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Relatório 

Visita de trabalho de uma delegação da 

 Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias ao 

Conselho Superior de Magistratura 

 

Pelas 15 horas do dia 7 de Fevereiro de 2012, realizou-se na sede do Conselho Superior 

de Magistratura (CSM), sito na Rua Mouzinho da Silveira, n.º 10, em Lisboa, uma 

reunião de trabalho entre uma delegação da Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias - composta pelo seu presidente, Senhor Deputado 

Fernando Negrão (PSD), e pelas Senhoras Deputadas e Senhores Deputados Hugo 

Lopes Soares, Hugo Velosa, Maria Paula Cardoso, Paulo Simões Ribeiro e Teresa Leal 

Coelho, pelo PSD; Filipe Neto Brandão, Isabel Oneto, Luís Pita Ameixa, Ricardo 

Rodrigues e Jorge Lacão, pelo PS; Teresa Anjinho, pelo CDS/PP; João Oliveira, pelo PCP 

e Cecília Honório, pelo BE – e uma delegação do Conselho Superior de Magistratura – 

composta pelos seus presidente e vice-presidente, Juízes Conselheiros Noronha do 

Nascimento e Bravo Serra, e pelos restantes membros do Conselho. 

 

A reunião, que teve lugar na Sala do Plenário do CSM, foi aberta pelo Senhor Juiz 

Conselheiro Noronha do Nascimento – que deu as boas-vindas à delegação e 

interpretou a presença de todos os membros do Conselho como demonstração de 

respeito pela democracia representativa -, tendo o Senhor Presidente da Comissão, de 

seguida, usado da palavra para agradecer as boas- vindas, frisando igualmente a 

importância da visita e o facto a ideia da sua realização ter sido que foi de imediato 

acolhida por todos os Grupos Parlamentares. Abordou ainda o tema da necessidade de 

alterar o paradigma da separação de poderes, adaptando-o à realidade do século XXI. 

Na reunião, para além dos dois presidentes, intervieram os Senhores Deputados Hugo 

Velosa (PSD), Deputado Ricardo Rodrigues (PS), Teresa Anjinho (CDS/PP), João Oliveira 
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(PCP) e Cecília Honório (BE), bem como o Senhor Conselheiro Bravo Serra, o Dr. 

Cardoso da Costa, o Professor Faria e Costa, o Professor Vera Cruz Pinto, o Dr. Pinto 

Leite, o Dr. Pestana Bastos e o Dr. Tomé de Carvalho, membros do CSM. 

Foram abordadas questões relativas ao modelo de cooperação institucional entre o 

CSM e a AR; à intervenção do CSM no processo legislativo através da emissão dos 

pareceres solicitados pela CACDLG - designadamente acerca da respetiva relevância, 

natureza e âmbito, bem como aos prazos fixados e à inexistência de um gabinete de 

estudos, com substrato técnico para os elaborar-; à eventual necessidade de alteração 

do quadro legal de competências do CSM; ao sistema de avaliação dos juízes e à 

aparente dicotomia avaliação versus independência; a abordagem às queixas e 

reclamações dos cidadãos acerca do sistema judicial; à problemática das ações 

executivas; à preocupação de “dar melhor justiça ao cidadão” e, ainda, aos reduzidos 

prazos de vacatio legis normalmente estabelecidos.  

Do debate resultou a necessidade de agilizar a relação entre a CACDLG e o CSM, pelo 

que ficou acordada a realização de reuniões de trabalho – a primeira, a ter lugar, se 

possível, ainda durante o mês de fevereiro - nas quais participassem os coordenadores 

dos grupos parlamentares na Comissão e os elementos que o CSM viesse a designar -, 

no sentido de discutir tudo o que for entendido pertinente, de forma a obter 

resultados concretos; e, concordando que o cidadão deve estar no centro das 

atenções, das reclamações recebidas pela CACDLG acerca da atuação dos juízes 

deveriam ser enviadas cópias ao CSM, para apreciação. 

A reunião terminou às 17 horas. 

 

O Presidente da Comissão 

 

(Fernando Negrão) 

Nota: Relatório aprovado em 07-03-2012 


