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A1  
Antena 1 - Entrevista

Antena 1

 	Duração: 00:05:44

 	OCS: Antena 1 - Entrevista Antena 1

 
ID: 98725302

 
20-04-2022 08:23

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=1a828d72

 
Damos destaque à abertura solene do ano judicial. É uma abertura diferente marcada para um
Governo com maioria absoluta e uma nova ministra da Justiça. Fazemos um balanço ao estado da
Justiça.
Entrevista a Conceição Gomes, coordenadora executiva do Observatório Permanente da Justiça.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2022-04-20 09:09
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A2  
Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:01:32

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 98723813

 
20-04-2022 07:10

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=2ac8e375

 
O ano judicial é hoje oficialmente aberto, a menos de 3 meses de encerrar. Uma abertura diferente
com nova ministra da Justiça e um Governo com maioria absoluta. O momento, defende o presidente
da Associação Sindical dos Juízes Manuel Ramos Soares, para se fazerem reformas profundas desde
logo nos tribunais administrativos e fiscais.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2022-04-20 08:10
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A3  
Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:00:58

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 98737126

 
20-04-2022 18:07

Discurso da Ministra da Justiça

http://www.pt.cision.com/s/?l=4cf09220

 
A ministra da Justiça quer aumentar a confiança dos cidadãos e das empresas no sistema, este foi um
dos objetivos traçados por Catarina Sarmento e Castro na abertura do ano judicial esta tarde em
Lisboa.
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A4  
Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:00:20

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 98739207

 
20-04-2022 20:01

Marcelo Rebelo de Sousa defende a abertura de uma nova fase no combate à corrupção

http://www.pt.cision.com/s/?l=4f1594cb

 
Marcelo Rebelo de Sousa defende a abertura de uma nova fase no combate à corrupção sublinhando
que essa é uma urgência da opinião pública na abertura do ano judicial esta tarde, o Presidente da
República criticou ainda a lentidão nos processos da Justiça que agrava as desigualdades e a perceção
de Justiça pelo cidadão comum.
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A5  
Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:03:28

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 98736087

 
20-04-2022 17:08

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=4fe25478

 
A Ministra da Justiça estreou-se também esta tarde no discurso que proferiu na abertura do ano
judicial no Supremo Tribunal da justiça em Lisboa, Catarina Sarmento e Castro prometeu mais
transparência para que aumente a confiança dos cidadãos e das empresas na justiça.
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A6  
Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:02:03

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 98738661

 
20-04-2022 19:08

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=facc42fd

 
Aumentar a confiança dos cidadãos na justiça foi um objetivo fixado esta tarde pela nova ministra com
a pasta da Justiça na cerimónia de abertura do ano judicial, Catarina Sarmento propôs o investimento
em ferramentas eletrónicas e uma melhor gestão dos recursos humanos, para o bastonário da Ordem
dos Advogados Menezes Leitão existem outras medidas mais importantes e urgentes a tomar.

Página 6



A7  
CNN Portugal - Agora

CNN

 	Duração: 00:01:09

 	OCS: CNN Portugal - Agora CNN

 
ID: 98734814

 
20-04-2022 15:33

1 1 1

Abertura do ano judicial - direto

http://www.pt.cision.com/s/?l=a990e123

 
Decorre neste momento a cerimónia de abertura do ano judicial, que está a ter lugar no Supremo
Tribunal de Justiça.
Declarações da Procuradora Geral da República, Lucília Gago.
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A8  
CNN Portugal - Novo

Dia

 	Duração: 00:04:29

 	OCS: CNN Portugal - Novo Dia

 
ID: 98727600

 
20-04-2022 08:50

1 1 1

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=d3c5a07

 
Abertura do ano judicial.
Conversa com Manuel Soares presidente da direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses.
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A9 "As leis não se podem fazer com pressa, a rebate dos sinos", alertou presidente do
STJ
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: CNN Portugal Online Autores: Patrícia Pires

 
Henrique Araújo considerou que a atual composição do parlamento é uma "oportunidade única" para
reformar o setor da Justiça
 
"Uma produção legislativa que não obedeça a impulsos espoletados por este ou por aquele caso
judicial, pela atuação deste ou daquele tribunal ou por critérios de oportunidade política. As leis não se
podem fazer com pressa, a rebate dos sinos", afirmou o presidente do Supremo Tribunal de Justiça,
Henrique Araújo, na cerimónia de abertura do ano judicial.
 
O presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) considerou mesmo que a atual composição do
parlamento é uma "oportunidade única" para reformar o setor da Justiça. E, por isso, defendeu uma
"alteração mais estrutural" do sistema judicial e abriu a porta a uma revisão da Constituição,
lembrando que "a atual distribuição de forças políticas no parlamento constitui uma oportunidade
única para reformar o sistema de Justiça".
 
"Seria penalizador para a sociedade que, num contexto tão favorável, a doce e sedutora inércia
acabasse por vencer", acrescentou. Mas deixou um avisou: "Nenhuma Justiça resiste sem uma
produção legislativa de qualidade". Nem esta pode reger-se por esporádicos casos judiciais.
 
Invocando a importância da transparência na Justiça, Henrique Araújo salientou a necessidade de uma
reflexão sobre o regime de comissões de serviço de magistrados judiciais na política e adiantou
mesmo que a opção deve ser exclusiva. "Quando se escolhe a magistratura como profissão, essa
escolha deve ter-se por definitiva. Se a vocação política despontar no percurso de magistrado, a opção
por esse novo caminho não deverá permitir o regresso à judicatura", justificou.
 
Mas a comunicação social e o seu papel no setor não foi esquecido pelo presidente do STJ. Por um
lado elogiou o escrutínio da Justiça através da comunicação social e considerou-o um serviço
"relevantíssimo" e "fundamental" à comunidade. Por outro lado, criticou duramente "as repetidas e
descaradas violações do segredo de justiça" e, ainda, "o comentário sistematicamente genérico, de
crítica fácil e infundada, ocupa cada vez mais espaço comunicacional; a exposição da vida privada das
pessoas a braços com processos judiciais transforma alguns meios de comunicação numa espécie de
arena da devassa".
 
https://cnnportugal.iol.pt/ano-judicial/justica/as-leis-nao-se-podem-fazer-com-pressa-a-rebate-dos-
sinos-alertou-presidente-do-stj/20220420/626028c00cf2f9a86e9f762b
 
Patrícia Pires , com Lusa
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A10PGR preocupada com aumento da cibercriminalidade e falta de meios do MP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: CNN Portugal Online Autores: Patrícia Pires

 
Lucília Gago alertou, na cerimónia de abertura do ano judicial, que "denúncias apresentadas ao MP
mais que duplicaram de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021" e irão aumentar mais
 
A cibercriminalidade e o aumento deste tipo de crime, ao nível global durante a pandemia, foi um dos
temas abordados pela Procuradora Geral da República, Lucília Gago, na sua intervenção na cerimónia
de abertura do Ano Judicial. A PGR a expansão do fenómeno se tornou "galopante, com as denúncias
apresentadas ao MP" sendo que "mais que duplicarem de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021". E
não irão ficar por aqui, havendo uma previsão segundo os dados mais recentes para um enorme
aumento do número de casos em 2022.
 
Mas essa não foi a única preocupação manifestada. A falta de maios continua a ser uma luta de Lucília
Gago:
 
"A vastidão de competências que estão atribuídas (ao MP), sem paralelo na generalidade dos outros
Estados, e o atual contexto em que as exerce, em particular, o grave défice de quadros - avultando o
ritmo de jubilações que vêm ocorrendo e que previsivelmente continuarão a ocorrer nos tempos mais
próximos -, tornam bem difícil a gestão e igualmente o desempenho de todos e de cada um dos
magistrados", advertiu.
 
Defendeu mesmo que a potencialidade do Ministério Público está condicionadas por um "expressivo e
persistente défice de recursos materiais e humanos" e que a falta de meios permite "justificar a
afirmação de ser a autonomia do MP insatisfatória, e até ilusória, ao não contemplar a vertente
financeira".
 
A situação pandémica do país também não foi esquecida, tal como a invasão da Ucrânia por parte da
Rússia, e que segundo a PGR confere ao "Ministério Público acrescidas exigências".
 
Lucília Gago considerou ainda ser área prioritário para o MP, a recuperação dos direitos dos jovens e
crianças, do regime jurídico do menor acompanhado, da violência doméstica, da expansão do
fenómeno da cibercriminalidade, dos desafios da nova era digital e dos interesses difusos.
 
A Procuradora Geral da República garantiu também que será prioritário o "combate intransigente aos
fenómenos criminais especialmente graves, integrados quer na cibercriminalidade, quer na
criminalidade económico-financeira, quer ainda na criminalidade violenta e organizada".
 
Lembrando que a recuperação de ativos e o combate à criminalidade mais grave e complexa "é
indispensável" para "assegurar que os criminosos não retiram qualquer vantagem económica da sua
prática, privando-os, sem contemplações e sem exceções, dos benefícios económicos gerados pela
atividade criminosa". Situações que associou, por exemplo, ao branqueamento de capitais e
terrorismo.
 
https://cnnportugal.iol.pt/lucilia-gago/abertura/pgr-preocupada-com-aumento-da-cibercriminalidade-
e-falta-de-meios-do-mp/20220420/62601f9b0cf26256cd1f9390
 
Patrícia Pires , com Lusa
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A11Ministra da Justiça quer ter a inteligência artificial a ajudar os tribunais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: CNN Portugal Online Autores: Patrícia Pires

 
"É preciso ter melhorias concretas e palpáveis no sistema de Justiça"
 
A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, considerou esta quarta-feira à tarde que para
melhorar a imagem da Justiça perante os cidadãos e as empresas e melhorar o funcionamento do
sector, que depende de todos, é importante "fazer acontecer", destancando a "transição digital".
 
Na final da sua intervenção na abertura do ano judicial no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa,
Catarina Sarmento e Castro revelou ser seu "desejo que este possa ser o ponto de partida, em
conjunto, para que se ponham em prática soluções, melhorias concretas e palpáveis no sistema de
Justiça". Palavras finais que poderiam estar no início do discurso.
 
Segundo a ministra, "um dos desígnios a perseguir" é aumentar a confiança dos cidadãos e das
empresas na justiça e isso só poderá acontecer com "a melhoria do conhecimento".
 
"Um dos primeiros desafios práticos é o de contribuir para a melhoria do conhecimento. Do
conhecimento para a confiança e do conhecimento para a eficiência. Para tal, é decisivo que se reforce
o investimento na melhoria dos indicadores da Justiça, agora com recurso a ferramentas eletrónicas
renovadas, e se potencie o seu uso. É também decisivo que se reutilize a abundante informação
gerada, sempre no respeito pelas regras de tratamento de dados", afirmou. Até porque, o
conhecimento ajuda "a situar mais corretamente a perceção dos destinatários sobre o sistema de
justiça, em permanente escrutínio de resultados".
 
Mas o caminho não é fácil e a transição digital ou, até, a inteligência artificial podem ajudar nos
passos. Catarina Sarmento Castro reconheceu que o grau de eficiência ainda "não é homogéneo em
todos os tribunais e em todos os tipos de litígios", e que "há um caminho que importa percorrer".
 
E assumiu também que os diagnósticos estão feitos e há medidas no terreno, sendo agora necessário
"resolver as disfuncionalidades que a prática vai revelando", algo que irá permitir "uma melhor gestão
do sistema", seja nos "métodos de trabalho", na "gestão de recursos humanos" ou "gestão
processual".
 
Na verdade, uma das palavras mais usadas pela ministra foi "digital". Catarina Sarmento e Castro
defendeu ser "importante que se leve a sério o desafio da tramitação judicial - `digital por definição' -,
com a exclusividade da tramitação processual eletrónica em todas as jurisdições e instâncias judiciais,
inclusive na fase de inquérito, para tornar efetiva a celeridade das decisões".
 
"Neste percurso de transição digital, é fundamental a concretização dos investimentos previstos no
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", enfatizou.
 
Prometeu ainda o reforço do sistema de informação para as secretarias judiciais, de interface com
mandatários, para assegurar a interoperabilidade de sistemas, a desmaterialização das comunicações
e a incorporação de capacidades de analítica e de inteligência artificial.
 
Catarina Sarmento e Castro teve também tempo para estabelecer como prioridade "implementar um
sistema de apoio judiciário efetivo e de qualidade", persistir no combate à corrupção, através da
"Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024", e dar resposta "aos desafios do sistema prisional".
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https://cnnportugal.iol.pt/catarina-sarmento-e-castro/ano-judicial/ministra-da-justica-quer-ter-a-
inteligencia-artificial-a-ajudar-os-tribunais/20220420/626033d10cf26256cd1f96fc
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A13Marcelo: "A Justiça tem o seu tempo, mas mesmo no seu tempo é lenta demais"
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Presidente da República alerta que "os recursos continuam a ser ou insuficientes ou pouco efetivos no
seu uso" e reconhece que prevalece "a ideia de que ainda há uma justiça para os ricos e outra para os
pobres"
 
"A Justiça tem o seu tempo, diferente da cada vez mais acelerada vida social, económica e política,
mas mesmo no seu tempo é lenta demais", afirmou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, na sessão de abertura do ano judicial no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa. É lenta seja
porque "os recursos continuam a ser ou insuficientes ou pouco efetivos no seu uso".
 
Mas o Presidente da República não lamentou apenas a lentidão: a violação do segredo de justiça não
foi esquecida na sua intervenção, assumindo uma "crónica queixa da violação do segredo de justiça,
sem resultados visíveis", para "a tentação de fazer justiça na praça pública".
 
De uma coisa Marcelo Rebelo de Sousa parece não ter dúvidas: "essa lentidão" da Justiça, "que é
desigual, afeta em muitos casos o progresso económico e social do país e, sobretudo, a própria
perceção da justiça pelos cidadãos - e curiosamente parece dar sinais de contaminar fórmulas
alternativas de jurisdição, como a arbitral, caríssima para o cidadão comum".
 
E é por isso que admite e lamenta que prevaleça uma "ideia de que ainda há uma justiça para os ricos
e outra para os pobres". Disse mesmo que a perceção da justiça pelos cidadãos "é muitas vezes
injusta, por minorar o mérito e o trabalho de milhares de protagonistas", mas realçou que "acaba por
ter efeitos que não podem ser ignorados, num tempo em que aquilo que parece ser se sobrepõe com
frequência àquilo que é". "E o que parece pesa imenso, e não é só assacável à comunicação social",
acrescentou.
 
Para o Presidente da República parece importante haver uma "maior comunicação e melhor
comunicação por parte do poder judicial, incluindo naquela justiça que é menos mediática mas não é
menos relevante".
 
Tal como o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, também Marcelo Rebelo de Sousa lamentou "a
tentação de fazer justiça na praça pública, porque a impaciência e a velocidade da opinião escrita e
falada se contenta cada vez menos com esperas infindáveis e prefere julgar logo a ter de aguardar
umas décadas".
 
https://cnnportugal.iol.pt/ano-judicial/marcelo-rebelo-de-sousa/a-justica-tem-o-seu-tempo-mas-
mesmo-no-seu-tempo-e-lenta-demais/20220420/626038eb0cf2ea367d3739c6
 
Patrícia Pires
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A14Bastonário dos Advogados quer que MP explique absolvições de políticos
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"Temos assistido nos últimos tempos a muitas absolvições de cidadãos que exerceram funções
políticas ao mais alto nível, os quais, no entanto, tiveram que viver durante anos com o estigma de
uma acusação criminal", disse Luís Menezes Leitão
 
O bastonário da Ordem dos Advogados (OA) foi o primeiro a falar na cerimónia de abertura do ano
judicial, no salão nobre do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa e, já perto do final da sua
intervenção, defendeu que o Ministério Público devia explicar as absolvições de cidadãos "que
exerceram funções políticas".
 
"Temos assistido nos últimos tempos a muitas absolvições de cidadãos que exerceram funções
políticas ao mais alto nível, os quais, no entanto, tiveram que viver durante anos com o estigma de
uma acusação criminal", disse Menezes Leitão. Defendendo ainda que "esperar-se-ia, a bem da
credibilidade da nossa justiça que, sendo as mesmas julgadas improcedentes nos Tribunais, os
cidadãos tivessem uma explicação pública por parte do Ministério Público sobre o que motivou a sua
acusação".
 
Recorde-se que esta quarta-feira, realiza-se a abertura oficial do Ano Judicial, no salão nobre do
Supremo Tribunal de Justiça.
 
Apesar desta exigência, Menezes Leitão considera essencial a defesa da autonomia dos magistrados
do Ministério Público, recusando "quaisquer tentativas" de controlo por parte do poder político e, por
isso, quer "responsabilidade máxima".
 
O bastonário considetrou ainda que a credibilidade da Justiça é "fonte de grande preocupação" e que
há uma "absoluta falta de recursos humanos".
 
O fim da fase de instrução foi outro dos temas abordados na sua intervenção: "A fase de instrução é
absolutamente essencial para assegurar a jurisdicionalização da nossa investigação criminal,
colocando a acusação do MP sob controlo judicial".
 
Menezes Leitão apontou ainda críticas ao estado da justiça cível e à situação dos tribunais
administrativos e fiscais, lamentando que haja processos "à espera de uma decisão há dez ou vinte
anos". E lembrou que "a nossa justiça cível (...) só não é igualmente tão morosa em virtude do
elevado valor das custas judiciais, que levam a que só lhe tenham acesso os muito ricos ou os muito
pobres, estes últimos por beneficiarem do apoio judiciário. Há anos que se salienta ser imperioso a
redução das custas judiciais, sendo inaceitável que a água que deveria saciar a sede de justiça dos
cidadãos seja em Portugal paga pelos mesmos ao preço do champanhe francês", afirmou com alguma
ironia.
 
