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A inspeção-geral da Justiça (IGJ) é uma 
organização recente, nascida da fusão 
entre a inspeção dos serviços judiciais, 
a inspeção dos serviços penitenciários 
e a inspeção da proteção das crianças 
e dos jovens. Foi criada pelo decreto 
do 5 de dezembro de 2016.

  Para mais informação : decreto n° 2016-1675

Reportando diretamente ao ministro 
da Justiça, esta inspeção tem como 
atribuições essenciais, supervisionar 
as atividades dos tribunais judiciais 
e de todos os serviços centrais 
e desconcentrados do ministério 
da Justiça, no quadro precisado 
por decisão do Conselho de Estado 
datada de 23 março 2018.

  Nota informativa : a decisão do conselho 
de Estado de 23 março de 2018

A inspeção-geral da Justiça tem  
competência transversal sobre 
o conjunto de direções e serviços 
do ministério da justiça, mas também 
uma aptidão para intervenção em 
matérias de competência de vários 
ministérios e, ainda, uma dimensão 
internacional afirmada. A independência 
dos inspetores é garantida.

A reestruturação que recentemente 
levou à criação da IGJ é fruto de uma 
política de modernização da Justiça. 
A IGJ é um instrumento essencial desta 
evolução e comunga da vontade 
de fortalecer a unidade do ministério 
da Justiça.

A organização da inspeção-geral 
da Justiça responde aos objetivos 
estabelecidos pelo ministro da Justiça. 
A IGJ é constituída por inspetores-gerais, 
inspetores e gestores de projetos 
recrutados de entre magistrados 
e funcionários com funções de direção 
nas secretarias dos tribunais judiciais, 
nos serviços penitenciários, nos serviços 
da proteção das crianças e dos jovens 
e nos serviços prisionais de reinserção. 
A IGJ incorpora igualmente novas 
competências e conhecimentos periciais 
de recursos humanos provindas de outras 
origens, como por exemplo, os diretores 
de outros serviços da administração, 
visando melhorar a eficiência 
da governança.

Uma gestão ao serviço 
de missões

A INSPEÇÃO-GERAL 
DA JUSTIÇA

DE 2016
CRIAÇÃO DA IGJ

de dezembro

5

O modelo de serviços 
de inspeção do ministério 
da Justiça Françês
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//// o comité diretivo (CODIR) « restrito »

dirigido pelo chefe da IGJ, o CODIR 
restrito tem uma vocação operacional, 
visando facilitar a fluidez das ações, 
e reune com frequência semanal.

//// o comité diretivo (CODIR) « alargado »

dirigido pelo chefe da IGJ, 
o CODIR alargado tem como vocação 
decidir sobre as orientações gerais 
da inspeção-geral e sobre a estratégia 
da respetiva implementação. Reúne 
a cada 6 semanas.

//// o comité dos pares (COPAIRS)

constituído por 12 membros, 
mandatados por 3 anos, renova um terço 
dos seus membros cada ano.
Tem como competências estabelecer 
os critérios de qualidade e coerência 
das atividades inspetivas.
Definindo referenciais para 
as missões, designadamente visando 
a melhoria da qualidade do trabalho 
colegial, o COPAIRS tem funções 
de aconselhamento e certificação 
das missões, de elaboração colegial 
da doutrina em vigor na IGJ em matérias 
deontológicas e de cumprimento das 
recomendações internas, bem como 
dos métodos de trabalho e de aferição 
da qualidade do trabalho. Reúne-se com 
uma frequência semanal.

//// o serviço administrativo

uma equipa constituída por cerca 
de 15 pessoas assegura o funcionamento 
administrativo da inspeção-geral 
da Justiça assim como o apoio 
à realização das missões da inspeção.

A IGJ EM NÚMEROS

As instâncias 
de funcionamento da IGJ

Repartição homens-mulheres 
pela IGJ, na totalidade

mulheres

homens

56 %

44 %

56 % 44 %

Os núcleos de documentação, estudos 
e  estatísticas (SDES), de produção 
de relatórios (BDR), de recursos humanos, 
do orçamento, da receção e logística, 
assim como o secretariado particular 
e os motoristas, facilitam quotidianamente 
a organização e otimização dos processos 
de gestão da IGJ.
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REPARTIÇÃO POR FUNÇÃO  
EXCLUINDO SERVIÇO ADMINISTRATIVO

20 %

34 %

4 %

8 %

6 %

6 %

1 %

11 %

5 %

5 %

inspetores-gerais  
magistrados

Inspetores da Justiça  
magistrados

Inspetores-gerais 
funcionário

Inspetores da Justiça 
diretores de secretaria de tribunais

Inspetores da Justiça 
diretores dos serviços de proteção de crianças e jovens

Auditores

Inspetores da Justiça 
administração central

Inspetores 
Segurança, higiene e saúde no trabalho 

Inspetores da Justiça 
diretores dos serviços penitenciários

Gerentes de projetos
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Dois anos decorridos após a sua criação 
e da reforçada afirmação da sua 
competência transversal, 
os sucessivos apelos à inspeção-geral 
da Justiça a fim de proporcionar o seu 
conselho operacional, o seu apoio aos 
Tribunais, aos serviços desconcentrados, 
às direções e à secretaria-geral 
do ministério, são demonstrativos de um 
importante incremento de importância 
das suas missões e da fortificação das 
relações com os demais serviços.

