CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

V ENCONTRO ANUAL DO CSM

Nos dias 11 e 12 de Abril de 2008, o Conselho Superior da Magistratura realizou, na cidade de
Guimarães (Centro Cultural Vila Flor), o seu V Encontro Anual, desta vez subordinado ao tema “O
Discurso Judiciário, a Comunicação e a Justiça”.

Os Encontros Anuais do Conselho Superior da Magistratura vêm constituindo, desde o seu início,
espaços de discussão sobre temas relevantes para a Magistratura Judicial, nos quais as perspectivas de
intervenientes convidados exteriores à judicatura completam aquelas dos Juízes, sobre os temas
propostos.

Dada a importância de matérias como as que se compreendem no discurso jurídico, na linguagem
jurídica e judiciária e na comunicação da Justiça dentro e para fora do sistema – e aqui não só na
perspectiva da comunicação social, que fora já objecto de um outro Encontro Anual – foi esse o tema
escolhido para o Encontro de 2008, no qual se materializou também a pretensão do Conselho Superior
da Magistratura de transferir tais eventos para um período do ano em que se pensou que seria fácil obter
a participação dos juízes.
Este objectivo, de resto, foi alcançado, já que no Encontro de Guimarães participaram cerca de 150
Juízes, quando o número de participações em encontros anteriores raramente excedeu a centena.

A Sessão de Abertura foi presidida e contou com uma comunicação de Sua Excelência o Sr.
Presidente do STJ e do CSM, tendo incluído também uma intervenção do Exmo. Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Guimarães, entidade anfitriã, que muito apoiou a realização do Encontro.

De seguida, o Exmo. Sr. Dr. António Arnaut, Il. Advogado, proferiu conferência sobre o tema
“Justiça e Cidadania”, a qual foi seguida por um muito interessante e informal debate.

Após o almoço, oferecido a todos os convidados e participantes pelo Sr. Presidente do STJ, foram
proferidas duas comunicações.
A primeira teve por tema “Discurso Judiciário, Comunicação e Confiança” e esteve a cargo da Sra.
Professora Maria da Conceição Carapinha Rodrigues, com comentários do Exmo. Sr. Procurador da
República Dr. Rui do Carmo e do Il. Advogado Dr. Gil Moreira dos Santos.
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A segunda teve por objecto “Comunicação Interna – Novos Temas e Problemas”, e esteve a cargo
do Sr. Dr. Paulo Rangel, professor universitário, tendo sido secundada por intervenções da Exma. Sra.
Procuradora Geral Distrital de Lisboa, Dra. Francisca Van Dunen e do Sr. Juiz Desembargador Dr. Mário
Belo Morgado.

Encerrados os trabalhos nesse dia, os convidados e participantes reuniram-se num jantar-convívio
oferecido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, que decorreu no espaço privilegiado
do Paço dos Duques e incluiu felizes momentos de animação cultural.

No dia 12, o tema proposto foi “Comunicação Social, Justiça e Opinião Pública” e sobre ele
ocorreram duas intervenções realizadas pelo Sr. Dr. António Lobo Xavier e pelo Sr. Dr. Carlos Magno, a
que se sucedeu uma profícua discussão com vários participantes.

O V Encontro foi encerrado pelo Sr. Vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, Dr.
Ferreira Girão, em discurso onde afirmou os resultados muito positivos deste evento, assinalando a
riqueza das intervenções e discussões ocorridas e a importância das matérias para a actividade do
Conselho Superior da Magistratura e de todos os Juízes.
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