Mas a pandemia também não foi esquecida na sua intervenção e Menezes Leitão mostrou-se contra a
suspensão de direitos fundamentais previstos na Constituição, sem o devido controlo judicial.
 
https://cnnportugal.iol.pt/ano-judicial/ordem-dos-advogados/bastonario-dos-advogados-quer-que-
mp-explique-absolvicoes-de-politicos/20220420/62601ab50cf2f9a86e9f73a9
 
Patrícia Pires , com Lusa
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LEI E ORDEM 
Luís Menezes 
Leitão 

BASTON O DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

Ano 
Judicial 

ealiza-se hoje no 
Supremo Tribunal 
de Justiça a ceri-

mónia de abertura do ano 
judicial, a qual deve, nos 
termos legais, ter lugar to-
dos os anos no início do 
ano civil. Efectivamente, 
dispõe o art. 272, n2 2, da 
Lei da Organização do Sis-
tema Judiciário, Lei 
62/2013, de 26 de Agosto, 
que "a abertura do ano ju-
dicial é assinalada pela 
realização de uma sessão 
solene no Supremo Tribu-
nal de Justiça, na qual 
usam da palavra, de pleno 
direito, o Presidente da 
República, o Presidente da 
Assembleia da República, 
o Presidente do Supremo 

É NA VERDADE 
TEMPO DE DEIXARMOS 

PARA TRÁS 
A PANDEMIA 

Tribunal de Justiça, o Pri-
meiro-Ministro ou o 
membro do Governo res-
ponsável pela área da jus-
tiça, o Procurador-Geral 
da República e o Bastoná-
rio da Ordem dos Advoga-
dos". A última vez que se 
realizou esta cerimónia.foi 
a 6 de Janeiro de 2020, não 
se tendo a mesma realiza-
do durante todo o período 
da pandemia. É por isso es-
pecialmente significativo 
que a mesma tenha lugar 
agora, o que permitirá 
transmitir novamente uma 
imagem de normalidade ao 
funcionamento da nossa 
Justiça. É na verdade tem-
po de deixarmos para trás a 
pandemia e voltarmos a ter 
no nosso país o regular fun - 
cionamento das institui-
ções democráticas, de que 
os tribunais são uma com-
ponente fundamental. • 
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A16Ano Judicial: Bastonário diz que MP deve dar explicações sobre absolvições de
políticos
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O bastonário da Ordem dos Advogados (OA) considerou hoje [...]
 
O bastonário da Ordem dos Advogados (OA) considerou hoje que o Ministério Público (MP) deve
explicar aos cidadãos as absolvições de titulares de cargos políticos nos últimos anos, apresentando os
motivos na origem dessas acusações.
 
"Temos assistido nos últimos tempos a muitas absolvições de cidadãos que exerceram funções
políticas ao mais alto nível, os quais, no entanto, tiveram que viver durante anos com o estigma de
uma acusação criminal", disse Luís Menezes Leitão na cerimónia de abertura do ano judicial, no salão
nobre do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, que conta também com intervenções da ministra da
Justiça, Catarina Sarmento e Castro, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva
e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
 
Para Menezes Leitão, "esperar-se-ia, a bem da credibilidade da nossa justiça que, sendo as mesmas
julgadas improcedentes nos Tribunais, os cidadãos tivessem uma explicação pública por parte do
Ministério Público sobre o que motivou a sua acusação".
 
O bastonário da OA vincou que a credibilidade do setor é "fonte de grande preocupação" e que há uma
"absoluta falta de recursos humanos".
 
Apesar de visar o MP e de lhe exigir "máxima responsabilidade" no exercício dos seus poderes,
Menezes Leitão reivindicou a defesa da autonomia dos magistrados, recusando "quaisquer tentativas"
de controlo por parte do poder político, mas não deixou de responder às vozes que já defenderam o
fim da fase de instrução dos processos.
 
"A fase de instrução é absolutamente essencial para assegurar a jurisdicionalização da nossa
investigação criminal, colocando a acusação do MP sob controlo judicial", observou Menezes Leitão,
que criticou ainda a mediatização da detenção de cidadãos para interrogatório por juiz de instrução,
acrescentando que "a eliminação da fase da instrução representaria um duro golpe no processo penal,
em prejuízo dos direitos dos cidadãos".
 
Entre as críticas do bastonário dos advogados esteve também a justiça penal, nomeadamente a
"desastrada reforma do Código de Processo Penal", em novembro de 2021, ao notar que o parlamento
"agiu de uma forma absolutamente precipitada" antes da sua anunciada dissolução e que a mesma foi
"fonte de tantos problemas" que já deu azo a uma nova proposta de lei do governo para promover a
sua alteração.
 
Menezes Leitão apontou ainda críticas ao estado da justiça cível e à situação dos tribunais
administrativos e fiscais, lamentando que haja processos "à espera de uma decisão há dez ou vinte
anos" e que tal represente uma situação de "desamparo" para os cidadãos, na qual só o Estado
beneficia, uma vez que "não vê as medidas que ilegalmente toma contra os cidadãos eficazmente
sindicadas pelos tribunais".
 
"A nossa justiça cível (...) só não é igualmente tão morosa em virtude do elevado valor das custas
judiciais, que levam a que só lhe tenham acesso os muito ricos ou os muito pobres, estes últimos por
beneficiarem do apoio judiciário. Há anos que se salienta ser imperioso a redução das custas judiciais,
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sendo inaceitável que a água que deveria saciar a sede de justiça dos cidadãos seja em Portugal paga
pelos mesmos ao preço do champanhe francês", ironizou.
 
Depois de condenar a não realização da cerimónia de abertura do ano judicial em 2021, devido à
pandemia de covid-19, considerando que "tal foi prejudicial" para a justiça portuguesa, o bastonário
da OA insurgiu-se contra a suspensão de direitos fundamentais sem o devido controlo judicial e, por
isso, reclamou que seja dada à Ordem dos Advogados o poder de pedir a fiscalização da
constitucionalidade das leis ao Tribunal Constitucional.
 
"É assim necessário defender a Constituição, atribuindo à Ordem dos Advogados competência para a
fiscalização da constitucionalidade das leis. E é fundamental instituir o recurso de amparo para
permitir aos cidadãos recorrerem diretamente ao Tribunal Constitucional para defesa dos seus direitos
fundamentais", sentenciou.
 
Agencia Lusa
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Catarina Sarmento e Castro na tomada de posse do Governo. 

Nova ministra da Justiça 
defende que o setor 
"precisa de atrair os melhores" 
CERIMONIA. Depois de sucessivos adiamentos, 
a Abertura do Ano Judicial decorre hoje no Supremo Tribunal. 

H
oje será a primeira vez 
que a nova ministra da 
Justiça, Catarina Sar-
mento e Castro, vai en-

frentar todos os representantes da 
Justiça. Será na Abertura do Ano 
Judicial, que temvindo a ser suces-
sivamente adiada devido à evolu-
ção da pandemia. Na véspera da 
cerimónia, que se irá realizar pelas 
15.00, no Supremo Tkibunal daJus-
tiça, e com a presença dos titulares 
de altos cargos de soberania, como 
o Presidente da República, a nova 
ministra assumiu que há "desafios 
vários" para aJustiça, e nomeada-
mente na formação de magistra-
dos judiciais e do Ministério Públi-
co. Esta declaração foi proferida 
ontem na sessão de abertura do 1° 
ciclo do 38.° curso de formação de 
magistrados para os tribunaisjudi-
ciais, organizado pelo Centro de 
Estudos Judiciários (CED, em Lis-
boa, e o presidente do Sindicato 
dos Magistrados do Ministério Pú-
blico jáveio pedir à ministra que 
faça uma avaliação dos problemas 
do setor e que ouça os seus repre-
sentantes. 

Mas no seu discurso de ontem, 
Catarina Sarmento e Castrodeixou 
claro que, para se assumir tais de-
safios, "é preciso uma ligação à rea-
lidade e à comunidade, além deca-
racterísticas éticas que dignifi-
quem o setor", sublinhando que "a 
Justiça, mais do que nunca, preci-
sa de magistrados com qualidade, 
precisa de atrair os melhores,e isso 
impõe que o Estado saiba estar à 
altura das suas responsabilidades, 
e contribua para o prestígio e dig-
nificação das magistraturas". 

A ministra acrescentou que a 
aprendizagem dos auditores de 
justiçaanãopoderá ficar limitada às 
questões académicas ou teóricas; 
tendo também de ser modelada  

pelo "saber ser" e o "saber fazer".A 
titulardas pasta que substitui Fran-
ciscaVanDunen lembrou também 
que o Direito"é um fenómeno so-
cial, que não se basta coma aplica-
ção técnico-burocrática" e que exi-
ge um conhecimento profundo da 
realidade, pelo que as lições a 
apreender pelos futuros magistra-
dos devem ser centradas no servi-
ço quotidiano aos cidadãos, com 
quem devem comunicar de forma 
clara e percetível para reforçar a 
transparência da ação judicial" 

Catarina Sarmento e Castro re-
forçou que, "num momento em 
que os escrutínios, designadamen-
te, social e mediático, amplificados 
pelo fenómeno incontornável das 
redes sociais, se tornaram particu-
larmente vigilantes e críticos, im-
porta saber divulgar de forma 
acessível ao cidadãocomumasde-
cisões dos tribunais. A capacidade 
para simplificadamente comuni-
car, e, também por essavia, ser-se 
transparente, é, na atualidade, um 
pilar fundamental que concorre 
para a melhoria da confiança na 
justiça". 

Entre os diversos desafios cita-
dos para a entrada no setor daJus-
tiça, a ministra realçou "a constan-
te concretização da abertura a no-
vas temáticas" face a uma cada vez 
maior complexidade, nomeada-
mente em relação à criminalidade 
transnacional, "em especial a cri-
minalidade económica, a cibenri-
minalidade ou o tráfico de seres 
humanos". 

O presidente do SMMP pediu à 
ministra que ouça os representan-
tes do setor para desenvolver "re-
formas adequadas". Para Adão 
Carvalho é "essencial" o diálogo 
com as diferentes estruturas e a 
criação de condições para uma 
justiça mais eficaz. om.usek 
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A19Marcelo alerta para lentidão e violação de segredo na justiça em Portugal
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O Presidente da República alertou hoje para a "crónica queixa da violação do segredo de justiça, sem
resultados visíveis", para "a tentação de fazer justiça na praça pública", face às "esperas infindáveis"
por alguns processos.
 
"Estes alguns dos efeitos da visão ou perceção de muitos portugueses -- injusta, admito que sim,
muitas vezes, mas que não pode ser ignorada por nenhum de nós", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa,
na sessão solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa.
 
O chefe de Estado considerou que a justiça em Portugal, em termos gerais, "continua lenta de mais",
ou porque "os recursos continuam a ser ou insuficientes ou pouco efetivos no seu uso".
 
"Essa lentidão, que é desigual, afeta em muitos casos o progresso económico e social do país e,
sobretudo, a própria perceção da justiça pelos cidadãos, e curiosamente parece dar sinais de
contaminar fórmulas alternativas de jurisdição, como a arbitral -- aliás, caríssima para o cidadão
comum", acrescentou.
 
Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que a perceção da justiça pelos cidadãos "é muitas vezes injusta,
por minorar o mérito e o trabalha de milhares de protagonistas", mas realçou que "acaba por ter
efeitos que não podem ser ignorados, num tempo em que aquilo que parece ser se sobrepõe com
frequência àquilo que é".
 
"E o que parece pesa imenso, e não é só assacável à comunicação social", prosseguiu.
 
O Presidente da República considerou que prevalece "a ideia de que ainda há uma justiça para os ricos
e outra para os pobres" e defendeu "a exigência de maior comunicação e melhor comunicação por
parte do poder judicial, incluindo naquela justiça que é menos mediática, mas não é menos relevante".
 
Em seguida, deixou alertas sobre "a concentração dos cidadãos num número preciso de casos
processuais, generalizando o que sobre eles entendeu à justiça como um todo" e sobre "a crónica
queixa da violação do segredo de justiça, sem resultados visíveis, a não ser a crença de que os
processos aparecem nos média por um fenómeno de iluminação vinda de outra galáxia".
 
o chefe de Estado advertiu também para "a tentação de fazer justiça na praça pública, porque a
impaciência e a velocidade da opinião escrita e falada se contenta cada vez menos com esperas
infindáveis e prefere julgar logo a ter de aguardar umas décadas" e para "a preocupação crescente
com a prevenção dos litígios ou da violação da lei, antes mesmo da intervenção dos tribunais".
 
Agência Lusa
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A20Director da PJ recusa "discurso miserabilista" da falta de meios e pede "exigência"
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O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, rejeitou hoje alinhar nas queixas sobre a falta
de meios no setor da justiça e reclamou maior exigência e uma mudança no discurso dos diferentes
agentes.
 
Em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de abertura do ano judicial, no Supremo
Tribunal de Justiça, em Lisboa, o responsável máximo da PJ sublinhou que "todos têm dificuldades de
meios", mas que a entidade que dirige procura fazer o máximo com os recursos disponíveis.
 
"Tem de haver exigência e não podemos ter um discurso permanentemente miserabilista. Da nossa
parte, não temos na PJ. Tem é de haver um grau de exigência. Tem de haver trabalho, trabalho,
trabalho e rigor", afirmou, garantindo que os elementos da Judiciária já procuram "fazer mais e
melhor" e que lutam para colmatar eventuais falhas, sem perderem o "orgulho" de serem "apenas
funcionários públicos".
 
Na reação aos discursos proferidos na cerimónia, Luís Neves recuperou as questões da digitalização -
enunciadas pela ministra da Justiça - e da cibercriminalidade -- apontadas pela Procuradora-Geral da
República, Lucília Gago -- para reiterar que a PJ está a desenvolver esforços para "dar um salto
qualitativo" e alcançar maior capacidade de resposta no futuro.
 
"Estamos a capacitar-nos. Recebemos 100 pessoas agora, das quais 66% foram para a área da
corrupção e a área do cibercrime; em setembro recebemos outras 100 pessoas e a distribuição vai ser
de igual forma, foram as áreas que a senhora Procuradora-Geral identificou com maior falência de
resposta", sentenciou.
 
A sessão solene, que chegou a estar prevista para 09 de março, depois de não se ter realizado em
2021 devido à evolução da pandemia de covid-19 em Portugal, foi presidida pelo Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, que encerrou os discursos, a seguir à intervenção do presidente
da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.
 
Antes discursaram o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, a Procuradora-Geral
da República, Lucília Gago, e os estreantes nesta cerimónia oficial, o presidente do Supremo Tribunal
de Justiça, Henrique Araújo, e a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, empossada no cargo
há menos de um mês.
 
Agência Lusa
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O Presidente da República apelou hoje a que se abra "uma nova fase" no combate à corrupção em
Portugal, considerando que a opinião pública exige urgência nesta matéria, e a que se reafirme os
princípios democráticos.
 
Na sessão solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, Marcelo
Rebelo de Sousa referiu que "o Governo avançou com novo mecanismo de combate à corrupção, que
se espera seja verdadeiramente independente e que conjugue a sua atuação com o Tribunal de
Contas".
 
"Podemos, se quisermos, tentar abrir uma nova fase em que a vontade de combater essa chaga não
só permita multiplicar investigações -- o que já começou a ocorrer no passado recente -- como
converter esperas de década, década e meia, duas décadas até uma decisão final num tempo
muitíssimo mais razoável em democracia", afirmou.
 
O chefe de Estado assinalou que a Assembleia da República aprovou no fim da anterior legislatura,
"em muitos casos por unanimidade, um conjunto de diplomas contra a corrupção" e foi "até perto de
matéria sensível" para "mais reforçado combate ao enriquecimento ilícito, mas que passe no juízo de
apreciação do Tribunal Constitucional".
 
Se as "leis para apertar a malha aos que surgem com património incompatível com rendimentos de
cargos políticos ou públicos, ou para travar favores, preferências" são ainda insuficientes, então "que
se façam, mas comedidamente, com ponderação, para serem eficazes", e que "se aplique essas leis,
ainda que imperfeitas ou incompletas, testando o seu alcance e eficácia", disse.
 
Por outro lado, o Presidente da República realçou que "as magistraturas desejam e merecem mais e
melhores meios" e pediu que, se "há falta de magistrados" ou "problemas no acesso", então "que se
resolva".
 
Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "a justiça relacionada com o combate à corrupção ganha aos
olhos da opinião pública uma ainda maior urgência coletiva e uma ainda maior dramatização, mais
acentuada ainda na opinião publicada".
 
"Como responder a essa sensação de mal estar social de convicção de que a corrupção continuaria a
estar imparável e de que quase tudo e quase todos sucumbiriam às suas tentações: políticos,
funcionários, magistrados, grupos empresariais, entidades associativas, cidadãos?", questionou, dando
a resposta: "Em tempos como este cumpre manter cabeça fria e serena e agir consistentemente".
 
"Há erros de perceção a esclarecer, com rigor e clareza? Que se esclareça", acrescentou.
 
Segundo o chefe de Estado, "há que recordar que a justiça está sujeita ela própria ao juízo cidadão,
como todos os poderes públicos, mas que ninguém se pode substituir ao poder judicial na
administração da justiça".
 
"Ninguém, mas mesmo ninguém, em democracia está acima da lei, do Presidente da República aos
cidadãos passando por outros responsáveis políticos e magistrados", lembrou também, frisando a
importância dos "valores e princípios a reafirmar na conduta de servidores da causa pública, todos
eles, em todas as áreas e setores".
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O Presidente da República terminou a sua intervenção com a defesa do regime democrático,
argumentando que "a mais imperfeita das democracias é sempre mais justa do que a mais sofisticada
das ditaduras".
 