As missões de apoio e aconselhamento

Respondendo a uma forte demanda 
de acompanhamento emanada dos 
profissionais no terreno - designadamente 
provinda de presidentes dos Tribunais e 
de responsáveis por unidades territoriais 
dos serviços desconcentrados 
do ministério - e num contexto geral 
de acréscimo das problemáticas 
de mudanças, a IGJ concretiza a sua 
missão de aconselhamento como 
previsto no seu decreto constitutivo. 
A IGJ participa assim no movimento 
comum às inspeções-gerais rumo 
ao desenvolvimento das novas missões 
de assistência de apoio à rede 
e à administração central.

No seu relatório de novembro 
de 2014 sobre o recurso pelo Estado 
a prestadores externos 
de aconselhamento, o tribunal 
das contas assinalou que a mobilização 
pela administração dos seus meios 
internos para conduzir missões de apoio 
à decisão e de acompanhamento de 
projetos, não estava suficientemente 
explorada.

As novas missões

a qual  encontrará no 
acompanhamento, um 

novo campo de afirmação. 
A independência da ação 
da IGJ constitui-se como 

garantia absoluta da 
eficiência como único critério 

do aconselhamento.

de coordenação na 
condução das reformas.

das transformações que, com o 
seu apoio, sejam prosseguidas, 

em especial em matérias de 
sensibilidade política e social 

particularmente elevadas.

INDEPENDÊNCIA

DE MOBILIZAÇÃO E

CAPACIDADE

DA ACEITAÇÃO

MELHORIA

A exemplo das outras inspeções 
de grande relevo, a IGJ poderá, nas 
suas novas missões de apoio, oferecer 
aos serviços e aos tribunais, à escala 
nacional, para além de conhecimentos 
aprofundados e especializados, 
a metodologia e a deontologia 
que fundam a sua ação :
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A LEI PARA PROGRAMAÇÃO DA JUSTIÇA (LPJ)

Um método : 
o apoio aos presidentes dos tribunais e às jurisdições 

A mobilização específica da inspeção-geral 
da Justiça e da direção dos serviços judiciários no seio 
de uma task force que associa as outras direções 
e a secretaria-geral.

A título de exemplo, 
a Inspeção-Geral da Justiça 
prossegue atualmente uma 
missão de apoio à organização 
territorial dos tribunais e uma 
missão de acompanhamento 
das jurisdições e dos serviços 
penitenciários no âmbito da lei 
da programação 2018-2022 
e de reforma da Justiça.

Visando a adaptação 
da organização territorial 
das jurisdições às necessidades 
e às especificidades de cada 
núcleo jurisdicional, 
a inspeção-geral da Justiça 
propõe aos presidentes 
dos Tribunais o seu apoio 
na condução da reforma, 
assim como, propõe às 
direções e à secretaria-geral 
a metodologia e instrumentos 
de análise das necessidades 
de cada território.

Além do mais, 
a Inspeção-Geral da Justiça 
participa no dispositivo 
de acompanhamento 
da nova política penal que 
visa a limitação do recurso 
ao encarceramento, bem 
como evitar as libertações 
precárias ou definitivas sem 
acompanhamento apropriado.

Nas 11 jurisdições envolvidas, 
a IGJ participa, em conjunto 
com os responsáveis locais, 
na identificação dos 
constrangimentos 
e na seleção dos instrumentos, 
visando a implementação 
do novo catálogo de penas 
e respetiva execução, através 
da identificação 
das necessidades em termos 
de acompanhamento 
e instituição de instrumentos 
de avaliação, particularmente 
dos instrumentos estatísticos, 
mas também pela codificação 
de boas práticas.
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O exame de situação

O exame de situação é uma missão 
de assessoria de curta duração 
(5 ou 6 semanas). Tem como objeto 
o diagnóstico das disfunções dos serviços 
e a conceção de propostas de soluções 
operacionais em matéria de organização, 
de gestão e de prevenção dos riscos 
psicosociais. Distingue-se das missões 
de controlo e inspeção 
de funcionamento e dos inquéritos 
administrativos porquanto nela se não 
procura a definição de responsabilidades 
pelas disfunções.

