 1 do EDP, “Cabe à Defensoria Pública assegurar o acesso aos
tribunais e o acesso ao direito a todos que a ela recorram (…)”, nomeadamente através do “patrocínio judiciário das pessoas
que a ela recorram em qualquer tribunal de Timor-Leste, qualquer que seja a natureza do processo e qualquer que seja a
posição processual das partes”, mas também em procedimentos de resolução alternativa de litígios, competindo-lhe ainda
o encargo de representar os menores, ausentes, e incapazes quando o Ministério Público esteja impedido de o fazer, bem
como a prestação de consulta jurídica (art. 2º, nº 2 do EDP).

De referir que a prestação de serviços jurídicos pelos Defensores Públicos é obrigatória, ou seja, não pode ser recusada, e
gratuita, não podendo por isso ser exigido ao cidadão que deles carece qualquer pagamento (arts. 3º e 4º do EDP).

À semelhança do que sucede com os magistrados do Ministério Público também os defensores públicos se integram
numa estrutura hierarquizada, embora com autonomia, dispondo de serviços de inspeção, e cabendo a gestão, colocação,
transferência e disciplina a um Conselho Superior (arts. 8º a 14º do EDP).

7 Aprovado pelo DL 38/2008, de 29-10, e adiante designado “EDP”.



Porém, este Conselho Superior distingue-se claramente dos conselhos superiores das magistraturas, pela circunstância de nele
ter assento, com a função de presidência, o Ministro da Justiça (art. 13º, nº 1, al. d) do EDP).

Tal significa que apesar de os Defensores Públicos gozarem de autonomia técnica (ou, como refere no art. 48º, nº 2, al. a) do
EDP, “independência no exercício das suas funções”), esta autonomia é claramente distinta, e não se confunde com a autonomia
do MP, na medida em que o poder executivo, através do MJ tem intervenção direta na governação da Defensoria Pública.

Outro traço distintivo do estatuto profissional dos Defensores Públicos, aliás semelhante ao que sucede com os Advogados, é
a sua sujeição aos princípios do interesse social da assistência jurídica e judiciária (art. 135º, nº 1 da CRTL), da boa
administração da justiça, e da salvaguarda dos direitos e legítimos interesses dos cidadãos (art. 135º, nº 2 da CRTL).

No que tange a garantias, a Lei Fundamental e o EDP asseguram-lhes a inviolabilidade dos documentos respeitantes ao
exercício das suas funções, devendo quaisquer buscas às suas instalações profissionais ser presididas por juiz, e de preferência
com a presença do visado (art. 136º, nº 1 da CRTL), bem como o, direito a comunicar pessoalmente e com garantias de
confidencialidade com as pessoas que patrocina8 mesmo quando estas se achem detidas ou presas (arts. 136º, nº 2 da CRTL, e
48º, nº 2, al. c) do EDP).

Finalmente, os defensores públicos gozam da garantia da inamovibilidade em condições semelhantes às prescritas para os
magistrados judiciais e do Ministério Público (art. 30º EDP).

Relativamente à profissão de advogado, e para além dos já mencionados arts. 135º e 136º da CRTL importa também chamar à
colação o Regime jurídico do exercício da advocacia privada e da formação dos advogados 9.

No seio da tradição jurídica e judiciária não só da lusofonia, mas da generalidade dos países em que o regime político é o
Estado de Direito Democrático, a independência é um valor essencial ao livre exercício da nobre profissão de advogado, razão
pela qual a organização coletiva dos advogados, incluindo a estrutura responsável pela organização da “classe” e por zelar pelo
cumprimento das regras deontológicas desta profissão compete a uma ordem dos advogados.

8 A citada norma do EDP usa a expressão “clientes”, que contudo parece não ser a mais apropriada, na medida em que a relação de clientela 
pressupõe a existência de um contrato, que, segundo cremos, na situação em apreço inexiste.
9 Aprovado pela Lei nº 11/2008, de 30-07, e alterado pelo DL nº 39/2012, de 01-08, pela Lei nº 1/2013, de 13-02, e pela Lei nº 4/2015, de 30-12, e 
adiante designado pela sigla “RJEAP”.



