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PELA DIGN!DADE, COESAO, VALORIZAqAO E TRANSPARENCA

COMUNICADO DE !MPRENSA

Resposta a Nota de Esclarecimento do Conselho Superior dos Magistrados
Judiciais

A AssociagSo Sindical dos Magistrados Judiciais SEo-tomenses - ASSIMAJUS, no

6mbito da sua atividade em prol da dignidade, da coes6o, da valorizagSo e da

transpar6ncia em tudo que requer a intervengSo de qualquer magistrado judicial sio-
tomense, seja de forma directa ou indirecta, desencadeou uma s6rie de eventos
juridicos que se traduziram na interposigSo de tr6s reclamag6es junto ao Conselho

Superior de Magistrados Judiciais, doravante designado pela sigla CSMJ, que recairam

sobre a Deliberagso n.e 1.L|ZOZL (artigo nono), de 22l1O|2O2L, a Deliberagio n.s

L2l202l (artigo segundo), de O5l1Ll202L e a Deliberag5o n.e L3l\lLt(artigo segundo),

de29ltLl2021e os respectivos e sucessivos regulamentos que as acompanhou, a partir

do momento que teve conhecimento, pela primeira vez, da primeira deliberagSo que

abriu o concurso curricular para o preenchimento de duasvagas deJufzes Conselheiros

para o Supremo Tribunal de Justiga, doravante designado pela sigla STJ.

Nos termos do n.e 1, do art.e L42, da Lei n.e L4/2OO8, o Estatuto dos Magistrados

Judiciais, doravante designado pela sigla EMJ, o CSMJ e presidido por iner6ncia de

fungSo pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiga e constituido por quatro vogais,

entre eles, um juiz conselheiro eleito pelos seus pares, um juiz de direito eleito pelos

seus pares, um jurista de m6rito designado pelo Presidente da Repf blica e um jurista de

m6rito eleito pela Assembleia Nacional, e apesar do CSMJ estar constituido por tr6s
magistrados judiciais (dois Juizes Conselheiros e um Juiz de Direito) e dois juristas que

o EMJ os reputa de m6rito, todos participaram na elaboragSo das deliberag6es e dos

respectivos regulamentos supramencionados, complemente viciados, mas que foram

sucessivamente reclamados pela ASSIMAJUS, face )s in0meras ilegalidades e

irregularidades encontradas e reconhecidas pelo mesmo 6196o, mas que at6 a presente

data n5o foram totalmente sanadas, deixando margem para as interpreta96es

subjetivas dos membros que comp6em o CSMJ, colocando os magistrados concorrentes
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numa posig6o de desigualdade e afastando outros que reuniam requisitos para o

referido concurso.

Perante sucessivas reclamaE6es da ASSIMAJUS e um pedido ptlblico aos 6rg5os

de soberania do pais no sentido de nio compactuarem com as sucessivas violag6es do

EMJ, a 221L212021, o CSMJ emitiu um comunicado de imprensa a que designou "NOTA

DE ESCLARECIMENTO" que foi lido atraves das antenas da TelevisSo Sdo-tomense -TVS,

pelo Director de Gabinete do Presidente do Supremo Tribunal de Justiga.

O CSMJ, no seu comunicado, acusa os juizes que comp6em o Sindicato de

fazerem politica com o objectivo de resolverem problemas de um determinado Srupo

de indiv(duos, quando na verdade bem sabem os membros do CSMJ que nenhum dos

magistrados judiciais a que chamou de individuos e que comp6em o Sindicato de

Magistrados Judiciais estSo filiados a qualquer partido politico do pais ou mesmo

desempenham alguma fungSo politica, caso contr6rio, seria o pr6prio Conselho a

proceder a respectiva expulsSo dos mesmos por incompatibilidade de fungio, pelo que,

consideramos que 6 um contrassenso o Conselho proferir uma tio Srave acusagSo que

no nosso entender s6 demonstra a falta de capacidade dos seus membros em lidar com

as quest6es legais suscitadas pelo Sindicato e a falta de vontade de sanar todos os vlcios

legais devidamente reclamados de forma contundente.

E necessdrio lembrarmos que se trata de um concurso de acesso ao Supremo

Tribunal de Justiga em que a fungSo a exercer e a de Juiz Conselheiro e o Juiz de Direito

que concorre ao cargo deve sobretudo estar dotado de elevada capacidade humana

para o exerclcio da fungSo (idoneidade civica, independ6ncia, isengSo, dignidade de

conduta, bom relacionamento pessoal e profissional, seguranga, serenidade, reserva,

humanismo, sensibilidade e bom sentido de justiga) e de uma elevada categoria

intelectual, que se traduz numa notdvel capacidade de apreensSo das situag6es juridicas

e um niveljuridico de excel6ncia.