O exame de situação tem um percurso 
tridimensional : « ver », « saber » 
e « atuar ».

Para todas as missões, a equipa 
de inspetores pode ser completada, por 
iniciativa própria, do ministro da Justiça 
ou do chefe da inspeção, pelos serviços 
de um especialista, seja um magistrado, 
um funcionário, uma empresa 
de consultoria, ou um qualquer outro 
especialista público ou privado. Com 
o acordo do ministro da Justiça, 
pode igualmente ser solicitada ajuda 
de membros de outras inspeções 
ministeriais.

ZOOM SOBRE

O EXAME DE SITUAÇÃO

Tem um percurso tridimensional :

ver, saber e atuar 

enviar rapidamente in loco 
uma equipa de inspetores

depende das investigações conduzidas 
segundo 3 eixos : a organização  

do serviço, a gestão, e a identificação 
dos riscos psicosociais

preconizar soluções adaptadas 
às conclusões emergentes 

das investigações realizadas

VER

SABER

ATUAR
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AS AUTORIDADES DE REFERÊNCIA 
E PARCEIROS DA INSPEÇÃO-GERAL DA JUSTIÇA 

Controlar, investigar, avaliar e aconselhar, coordenar 
e fazer auditoria são as tarefas da inspeção-geral da Justiça. 

A IGJ é consultada pelo ministro da Justiça e pelo 
Primeiro-ministro. Com a autorização do ministro da Justiça 
pode ser consultada por outros ministros ou autoridades 
nacionais e internacionais.

As missões 
tradicionais

Autoridade 
de referência

Entidade 
indicada

Tipo 
de missão 

Parceiros 
possíveis

Primeiro- 
ministro

Inspeção-geral 
da Justiça

Missões 
temáticas 

Outras 
inspeções 

Missões 
de auditoria 

-  Controlos de 
funcionamento

-  Inspeções de 
funcionamento

-   Inquéritos 
administrativos

Ministro 
da Justiça

Serviço de 
auditoria interna 

Missão permanente 
ISST inspeção 

segurança, higiente 
e saúde no trabalho 

Comité ministerial 
da auditoria 

interna 

Auditoria 
interna

Outras missões 
ministeriais da 

auditoria interna

Apoio e 
aconselhamento

Exame de situação 
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A avaliação do funcionamento 
e da eficiência  

A IGJ trabalha segundo uma metodologia 
comprovada : as suas missões de controlo 
apoiam-se em « referenciais » elaborados 
em função de uma análise dos riscos 
que confere a garantia de um estudo 
aprofundado e objetivo.

O chefe da Inspeção-Geral coordena 
as inspeções de funcionamento 
conduzidas pelos presidentes 
de tribunais nas jurisdições sob 
a respetiva responsabilidade. O chefe 
da Inspeção-Geral centraliza a recolha 
e análise dos relatórios daqueles 
e pondera o respetivo conteúdo aquando 
da programação anual de controlo 
de funcionamento das jurisdições 
que propõe ao ministro da Justiça. 

As inspeções de funcionamento e os 
inquéritos administrativos

A IGJ é consultada unicamente pelo 
ministro da Justiça para missões 
de inspeções de funcionamento 
ou inquéritos administrativos em relação 
a disfuncões de um serviço, de conduta 
de um magistrado ou de um funcionário 
da secretaria de um tribunal.

Os inquéritos sobre o comportamento 
pessoal ou profissional dos magistrados só 
podem ser realizados por inspetores-gerais 
ou inspetores de justiça que sejam 
magistrados.

A inspeção deve apurar e analisar 
os comportamentos imputados 
e qualificar os que se lhe afigurem 
constituir omissões do comportamento 
profissional exigível. A IGJ não tem 
iniciativa disciplinar, a qual constitui 
competência exclusiva do ministro 
da Justiça.

AS MISSÕES

INTER-INSPEÇÕES

Relatórios apresentados 
em 2018 no âmbito das missões 

interministeriais

O ministro da Justiça 
e o primeiro-ministro podem atribuir 

a IGJ qualquer missão informativa, 
pericial ou de aconselhamento, 

bem como qualquer missão 
de avaliação das políticas públicas.

Essas missões podem ser conduzidas 
em conjunto com os membros 

e os serviços das outras 
inspeções-gerais, sendo as mais 

frequentes conduzidas com 
a Inspeção-Geral das Finanças (IGF), 
a Inspeção-Geral da administração 

(IGA) e a Inspeção-Geral dos assuntos 
sociais (IGAS).

IGF

IGAE

IGAS

IGAS 
IGAENR

IGAS, IGA

33 %
17 %

16 %

17 %

17 %
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A Inspeção-Geral da Justiça tem 
fortalecido a sua vocação 
e posicionamento internacionais. 
Em março de 2017, em Paris, organizou 
a primeira conferência, a qual reuniu 
os representantes dos serviços das 
inspeções da Justiça de 14 países 
europeus, da Comissão europeia 
e da CEPEJ.