Porém, a verdade é que a criação, instalação e início de atividade de uma ordem dos advogados, com a natureza de
instituto público, mas gerida com total independência pelos próprios associados – os advogados – pressupõem formas de
organização que em Timor-Leste ainda não foram alcançadas.

Nesta medida, ainda que a título provisório e até que seja constituída uma Ordem dos Advogados, estabelecem os arts.
16º, 57º, 58º, e 69º, nº 2 do RJEAP essas funções são desempenhadas por, integrado no Centro de Formação Jurídica e
Judiciária. um Conselho de Gestão e Disciplina da Advocacia, integrado no Centro de Formação Jurídica e Judiciária.

As atribuições de um tal Conselho são as que resultam desde logo da sua designação: assegurar a certificação pública da
habilitação profissional, condição necessária para o exercício da advocacia, e exercer a ação disciplinar sobre os advogados
(v. tb. art. 17º do RJEAP).

No que tange à missão, garantias, direitos e deveres profissionais dos advogados muito já foi adiantado supra, a
propósito do estatuto profissional dos defensores públicos. Bastará pois sublinhar que seguindo o mote dado pelo art. 135º
da CRTL, o art. 21º do RJEAP estipula que “os advogados têm por função principal contribuir para a boa administração da
justiça”, e pugnar pela “salvaguarda dos direitos e legítimos interesses dos cidadãos”, que o art. 22º define com clareza o
conjunto de atos considerados como “próprios dos advogados” (ainda que alguns sejam também praticados pelos
defensores públicos), de onde se destaca o exercício do mandato forense (art. 23º RJEAP), que se consagra, de forma
inequívoca, os direitos ao livre exercício da advocacia (art. 24º do RJEAP), ao exame de documentos e processos
arquivados nos Tribunais, exceto aqueles que a lei qualifica como secretos (art. 29º do RJEAP), à comunicação com clientes,
mesmo quando detidos, em condições de confidencialidade (arts. 136º, nº 2 da CRTL e 31º do RJEAP), e que quaisquer
buscas aos seus escritórios só podem ser feitas quando ordenadas e presididas por juiz de direito e de preferência com a
presença do advogado visado (136º, nº 1 da CRTL e 32º do RJEAP).

Relativamente a deveres e obrigações, para além do já mencionado e basilar dever de sigilo profissional, consagrado no
art. 41º do RJEAP, salienta-se igualmente o de não desempenhar “qualquer cargo, atividade ou função que diminua a
isenção, a independência e a dignidade da profissão” (art. 35º, nº 1 do RJEAP), bem como os deveres deontológicos de
independência, isenção, honestidade, integridade, retidão, lealdade, cortesia, e sinceridade (39º RJEAP), além de
deveres para com a comunidade (40º do RJEAP), e para com o cliente (46º RJEAP).



Finalmente, a lei estabelece igualmente um regime de incompatibilidades relevantes (art. 36º do rJEAP), salientando-se, por já
se terem verificado na prática, que a lei proíbe expressamente o exercício de mandato forense por advogado que já tenha
patrocinado o mesmo cliente no exercício das funções de Defensor Público (al. b) do nº 2 do referido preceito legal).

O exercício da profissão de Oficial de Justiça é atualmente regulado pelo Estatuto dos Oficiais de Justiça10 .

Nos termos do disposto no art. 1º, nº 2 deste diploma, o “oficial de justiça é o funcionário, de regime especial, do quadro
privativo dos Tribunais, do Ministério Público e da Defensoria Pública”.

Este preceito denuncia, desde logo, uma originalidade do sistema jurídico timorense: diferentemente do que sucede em
Portugal, e na generalidade dos PALOP, os oficiais de justiça exercem funções não só nos tribunais e nos serviços do Ministério
Público, mas também na Defensoria Pública.

Trata-se, contudo, de uma opção coerente com a opção tomada no sentido da organização de um sistema público de assistência
jurídica e judiciária, centrado na Defensoria Pública.

Tal como as carreiras de magistrado do MP e de defensor público, também a carreira de oficial de justiça é uma carreira
hierarquizada (art. 5º, nº 1 do EOJ), e nela se ingressa, tal como as suprarreferidas, por via de concurso público, e mediante a
frequência de um curso de formação ministrado pelo CFJJ (arts. 6º, 7º, e 28º e segs. do EOJ).