N6o deve apenas o Sindicato preocupar-se com a qualidade profissional do

magistrado judicial que exercerd as suas fung6es no Supremo Tribunal de Justiga, essa

preocupagio tamb6m deveria ser do CSMJ, em prol do engrandecimento da nossa

justiga e da instituigSo a que pertencemos, que tem vindo a ser completamente

descred ibilizad a.
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Pergunta-se, serd que o Sindicato ao pedir que o CSMJ se paute de acordo com

o EMJ estd a fazer politica quando levanta e confronta o Conselho com in0meras

ilegalidades e irregularidades que foram suscitadas ao longo do processo de concurso

de acesso ao STJ?

Serd que 6 fazer politica suscitar ilegalidades e irregularidades que ainda se

mant6m e nunca foram sanadas e que o CSMJ ignorou por completo e preferiu seguir

em frente, i margem dos ditames legais, graduou magistrados preferindo uns em

detrimento de outros? Com que finalidade?

Porqu6 que o Conselho admite e gradua magistrado cuja categoria n5o 6 de 1.e

classe, admitindo inclusive a sua classificagSo de Bom, mas em relagSo aos demais que

tamb6m tiveram a classificagSo de Bom nem sequer foram graduados para a categoria

superior, impedindo desta forma a participagSo dos mesmos no concurso?

Serd que o Sindicato dos Magistrados Judiciais est6 a fazer polftica quando

aponta in0meros vicios que s6 foram corrigidos ) medida que foram reclamados pelo

Sindicato?

As ilegalidades, entre muitas outras jd anteriormente catalogadas, traduzem-se

no seguinte:

A n5o realizagdo de inspegSo ordindria, h6 mais de 5 anos, quando o art.e 35.e,

do EMJ determina que os magistrados sdo classificados com uma periodicidade

de 3 anos, mesmo quando por Deliberag6o n.e 10120L9, datado de02/07120L9,

no seu "Artigo Quinto", o Conselho determinou abrir lnspecgSo Ordindria, i
todos os Juizes de Direito de Segunda e Primeira Classe, do Tribunal de Primeira

lnst6ncia, a partir de Setembro de Ano 2019 e at6 a presente data n5o a

concretizou;

A determinaEso pelo CSMJ da classificagSo de Bom, como nota mlnima de acesso

ao STJ, ao contrdrio do que estd plasmado no art.e 48.e, n.e 1(segunda op95o),

da Lei n.e L4/2008, o EMJ, em que o legislador determina que a nota de acesso

ao STJ para a promog5o dos magistrados judiciais 6 no minimo de Bom com

distingSo.

A nio publicagSo da lista de antiguidade, como disp6e o art.e 79.e, do EMJ, como

condigSo primordial para se apurar quem s6o os Juizes de Direito com a categoria

de L.a classe, tanto que a nEo publicac6o desta lista t5o reclamada pelo

Sindicato. fez o CSMJ admitir um dos magistrados concorrentes que acabou por
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ser graduado sem sequer preencher legalmente a categoria de Juiz de Direito

de 1.3 classe, preferido em relageo aos outros concorrentes que preenchem tal

req uisito;

A n6o progressSo automdtica de todos os Juizes de Direito que preenchem os

requisitos legais para serem progredidos desde o ano de 2018 para juizes de

direito de 1.a classe, retirando-os a possibilidade de concorrerem, nos termos

do art.e J,g.e,6,e 7, do EMJ e art.e 66.e, n.es 6,7 eL0 e 330.s, ambos do Estatuto

da FungSo PUblica;

A nio determinagSo de crit6rios de idoneidade de forma objectiva, porquanto,

da forma como foram expressos no regulamento do concurso, deixa margem

para a interpretag6o subjectiva dos membros do CSMJ e consequentemente

pontuarem como entenderem, dando assim azo a pontuagSo de acordo com a

import6ncia que cada Juiz de Direito tem aos olhos de cada membro do CSMJ,

quando os crit6rios em causa devem ser antes objectivos e auferidos atrav6s de

um relat6rio de inspecgso porque o que estd em causa 6 apenas e s6 a

idoneidade para o exercicio de fung6o de magistrado judicial;

O CSMJ para efeitos de classificagSo optou por desconsiderar os crit6rios
essenciais para o exercicio da fungSo de magistrado judicial, tais como a

categoria intelectual, a qualidade da argumentagSo utilizada na fundamentagSo

dos despachos, a capacidade de sintese na enunciagSo e resolu96o das quest6es,

pela clareza e simplicidade da exposigSo e do discurso argumentativo, pelo senso

prdtico e juridico e pela ponderagSo e conhecimento revelados nas decisdes, a

produtividade e tempestividade do trabalho no Tribunal aonde exerce a fungio,

com base na apreciagSo de elementos estatisticos;

A n5o definigSo concreta e objectiva de perfil de magistrado judicial que deve

ser candidato ao STJ e assim gozar de prefe16ncia como dispuseram no

regulamento do concurso, crit6rio sem qualquer previsSo legal no EMJ e sendo

ele um crit6rio subiectivo deixa margem para que os membros do Conselho

sem qualquer regra, determinem ao seu belo prazer quem sdo os iuizes de

direito que beneficiam de preferGncia. podendo assim optarem por escolher
quem s5o os iuizes direito que pretendem que fique em primeiro e no segundo

lugar na graduacSo que deve ser remetida i Assembleia Nacional para a
respectiva nomeac6o, nos termos do art.e 55.e, do EMJ;