"Nós queremos uma muito melhor democracia, mas democracia, não queremos aventuras ou
seduções de democracias ditas iliberais, ou seja, ditaduras dissimuladas. Reafirmemos, pois, os
valores os princípios democráticos e pratiquemo-los no dia a dia. Evitemos as condutas que
enfraqueçam aqueles valores e princípios. Previnamos o seu desrespeito. Combatamos a sua violação.
Reformemos a justiça onde e quando e como tal se revele necessário, sem messianismos, que são
próprios de instituições débeis ou frágeis, mas com instituições fortes e prestigiadas e, sobretudo, com
cidadania exemplar", apelou.
 
O chefe de Estado sustentou que uma sociedade justa depende da "honestidade pessoal e cívica de
todos e de cada um", sem a qual "não nascerá nem crescerá espontaneamente a honestidade pessoal
e cívica" dos seus representantes, que são "o espelho" do povo.
 
"Eu persisto em acreditar que nós somos um povo visceralmente honesto. Não vejo razão para
acreditar que esse povo honesto sistematicamente deixe de escolher pelo seu voto representantes
honestos para cuidarem da pátria comum, para cuidarem de Portugal", declarou.
 
Agência Lusa
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O bastonário da Ordem dos Advogados (OA) considerou hoje que o Ministério Público (MP) deve
explicar aos cidadãos as absolvições de titulares de cargos políticos nos últimos anos, apresentando os
motivos na origem dessas acusações.
 
"Temos assistido nos últimos tempos a muitas absolvições de cidadãos que exerceram funções
políticas ao mais alto nível, os quais, no entanto, tiveram que viver durante anos com o estigma de
uma acusação criminal", disse Luís Menezes Leitão na cerimónia de abertura do ano judicial, no salão
nobre do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, que conta também com intervenções da ministra da
Justiça, Catarina Sarmento e Castro, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva
e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
 
Para Menezes Leitão, "esperar-se-ia, a bem da credibilidade da nossa justiça que, sendo as mesmas
julgadas improcedentes nos Tribunais, os cidadãos tivessem uma explicação pública por parte do
Ministério Público sobre o que motivou a sua acusação".
 
O bastonário da OA vincou que a credibilidade do setor é "fonte de grande preocupação" e que há uma
"absoluta falta de recursos humanos".
 
Apesar de visar o MP e de lhe exigir "máxima responsabilidade" no exercício dos seus poderes,
Menezes Leitão reivindicou a defesa da autonomia dos magistrados, recusando "quaisquer tentativas"
de controlo por parte do poder político, mas não deixou de responder às vozes que já defenderam o
fim da fase de instrução dos processos.
 
"A fase de instrução é absolutamente essencial para assegurar a jurisdicionalização da nossa
investigação criminal, colocando a acusação do MP sob controlo judicial", observou Menezes Leitão,
que criticou ainda a mediatização da detenção de cidadãos para interrogatório por juiz de instrução,
acrescentando que "a eliminação da fase da instrução representaria um duro golpe no processo penal,
em prejuízo dos direitos dos cidadãos".
 
Entre as críticas do bastonário dos advogados esteve também a justiça penal, nomeadamente a
"desastrada reforma do Código de Processo Penal", em novembro de 2021, ao notar que o parlamento
"agiu de uma forma absolutamente precipitada" antes da sua anunciada dissolução e que a mesma foi
"fonte de tantos problemas" que já deu azo a uma nova proposta de lei do governo para promover a
sua alteração.
 
Menezes Leitão apontou ainda críticas ao estado da justiça cível e à situação dos tribunais
administrativos e fiscais, lamentando que haja processos "à espera de uma decisão há dez ou vinte
anos" e que tal represente uma situação de "desamparo" para os cidadãos, na qual só o Estado
beneficia, uma vez que "não vê as medidas que ilegalmente toma contra os cidadãos eficazmente
sindicadas pelos tribunais".
 
"A nossa justiça cível (...) só não é igualmente tão morosa em virtude do elevado valor das custas
judiciais, que levam a que só lhe tenham acesso os muito ricos ou os muito pobres, estes últimos por
beneficiarem do apoio judiciário. Há anos que se salienta ser imperioso a redução das custas judiciais,
sendo inaceitável que a água que deveria saciar a sede de justiça dos cidadãos seja em Portugal paga
pelos mesmos ao preço do champanhe francês", ironizou.
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Depois de condenar a não realização da cerimónia de abertura do ano judicial em 2021, devido à
pandemia de covid-19, considerando que "tal foi prejudicial" para a justiça portuguesa, o bastonário
da OA insurgiu-se contra a suspensão de direitos fundamentais sem o devido controlo judicial e, por
isso, reclamou que seja dada à Ordem dos Advogados o poder de pedir a fiscalização da
constitucionalidade das leis ao Tribunal Constitucional.
 
"É assim necessário defender a Constituição, atribuindo à Ordem dos Advogados competência para a
fiscalização da constitucionalidade das leis. E é fundamental instituir o recurso de amparo para
permitir aos cidadãos recorrerem diretamente ao Tribunal Constitucional para defesa dos seus direitos
fundamentais", sentenciou.
 
Agência Lusa
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O presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) considerou hoje que a atual composição do
parlamento é uma "oportunidade única" para reformar o setor e criticou o regime de comissões de
serviço de magistrados na política.
 
Na cerimónia de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, Henrique Araújo
defendeu uma "alteração mais estrutural" do sistema judicial e abriu a porta a uma revisão da
Constituição, ao salientar a nova composição da Assembleia da República.
 
"A atual distribuição de forças políticas no parlamento constitui uma oportunidade única para reformar
o sistema de Justiça. Seria penalizador para a sociedade que, num contexto tão favorável, a doce e
sedutora inércia acabasse por vencer", afirmou o presidente do STJ, assinalando que a abertura do
ano judicial deve estabelecer "compromissos para um entendimento alargado" dos vários agentes do
setor.
 
Henrique Araújo traçou como "limite intransponível" em qualquer reforma "a intocabilidade da
independência do poder judicial" e avisou a classe política de que a justiça não resiste "sem uma
produção legislativa de qualidade" e se esta se reger por esporádicos casos judiciais. Propôs ainda a
"grande utilidade" da criação de um programa de avaliação das leis para aferir o seu impacto.
 
"Uma produção legislativa que não obedeça a impulsos espoletados por este ou por aquele caso
judicial, pela atuação deste ou daquele tribunal ou por critérios de oportunidade política. As leis não se
podem fazer com pressa, a rebate dos sinos", referiu, acrescentando: "Tudo sem recurso aos
modernos 'outsourcings' legislativos".
 
Ainda em relação ao poder político, o presidente do STJ reiterou que o acesso aos Tribunais da
Relação e ao Supremo ocorre "muito tardiamente" e alertou para o futuro agravamento das jubilações
de magistrados, identificando uma medida prioritária para o futuro próximo: "É preciso intervir já,
nomeadamente através da alteração da lei de acesso ao Centro de Estudos Judiciários e do reforço da
sua capacidade formativa".
 
Invocando a importância da transparência na Justiça, Henrique Araújo salientou a necessidade de uma
reflexão sobre o regime de comissões de serviço de magistrados judiciais na política e adiantou
mesmo que a opção deve ser exclusiva.
 
"Quando se escolhe a magistratura como profissão, essa escolha deve ter-se por definitiva. Se a
vocação política despontar no percurso de magistrado, a opção por esse novo caminho não deverá
permitir o regresso à judicatura", disse.
 
Por último, o presidente do STJ enfatizou o escrutínio da justiça através da comunicação social,
rotulando-o como um serviço "relevantíssimo" e "fundamental" à comunidade, mas criticou duramente
"as repetidas e descaradas violações do segredo de justiça" e exigiu maior fiscalização.
 
"Continuam a alimentar, impunemente, as primeiras páginas de alguns jornais; o comentário
sistematicamente genérico, de crítica fácil e infundada, ocupa cada vez mais espaço comunicacional; a
exposição da vida privada das pessoas a braços com processos judiciais transforma alguns meios de
comunicação numa espécie de arena da devassa", notou, concluindo: "É mais do que tempo de se
estancar a violação do segredo de justiça e de se punirem os seus responsáveis".

Página 25



 
Agência Lusa

Página 26



A27Aumentar a confiança dos cidadãos e empresas na Justiça é "desígnio a perseguir",
diz Ministra da Justiça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: Diário de Notícias da Madeira Online

 
A ministra da Justiça afirmou hoje que aumentar a confiança dos cidadãos e das empresas na justiça é
"um dos desígnios a perseguir", sendo por isso um dos primeiros desafios práticos contribuir para "a
melhoria do conhecimento".
 
"Um dos primeiros desafios práticos é o de contribuir para a melhoria do conhecimento. Do
conhecimento para a confiança e do conhecimento para a eficiência. Para tal, é decisivo que se reforce
o investimento na melhoria dos indicadores da Justiça, agora com recurso a ferramentas eletrónicas
renovadas, e se potencie o seu uso. É também decisivo que se reutilize a abundante informação
gerada, sempre no respeito pelas regras de tratamento de dados", disse Catarina Sarmento e Castro
na abertura do ano judicial no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, na sua estreia neste tipo de
cerimónia.
 
Segundo a ministra, o conhecimento ajuda "a situar mais corretamente a perceção dos destinatários
sobre o sistema de justiça, em permanente escrutínio de resultados", permitindo o reforço da
transparência e, com ela, da confiança.
 
Para a ministra da Justiça, os dados do conhecimento também permitem reconhecer e assinalar que o
grau de eficiência ainda "não é homogéneo em todos os tribunais e em todos os tipos de litígios", e
que "há um caminho que importa percorrer".
 
Catarina Sarmento e Castro disse que os diagnósticos estão feitos e há medidas no terreno, sendo
agora necessário "resolver as disfuncionalidades que a prática vai revelando", sublinhando que o
conhecimento é também instrumento para um "outro desafio importante destinado a garantir uma
justiça mais eficiente, que é o desafio de uma melhor gestão do sistema".
 
Referiu a propósito que, na procura da eficiência, medidas gestionárias podem ser aprofundadas de
modo a melhorar os métodos de trabalho, a gestão dos recursos humanos, identificando onde fazem
falta, melhorando a gestão processual, documental e de apoio e também a articulação das instâncias
judiciárias com serviços complementares da Justiça.
 
Tudo isto, prosseguiu, é fundamental para a resposta em várias vertentes, designadamente na fase de
inquérito criminal ou também para proporcionar uma melhor resposta multidisciplinar às vítimas de
crimes, com destaque para aquelas que se encontram sem situação de especial vulnerabilidade.
 
Catarina Sarmento e Castro disse ainda ser "importante que se leve a sério o desafio da tramitação
judicial `digital por definição', com a exclusividade da tramitação processual eletrónica em todas as
jurisdições e instâncias judiciais, inclusive na fase de inquérito, para tornar efetiva a celeridade das
decisões".
 
"Neste percurso de transição digital, é fundamental a concretização dos investimentos previstos no
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", enfatizou.
 
Catarina Sarmento e Castro prometeu que será dado um novo impulso ao processo de digitalização,
acelerando-se a modernização dos sistemas de informação e de infraestrutura tecnológica da justiça,
com o desenvolvimento e implementação dos sistemas de tramitação processual, o Magistratus
(sistema de interface para Juízes dos Tribunais Comuns e dos Tribunais Administrativos e Fiscais) e o

Página 27



MP Codex (para Magistrados do Ministério Público).
 
Prometeu ainda o reforço do sistema de informação para as Secretarias Judiciais, de interface com
mandatários, para assegurar a interoperabilidade de sistemas, a desmaterialização das comunicações
e a incorporação de capacidades de analítica e de inteligência artificial.
 
A par dos desafios do conhecimento, da gestão, do digital e da formação de magistrados, oficiais de
justiça e outros operadores judiciários, Catarina Sarmento e Castro apontou também como prioridades
implementar um sistema de apoio judiciário efetivo e de qualidade, persistir no combate à corrupção,
através da "Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024" e dar resposta aos desafios do sistema
prisional.
 
"Merecerá reflexão também o aprofundamento da presença no sistema de Justiça de meios
alternativos de resolução de conflitos, que potenciam o acesso à justiça, alargando a oferta à procura
de tutela", adiantou.
 
No novo ciclo que se abre na Justiça, a ministra garantiu que podem contar com ela para "ouvir todos,
mas sobretudo para fazer com todos", mas exigindo que "esse caminho de melhor justiça e para
todos" seja percorrido por todos.
 
"Uma justiça mais eficiente e mais célere, mais próxima, de maior qualidade e mais cognoscível,
porque mais transparente e, por isso, refundadora da confiança", foi outras das metas traçadas por
Catarina Sarmento e Castro, que prometeu todo o seu empenho.
 
Agência Lusa
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A menos de três meses de encerrar, o ano judicial é hoje oficialmente aberto, numa cerimónia que no
rol de discursos conta com as estreias da recém-empossada ministra da Justiça e do juiz presidente do
Supremo Tribunal de Justiça.
 
A cerimónia de abertura oficial do ano judicial vai decorrer no salão nobre do Supremo Tribunal de
Justiça, em Lisboa, depois de sucessivos adiamentos e quando já faltam pouco menos de três meses
para as férias judiciais e encerramento deste ano judicial.
 
A abertura chegou a estar prevista para 09 de março, depois de não se ter realizado em 2021 devido
à evolução da pandemia de covid-19 em Portugal.
 
A data de 09 de março pressupunha que o novo Governo já estaria em funções, assim como o novo
parlamento, mas os problemas com a eleição no círculo eleitoral da Europa, que obrigou a uma
repetição da votação e a um adiamento da homologação do resultado das eleições resultou em novo
adiamento.
 
A sessão solene será presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que encerra os
discursos, a seguir à intervenção do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.
 
Antes discursam o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, a Procuradora-Geral da
República, Lucília Gago, e os estreantes nesta cerimónia oficial, o presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, Henrique Araújo - que deveria ter feito a sua estreia em 2021, mas a situação pandémica
impediu a realização da cerimónia - e a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, empossada
no cargo há cerca de um mês.
 
A cerimónia, organizada pelo Supremo Tribunal de Justiça, pela Procuradoria-Geral da República e
pela Ordem dos Advogados, está agendada para as 15:00.
 
Agência Lusa

Página 29



A30"Magistrados que vão para a política não devem voltar aos tribunais"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Valentina Marcelino

 
"Pouco diálogo, nenhuma concertação e muito distanciamento", disse o presidente do STJ. Na
abertura do ano judicial defendeu que as comissões de serviço dos magistrados devem ser
repensadas. "Se a vocação política despontar no percurso de magistrado , a opção por esse novo
caminho não deverá permitir o regresso à judicatura", declarou
 
O Juiz Conselheiro Henrique Araújo escolheu citações para lançar as ideias que entende serem as mais
relevantes para o debate sobre a Justiça.
Relacionados
Na cerimónia de abertura do ano judicial, que está a decorrer nesta tarde de quarta-feira, o presidente
do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) começou por lembrar a "ironia" do ex-Ministro da Justiça,
Laborinho Lúcio.
 
""(...) todos os anos na abertura do ano judicial temos aquela sessão pública que consideramos
importante (...): fala o presidente da República, fala o primeiro-ministro, fala o ministro da Justiça,
fala o bastonário da Ordem dos Advogados, fala o Procurador-Geral da República, fala o presidente do
Supremo Tribunal de Justiça (...). Cada um deles diz de si bem, relativamente mal dos outros, todos
normalmente menos bem do poder político, e o poder político apresenta todos os anos medidas
regeneradoras da Justiça. Acaba a sessão, vão todos embora e nunca mais se encontram até ao ano
seguinte, em que dizem a mesma coisa ou coisas parecidas" - fim de citação.
 
"Tem havido pouco diálogo, nenhuma concertação e muito distanciamento quanto aos objetivos a
prosseguir"
 
"Descontada a ironia", assinala Henrique Araújo, "esta apreciação não anda muito longe da realidade",
uma vez que "tem havido pouco diálogo, nenhuma concertação e muito distanciamento quanto aos
objetivos a prosseguir".
"Doce e sedutora inércia"
Defendeu que "a cerimónia de abertura do ano judicial deve ser mais do que um momento
proclamatório dos intervenientes. Deve incorporar compromissos para um entendimento alargado das
várias profissões forenses, de modo a que, no ano subsequente, se possa fazer o balanço do que foi e
do que não foi alcançado".
 
No seu entender "a atual distribuição de forças políticas no Parlamento constitui uma oportunidade
única para reformar o sistema de Justiça. Seria penalizador para a sociedade que, num contexto tão
favorável, a doce e sedutora inércia acabasse por vencer".
 
A segunda citação é do Professor Antunes Varela, Ministro da Justiça em 1959: ""Mais do que do
desafogo ou do conforto das instalações, mais do que a própria perfeição técnica do sistema
legislativo, é de bons magistrados e de honestos funcionários de justiça que a coletividade necessita
para seu governo".
 
O presidente do STJ manifesta o seu acordo com estas palavras "apesar de já terem decorrido mais de
60 anos".
 
Isto porque "sem querer, de modo algum, diminuir a importância de o sistema judicial estar dotado de
magistrados competentes e funcionários honestos, nenhum modelo de justiça resiste sem uma
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produção legislativa de qualidade. Uma produção legislativa que não obedeça a impulsos espoletados
por este ou por aquele caso judicial, pela atuação deste ou daquele tribunal ou por critérios de
oportunidade política. As leis não se podem fazer com pressa, a rebate dos sinos."
 