O conteúdo funcional de cada uma das categorias profissionais que integram a carreira de oficial de justiça, o seja, o descritivo
das tarefas que habitualmente cabe a cada uma delas consta de enumeração detalhada inserida no anexo I do EOJ.

Os oficiais de justiça estão sujeitos aos deveres gerais enunciados no Estatuto da Função Pública (aprovado pela Lei nº 8/2004,
de 16-09, alterada pela Lei nº 5/2009, de 15-07), bem como aos deveres gerais de honestidade, isenção e imparcialidade, bem
como o de se comportar na vida pública e privada de acordo com a dignidade e o prestígio da função - art. 50º, nº 2 do EOJ.

Acrescem ainda os deveres especiais consagrados no nº 3 do mesmo preceito, de entre os quais se destaca o dever de sigilo
profissional.

10  Aprovado pelo DL nº 19/2012, de 25-04 (que substituiu o Regime Jurídico dos Funcionários de Justiça e dos Serviços das Secretarias dos 
Tribunais, do Ministério Público, e da Defensoria Pública, aprovado pelo DL 27/2009, de 09-09). Passaremos a designar este Estatuto pela sigla 
“EOJ”



No que diz respeito a incompatibilidades, vigora um princípio de absoluta exclusividade, sem prejuízo da possibilidade do
exercício de funções de docência, mediante autorização prévia (art. 51º, al. d) do EOJ).

À semelhança do que sucede com os magistrados e os defensores públicos, também os oficiais de justiça estão sujeitos à
jurisdição de um conselho, que atua como órgão responsável pela sua organização e disciplina.

Contudo, diversamente do que sucede por exemplo em Portugal, os oficiais de justiça de Timor-Leste não dispõem de um
conselho próprio, antes se subordinam ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, ao Conselho Superior do Ministério
Público, ou ao Conselho Superior da Defensoria Pública, consoante a instituição na qual exerçam funções – arts. 29º, 56º, e 72º
do EOJ.

Finalmente cumpre mencionar o estatuto profissional dos agentes da Polícia Científica e de Investigação Criminal.

Ao contrário das demais profissões do foro acima referidas, inexiste no ordenamento jurídico timorense um diploma
específico que regule os direitos, deveres e garantias que norteiam a atividade profissional dos membros desta força policial,
embora o DL 15/2014, de 14-05, alterado pelo DL nº 21/2014, de 06-08, que consagra a orgânica da PCIC, contenha disposições
que, de alguma forma, permitem traçar alguns dos elementos distintivos desse estatuto profissional.

Com efeito, decorre claramente do art. 23º deste diploma que os agentes da PCIC se integram numa estrutura
hierarquizada; tal como emerge do disposto no art. 15º que os mesmos se acham sujeitos ao dever de sigilo, e finalmente
resulta do disposto nos arts. 25º, al. c) e 28º que a organização e disciplina a que estão sujeitos é acometida a um Conselho
Superior.

Estes são, em traços muito gerais, os principais sinais distintivos das seis profissões do foro que nos propusemos analisar.

Como dissemos ao início, em todas elas é notória a influência da matriz jurídico-judiciária lusófona, mas sem que o legislador
timorense se tenha limitado a “importar” de modo cego e acrítico, conceitos e mecanismos externos, antes se denota, nas
soluções adotadas, a preocupação e o cuidado de atender às idiossincrasias da realidade timorense, buscando-se assim
soluções adaptadas à realidade nacional.



No caso timorense, como no de qualquer outro país, o aprofundamento dos modelos legais e organizativos escolhidos e
implementados depende em larga medida do investimento na formação de qualidade dos seus profissionais, e na capacidade
de estabelecer momentos de reflexão sobre os mesmos, tanto a nível interno, como em diálogo com os países parceiros,
assumindo aqui especial relevância o espaço da CPLP.

Neste contexto, assumem especial relevância as iniciativas em que, como a presente conferência e o seminário que se
seguirá, se procura reunir representantes de diversas profissões do foro, onde todos possam partilhar as suas experiências,
desafios e dificuldades, mas também conhecer e compreender as dos demais, saindo fora do estreito círculo da sua “classe”, e
adquirindo uma visão de conjunto que o ambiente multiprofissional em que nos encontramos certamente proporcionará.

