
 
    	  

vi. Ao juiz é permitida a realização de inspecções, pois é um dos meios que lhe permite 
aferir a veracidade dos factos alegados pelas partes, assim, cortar o exercício da 
actividade do juiz por via dessa circular, com um elevado grau de indeterminação, 
discricionariedade e subjectivísmo seria insólito; as inspeções judiciais são feitas fora 
dos tribunais, permitir esta distorção comum à circular é retirar o direito das partes 
fazerem prova dos factos que alegam e a possibilidade de requererem uma inspeção 
judicial, bem como impedir os juízes de recorrer à um meio de obtenção de prova, 
pondo em causa o princípio da fundamentação das decisões judiciais; 

vii. A inspecção judicial é da competência do juiz e não dos oficiais de justiça; 
viii. Outra dificuldade surge com o "salvaguardando-se, entretanto,  as que se afigurem de 

enorme valor probatório"; não sendo “enorme” um critério objetivo, seria 
conveniente o mesmo ser mensurável e quantificável; 

ix. Esta circular está em completa desconformidade com o princípio da competência, da 
legalidade, do dever de fundamentação das decisões, além de, sobrecarregar ainda 
mais as partes que já estão oneradas em provar os factos que alegam; 

x. Uma circular não pode contrariar regras adjectivas, menos ainda, pode criar regras 
adjectivas;  

Uma vez mais somos convidados a abandonar o silêncio. 
Não por vontade própria, mas por total descredibilização 
do Juiz Conselheiro Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura Judicial, obrigando-nos, para além e antes de 
tudo, do nosso DEVER e RESPONSABILIDADE 
SOCIAL sermos corrosivos quanto a esta matéria e, 
nomeadamente, quanto a esta circular. 

Vejamos, antes de tudo, a CIRCULAR 
N.º08/GJCP/CSMJ/2020 apresenta um show de ruído na 
comunicação. E convenhamos, que, nesta fase de 
restrições pandémicas, não será de bom tom apresentarem 
shows de qualquer natureza; tanto quanto ao conteúdo da 
presente circular, quanto aos atropelos à língua 
portuguesa! Mas não vamos perder tempo com questões 
destas natureza… e o Presidente do CSMJ deveria 
também deixar-se destas perdas-de-tempo! 

Quanto ao animus de regular a actividade jurisdicional, 
por parte do Juiz Conselheiro Presidente do Conselho 
Superior da Magistratura Judicial, importam as seguintes 
considerações:  

i. A resolução da infracção das competências por 
parte de um juiz, por via de uma circular, 
pressupõe a legitimação dos actos anteriores;  

ii. Havendo violação, o órgão competente é a 
Comissão Permanente. Cabendo à Inspeção 
despoletar os respectivos mecanismos legais;  

iii. Se praticaram actos que extravasam as 
competências, não deve passar pelo "não é 
recomendável", pois o recomendável pressupõe 
algum livre arbítrio por parte do destinatário 
sendo relativo e à consideração do mesmo, o que 
poderá, à semelhança das anteriores alegadas 
violações, ser duvidoso e pouco prudente, quase 
como uma pescadinha-de-rabo-na-boca; 

iv. O Presidente do CSMJ não é superior hierárquico 
dos juízes, ou seja, não há qualquer hierarquia; 

v. O Presidente do CSMJ não tem competência para 
proibir actos; mesmo que tivesse, que julgo 
quase impossível, teria de especificar quais os 
referidos actos. 

“QUEM MANDA NO 
PROCESSO É, 

EXCLUSIVAMENTE, O 
JUIZ” 

	  

Aqui chegados, seria ainda legítima uma visita guiada ao CPC, ao CPP, ao Decreto 352/72 de 9 de Setembro e ao Decreto 91/04 de 10 de 
Dezembro, para conhecimento das competências dos oficias de Justiça e dos Juízes.  

E, finalmente, de carácter “circular”, seria talvez menos perda-de-tempo o Presidente do CSMJ debruçar-se sobre as questões colocadas, de 
forma a esclarecerem-se a si próprios e, depois, os restantes destinatários.         

        01 de Janeiro de 2021 
               Atentamente 

 

xi. É importante que se perceba o 
conceito e qual o escopo de uma 
circular; assim, convidamos o 
Presidente do CSMJ a visitar a 
génese da palavra, o significado e o 
actual sentido, bem como a sua 
estrutura.  