Para Henrique Araújo seria importante que "a par de uma produção legislativa de qualidade, seria de
grande utilidade a existência de um programa integrado de avaliação legislativa para medição do
impacto das medidas adotadas em cada momento".
"Espalhafato mediático"
Terceira citação, a de um "autor de um artigo de opinião", cujo nome não foi referido, mas trata-se de
António Barreto, no Público: "Sabemos, em poucas palavras, que a Justiça é lenta. Injusta.
Socialmente desequilibrada. Cara. Parcial. Elitista. Ineficaz. Incompreensível. Complicada. Burocrática.
Complacente com a corrupção. Por vezes, mesmo ela própria corrupta. Permissiva."
 
O presidente do STJ considera que esta "descrição tão negativa, tão arrasadora, não coincide,
felizmente, com a realidade, embora reconheçamos que alguma da adjetivação se relaciona com
aspetos a melhorar".
 
Salienta que "os meios de comunicação social desempenham, repito, um papel de extraordinária
importância na divulgação e crítica das decisões judiciais e do funcionamento dos tribunais."
 
"Aquilo que deveria ser o escrutínio feito através da notícia séria e rigorosa converte-se
frequentemente em espalhafato mediático"
 
Porém "aquilo que deveria ser o escrutínio feito através da notícia séria e rigorosa converte-se
frequentemente em espalhafato mediático", designadamente "as repetidas e descaradas violações do
segredo de justiça continuam a alimentar, impunemente, as primeiras páginas de alguns jornais; o
comentário sistematicamente genérico, de crítica fácil e infundada, ocupa cada vez mais espaço
comunicacional; a exposição da vida privada das pessoas a braços com processos judiciais, transforma
alguns meios de comunicação numa espécie de arena da devassa".
 
Reconhece que "é provável" que "pouco se pode fazer quanto a isso", mas pelo menos faz um apelo
"ao sentido de responsabilidade da comunicação social como veículo de mediatização da Justiça e
também para dizer que é mais do que tempo de se estancar a violação do segredo de justiça e de se
punirem os seus responsáveis".
Política ou magistratura. Quem vai não deve voltar
A concluir a sua intervenção, Henrique Araújo assinalou que "uma das grandes preocupações dos
tribunais comuns é o envelhecimento das magistraturas".
 
"Como tenho apontado em diversas ocasiões, o acesso às Relações e ao Supremo Tribunal faz-se
muito tardiamente. A promoção ao Supremo verifica-se, em regra, quando já se está muito próximo
da idade que permite a jubilação", assevera.
 
Paralelamente, "a saída de magistrados do sistema não tem sido compensada anualmente com a
entrada de novos magistrados, uma vez que o número daqueles excede o destes".
 
Por isso "é preciso intervir já, nomeadamente através da alteração da lei de acesso ao Centro de
Estudos Judiciários e do reforço da sua capacidade formativa. Esta é, provavelmente, a questão mais
candente, mais prioritária".
 
E deixa uma proposta que pode desagradar a alguns magistrados: "É necessário, em nome do
princípio da transparência, repensar o regime das comissões de serviço de magistrados judiciais para
cargos políticos ou para o exercício de funções relevantes de natureza política, tão nobres e dignas
como as funções judiciais. Quando se escolhe a magistratura como profissão, essa escolha deve ter-se
por definitiva. Se a vocação política despontar no percurso de magistrado, a opção por esse novo
caminho não deverá permitir o regresso à judicatura".
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[Additional Text]:
Juiz Conselheiro Henrique Araújo, Presidente Supremo Tribunal de Justiça, discursa na cerimónia de
abertura
 
Valentina Marcelino
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A33Bastonário diz que Ministério Público deve dar explicações sobre absolvições de
políticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: ECO - Economia Online

 
O bastonário da Ordem dos Advogados considerou que o Ministério Público deve explicar aos cidadãos
as absolvições de titulares de cargos políticos nos últimos anos.
 
O bastonário da Ordem dos Advogados (OA) considerou esta quarta-feira que o Ministério Público (MP)
deve explicar aos cidadãos as absolvições de titulares de cargos políticos nos últimos anos,
apresentando os motivos na origem dessas acusações.
 
"Temos assistido nos últimos tempos a muitas absolvições de cidadãos que exerceram funções
políticas ao mais alto nível, os quais, no entanto, tiveram que viver durante anos com o estigma de
uma acusação criminal", disse Luís Menezes Leitão na cerimónia de abertura do ano judicial, no salão
nobre do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, que conta também com intervenções da ministra da
Justiça, Catarina Sarmento e Castro, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva
e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
 
Para Menezes Leitão, "esperar-se-ia, a bem da credibilidade da nossa justiça que, sendo as mesmas
julgadas improcedentes nos Tribunais, os cidadãos tivessem uma explicação pública por parte do
Ministério Público sobre o que motivou a sua acusação".
 
O bastonário da OA vincou que a credibilidade do setor é "fonte de grande preocupação" e que há uma
"absoluta falta de recursos humanos".
 
Apesar de visar o MP e de lhe exigir "máxima responsabilidade" no exercício dos seus poderes,
Menezes Leitão reivindicou a defesa da autonomia dos magistrados, recusando "quaisquer tentativas"
de controlo por parte do poder político, mas não deixou de responder às vozes que já defenderam o
fim da fase de instrução dos processos.
 
"A fase de instrução é absolutamente essencial para assegurar a jurisdicionalização da nossa
investigação criminal, colocando a acusação do MP sob controlo judicial", observou Menezes Leitão,
que criticou ainda a mediatização da detenção de cidadãos para interrogatório por juiz de instrução,
acrescentando que "a eliminação da fase da instrução representaria um duro golpe no processo penal,
em prejuízo dos direitos dos cidadãos".
 
Entre as críticas do bastonário dos advogados esteve também a justiça penal, nomeadamente a
"desastrada reforma do Código de Processo Penal", em novembro de 2021, ao notar que o parlamento
"agiu de uma forma absolutamente precipitada" antes da sua anunciada dissolução e que a mesma foi
"fonte de tantos problemas" que já deu azo a uma nova proposta de lei do governo para promover a
sua alteração.
 
Menezes Leitão apontou ainda críticas ao estado da justiça cível e à situação dos tribunais
administrativos e fiscais, lamentando que haja processos "à espera de uma decisão há dez ou vinte
anos" e que tal represente uma situação de "desamparo" para os cidadãos, na qual só o Estado
beneficia, uma vez que "não vê as medidas que ilegalmente toma contra os cidadãos eficazmente
sindicadas pelos tribunais".
 
"A nossa justiça cível (...) só não é igualmente tão morosa em virtude do elevado valor das custas
judiciais, que levam a que só lhe tenham acesso os muito ricos ou os muito pobres, estes últimos por
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beneficiarem do apoio judiciário. Há anos que se salienta ser imperioso a redução das custas judiciais,
sendo inaceitável que a água que deveria saciar a sede de justiça dos cidadãos seja em Portugal paga
pelos mesmos ao preço do champanhe francês", ironizou.
 
Depois de condenar a não realização da cerimónia de abertura do ano judicial em 2021, devido à
pandemia de covid-19, considerando que "tal foi prejudicial" para a justiça portuguesa, o bastonário
da OA insurgiu-se contra a suspensão de direitos fundamentais sem o devido controlo judicial e, por
isso, reclamou que seja dada à Ordem dos Advogados o poder de pedir a fiscalização da
constitucionalidade das leis ao Tribunal Constitucional.
 
"É assim necessário defender a Constituição, atribuindo à Ordem dos Advogados competência para a
fiscalização da constitucionalidade das leis. E é fundamental instituir o recurso de amparo para
permitir aos cidadãos recorrerem diretamente ao Tribunal Constitucional para defesa dos seus direitos
fundamentais", sentenciou.
 
Lusa
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A35Marcelo alerta para lentidão, tentação de justiça na praça pública e violação de
segredo
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O Presidente da República alertou para a "crónica queixa da violação do segredo de justiça", para "a
tentação de fazer justiça na praça pública", face às "esperas infindáveis" por alguns processos.
 
O Presidente da República alertou esta quarta-feira para a "crónica queixa da violação do segredo de
justiça, sem resultados visíveis", para "a tentação de fazer justiça na praça pública", face às "esperas
infindáveis" por alguns processos.
 
"Estes alguns dos efeitos da visão ou perceção de muitos portugueses - injusta, admito que sim,
muitas vezes, mas que não pode ser ignorada por nenhum de nós", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa,
na sessão solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa.
 
O chefe de Estado considerou que a justiça em Portugal, em termos gerais, "continua lenta de mais",
ou porque "os recursos continuam a ser ou insuficientes ou pouco efetivos no seu uso".
 
"Essa lentidão, que é desigual, afeta em muitos casos o progresso económico e social do país e,
sobretudo, a própria perceção da justiça pelos cidadãos, e curiosamente parece dar sinais de
contaminar fórmulas alternativas de jurisdição, como a arbitral - aliás, caríssima para o cidadão
comum", acrescentou.
 
Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que a perceção da justiça pelos cidadãos "é muitas vezes injusta,
por minorar o mérito e o trabalha de milhares de protagonistas", mas realçou que "acaba por ter
efeitos que não podem ser ignorados, num tempo em que aquilo que parece ser se sobrepõe com
frequência àquilo que é".
 
"E o que parece pesa imenso, e não é só assacável à comunicação social", prosseguiu.
 
O Presidente da República considerou que prevalece "a ideia de que ainda há uma justiça para os ricos
e outra para os pobres" e defendeu "a exigência de maior comunicação e melhor comunicação por
parte do poder judicial, incluindo naquela justiça que é menos mediática, mas não é menos relevante".
 
Em seguida, deixou alertas sobre "a concentração dos cidadãos num número preciso de casos
processuais, generalizando o que sobre eles entendeu à justiça como um todo" e sobre "a crónica
queixa da violação do segredo de justiça, sem resultados visíveis, a não ser a crença de que os
processos aparecem nos média por um fenómeno de iluminação vinda de outra galáxia".
 
O chefe de Estado advertiu também para "a tentação de fazer justiça na praça pública, porque a
impaciência e a velocidade da opinião escrita e falada se contenta cada vez menos com esperas
infindáveis e prefere julgar logo a ter de aguardar umas décadas" e para "a preocupação crescente
com a prevenção dos litígios ou da violação da lei, antes mesmo da intervenção dos tribunais".
 
Lusa
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A36Aumentar a confiança dos cidadãos e empresas na Justiça é "desígnio a perseguir",
diz ministra da Justiça
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A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, afirmou que aumentar a confiança dos cidadãos e
das empresas na justiça é "um dos desígnios a perseguir".
 
A ministra da Justiça afirmou esta quarta-feira que aumentar a confiança dos cidadãos e das empresas
na justiça é "um dos desígnios a perseguir", sendo por isso um dos primeiros desafios práticos
contribuir para "a melhoria do conhecimento".
 
"Um dos primeiros desafios práticos é o de contribuir para a melhoria do conhecimento. Do
conhecimento para a confiança e do conhecimento para a eficiência. Para tal, é decisivo que se reforce
o investimento na melhoria dos indicadores da Justiça, agora com recurso a ferramentas eletrónicas
renovadas, e se potencie o seu uso. É também decisivo que se reutilize a abundante informação
gerada, sempre no respeito pelas regras de tratamento de dados", disse Catarina Sarmento e Castro
na abertura do ano judicial no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, na sua estreia neste tipo de
cerimónia.
 
Segundo a ministra, o conhecimento ajuda "a situar mais corretamente a perceção dos destinatários
sobre o sistema de justiça, em permanente escrutínio de resultados", permitindo o reforço da
transparência e, com ela, da confiança.
 
Para a ministra da Justiça, os dados do conhecimento também permitem reconhecer e assinalar que o
grau de eficiência ainda "não é homogéneo em todos os tribunais e em todos os tipos de litígios", e
que "há um caminho que importa percorrer".
 
Catarina Sarmento e Castro disse que os diagnósticos estão feitos e há medidas no terreno, sendo
agora necessário "resolver as disfuncionalidades que a prática vai revelando", sublinhando que o
conhecimento é também instrumento para um "outro desafio importante destinado a garantir uma
justiça mais eficiente, que é o desafio de uma melhor gestão do sistema".
 
Referiu a propósito que, na procura da eficiência, medidas gestionárias podem ser aprofundadas de
modo a melhorar os métodos de trabalho, a gestão dos recursos humanos, identificando onde fazem
falta, melhorando a gestão processual, documental e de apoio e também a articulação das instâncias
judiciárias com serviços complementares da Justiça.
 
Tudo isto, prosseguiu, é fundamental para a resposta em várias vertentes, designadamente na fase de
inquérito criminal ou também para proporcionar uma melhor resposta multidisciplinar às vítimas de
crimes, com destaque para aquelas que se encontram sem situação de especial vulnerabilidade.
 
Catarina Sarmento e Castro disse ainda ser "importante que se leve a sério o desafio da tramitação
judicial digital por definição, com a exclusividade da tramitação processual eletrónica em todas as
jurisdições e instâncias judiciais, inclusive na fase de inquérito, para tornar efetiva a celeridade das
decisões".
 
"Neste percurso de transição digital, é fundamental a concretização dos investimentos previstos no
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", enfatizou.
 
Catarina Sarmento e Castro prometeu que será dado um novo impulso ao processo de digitalização,
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acelerando-se a modernização dos sistemas de informação e de infraestrutura tecnológica da justiça,
com o desenvolvimento e implementação dos sistemas de tramitação processual, o Magistratus
(sistema de interface para Juízes dos Tribunais Comuns e dos Tribunais Administrativos e Fiscais) e o
MP Codex (para Magistrados do Ministério Público).
 
Prometeu ainda o reforço do sistema de informação para as Secretarias Judiciais, de interface com
mandatários, para assegurar a interoperabilidade de sistemas, a desmaterialização das comunicações
e a incorporação de capacidades de analítica e de inteligência artificial.
 
A par dos desafios do conhecimento, da gestão, do digital e da formação de magistrados, oficiais de
justiça e outros operadores judiciários, Catarina Sarmento e Castro apontou também como prioridades
implementar um sistema de apoio judiciário efetivo e de qualidade, persistir no combate à corrupção,
através da "Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024" e dar resposta aos desafios do sistema
prisional.
 
"Merecerá reflexão também o aprofundamento da presença no sistema de Justiça de meios
alternativos de resolução de conflitos, que potenciam o acesso à justiça, alargando a oferta à procura
de tutela", adiantou.
 
No novo ciclo que se abre na Justiça, a ministra garantiu que podem contar com ela para "ouvir todos,
mas sobretudo para fazer com todos", mas exigindo que "esse caminho de melhor justiça e para
todos" seja percorrido por todos.
 
"Uma justiça mais eficiente e mais célere, mais próxima, de maior qualidade e mais cognoscível,
porque mais transparente e, por isso, refundadora da confiança", foi outras das metas traçadas por
Catarina Sarmento e Castro, que prometeu todo o seu empenho.
 
Lusa
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A38PGR diz que persistente falta de meios compromete ação do Ministério Público
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A Procuradora-Geral da República alertou que as potencialidades do Ministério Público estão
condicionadas por um "expressivo e persistente défice de recursos materiais e humanos".
 
A Procuradora-Geral da República (PGR) alertou esta quarta-feira que as potencialidades do Ministério
Público (MP) estão condicionadas por um "expressivo e persistente défice de recursos materiais e
humanos".
 
"A vastidão de competências que estão atribuídas (ao MP), sem paralelo na generalidade dos outros
Estados, e o atual contexto em que as exerce, em particular, o grave défice de quadros - avultando o
ritmo de jubilações que vêm ocorrendo e que previsivelmente continuarão a ocorrer nos tempos mais
próximos -, tornam bem difícil a gestão e igualmente o desempenho de todos e de cada um dos
magistrados", advertiu Lucília Gago na cerimónia de abertura do ano judicial.
 
Segundo Lucília Gago, a falta de meios do MP permite "justificar a afirmação de ser a autonomia do
MP insatisfatória, e até ilusória, ao não contemplar a vertente financeira".
 
Para a PGR, "nesse contexto adverso pontua também a generalizada insuficiência da afetação de
oficiais de justiça e de recursos materiais e humanos para dar cabal resposta às cada vez mais
imprescindíveis perícias financeiras, contabilísticas e informáticas, com reflexos negativos e até de
verdadeira asfixia de domínios".
 
Lucília Gago falou ainda da situação pandémica e dos seus efeitos na sociedade e na justiça, na
recuperação de ativos como área prioritária do MP, dos direitos dos jovens e crianças, do regime
jurídico do menor acompanhado, da violência doméstica, da expansão do fenómeno da
cibercriminalidade, dos desafios da nova era digital e dos interesses difusos, nomeadamente na defesa
do ambiente.
 
Elegeu ainda como prioritário o "combate intransigente aos fenómenos criminais especialmente
graves, integrados quer na cibercriminalidade, quer na criminalidade económico-financeira, quer ainda
na criminalidade violenta e organizada".
 
Em relação à cibercriminalidade, a PGR indicou que a expansão do fenómeno se tornou "galopante,
com as denúncias apresentadas ao MP a mais que duplicarem de 2019 para 2020 e de 2020 para
2021", observando que os dados mais recentes apontam para um enorme aumento do número de
casos em 2022.
 
Quanto à recuperação de ativos e ao combate à criminalidade mais grave e complexa, a PGR entende
que "é indispensável assegurar que os criminosos não retiram qualquer vantagem económica da sua
prática, privando-os, sem contemplações e sem exceções, dos benefícios económicos gerados pela
atividade criminosa", por vezes associada ao branqueamento de capitais e terrorismo.
 