Na maioria dos países europeus, uma 
ou várias estruturas são responsáveis 
de missões de inspeções do judiciário, 
conquanto estejam ou não sob a égide 
das autoridade judiciárias. No mínimo, 
estão investidas de competência para 
prosseguirem missões de inquéritos 
sobre o funcionamento e a eficiência 
das jurisdições e para algumas missões 
de investigação de factos com relevo 
disciplinar.

Todos os sistemas de inspeção 
convergem na prossecução 
da independência como postulado para 
o bom cumprimento das respetivas 
missões.

Em França, o ministério da Justiça iniciou 
uma mudança nas suas práticas, em favor 
do reforço do controlo e da auditoria 
interna dos serviços do Estado, bem 
como da avaliação das políticas públicas. 
Gradualmente, o mundo do judiciário 
tem sido instilado de uma cultura 
da eficiência e da responsabilidade 
na gestão pública. Esta transformação 
é uma nova etapa no desenvolvimento 
de instrumentos de avaliação 
da qualidade da justiça e aproxima 
a Inspeção-Geral da Justiça do estádio 
e da relevância das principais inspeções 
ministeriais do Estado Francês.

Fora da Europa, nenhum serviço 
de inspeção da Justiça tem uma área 
de controlo tão extensa e transversal 

O projeto europeu ECJIN foi iniciado em 
Bruxelas no 1 de Julho de 2019. A ministra 
da Justiça designou a inspeção-geral da 
Justiça para coordenar a primeira missão 
de inspeção realizada em conjunto com 
vários serviços nacionais de inspeção 
da União europeia (UE), incluindo 
a Bélgica, a Espanha, a França, a Itália, 
Portugal e a Roménia.

Este trabalho de avaliação deverá 
fornecer às instituições nacionais 
e europeias informações qualitativas 
e quantitativas sobre a implementação 
dos instrumentos de cooperação judicial 
na área civil, no caso, a notificação dos 
atos judiciais, a recolha de provas, 
os procedimentos europeus de injunção 
de pagamento e de pequenos litígios, 
bem como a certificação dos atos 
executórios em qualquer outro 
Estado-membro.

A equipa comum de inspeção fixou 
por objetivo a identificação 
e a promoção das boas práticas, a análise 
das dificuldades na implementação 
dos instrumentos e a proposta 
de soluções que permitam melhorar 

como a da IGJ. Por seu turno, a IGJ 
compartilha a sua experiência com os 
seus homólogos europeus e francófonos.

A IGJ preside à Rede Europeia dos 
Serviços de Inspeção da União Europeia 
cujos membros cooperam com o fito 
de elaborar e propor normas comuns 
de avaliação do judiciário 
e da administração da justiça.

A abertura 
ao internacional

Uma primeira missão 
europeia em comum
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a qualidade de instrução dos processos 
que implicam o recurso ao auxílio 
judiciário mútuo em matéria civil. Aquele 
projeto deve permitir às inspeções 
da Justiça dos Estados-membros da UE 
o desenvolvimento de uma metodologia 
comum e multilingue de avaliação.
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departamentos 

-   deontologia e inquéritos 
administrativos

-  administração e 
modernização das jurisdições 
e estruturas desconcentradas 
do ministerio da Justiça

-  condução das políticas 
públicas pela administração 
central 

-  o processo de elaboração 
das decisões judiciais 
(ação publica, civil, penal, 
comercial e social)

-  execução de decisões 
judiciais relativas aos adultos 
e menores, especialmente 
pela administração 
penitenciária e da proteção  
das crianças e jovens

-  avaliação das políticas 
públicas interministeriais

Missões 
permanentes

-  Coordenação 
das inspeções 
dos presidentes 
de tribunal

-  implementação 
e seguimento 
da atividade 
internacional

-  coordenação 
na realização 
das funções 
de controlo e de 
aconselhamento 
dos inspetores de 
segurança, higiente 
e saúde no 
trabalho 

CODIR 
alargado

COPAIRS
inspetor 
referente 
da 
formação

Serviço da auditoria

Comunicação

Inspetor-geral 
chefe da inspeção-geral

Jean-François Beynel

Inspetor-geral 
adjunto do chefe 

da inspeção 

Inspetores-gerais 
Inspetores 

Gestores de projetos

Secretário-geral

Secretário-geral adjunto

Chefe de gabinete

Serviços administrativos 
Serviço geral 

Gabinete dos relatórios 
Serviço de documentação 

estudos e estatísticas

O organigrama 
da inspeção-geral 
da Justiça
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