
 

NOTA À IMPRENSA 

 

XV Encontro Anual do CSM 

 

Juízes debatem humanização da Justiça face às novas tecnologias 

 

Os Magistrados Judiciais reúnem-se nos dias 21 e 22 de outubro, em Beja, para 

debater a questão da (des) humanização da Justiça face à era das novas tecnologias, 

numa perspetiva de que estas sejam usadas como um meio e não como um fim. 

Com o título “A (Des) Humanização da Justiça – Tecnologia como meio e não como 

fim”, o XV Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura (CSM) contará com as 

intervenções, na sessão de abertura, do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 

(STJ), e, por inerência, do CSM, Conselheiro Henrique Araújo, do Secretário de Estado 

Adjunto da Justiça, em representação da Senhora Ministra, Conselheiro Mário Belo 

Morgado, e do Presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio. 

Numa altura em que o recurso aos meios virtuais ganhou grande expressão por causa 

da pandemia da Covid 19 que assolou o mundo, o CSM dedica um dos painéis do 

Encontro a uma reflexão sobre a “Sociedade Digital”, para a qual contará com a 

intervenção do Reitor da Universidade do Porto, Professor Doutor António Sousa 

Pereira.  Para apresentar o painel “Inteligência artificial aplicada ao Direito”, foram 

convidados o Professor universitário Paulo Sousa Mendes e a Juíza Adjunta do 

Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente e Membros, Célia Santos.  



Na tarde do dia 21, a palavra será dada a peritos do Observatório Permanente da 

Justiça, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (como consta do 

programa em anexo), que irão dissertar sobre “Condições de Trabalho nos Tribunais 

Portugueses entre o ‘normal’ e os novos contextos pandémicos” e ainda sobre as 

transformações que as novas tecnologias trouxeram para as práticas judiciais. A 

emergência do teletrabalho e os seus impactos será outro dos temas debatidos, com a 

participação de um especialista do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego 

e Proteção Social.  

No dia 22 de outubro terá lugar uma mesa redonda sobre a perspetiva prática das 

alterações que a pandemia provocou no modo de funcionamento dos Tribunais, com a 

participação dos Juízes de Direito António Gomes e João Ferreira.  

O Encerramento do XV Encontro Anual do CSM ficará a cargo do Vice-Presidente do 

CSM, Conselheiro José de Sousa Lameira.  

A realização de um encontro anual do CSM constitui uma tradição iniciada em 2003 

com o objetivo de reunir periodicamente os Magistrados Judiciais e profissionais de 

outras áreas para debaterem temas relevantes para o funcionamento do sistema 

judicial. Ao longo dos anos têm sido cada vez mais os Juízes que participam no evento, 

tendo-se alcançado em Bragança, em 2019, a fasquia dos 200 participantes.  

Solicita-se aos Senhores e Senhoras Jornalistas que queiram acompanhar e fazer a 

cobertura do XV Encontro Anual do CSM que façam a sua acreditação até segunda-

feira, dia 18 de outubro, para o email assessoria.comunicacao.csm@csm.org.pt , com 

número de carteira profissional, nome e órgão para o qual trabalham. 

Toda a informação sobre o XV Encontro Anual encontra-se nesta página. 

Em anexo segue o Programa do XV Encontro Anual do CSM 

 

Lisboa, 14 de outubro de 2021 
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