"Reiteramos o forte empenho da Procuradoria-Geral da República na criação de uma efetiva cultura de
recuperação dos ativos, traduzida na interiorização por todos os magistrados do MP da
indispensabilidade de realização de uma investigação patrimonial e financeira tendente a confiscar as
vantagens obtidas pelos criminosos com a prática do crime, garantindo que este não compensa",
vincou.
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Lucília Gago lembrou ainda que os objetivos estratégicos de política criminal para o triénio 2022-2024
passam pelo combate à corrupção e crimes conexos, tendo presente o risco associado ao aumento dos
fundos públicos disponibilizados para o combate à crise económica bem como os riscos de abuso de
regimes específicos de flexibilização nos procedimentos de contratação pública ou de fiscalização
financeira.
 
Referiu também que a violência de género, que continua a apresentar um nível preocupante de
frequência e gravidade, nomeadamente face à agudização dos riscos de menor capacidade de reação
das vítimas a situações violentas, em particular das mais vulneráveis como mulheres e crianças.
 
No capítulo dos direitos das crianças e dos jovens, mencionou que a dinamização da intervenção
tutelar educativa vem merecendo particular atenção perante fenómenos de criminalidade violenta e
grave praticados por jovens e também face às potencialidades de prevenção criminal que encerra.
 
Considerou ainda que face ao impacto da pandemia e da guerra surgem acrescidas necessidades de
proteção dos adultos vulneráveis.
 
A PGR apelou também para a necessidade do reforço da qualidade e quantidade dos equipamentos
informáticos e dos meios digitais disponíveis, particularmente "num tempo em que o teletrabalho gera
maior nível de utilização dos sistemas informáticos e novas exigências a nível da fluidez e segurança
das comunicações eletrónicas", dizendo ser preciso assegurar a transição digital na área da justiça.
 
"Esse reforço (...) traduz o sinal de modernidade gerador de eficácia e celeridade, capaz de positivar
avanços anunciados, mas ainda muito longe de plena concretização", concluiu.
 
Lusa
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A40Abertura do ano judicial marcada por "luzes", sombras e portas fechadas entre a
justiça e a política
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A nova ministra da Justiça insistiu no verbo fazer, o presidente do Supremo não quer portas abertas
para os magistrados que vão para a política e Marcelo Rebelo de Sousa relacionou violação do segredo
de justiça com um fenómeno de outra galáxia
 
A intervenção da nova ministra da Justiça era, talvez, a mais esperada da cerimónia de abertura do
ano judicial e Catarina Sarmento e Castro esforçou-se por não desiludir a vetusta plateia de
magistrados, políticos e advogados.
 
[Additional Text]:
Rui Gustavo
Tiago Miranda
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A41Abertura do ano judicial marcado pela estreia da nova ministra da Justiça, a ilustre
desconhecida
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Depois de um interregno provocado pela Covid-19 e um atraso devido à repetição das eleições no
círculo da Europa, o ano judicial abre hoje e entra em férias daqui a três meses
 
A cerimónia de abertura do ano judicial de 2022 - esta quarta-feira, 15h, no Supremo Tribunal de
Justiça, em Lisboa - será marcada por várias singularidades: é a primeira vez que a nova ministra da
Justiça discursa num grande evento político ou judicial; o presidente do Supremo estreia-se neste
evento muito específico apesar de já ter sido eleito há dez meses e ano que abre hoje formalmente
acaba daqui a três meses.
 
[Additional Text]:
Rui Gustavo
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A42Marcelo Rebelo de Sousa quer "abrir uma nova fase" no combate à corrupção
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Marcelo Rebelo de Sousa apelou esta quarta-feira, na sessão solene de abertura do ano judicial, a que
se abrisse uma "uma nova fase" no combate à corrupção em Portugal.
 
No Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, o Presidente da República adiantou que "o Governo
avançou com novo mecanismo de combate à corrupção, que se espera seja verdadeiramente
independente e que conjugue a sua atuação com o Tribunal de Contas".
 
"Podemos, se quisermos, tentar abrir uma nova fase em que a vontade de combater essa chaga não
só permita multiplicar investigações -- o que já começou a ocorrer no passado recente - como
converter esperas de década, década e meia, duas décadas até uma decisão final num tempo
muitíssimo mais razoável em democracia", disse ainda.
 
Marcelo lembrou que a Assembleia da República aprovou, no final da lesgislatura, "em muitos casos
por unanimidade, um conjunto de diplomas contra a corrupção" e foi "até perto de matéria sensível"
para "mais reforçado combate ao enriquecimento ilícito, mas que passe no juízo de apreciação do
Tribunal Constitucional".
 
Se as "leis para apertar a malha aos que surgem com património incompatível com rendimentos de
cargos políticos ou públicos, ou para travar favores, preferências" são ainda insuficientes, então "que
se façam, mas comedidamente, com ponderação, para serem eficazes", e que "se aplique essas leis,
ainda que imperfeitas ou incompletas, testando o seu alcance e eficácia", disse.
 
Apesar disto, o chefe de Estado sublinhou que as "magistraturas desejam e merecem mais e melhores
meios", pedindo que, caso haja "falta de magistrados" ou "problemas no acesso", então "que se
resolva". O Presidente da República disse também que "a justiça relacionada com o combate à
corrupção ganha aos olhos da opinião pública uma ainda maior urgência coletiva e uma ainda maior
dramatização, mais acentuada ainda na opinião publicada".
 
"Como responder a essa sensação de mal estar social de convicção de que a corrupção continuaria a
estar imparável e de que quase tudo e quase todos sucumbiriam às suas tentações: políticos,
funcionários, magistrados, grupos empresariais, entidades associativas, cidadãos?", questionou, dando
a resposta: "Em tempos como este cumpre manter cabeça fria e serena e agir consistentemente".
 
"Há erros de perceção a esclarecer, com rigor e clareza? Que se esclareça", acrescentou.
 
Para concluir, Marcelo defendeu o regime democrático e lembrou que "a mais imperfeita das
democracias é sempre mais justa do que a mais sofisticada das ditaduras".
 
"Nós queremos uma muito melhor democracia, mas democracia, não queremos aventuras ou
seduções de democracias ditas iliberais, ou seja, ditaduras dissimuladas. Reafirmemos, pois, os
valores os princípios democráticos e pratiquemo-los no dia a dia. Evitemos as condutas que
enfraqueçam aqueles valores e princípios. Previnamos o seu desrespeito. Combatamos a sua violação.
Reformemos a justiça onde e quando e como tal se revele necessário, sem messianismos, que são
próprios de instituições débeis ou frágeis, mas com instituições fortes e prestigiadas e, sobretudo, com
cidadania exemplar", pediu.
 
Para o chefe de Estado, uma sociedade justa depende da "honestidade pessoal e cívica de todos e de
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cada um", sem a qual "não nascerá nem crescerá espontaneamente a honestidade pessoal e cívica"
dos seus representantes, que são "o espelho" do povo.
 
"Eu persisto em acreditar que nós somos um povo visceralmente honesto. Não vejo razão para
acreditar que esse povo honesto deixe de escolher pelo seu voto", frisou.
 
Jornal i
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O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertou esta quarta-feira, na abertura do ano
judicial, que, "mesmo para o seu tempo, a Justiça continua lenta demais", lembrando que já passaram
mais de cinco anos desde que os seus protagonistas alcançaram um "pacto" de medidas para o setor.
 
"Hoje, passado o primeiro ano do [meu] segundo mandato, e tal como imediatamente antes da
erupção da pandemia, que tudo ou quase tudo atingiu, tenho de reconhecer que há muito para fazer",
lamentou o chefe de Estado, num discurso centrado, sobretudo, na perceção, "muitas vezes injusta",
que os cidadãos têm do funcionamento da Justiça. Tal, acrescentou, "acaba por ter efeitos que não
podem ser ignorados, num tempo em que aquilo que parece ser se sobrepõe com frequência àquilo
que é".
 
Marcelo Rebelo de Sousa pediu, por isso, que em "tempos como este" e em que o "combate à
corrupção ganha aos olhos da opinião pública uma maior urgência e dramatização", se reaja ao "mau
estar social" de "cabeça fria e serena" e se aja de forma consistente.
 
O presidente da República, recordou, de resto, que "a Assembleia da República aprovou na 24.ª hora
da sua legislatura" diversos diplomas neste âmbito. No mesmo período, o Governo aprovou o novo
mecanismo de combate à corrupção, que o chefe de Estado, o último a discursar na cerimónia desta
quarta-feira, espera que seja "independente".
 
"A mais imperfeita das democracias é sempre mais justa que a mais sofisticada das ditaduras. [...]
Nós queremos uma muito melhor democracia, mas democracia: não queremos aventuras ou seduções
de democracias ditas iliberais, ou seja ditaduras dissimuladas", alertou Marcelo Rebelo de Sousa,
apelando a que se reforme "a Justiça onde, quando e tal se revele necessário, sem messianismos que
são próprios de instituições débeis e frágeis".
 
[Additional Text]:
Marcelo:
 
Inês Banha
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O bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, defendeu, esta quarta-feira, a
necessidade de, "logo após o fim da pandemia", ser feito "um relatório sobre a violação dos direitos
fundamentais dos cidadãos que ocorreu" durante o combate, desde março de 2020, à covid-19.
 
"Os direitos constitucionais dos cidadãos foram suspensos através de estados de emergência
decretados por 15 vezes, mas, mesmo depois de levantado o estado de emergência, esses direitos
continuaram suspensos com base em resoluções do Conselho de Ministros, meros regulamentos do
Governo que nunca poderiam restringir, quanto mais suspender, direitos fundamentais", afirmou, na
cerimónia de abertura do ano judicial, Menezes Leitão, dando como exemplo, a "colocação de pessoas
em quarentena domiciliária por ordem administrativa, sem controlo judicial, e sem que as mesmas
apresentassem qualquer infeção ou doença".
 
A medida foi, por várias vezes e consoante a vigência ou não do estado de emergência, considerada
ilegal pelo Tribunal Constitucional, na sequência de ações interpostas por advogados. Esta quarta-
feira, o bastonário apelou, por isso, a que, numa futura revisão constitucional, seja "atribuída à Ordem
dos Advogados a competência para desencadear a constitucionalidade das leis".
 
No discurso que abriu a sessão, Menezes Leitão criticou ainda, entre outros aspetos, o valor elevado
das custas judiciais, a "desastrada reforma do Código de Processo Penal" concluída recentemente e a
falta de recursos humanos na Justiça foram outros dos temas abordados pelo bastonário.
 
A cerimónia que decorre esta quarta-feira no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, acontece,
devido à pandemia de covid-19 e à antecipação das eleições legislativas, três meses após a abertura
do ano judicial atualmente em curso.
 
[Additional Text]:
Luís Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados
 
Inês Banha
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A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, destacou esta quarta-feira, na abertura do ano
judicial, a importância da "transição digital" e do recurso à "inteligência artificial" no aumento da
celeridade e da eficiência da Justiça, de modo a aumentar a confiança dos cidadãos no setor.
 
"Neste percurso de transição digital, é fundamental a concretização dos investimentos previstos no
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", afirmou a governante, precisando que o documento prevê,
entre outros, o "desenvolvimento e implementação dos sistemas de tramitação processual" e "o
sistema de informação para as secretarias judiciais, de interface com os mandatários".
 
Na sua primeira intervenção perante todos os organismos do setor da Justiça, Catarina Sarmento e
Castro reconheceu, porém, que "as transformações enunciadas dificilmente ocorrerão sem que a
formação dos senhores magistrados, advogados, oficiais de justiça e restantes operadores judiciários
acompanhe a mudança". Insistiu, por isso, na importância da formação.
 
A implementação de "um sistema de apoio judiciário efetivo, apto a abranger aqueles que
efetivamente dele necessitam", a implementação da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-24, em
particular a instalação do Mecanismo Nacional Anticorrupção, o sistema prisional e o
"aprofundamento" de "meios alternativos de resolução de conflitos" foram os restantes desafios
identificados pela ministra.
 
"No novo ciclo que se abre, contam comigo para ouvir todos, mas, sobretudo, para fazer com todos.
Porque esse caminho de melhor Justiça e para todos, é um caminho que temos de percorrer juntos,
nas muitas variadas vestes em que cada um e cada uma de nós, hoje, aqui se apresenta", conclui
Catarina Sarmento e Castro.
 
[Additional Text]:
Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro
 
Inês Banha
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"Passado este tempo, tenho de reconhecer que há muito por fazer, até porque os desafios se
multiplicaram, não se desmultiplicaram. Nunca tive a ilusão de que se poderia terminar com todos os
processos em atraso num espaço de um ano, como ouvi dizer na década de 90 um representante
governativo", diz Marcelo Rebelo de Sousa.
 
Na abertura do ano judicial, Marcelo Rebelo de Sousa discursou na sessão solene no Supremo Tribunal
de Justiça, onde deixou fortes críticas, mas também sugestões e apelos ao sistema judicial português.
O Presidente da República considera que "há muito a fazer" pela e na justiça portuguesa, sublinhando
a importância do combate à corrupção.
 
"Em 2016, no início do mandato anterior - porque a justiça já era uma prioridade urgente para a
nossa democracia - apelei a um pacto entre os protagonistas da justiça. Convicto de que os
protagonistas políticos, conseguiriam dar passos claros e rápidos. Em 2017 agradeci o pacto",
começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa.
 
O Presidente da República apontou aspetos "positivos" na justiça ao longo do seu mandato, ainda que
"limitadas". Deu o exemplo de que o "combate menos disperso, tardio e consequente à corrupção em
sentido amplo, permaneceu com inúmeras questões em aberto".
 
"Passado este tempo, tenho de reconhecer que há muito por fazer, até porque os desafios se
multiplicaram, não se desmultiplicaram. Nunca tive a ilusão de que se poderia terminar com todos os
processos em atraso num espaço de um ano, como ouvi dizer na década de 90 um representante
governativo".
 
Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que "a justiça tem o seu tempo, que não é o tempo da cada vez
mais acelerada da vida social, económica e política. Mas mesmo com o tempo continua lenta demais.
A lentidão revela que os recursos continuam a ser ou insuficientes, ou pouco efetivos no seu uso. Essa
lentidão, que é desigual, afeta o processo económico do país e a própria perceção dos cidadãos".
 
O chefe de Estado português deixou ainda críticas à violação "crónica" do segredo de justiça "sem
resultados visíveis, a não ser a crença de que os processos aparecem nos média por um fenómeno de
iluminação vindo de outra galáxia".
 
"Há que recordar que a justiça está sujeita, ela própria, ao juízo cidadão, como todos os cidadãos e
poderes públicos, mas que ninguém se pode substituir ao poder judicial na administração da justiça.
Há que lembrar, por outro lado, que ninguém, mesmo ninguém em democracia, está acima da lei. Do
presidente da República aos cidadãos, passando por outros responsáveis políticos e magistrados, que
se lembrem também, sem cessar", apontou Marcelo Rebelo de Sousa.
 
Por fim, o Presidente da República aproveitou abordou, ainda que sem o referir, o crescimento dos
movimentos de extrema-direita em Portugal e na Europa. "A mais imperfeita das democracias é
sempre mais justa do que a mais sofisticada das ditaduras".
 
"Ditaduras a julgarem-se perfeitas houve muitas, quase todas, pelo menos no seu inicio, isso não só
não lhes deu eternidade, como não evitou os elevadíssimos custos de toda a ordem que
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acompanharam o seu percurso mais ou menos longo".
 
Marcelo Rebelo de Sousa conclui o seu discurso com um apelo: "Queremos uma muito melhor
democracia, mas democracia. Não queremos aventuras de democracias liberais, ou seja, ditaduras
dissimuladas. Acredito que somos um povo visceralmente honesto. Não vejo razão para acreditar que,
esse povo, sistematicamente, deixe de escolher pelo seu voto representantes honestos para cuidarem
da pátria comum. Para cuidarem de Portugal.
 
João Tereso Casimiro
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"Parece-nos também imperativo que a fiscalização da constitucionalidade seja reforçada em futura
revisão constitucional", apelou Luís Menezes Leitão, no seu discurso na cerimónia de abertura do ano
judicial, onde criticou também a credibilidade da justiça junto das pessoas.
 
O bastonário da Ordem dos Advogados (OA) apelou esta quarta-feira à elaboração de um relatório
sobre a alegada violação dos direitos fundamentais dos cidadãos durante a pandemia e ao reforço da
fiscalização do cumprimento da Constituição, assim que a situação epidemiológica estiver totalmente
controlada.
 
"Deveria ser atribuída à OA a competência para desencadear a fiscalização da constitucionalidade das
leis, à semelhança do que ocorre no Brasil", reiterou Luís Menezes de Leitão na cerimónia de abertura
do ano judicial, que regressou ao fim de dois anos e quatro meses.
 
Desde 6 de janeiro de 2020 que as instituições da Justiça nacional não se reuniam nesta cerimónia.
Para o bastonário, este hiato simbolizou "uma longa e negra noite para a Justiça e o Estado de Direito
em Portugal", porque as instituições vivem de símbolos e este evento é um símbolo da continuidade
da Justiça portuguesa.
 
Segundo o bastonário, a credibilidade da justiça portuguesa é hoje uma "grande preocupação" - como
demonstra a conclusão de um inquérito da Deco que colocou o sistema judiciário como a instituição na
qual os portugueses têm menos confiança, o que se deve à falta de investimento público,
nomeadamente ao nível dos recursos humanos. "Temos 1960 juízes, mas só 1801 estão em funções
nos tribunais, sendo que grande parte dos restantes exercem presentemente funções não judiciais. No
Ministério Público faltam 195 magistrados", exemplificou.
 
Luís Menezes de Leitão relançou farpas ao recolher obrigatório e às proibições de circulação entre
concelhos, que abrangia pessoas sem Covid-19, durante os últimos dois anos e quatro meses. Na sua
opinião, foram situações nunca antes presenciadas em mais de quatro décadas de regime
constitucional.
 