Estou certo que dessa troca de experiências todos sairemos mais ricos.

Muito obrigado
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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 política criminal como objeto das políticas públicas.
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As Leis de política criminal

– As leis de política criminal são, em regra, instrumentos normativos que podem permitir 
enfrentar a discrepância entre uma intenção normativa de tudo investigar e, em concreto, 
atingir muito pouco.

– Definir prioridades e orientações da política criminal, sem, no entanto, prejudicarem o princípio 
da legalidade e, desta forma, ocorrer uma qualquer colisão com a independência dos tribunais 
ou com a autonomia do Ministério Público.

– Estabelecer objetivos, e orientações, tendo em conta, em cada momento, as principais ameaças 
aos bens jurídicos protegidos pelo direito penal. 
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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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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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«Uma gestão para a investigação criminal»

Da ….Habilidade e destreza na investigação dos crimes, (Cesare 
Beccaria) …..

….às novas correntes do pensamento gestionário aplicável na 
área da justiça penal, no que respeita à investigação criminal: 
case management.
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Gestão da investigação criminal

• Desenvolver respostas rápidas e eficazes no 
domínio das técnicas e dos métodos de investigar 
crimes e de os julgar num tempo razoável, 
assegurando todas as garantias constitucionais a 
quem se vê envolvido. 
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Gestão processual

• “a gestão processual pode ser definida como a intervenção 
conscienciosa dos atores jurisdicionais no tratamento de 
casos ou processos, através da utilização de variadas 
técnicas com o propósito de dispor de tarefas processuais 
de um modo mais célere, equitativo e menos dispendioso”: 
JML/JIM/NC/LAM, Manual de Gestão Judicial, Coimbra, 
2015
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Princípios de gestão processual 

• Planificação: todas as atividades de investigação devem ser 

planeadas em função do tempo processual disponível

• Expeditividade: permanente controlo do processo pelos 

responsáveis 

• Informação e publicidade: processo público com restrições 

• Diferenciação: adequar os métodos de investigação em função da 

diversa estrutura criminológica 
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O Ministério Público e a gestão da 
investigação
• O papel do MP na condução do processo de forma apropriada, sem 

“sobressaltos”, de maneira dinâmica, sustentada em regras.

• A relação com a política criminal do país onde se insere, assegurando o 
cumprimento das prioridades de política criminal definidas pelos órgãos de 
soberania com competência para tal. 

• A exigência de controlo.

• O relacionamento com os órgãos de polícia: respeito, legalidade coordenação
– não atribuir competências de determinados órgãos de policia a outros ou faça sistematicamente 

diferimentos de competências que colidam com aquelas que estão legalmente atribuídas a cada 
órgão de polícia criminal

– promover a efetivação de avaliações e controlos ao desenrolar da atividade dos órgãos de 
polícia no inquérito, com vista ao respeito absoluto pela legalidade.
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Gestão processual e 
processamento eletrónico
• um sistema fiável, mas inequivocamente 

seguro, tanto para quem o vai utilizar como 
ferramenta de gestão, como para os 
destinatários, nomeadamente os cidadãos.
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Estratégia na investigação no âmbito da 
criminalidade organizada e económica e financeira

• Especialização

• Prioridades

• Prevenção

• Métodos gestionários

• Investigação em equipa 

• Informação
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Gerir a informação na investigação 
criminal

– A partilha de informação entre instituições 
diferenciadas
• Cooperação

• Diálogo

• Reserva

– As Unidades de Informação de Financeira 
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Obrigado pela vossa atenção

jose.mouraz@gmail.com
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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









Mais informações em:

www.paced-paloptl.com
Projeto financiado pela União Europeia e 
cofinanciado e gerido pelo Camões, I.P.

Manuais de apoio à conferência disponíveis para 
consulta e download:

- Manual de gestão para a investigação criminal

- Manual de organização e gestão judiciárias

Projeto executado com:

http://www.paced-paloptl.com/
http://www.paced-paloptl.com/uploads/publicacoes_ficheiros/paced_manual_investigacaocriminal_jml_vf.pdf
http://www.paced-paloptl.com/uploads/publicacoes_ficheiros/paced_manual_orgegestaojudiciarias_nc_vf.pdf