O CSMJ ignorou o disposto no art.e L62.e, do EMJ e o art.e 59.e, n.e 1, do

Regulamento lnterno do CSMJ, relativo ao efeito do recurso, pelo que, o CSMJ

n5o tem compet6ncia para fixar os efeitos do recurso, nem decidir da

legitimidade do recorrente, violando assim o principio de juiz natural;
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O CSMJ apenas abriu duas vagas, quando nesta altura jd deveria ter aberto is 5

(cinco) vagas que estSo em falta, dando cumprimento ao disposto no art'e 29.e,

da Lei n.g 7/2OtO, a Lei Base do Sistema Judicidrio, ou no minimo requerer a

abertura de 3 (trds) vagas ao inv6s de apenas duas que foram postas ao

concurso, porquanto, facilmente se preencheria o que estd determinado no n.e

3, do art.e 49.e, do EMJ;

O Conselho decidiu atribuir pontuag6es para as duas Iltimas classificag6es e

desempenho de servigo, como assim determina o art.e ${.e, n.e 1, alinea a), do

EMJ n5o clari s duas ri

suporte para a graduacao;

Da mesma forma, o Conselho para o concurso de acesso ao STJ validou as

classificag6es de Bom e de Bom com Disting6o, resultante das inspeca6es feitas

hd cerca de mais de 5 anos atrds, mas n5o admitiu validar a classificagSo de Bom

para progredir magistrados que desde 201-8 aguardam a sua progressSo, e desta

forma trata os magistrados de forma desigual, preferindo uns em detrimento de

outros.

A par do que acima foi dito, 6 o CSMJ em vlolagSo do principio do juiz natural que

indefere recursos por falta de legitimidade do recorrente e ainda indefere reclamagSo

por extemporaneidade, quando

nos termos dos art.es g/.e, p.e L e 55.e, n.e 2, ambos do Regulamento lnterno do CSMJ,

publicado no DR n.e L4, de 01 de Margo de 20L2.

As violag6es supramencionadas n5o se adequam aos principios 6ticos dos

magistrados judiciais e nem contribuem para a confianga dos cidadSos na Justiga.

N6o pode a ASSIMAJUS ser acusada de fazer politica e defender interesses de

alguns magistrados quando requer ao CSMJ, 6rg5o superior de gestSo e disciplina da

magistratura judicial, decisOes que estejam em conformidade apenas e s6 com a lei,

abstendo-se de provocar situagdes de desigualdade e consequentemente de injustiga

entre os magistrados, o que tem provocado a falta de uniSo dentro classe.

N5o pode o CSMJ esquecer que foi a ASSIMAJUS, atrav6s de sucessivas

reclamag6es que o levou a proceder )s devidas correg6es dos regulamentos do

concurso, n6o obstante os vicios que permaneceram.
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N5o pode o CSMJ acusar o Sindicato de ter agido como se de inimigo tratasse,
quando a ASSIMAJUS sempre pautou e tem pautado a sua conduta pela imparcialidade,
pelo cumprimento das leis, pela integridade, pela transpar6ncia e pela igualdade, em

nome de uma Justiga credivel e de qualidade,

N5o pode o CSMJ esquecer que foi dentro do espirito de boa-f6, da procura de

coesSo da classe e da transpardncia no modo de actuagSo quer do Tribunal em geral e

em especial, do Conselho Superior de Magistrados Judiciais, que foi enderegado i Sua

Excel6ncia Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiga duas propostas modelos,

uma referente ) lista de antiguidade e a outra que diz respeito ao regulamento do

concurso de acesso ao Supremo Tribunal de Justiga, que infelizmente n6o foram
tomadas em consideragio pelos membros do Conselho.

A ASSIMAJUS, por tudo que foi aqui exposto, nio concorda com o conterldo da

nota de esclarecimento e consequentemente rejeita as acusag6es do CSMJ, e lamenta
profundamente e ainda assim, assegura que sempre expressou essa discord6ncia com

respeito e de forma correcta, junto do pr6prio Conselho e do Tribunal competente.

E sem sombra de drlvidas que respeitamos a fung5o institucional do Conselho e
a necessidade de se manter a confianga no sistema de justiga que a cada dia que passa

tem sido descredibilizada e a ASSIMAJUS tudo fard para manter a uniSo e a solidariedade

dos seus membros, mas todos devem colocar os interesses profissionais e da nagSo

acima de qualquer outro interesse que possa colidir com as normas e direitos
legalmente estabelecidos na ConstituigSo e demais leis da Repriblica que juramos

cumprir e fazer cumprir em nome do povo, resultante da compet6ncia que nos foi
atribuida para administrar a justiga, um dos principais pilares para o fortalecimento do

Estado de Direito Democrdtico,

N5o obstante ao que acima foi exposto, os cidadios podem

nas instituig6es do Estado que saberSo atuar adequadamente no

continuar a confiar

exercicio das suas

competOncias.

S5o Tome

Magistrados
ASSIMAJUS
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