"Os direitos constitucionais dos cidadãos foram suspensos através de estados de emergência
decretados por quinze vezes, mas, mesmo depois de levantado o estado de emergência, esses direitos
continuaram suspensos com base em resoluções do Conselho de Ministros", recordou, citando o
filósofo e sociólogo francês Edgar Morin: "Quando o estado de exceção se tornar normal, o estado
normal tornar-se-á excecional".
 
"Esta flagrante inconstitucionalidade das sucessivas medidas lesivas de direitos fundamentais dos
cidadãos passou sem qualquer reação das diversas entidades a que a Constituição atribui competência
para a fiscalização da constitucionalidade das leis", alertou.
 
"Quero acreditar que o dia de hoje possa simbolizar um novo alvorecer e que o poder político passe a
tratar melhor a nossa Justiça", conclui o bastonário, recordando ainda as palavras da ex-bastonária a
Maria de Jesus Serra Lopes, que faleceu no passado dia 8 de abril aos 88 anos.
 
Mariana Bandeira
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A cerimónia de abertura oficial do ano judicial vai decorrer no salão nobre do Supremo Tribunal de
Justiça, em Lisboa, depois de sucessivos adiamentos e quando já faltam pouco menos de três meses
para as férias judiciais e encerramento deste ano judicial.
 
A menos de três meses de encerrar, o ano judicial é hoje oficialmente aberto, numa cerimónia que no
rol de discursos conta com as estreias da recém-empossada ministra da Justiça e do juiz presidente do
Supremo Tribunal de Justiça.
 
A cerimónia de abertura oficial do ano judicial vai decorrer no salão nobre do Supremo Tribunal de
Justiça, em Lisboa, depois de sucessivos adiamentos e quando já faltam pouco menos de três meses
para as férias judiciais e encerramento deste ano judicial.
 
A abertura chegou a estar prevista para 09 de março, depois de não se ter realizado em 2021 devido
à evolução da pandemia de covid-19 em Portugal.
 
A data de 09 de março pressupunha que o novo Governo já estaria em funções, assim como o novo
parlamento, mas os problemas com a eleição no círculo eleitoral da Europa, que obrigou a uma
repetição da votação e a um adiamento da homologação do resultado das eleições resultou em novo
adiamento.
 
A sessão solene será presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que encerra os
discursos, a seguir à intervenção do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.
 
Antes discursam o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, a Procuradora-Geral da
República, Lucília Gago, e os estreantes nesta cerimónia oficial, o presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, Henrique Araújo - que deveria ter feito a sua estreia em 2021, mas a situação pandémica
impediu a realização da cerimónia - e a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, empossada
no cargo há cerca de um mês.
 
A cerimónia, organizada pelo Supremo Tribunal de Justiça, pela Procuradoria-Geral da República e
pela Ordem dos Advogados, está agendada para as 15:00.
 
Jornal Económico com Lusa

Página 50



A51Ministra da Justiça define prioridades e apelas à ação. "É preciso fazer acontecer",
afirmou
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Ricardo Santos Ferreira

 
Catarina Sarmento e Castro fez a sua primeira intervenção na abertura do ano judicial e elegeu a
modernização, o reforço da capacidade de gestão e a formação como prioridades para o sector da
Justiça.
 
A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, elegeu a modernização, o reforço da capacidade de
gestão e a formação como prioridades para o sector da Justiça, na intervenção que fez na cerimónia
de abertura do ano judicial, na qual prometeu ação. "É preciso fazer acontecer", sublinhou.
 
Na primeira cerimónia de abertura do ano judicial em que interveio, esta quarta-feira, 20 de abril,
Catarina Sarmento e Castro afirmou, por quatro vezes, a necessidade de "fazer acontecer", apontando
que, apesar do esforço de anteriores mandatos, mantêm-se grandes desafios de realização prática que
permitam incrementar a confiança na Justiça, garantindo-se uma Justiça eficiente".
 
Em primeiro lugar, apontou que se mantém "a perceção social - embora bastas vezes sem
correspondência com a realidade - de que a ineficiência dos tribunais seria genérica e sempre
limitadora da defesa de direitos", e que é necessário alterá-la.
 
"Aumentar a confiança dos cidadãos e das empresas na Justiça - através da melhoria da qualidade e
da eficiência do serviço prestado, da imagem pública da Justiça e da perceção social sobre os serviços
de justiça - é um dos desígnios a perseguir", disse.
 
Para concretizar este desígnio, a ministra da Justiça apontou, em primeiro lugar, o "desafio prático" de
melhorar o conhecimento, não só para "medir mais e melhor" a atividade do sector, para que haja um
diagnóstico suportado, mas também para "situar mais corretamente a perceção dos destinatários
sobre o sistema de Justiça, em permanente escrutínio de resultados, permitindo o reforço da
transparência e, com ela, da confiança".
 
Isto, disse, "permite, por exemplo, afirmar que na jurisdição comum se vem mantendo a tendência de
apresentação de resultados francamente favoráveis que comparam muito positivamente",
contrapondo, a seguir, o caso "dos indicadores e consequentes diagnósticos conhecidos sobre a Justiça
administrativa e fiscal que evidenciam uma acumulação processual que urge resolver e tempos de
resolução de litígios significativamente lentos".
 
Depois, ainda em relação com esta primeira prioridade, Catarina Sarmento e Castro apontou como
desafio a superar o de "uma melhor gestão do sistema", com recurso ao reforço da digitalização.
 
"A medição contínua, o recurso a inteligência artificial para análise de dados e a partilha interoperável
dos resultados, o bom uso deste conhecimento acumulado e dinâmico, permitem ao gestor do sistema
conhecer as pendências, identificar tendências, reconhecer estrangulamentos, até em tempo real,
possibilitando o desenvolvimento de mecanismos de alerta precoce para situações de risco de
incumprimento dos prazos processuais e congestionamento dos tribunais, sinalizando ou antecipando
problemas e possibilitando soluções atempadas, mormente gestionárias, utilizando a gestão de
conhecimento nas organizações", argumentou.
 
"Para tal será importante que se leve a sério o desafio da tramitação judicial 'Digital por definição',
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com a exclusividade da tramitação processual eletrónica em todas as jurisdições e instâncias judiciais,
inclusive na fase de inquérito", avisou, comprometendo-se com "um novo impulso ao processo de
digitalização, acelerando-se a modernização dos sistemas de informação e de infraestrutura
tecnológica da Justiça".
 
A seguir, sinalizou a formação também como prioridade, considerando-a como essencial para
aproveitar o esforço de digitalização. "As transformações dificilmente ocorrerão sem que a formação
dos senhores magistrados, advogados, oficiais de justiça e restantes operadores judiciários
acompanhe as mudanças", disse.
 
Acrescentou, ainda, a necessidade de melhoria da "capacidade para simplificadamente comunicar o
Direito, dar conta dos fundamentos racionais e critérios de justiça material a quem interpela a Justiça
ou é por ela interpelado, assim se garantindo a transparência".
 
A nova ministra acabou num apelo para que os agentes do sector possam trabalhar conjunto, "com
preocupações de conjunto", para "pôr efetivamente em prática soluções", depois de ter iniciado a
intervenção dizendo que os "atores do sistema" têm o "dever coletivo [de] cuidar ou garantir as
condições para que se cuide das pessoas e das empresas que procuram na Justiça os seus direitos, a
resolução dos seus conflitos, a defesa da legalidade democrática".
 
"Hoje, esse dever de cuidar significa fazer efetivamente acontecer", afirmou.
 
Ricardo Santos Ferreira
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Henrique Araújo defende que as soluções para o sector devem ser construídas "em diálogo
permanente" entre todos os agentes do sector e que tem de haver abertura para uma alteração mais
estrutural do modelo do sistema, mesmo que obrigue a rever a Constituição.
 
Falta diálogo e concertação na Justiça para que se definam e concretizem objetivos, acusou, esta
quarta-feira, 20 de abril, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Henrique Araújo, que
defendeu a necessidade de uma reforma estrutural do sector, mesmo que obrigue à revisão da
Constituição da República.
 
"Tem havido pouco diálogo, nenhuma concertação e muito distanciamento quanto aos objetivos a
prosseguir", afirmou Henrique Araújo, na intervenção que fez na cerimónia de início do ano judicial.
 
Araújo defende que as soluções para o sector devem ser construídas "em diálogo permanente" entre
todos os agentes do sector e com a "participação de todos os profissionais forenses: magistrados
judiciais e do Ministério Público, advogados, solicitadores e agentes de execução, oficiais de justiça e
funcionários".
 
Defendeu, também, que além de medidas de caráter conjuntural, há necessidade de alterações mais
estruturais na Justiça. "Tem de haver abertura para uma alteração mais estrutural do modelo do
sistema, mesmo que isso passe - como seguramente passará - pela revisão de algumas normas da
Constituição", afirmou.
 
Neste caso, a definição das reformas necessárias cabe aos agentes políticos e o presidente do STJ
considera que o atual quadro político representa uma "oportunidade única para reformar o sistema de
Justiça".
 
"Seria penalizador para a sociedade que, num contexto tão favorável, a doce e sedutora inércia
acabasse por vencer", avisou.
 
Henrique Araújo defendeu a necessidade de existir "qualidade legislativa", porque as "as leis não se
podem fazer com pressa, a rebate dos sinos".
 
"Nenhum modelo de justiça resiste sem uma produção legislativa de qualidade", acrescentou.
Paralelamente, afirmou a utilidade de um programa de avaliação legislativa, "para medição do impacto
das medidas adotadas em cada momento".
 
Na sua intervenção, o presidente do STJ elogiou o contributo para o sistema do escrutínio que a
comunicação social faz do trabalho feito pelos tribunais. "Ao noticiarem, com rigor e isenção, a
atividade dos tribunais realizam, de facto, o melhor e mais importante escrutínio", disse. "Esse
escrutínio é fundamental", acrescentou.
 
Pelo contrário, criticou a opinião, também veiculada pela comunicação social: "Menos virtuoso é o
comentário jornalístico tecido sem base concreta ou científica, meramente intuitivo, servido com farta
adjetivação e carregado de generalizações", apontou.
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Criticou, também, "as repetidas e descaradas violações do segredo de justiça".
 
No final, manifestou preocupação com o "envelhecimento das magistraturas", apontando que "a saída
de magistrados do sistema não tem sido compensada anualmente com a entrada de novos
magistrados".
 
"É preciso intervir já, nomeadamente através da alteração da lei de acesso ao Centro de Estudos
Judiciários e do reforço da sua capacidade formativa. Esta é, provavelmente, a questão mais
candente, mais prioritária", disse.
 
Ricardo Santos Ferreira
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A55Autonomia do Ministério Público pode ser vista como insatisfatória e ilusória por falta
de meios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: Mirante Online (O)

 
Na abertura do Ano Judicial a Procuradora-Geral da República falou também da cibercriminalidade e
dos interesses difusos, na defesa do ambiente.
 
A Procuradora-Geral da República (PGR) alertou hoje que as potencialidades do Ministério Público (MP)
estão condicionadas por um "expressivo e persistente défice de recursos materiais e humanos".
 
"A vastidão de competências que estão atribuídas (ao MP), sem paralelo na generalidade dos outros
Estados, e o actual contexto em que as exerce, em particular, o grave défice de quadros - avultando o
ritmo de jubilações que vêm ocorrendo e que previsivelmente continuarão a ocorrer nos tempos mais
próximos -, tornam bem difícil a gestão e igualmente o desempenho de todos e de cada um dos
magistrados", advertiu Lucília Gago na cerimónia de abertura do ano judicial.
 
Segundo Lucília Gago, a falta de meios do MP permite "justificar a afirmação de ser a autonomia do
MP insatisfatória, e até ilusória, ao não contemplar a vertente financeira".
 
Para a PGR, "nesse contexto adverso pontua também a generalizada insuficiência da afectação de
oficiais de justiça e de recursos materiais e humanos para dar cabal resposta às cada vez mais
imprescindíveis perícias financeiras, contabilísticas e informáticas, com reflexos negativos e até de
verdadeira asfixia de domínios".
 
Lucília Gago falou ainda da situação pandémica e dos seus efeitos na sociedade e na justiça, na
recuperação de ativos como área prioritária do MP, dos direitos dos jovens e crianças, do regime
jurídico do menor acompanhado, da violência doméstica, da expansão do fenómeno da
cibercriminalidade, dos desafios da nova era digital e dos interesses difusos, nomeadamente na defesa
do ambiente.
 
Quanto à recuperação de activos e ao combate à criminalidade mais grave e complexa, a PGR entende
que "é indispensável assegurar que os criminosos não retiram qualquer vantagem económica da sua
prática, privando-os, sem contemplações e sem excepções, dos benefícios económicos gerados pela
actividade criminosa", por vezes associada ao branqueamento de capitais e terrorismo.
 
O MIRANTE

Página 55



A56Presidente da República diz que a lentidão da justiça afecta o progresso económico e
social
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: Mirante Online (O)

 
Marcelo Rebelo de Sousa considera que prevalece "a ideia de que ainda há uma justiça para os ricos e
outra para os pobres".
 
O Presidente da República alertou hoje para a "crónica queixa da violação do segredo de justiça, sem
resultados visíveis", para "a tentação de fazer justiça na praça pública", face às "esperas infindáveis"
por alguns processos.
 
"Estes alguns dos efeitos da visão ou percepção de muitos portugueses - injusta, admito que sim,
muitas vezes, mas que não pode ser ignorada por nenhum de nós", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa,
na sessão solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa.
 
O chefe de Estado considerou que a justiça em Portugal, em termos gerais, "continua lenta de mais",
ou porque "os recursos continuam a ser ou insuficientes ou pouco efectivos no seu uso".
 
"Essa lentidão, que é desigual, afecta em muitos casos o progresso económico e social do país e,
sobretudo, a própria percepção da justiça pelos cidadãos, e curiosamente parece dar sinais de
contaminar fórmulas alternativas de jurisdição, como a arbitral - aliás, caríssima para o cidadão
comum", acrescentou.
 
Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que a percepção da justiça pelos cidadãos "é muitas vezes injusta,
por minorar o mérito e o trabalha de milhares de protagonistas", mas realçou que "acaba por ter
efeitos que não podem ser ignorados, num tempo em que aquilo que parece ser se sobrepõe com
frequência àquilo que é".
 
"E o que parece pesa imenso, e não é só assacável à comunicação social", prosseguiu.
 
O Presidente da República considerou que prevalece "a ideia de que ainda há uma justiça para os ricos
e outra para os pobres" e defendeu "a exigência de maior comunicação e melhor comunicação por
parte do poder judicial, incluindo naquela justiça que é menos mediática, mas não é menos relevante".
 
Em seguida, deixou alertas sobre "a concentração dos cidadãos num número preciso de casos
processuais, generalizando o que sobre eles entendeu à justiça como um todo" e sobre "a crónica
queixa da violação do segredo de justiça, sem resultados visíveis, a não ser a crença de que os
processos aparecem nos média por um fenómeno de iluminação vinda de outra galáxia".
 
o chefe de Estado advertiu também para "a tentação de fazer justiça na praça pública, porque a
impaciência e a velocidade da opinião escrita e falada se contenta cada vez menos com esperas
infindáveis e prefere julgar logo a ter de aguardar umas décadas" e para "a preocupação crescente
com a prevenção dos litígios ou da violação da lei, antes mesmo da intervenção dos tribunais".
 
O MIRANTE
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A57Ano judicial abre hoje oficialmente, a menos de três meses de encerrar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: Mirante Online (O)

 
Cerimónia deveria ter ocorrido o ano passado mas a pandemia e repetição da eleições no círculo da
Europa fizeram com que fosse adiada
 
A menos de três meses de encerrar, o ano judicial é hoje oficialmente aberto. A cerimónia de
abertura, marcada para as três da tarde no salão nobre do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa,
chegou a estar prevista para 09 de Março, depois de não se ter realizado em 2021 devido à evolução
da pandemia de covid-19 em Portugal, mas a repetição das eleições no círculo da Europa resultou em
novo adiamento.
 
A sessão solene organizada pelo Supremo Tribunal de Justiça, pela Procuradoria-Geral da República e
pela Ordem dos Advogados, será presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
que encerra os discursos, a seguir à intervenção do presidente da Assembleia da República, Augusto
Santos Silva.
 
Antes discursam o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, a Procuradora-Geral da
República, Lucília Gago, e os estreantes nesta cerimónia oficial, o presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, Henrique Araújo - que deveria ter feito a sua estreia em 2021, mas a situação pandémica
impediu a realização da cerimónia - e a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, empossada
no cargo há cerca de um mês.
 
O MIRANTE
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A58Marcelo Rebelo de Sousa: ´A mais imperfeita das democracias é sempre mais justa
do que a mais sofisticada das ditaduras´
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Chefe de Estado pediu que se abrisse uma "nova fase" no combate à corrupção.
 
Marcelo Rebelo de Sousa apelou esta quarta-feira, na sessão solene de abertura do ano judicial, a que
se abrisse uma "uma nova fase" no combate à corrupção em Portugal.
 
No Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, o Presidente da República adiantou que "o Governo
avançou com novo mecanismo de combate à corrupção, que se espera seja verdadeiramente
independente e que conjugue a sua atuação com o Tribunal de Contas".
 
"Podemos, se quisermos, tentar abrir uma nova fase em que a vontade de combater essa chaga não
só permita multiplicar investigações -- o que já começou a ocorrer no passado recente - como
converter esperas de década, década e meia, duas décadas até uma decisão final num tempo
muitíssimo mais razoável em democracia", disse ainda.
 
Marcelo lembrou que a Assembleia da República aprovou, no final da lesgislatura, "em muitos casos
por unanimidade, um conjunto de diplomas contra a corrupção" e foi "até perto de matéria sensível"
para "mais reforçado combate ao enriquecimento ilícito, mas que passe no juízo de apreciação do
Tribunal Constitucional".
 
Se as "leis para apertar a malha aos que surgem com património incompatível com rendimentos de
cargos políticos ou públicos, ou para travar favores, preferências" são ainda insuficientes, então "que
se façam, mas comedidamente, com ponderação, para serem eficazes", e que "se aplique essas leis,
ainda que imperfeitas ou incompletas, testando o seu alcance e eficácia", disse.
 
Apesar disto, o chefe de Estado sublinhou que as "magistraturas desejam e merecem mais e melhores
meios", pedindo que, caso haja "falta de magistrados" ou "problemas no acesso", então "que se
resolva". O Presidente da República disse também que "a justiça relacionada com o combate à
corrupção ganha aos olhos da opinião pública uma ainda maior urgência coletiva e uma ainda maior
dramatização, mais acentuada ainda na opinião publicada".
 
"Como responder a essa sensação de mal estar social de convicção de que a corrupção continuaria a
estar imparável e de que quase tudo e quase todos sucumbiriam às suas tentações: políticos,
funcionários, magistrados, grupos empresariais, entidades associativas, cidadãos?", questionou, dando
a resposta: "Em tempos como este cumpre manter cabeça fria e serena e agir consistentemente".
 
"Há erros de perceção a esclarecer, com rigor e clareza? Que se esclareça", acrescentou.
 
Para concluir, Marcelo defendeu o regime democrático e lembrou que "a mais imperfeita das
democracias é sempre mais justa do que a mais sofisticada das ditaduras".
 
"Nós queremos uma muito melhor democracia, mas democracia, não queremos aventuras ou
seduções de democracias ditas iliberais, ou seja, ditaduras dissimuladas. Reafirmemos, pois, os
valores os princípios democráticos e pratiquemo-los no dia a dia. Evitemos as condutas que
enfraqueçam aqueles valores e princípios. Previnamos o seu desrespeito. Combatamos a sua violação.
Reformemos a justiça onde e quando e como tal se revele necessário, sem messianismos, que são
próprios de instituições débeis ou frágeis, mas com instituições fortes e prestigiadas e, sobretudo, com
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cidadania exemplar", pediu.
 
Para o chefe de Estado, uma sociedade justa depende da "honestidade pessoal e cívica de todos e de
cada um", sem a qual "não nascerá nem crescerá espontaneamente a honestidade pessoal e cívica"
dos seus representantes, que são "o espelho" do povo.
 
"Eu persisto em acreditar que nós somos um povo visceralmente honesto. Não vejo razão para
acreditar que esse povo honesto deixe de escolher pelo seu voto", frisou.
 
Os comentários estão desactivados.
 
Redação
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A60Bastonário dos advogados pede relatório sobre "violação de direitos" durante a
pandemia
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Menezes Leitão defendeu esta quarta-feira a realização de um relatório que avalie eventuais situações
de violação de direitos fundamentais durante o período da pandemia e que a fiscalização da
constitucionalidade das leis seja reforçada numa futura revisão constitucional.
 
O bastonário da Ordem dos Advogados defendeu esta quarta-feira a realização, "logo após o fim da
pandemia" de um relatório "sobre a violação dos direitos fundamentais dos cidadãos que ocorreu
durante este período, para que estas situações não se venham a repetir". Menezes Leitão, que falava
na sessão solene de abertura do ano judicial, foi sempre um grande crítico, ao longo do período da
pandemia, das medidas que foram sendo tomadas pelo Governo, que implicaram, restrições às
liberdades dos cidadãos, o bastonário pede que a questão seja avaliada, por forma a que não volte a
repetir-se.
 
Luis Meneses Leitão defendeu, igualmente, "que a fiscalização da constitucionalidade seja reforçada",
numa futura revisão constitucional, nomeadamente, permitindo à Ordem dos Advogados competência
para a defesa da constitucionalidade das leis".
 
Em relação ao funcionamento da justiça, o bastonário chamou a atenção para o "estado dos nossos
tribunais administrativos e fiscais" citando a presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Dulce
Neto, que "recentemente reconheceu ser uma vergonha a morosidade existente, onde há processos à
espera de uma decisão há dez ou vinte anos". A Ordem, adiantou, criou um grupo de trabalho,
composto por advogados especialistas na área administrativa, para "apresentar propostas para
solucionar este problema que, dizemos já, não pode passar pelo mero recurso à arbitragem
administrativa e fiscal".
 
"Caberá depois ao poder político, no quadro das suas competências, decidir se acolhe ou não as
propostas que viermos a formular, mas pelo menos iremos apresentar propostas de solução para um
problema que já dura há tempo de mais", sublinhou o bastonário.
 
Lembrando a "absoluta falta de recursos humanos no nosso sistema judiciário", Luís Meneses Leitão
alertou para o facto de que a "situação tende a agravar-se, como se vê pelas notícias de que o Centro
de Estudos Judiciários perdeu 2/3 dos seus candidatos em dez anos, o que vai afectar por muitas
décadas a qualidade da nossa justiça". A somar a isso, lembrou, "todos os dias se sucedem as
jubilações de magistrados, sendo notório que uma das causas será a sua desmotivação com a actual
situação existente no sistema judiciário".
 
Filomena  Lança filomenalanca@negocios.pt
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A61Abertura do ano judicial regressa com os mesmos problemas sobre a mesa
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Pendências, falta de meios, necessidade de apostar na justiça administrativa e fiscal, combate à
corrupção, informatização do sistema. Depois de um ano de interrupção, a abertura solene do ano
judicial voltou a juntar os operadores, mas o tom e os problemas, esses pouco mudaram.
 
"Podemos, se quisermos, tentar abrir uma nova fase em que a vontade de combater essa chaga não
só permita multiplicar investigações - o que já começou a ocorrer no passado recente - como
converter esperas de década, década e meia, duas décadas até uma decisão final num tempo
muitíssimo mais razoável em democracia". O Presidente da República, que falava esta quarta-feira na
 
...
 
Filomena  Lança filomenalanca@negocios.pt
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A62Segredo de Justiça, falta de meios e Inteligência Artificial. Os pontos essenciais dos
discursos na abertura do Ano Judicial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: Observador Online Autores: Marta Leite Ferreira

 
Presidente do Supremo criticou violações do segredo de justiça. Marcelo recordou que casos não vêm
"de outra galáxia". PGR queixa-se de falta de dinheiro na sessão solene de abertura do ano judicial.
 
Tem acesso livre a todos os artigos do Observ...
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A63Mais de 500 crianças e jovens vítimas de crimes sexuais apoiados em 2021 pela APAV
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O projeto CARE da APAV, uma rede de ajuda a crianças e jovens por crimes sexuais, registou mais de
500 vítimas em 2021. Os dados revelam que 80% das que foram apoiadas eram do género feminino.
 
Mais de 500 crianças e jovens vítimas de crimes sexuais foram apoiados em 2021 pela APAV, que
refere que a violência sexual é um fenómeno transversal na sociedade, mas relativamente ao qual há
cada vez mais atenção e intolerância.
 
De acordo com os dados mais recentes do projeto CARE 2.0, uma rede de apoio a crianças e jovens
vítimas de violência sexual da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), 508 crianças e jovens
vítimas tiveram ajuda através desta iniciativa.
 
A CARE 2.0 foi criada em 2016 e o projeto está previsto terminar em 2022, mas ano após ano o
número de vítimas apoiadas cresce e depois de ter começado com 195 nesse primeiro ano, cresceu
para 251 no ano seguinte e chegou às 304 em 2018.
 
Em 2019 a APAV ajudou 417 crianças e jovens, número que aumenta novamente em 2020 para 432 e
que cresce em 2021 para 508 vítimas apoiadas.
 
PUB . CONTINUE A LER A SEGUIR
 
Tudo somado, significa que no conjunto dos seis anos a CARE 2.0 chegou a 2.107 crianças e jovens,
tendo também apoiado 206 pessoas que eram familiares ou amigos das vítimas, além de ter realizado
um total de 28.247 atendimentos.
 
De acordo com a coordenadora da rede, os números demonstram "claramente" que "a violência sexual
contra crianças e jovens existe e é um fenómeno transversal enquanto sociedade", mas também que
há "sem dúvida nenhuma uma sociedade mais atenta e mais intolerante a estas situações de
violência".
 
E também com alguma capacidade adicional, que se calhar não tínhamos há alguns anos, de
identificar as diferentes formas que a violência sexual pode assumir e essa maior capacidade de
deteção acaba por ajudar a detetar as situações e a desocultar as situações, o que também leva a este
maior número de pedidos de ajuda que temos vindo a receber ao longo destes anos", apontou Carla
Ferreira.
 
Sendo a formação uma das vertentes do programa, a responsável explicou que a mensagem que
tentam passar aos adultos é de que perante a mera suspeita de um caso de violência sexual devem
agir e pedir ajuda imediatamente, não mantendo a situação em segredo ou tentando fazer a sua
própria investigação, uma vez que há entidades competentes para ambas as situações.
 
Os dados da APAV mostram que 80% das vítimas apoiadas eram do género feminino, viviam
sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa (789) e Porto (576), e tinham idades entre os 08 e os
17 anos (1.387), enquanto o agressor é sobretudo do género masculino (91,6%).
 
Carla Ferreira apontou que a maioria dos crimes acontece em contexto intrafamiliar (51%), mas
destacou que mesmo nos casos que ocorrem fora do seio familiar as situações de violência são
praticadas por pessoas que a vítimas conhece, havendo apenas 7,5% de casos em que o agressor é
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uma pessoa desconhecida da vítima.
 
Dada a relação de proximidade entre vítima e agressor na maior parte dos casos denunciados, a
responsável apontou que a prevenção deste tipo de crime está muito associada ao ter informação,
destacando que há muitos casos que acontecem em contexto familiar que se arrastam por vários
anos.
 
"A prevenção vem ajudar a melhor desconstruir estas situações porque é uma transmissão de
informação e esta informação é poder para as pessoas. É as pessoas poderem identificar as situações
como sendo abusivas e depois poderem ter aqui algumas ferramentas para poderem responder e pedir
ajuda", defendeu, acrescentando que o mesmo se passa com as crianças.
 
Quase 80% dos casos reportados à APAV foram depois denunciados a uma autoridade policial ou a um
tribunal, mas entre as situações que não foram denunciadas há uma percentagem não quantificada de
casos em que o agressor é inimputável por causa da idade, ou seja, tem menos de 16 anos.
 
Carla Ferreira explicou que quando o agressor tem entre 12 e 16 anos, o caso é encaminhado para o
Tribunal de Família e Menores que irá aplicar um processo tutelar educativo.
 
"Abaixo dos 12 anos não há esta resposta judicial e o que se tenta que exista é uma intervenção ao
nível das CPCJ [comissões de proteção de crianças e jovens], através de um processo de promoção e
proteção, para quem pratica um ato que pode configurar uma situação de violência sexual possa ter
alguma intervenção porque claramente essa pessoa também precisa de intervenção para ser
reeducada para o direito e para as normas da vida em sociedade", explicou.
 
A responsável adiantou que na faixa etária entre os 12 e os 16 anos, os casos denunciados dizem
sobretudo respeito a contactos que acontecem online, desde partilha de imagens ou captura indevida
de imagens.
 
Acrescentou que tem havido casos detetados pela rede e salientou que "não é por serem menores que
não se pode intervir", apesar de nestes casos não seguirem os tramites penais, garantindo que a
preocupação é de que haja sempre um encaminhamento.
 
Estes e outros dados são apresentados esta quarta-feira, no encontro "Seis anos de prevenção e apoio
a crianças e jovens vítimas de violência sexual: o Projeto CARE", na Fundação Calouste Gulbenkian,
em Lisboa.
 
Agência Lusa
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A65Ano judicial abre esta quarta-feira oficialmente, a menos de três meses de encerrar
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A abertura chegou a estar prevista para 9 de março, que pressupunha que o novo Governo já estaria
em funções. Faltam cerca de três meses para as férias judiciais e encerramento deste ano judicial.
 
A menos de três meses de encerrar, o ano judicial é oficialmente aberto esta quarta-feira, numa
cerimónia que no rol de discursos conta com as estreias da recém-empossada ministra da Justiça e do
juiz presidente do Supremo Tribunal de Justiça.
 
A cerimónia de abertura oficial do ano judicial vai decorrer no salão nobre do Supremo Tribunal de
Justiça, em Lisboa, depois de sucessivos adiamentos e quando já faltam pouco menos de três meses
para as férias judiciais e encerramento deste ano judicial.
 
A abertura chegou a estar prevista para 9 de março, depois de não se ter realizado em 2021 devido à
evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal.
 
A data de 9 de março pressupunha que o novo Governo já estaria em funções, assim como o novo
parlamento, mas os problemas com a eleição no círculo eleitoral da Europa, que obrigou a uma
repetição da votação e a um adiamento da homologação do resultado das eleições resultou em novo
adiamento.
 
PUB . CONTINUE A LER A SEGUIR
 
A sessão solene será presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que encerra os
discursos, a seguir à intervenção do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.
 
Antes discursam o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, a Procuradora-Geral da
República, Lucília Gago, e os estreantes nesta cerimónia oficial, o presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, Henrique Araújo - que deveria ter feito a sua estreia em 2021, mas a situação pandémica
impediu a realização da cerimónia - e a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, empossada
no cargo há cerca de um mês.
 
A cerimónia, organizada pelo Supremo Tribunal de Justiça, pela Procuradoria-Geral da República e
pela Ordem dos Advogados, está agendada para as 15h00.
 
Agência Lusa
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Política Abertura do ano judicial

ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Ministra  
da Justiça 
estreia-se mas 
os problemas 
são os mesmos

A abertura do ano judicial que se rea-

liza ( nalmente) esta tarde, no edifí-

cio renovado do Supremo Tribunal 

de Justiça (STJ), não será apenas mais 

uma oportunidade para os principais 

protagonistas des arem as suas rei-

vindicações e lamúrias sobre as carên-

cias estruturais do sector. Será a aber-

tura de um novo ciclo, com a estreia 

da nova ministra da Justiça, Catarina 

Sarmento e Castro — uma das surpre-

sas do terceiro Governo de António 

Costa —, mas também do novo presi-

dente do STJ e do novo presidente da 

Assembleia da República, instituições 

fulcrais no desenho das políticas de 

justiça para os próximos anos. 

Catarina Sarmento e Castro terá 

hoje a melhor oportunidade de criar 

uma primeira boa impressão junto 

dos agentes judiciários, apresentando 

as linhas mestras daquilo que será o 

seu programa para um sector fragili-

zado por falta de meios, como não se 

têm cansado de dizer os protagonis-

tas, sobretudo nos tribunais adminis-

trativos e scais. Embora não seja 

conhecido o seu pensamento global 

para a Justiça, a nova ministra não é 

uma estreante nestas lides: além da 

experiência governativa como secre-

tária de Estado dos Recursos Huma-

nos no último Governo e dos dez anos 

anteriores como juíza do Tribunal 

Constitucional, foi membro do con-

selho consultivo da Procuradoria-Ge-

ral da República e do Conselho Supe-

rior dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais, tendo por isso uma visão geral 

do sector. 

O programa de Governo e o Orça-

mento do Estado não acrescentam 

muito à ideia de que é necessário 

descongestionar os tribunais a todo 

o custo e reforçar as valências da 

investigação criminal, sobretudo da 

corrupção e crimes conexos, num 

momento em que a Estratégia Nacio-

nal Anticorrupção, aprovada no 

Observatório da Justiça deixa um alerta: 
“Não podemos resolver os problemas da 
justiça limitando o acesso aos tribunais”

A ministra da Justiça (em cima) 
e o presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça (ao lado) 
serão protagonistas da sessão 
de hoje

Leonete Botelho

acção executiva, a responsável tam-

bém lembra que essa melhoria “não 

é homogénea” e sobretudo que foi 

alcançada também “à custa de uma 

redução do número de processos 

entrados” precisamente devido aos 

custos. O que a leva a avisar: “Não 

podemos resolver os problemas da 

justiça limitando o acesso aos tribu-

nais”. 

Parlamento pouco antes da sua dis-

solução, começa a dar os primeiros 

passos. 

Agora, está por saber quais as prio-

ridades da nova equipa governativa e 

por conhecer a forma como a minis-

tra se apresentará ao relacionamento 

com os outros protagonistas do sector 

— e também com o Presidente da 

República, que viu os alicerces do 

pacto que pediu no primeiro ano de 

mandato ruírem sem que o edifício 

tivesse passado do chão. Na altura, 

juízes, procuradores, advogados e 

demais parceiros chegaram a um 

acordo para o sector em mais de 80 

medidas de organização judiciária, 

justiça económica, acesso ao direito 

e criminalidade económico- nancei-

ra, todas aprovadas por unanimida-

de, mas que não tiveram sequência a 

nível político. Os problemas do sector 

estão, pois, identi cados — as respos-

tas é que continuam tímidas. 

Um diagnóstico penoso 
Para a directora executiva do Obser-

vatório da Justiça Portuguesa, Con-

ceição Gomes, são três os constrangi-

mentos fundamentais do sistema: o 

acesso aos tribunais, a ine ciência 

dos tribunais administrativos e scais 

e o sistema de penas. 

“Há bloqueios económicos signi

cativos no acesso à justiça, não ape-

nas por causa do valor das custas 

judiciais, mas também pelos custos 

indirectos e pelos critérios muito res-

tritos para bene ciar do apoio judi-

ciário”, a rma Conceição Gomes, 

sublinhando que, hoje, “a classe 

média e média alta já tem di culdade 

de acesso à justiça”. “A justiça é 

extraordinariamente cara e inacessí-

vel”, frisa, sustentando que “não se 

está a cumprir o direito constitucional 

de acesso à justiça.” 

Embora releve ter havido algum 

descongestionamento dos tribunais 

comuns, em boa parte graças a 

“medidas assertivas” associadas à 

A emergência da justiça está hoje 

nos tribunais administrativos e scais, 

onde a duração média de um proces-

so na primeira instância oscila entre 

os 31 e os 41 meses, consoante se trate, 

respectivamente, de contencioso 

administrativo ou tributário. “Muitos 

dos direitos fundamentais discutem-

-se aqui, seja um processo de negli-

gência médica ou um concurso para 

A classe média  
e média alta já  
tem di culdade  
de acesso à justiça 
Conceição Gomes 
Directora executiva do 
Observatório de Justiça 
Portuguesa
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a função pública, e o impacto na vida 

das empresas também é enorme”, 

sublinha Conceição Gomes, para real-

çar que é nestas instâncias que o cida-

dão enfrenta o Estado. 

A responsável cita um estudo de 

2017 em que se concluiu que o grande 

problema é o acumulado do passado. 

“Foram então constituídas algumas 

equipas de recuperação, mas é preci-

so reforçá-las, sobretudo onde fazem 

mais falta”, diz, recomendando um 

estudo com esse objectivo. 

O terceiro ponto crítico do seu dia-

gnóstico refere-se ao sistema prisional 

e de penas: “Continuamos a ter 

cadeias com elevada ocupação e 

somos um dos países onde se passa 

mais tempo nas prisões”, diz Concei-

ção Gomes, referindo-se às estatísticas 

do Conselho da Europa, que revelam 

que a duração média do tempo de 

prisão cumprida em Portugal xou-

se, em 2020, nos 31 meses, muito aci-

ma dos valores médios na Europa (8,9 

meses). “A questão é até que ponto 

estamos a investir nas penas em meio 

livre e em programas de recuperação 

— de alcoolismo, por exemplo — para 

evitar esta situação”. 

Questionada sobre o mecanismo 

de negociação de penas aprovado 

pelo anterior Governo no âmbito da 

Estratégia Nacional Anticorrupção, a 

jurista é cautelosa: “Não deve haver 

fechamentos a respostas penais, mas 

quando inserimos uma inovação de 

ruptura no modelo, temos de perce-

ber se colide com outros direitos fun-

damentais e também dar formação 

adequada aos actores judiciais, para 

evitar efeitos perversos”. 

Recorda, a título de exemplo, o que 

está a acontecer com o novo regime 

de impedimento dos juízes, em espe-

cial o seu art.º 40.º: “Mal a lei entrou 

em vigor, teve efeitos perversos e 

obrigou a um recuo do Governo, que 

já aprovou uma nova alteração ao 

diploma”, embora apenas parcial. 

“Depois, tudo isto dá recursos e mais 

recursos — quando se sabe que boa 

parte dos novos processos nascem 

dentro de outros processos”, avisa. 

Mais uma entropia do sistema judicial 

para a nova ministra resolver.

1. Homenageando o capitão 

Salgueiro Maia, herói da Revolução 

dos Cravos cujo 30.º aniversário 

da sua morte comemoramos, 

tomo por empréstimo a sua frase 

célebre para re etir sobre a 

situação da Justiça, agora que se 

realiza mais uma cerimónia da 

abertura do ano judicial, que, por 

sinal, já vai quase no m…. Não 

espero muito de tais discursos, 

considerando a experiência 

passada, pois não são as palavras, 

por muito eloquentes, que mudam 

a realidade: antes julgo ser um 

momento importante para colocar 

todos os interlocutores e os 

cidadãos a analisarem o que se 

está a passar e que é grave. 

A reforma da Justiça — um slogan 

que se tem repetido até à exaustão — 

tornou-se num daqueles temas de 

que toda a gente fala, mas em relação 

ao qual depois nada sucede. O meu 

ceticismo só pode ser elevado. 

2. É de reconhecer que têm sido 

feitas algumas mudanças, sobretudo 

legislativo-burocráticas, no combate 

à criminalidade económico- 

- nanceira, a maior parte delas, de 

resto, de utilidade duvidosa. 

Todavia, há assuntos que nunca 

foram vistos de frente, sendo bem o 

espelho de como foram capturados 

por alguns interesses instalados: a 

famosa metáfora da “captura dos 

poderes” aplica-se a vários poderes e 

ela pode ser aplicada a alguns 

setores da Justiça, a despeito da sua 

independência e da separação de 

outros poderes. Alguns casos 

mediáticos comprovam-no. 

A questão de fundo é a veri cação 

de uma distorção forte nos papéis 

que a Lei Constitucional de ne à 

interação entre a Justiça e o Poder 

Político — “Constitution in books” — e 

a realidade constitucional que nos 

mostra um lado mais sombrio em 

que essa separação é ténue, numa 

verdadeira “mixórdia” ou 

“confusão” de poderes — 

“Constitution in action”. 

Para se chegar a esta conclusão 

não é preciso ter uma qualquer 

conceção realista do direito — que 

não tenho e que se fosse efetiva 

aniquilaria o seu sentido ordenador, 

colocando todos nós à mercê do 

acaso — porque as evidências são 

várias, tanto ao nível da arquitetura 

constitucional da Justiça — sendo 

urgente uma revisão constitucional 

— como no plano das medidas 

legislativas e das opções de 

aperfeiçoamento do sistema 

judiciário. 

3. No plano da arquitetura 

constitucional, há coisas esdrúxulas 

que até agora ninguém teve a 

coragem de mudar, parecendo tudo 

normal. Uma delas — pasme-se – é a 

nomeação presidencial, sob 

proposta do Governo, do 

presidente do Tribunal de Contas, 

que não é uma emanação do 

coletivo daquele tribunal supremo. 

Quer dizer: para scalizar as 

contas dos poderes públicos, nas 

quais se incluem o Presidente da 

República e o Governo e a sua 

Administração, a escolha da pessoa 

que vai dirigir os destinos do órgão 

judicial de controlo é feita pelos 

próprios scalizados… 

Ou como pode ser concebível que 

o procurador-geral da República, 

que, segundo a Constituição, é o 

representante máximo dos 

magistrados do Ministério Público, 

seja escolhido da mesma forma, 

podendo até ser destituído em 

qualquer momento no decurso do 

seu mandato! 

contrário do que muitos pensam, a 

maior vergon ha da justiça 

portuguesa é a morosidade dos 

processos administrativos e scais, 

com atrasos de mais de dez anos, 

num setor de elevada delicadeza, 

dado o facto de o cidadão estar em 

desigualdade manifesta contra os 

atos de autoridade das entidades 

administrativas e scais. 

Com exceção de algumas 

intervenções lúcidas, como tem sido 

o caso da presidente do STA, não se 

vê coisa nenhuma, e a situação tende 

a agravar-se, sendo imperiosa uma 

reforma radical. E o Governo tem 

especiais responsabilidades morais 

porque até foi o atual primeiro- 

-ministro, quando ministro da 

Justiça, que fez uma excelente 

reforma do contencioso 

administrativo, que se degradou ao 

ponto que sabemos. 

Já agora, que ninguém esqueça o 

escândalo que foi quando a 

jurisdição scal, no tempo da troika, 

resolveu dar prioridade aos 

processos com um valor superior a 

um milhão de euros, o que 

estilhaçou, da pior maneira, a sua 

independência e o seu humanismo 

para com os mais desprotegidos, 

como se a justiça para os ricos 

pudesse ser prioritária. 

Isto para já não falar da 

necessidade de reforçar e respeitar 

as várias pro ssões forenses, desde 

os quadros de agentes por 

preencher da Polícia Judiciária e dos 

funcionários judiciais até à 

marginalização insistente a que têm 

sido votados os advogados — a 

pro ssão forense com o maior 

número de praticantes — que não 

tem contado para o 

“amadurecimento” das opções na 

política de Justiça, infelizmente por 

alguma culpa própria, quando os 

seus principais dirigentes, em vez de 

se preocuparem com a defesa dos 

legítimos interesses dos seus 

associados, se entretêm em lutas 

intestinas e em campanhas de 

promoção pessoal, ajudados por 

uma agência de consultoria de 

imagem, paga por todos nós, os 

advogados. 

Que esta cerimónia seja, pois, um 

rebate de consciência e que não se 

torne em mais um exercício vão de 

“palavrismo” bem-intencionado, 

mas balofo, e se volte a ter esperança 

na verdadeira reforma que tem 

tardado, sendo essa a luta da maior 

parte dos pro ssionais da Justiça, 

que, com boa-fé, sozinhos e no 

“terreno”, a tentam fazer no seu 

quotidiano.

Opinião

Jorge Bacelar Gouveia

Catedrático de Direito  
e advogado

Que esta 
cerimónia seja um 
rebate de 
consciência e não 
apenas mais um 
‘palavrismo’

Não se vislumbra a racionalidade 

constitucional de uma escolha cuja 

legitimidade não brote do universo 

dos representados, o que decerto 

não poria em causa as 

características do MP — pelo 

contrário, seria um gesto de 

respeito democrático perante uma 

relevante classe de magistrados. 

Como se pode ainda aceitar que o 

presidente do CSM seja apenas 

escolhido de entre os juízes do STJ, 

quando é certo que as competências 

daquele órgão — que estão muito 

para além do âmbito de ação do STJ 

— implicam uma relação com todo o 

universo dos magistrados judiciais? 

A eleição do presidente feita por 

todos os juízes tornaria essa posição 

harmónica com a plena legitimidade 

democrática que lhe deve presidir, 

ainda que se admitisse que a 

capacidade eleitoral passiva casse 

restrita ao STJ. 

4. No plano dos meios, ao 

O “estado a que isto chegou” na Justiça: 
“separação” ou “confusão” de poderes?
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654.000 
Processos pendentes   
É o número de casos pendentes 
nos tribunais comuns de primeira 
instância, no final do terceiro 
trimestre de 2021, os dados 
oficiais mais recentes.  
  

Este tema em números

5 
Duração média de um caso  
As acções de cobranças de 
dívidas são dos processos mais 
demorados nos tribunais comuns. 
Os últimos dados dão conta que 
os casos terminados no terceiro 
trimestre do ano passado 
demoraram em média cinco anos.   

38 
Anos de espera  
Assessores que apoiem os juízes 
são considerados uma das 
principais medidas capazes de 
descongestionar os tribunais 
administrativos e fiscais. Estão 
previstos no papel desde 1984, 
mas, até agora, não saíram daí.  

10.905 
Reclusos 
É o número de pessoas presas nas 
cadeias a 15 deste mês. No final 
de 2019, antes do regime especial 
de perdão que tentou evitar que a 
pandemia se propagasse nas 
prisões, eram 12.793. 

RUI GAUDÊNCIO

Processos abrandaram na pandemia e pendências também

Número de casos a 
aguardar por uma 
resolução desceu 119 mil 
em dois anos nos  
tribunais comuns

Mariana Oliveira

Há menos processos pendentes tan-

to nos tribunais judiciais como nos 

administrativos e scais, em parte 

porque durante estes dois anos de 

pandemia entraram menos casos 

nas instâncias judiciais, indicam as 

últimas estatísticas o ciais. No nal 

de Setembro, existiam 654 mil casos 

à espera de resolução nos tribunais 

comuns de primeira instância, 

menos 119 mil processos do que 

dois anos antes. Nos tribunais admi-

nistrativos e scais, a diferença é 

menor, mas mesmo assim signi ca-

tiva: os últimos dados, de nal de 

2020, dão conta de 60.810 proces-

sos pendentes, menos 5200 casos 

do que a 31 de Dezembro do ano 

anterior. 

Este é um dos retratos possíveis 

do sector, no dia em que a Justiça 

portuguesa retoma uma das suas 

principais tradições: celebrar a aber-

tura do ano judicial. Habitualmente 

a cerimónia ocorre logo no início do 

ano, mas a pandemia e a proximida-

de com as eleições legislativas aca-

baram por ditar vários adiamentos. 

Inicialmente prevista para 10 de 

Janeiro, a sessão foi agendada para 

9 de Março, já a contar com uma 

nova Assembleia da República e um 

novo Governo em funções. A deci-

são do Tribunal Constitucional de 

considerar nulos os cerca de 157 mil 

votos dos eleitores pelo círculo de 

emigração da Europa, e de mandar 

repetir esta votação, remeteu a ceri-

mónia para Abril. Chegou a estar 

prevista para dia 7, mas só hoje irá 

realizar-se. 

Isto, depois de um ano de interreg-

no, em que o novo coronavírus foi o 

principal responsável pela supressão 

do evento. E para que a tradição se 

cumpra a rigor, a cerimónia volta ao 

seu local habitual, o salão nobre do 

Supremo Tribunal de Justiça. O edi-

fício da Praça do Comércio, em Lis-

boa, esteve encerrado para obras, o 

que fez com que a última cerimónia, 

em 2020, se tenha realizado no Palá-

cio Nacional da Ajuda. 

O local será o mesmo de sempre, 

mas haverá várias caras novas no dia 

em que as principais guras do Esta-

do, Presidente da República, presi-

dente da Assembleia da República e 

presidente do Supremo, se juntam 

para re ectir sobre os principais pro-

blemas da Justiça. A grande estreia 

caberá à nova ministra Catarina Sar-

mento e Castro que como o actual 

presidente do Parlamento, Augusto 

Santos Silva, e o presidente do Supre-

mo, Henrique Araújo, nunca inter-

vieram nesta cerimónia. O toque de 

arranque é dado por um repetente, 

o bastonário da Ordem dos Advoga-

dos, Menezes Leitão, que será segui-

do pela intervenção da procuradora-

geral da República, Lucília Gago. 

É expectável que a magistrada 

aborde a falta de magistrados do 

Ministério Público. Mas a lacuna que 

parece mais consensual entre as 

várias pro ssões do sector é a falta 

de o ciais de justiça que é conside-

rada um dos principais entraves à 

celeridade. 

Apesar de haver alguns indicado-

res positivos, ainda há inúmeros 

motivos de preocupação. À cabeça 

estão os tribunais administrativos e 

scais, os mais congestionados do 

país, e que viram a duração média 

dos processos crescer. No nal de 

2018, os tribunais que resolvem os 

litígios entre particulares ou empre-

sas e a Autoridade Tributária, demo-

raram em média 37 meses a decidir 

tomar a medicação prescrita”, iro-

niza. De todas as medidas funda-

mentais para resolver o que diz ser 

uma “morosidade intolerável” desta 

jurisdição, destaca uma: “É essen-

cial criar equipas de assessores que 

aliviem o trabalho dos juízes. Esta 

medida já era urgente há dez 

anos.” 

Um relatório realizado este ano 

por um grupo de trabalho criado 

pelo anterior executivo para sugerir 

soluções para descongestionar os 

tribunais administrativos e scais 

sublinhava que o estatuto destas ins-

tâncias judiciais previa desde 1984 a 

existência destes assessores. Mas até 

agora, quase 38 anos mais tarde, tal 

ainda não saiu do papel. 

Apesar de nos tribunais comuns a 

duração média de uma grande parte 

dos processos ser inferior, há áreas 

onde a demora é signi cativa. É o 

caso das acções de cobrança de dívi-

das, os chamados processos execu-

tivos: os últimos dados dão conta 

que os casos terminados no terceiro 

trimestre do ano passado demora-

ram em média cinco anos. Bastante 

menos que os oito meses de duração 

média de um julgamento penal ou 

dos 14 de uma acção cível comum. 

Se a pandemia permitiu esvaziar 

um pouco os tribunais, teve o mes-

mo efeito nas cadeias, ainda que por 

motivos diferentes. No nal de 2019 

havia quase 12.800 reclusos nas 

cadeias portuguesas, um número 

que desceu para 10.900 a 15 deste 

mês. Com a aprovação de um regime 

especial de perdão das penas apro-

vado em Abril de 2020, para evitar 

que a pandemia se propagasse den-

tro de grades, contornou-se o pro-

blema de sobrelotação das prisões. 

Isto, embora ainda existam alguns 

estabelecimentos prisionais, como 

o do Porto ou o de Ponta Delgada, 

com mais reclusos do que a lotação 

prevista.

valente à Relação, desde 2015 que 

aumentam o número de processos 

pendentes. No nal de 2020 havia 

quase 9400 recursos a aguardar 

decisão divididos por 63 juízes. 

Luís Fábrica, professor universi-

tário, advogado e antigo membro do 

Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, diz que o 

diagnóstico dos problemas está feito 

há muito tempo. “E a terapêutica 

também. Só falta mesmo o paciente 

um caso na primeira instância. Dois 

anos depois, já em plena pandemia, 

a situação agravara-se: a duração 

média passava para 48 meses, ou 

seja, quatro anos para obter uma 

primeira decisão. Também na área 

administrativa se registou um 

aumento, passando-se no mesmo 

período de 25 meses para 31 meses 

de duração média. 

E nos dois tribunais centrais admi-

nistrativos existentes no país, equi-

Política Abertura do ano judicial 

Balanço

Há menos casos pendentes: a pandemia  
terá feito bem à Justiça?
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Presidente da direcção da Associação 
Sindical dos Juízes Portugueses.  
Escreve quinzenalmente à quarta-feira

Abertura do ano judicial

P
or contingências de calendário, 

cumpre-se hoje, já em Abril, o 

ritual solene da abertura do ano 

judicial, que põe no mesmo palco 

mediático os quatro órgãos de 

soberania — Presidente da 

República, Assembleia da República, Governo 

e tribunais — e a Procuradoria-Geral da 

República e Ordem dos Advogados. Não erro 

muito se disser que a generalidade das 

pessoas não dá a este acto mais do que uma 

importância simbólica e rotineira. Não ajuda 

todo o peso do formalismo o cial e dos trajes 

pro ssionais e o ambiente austero do salão 

nobre do supremo tribunal, apegados a uma 

tradição antiga, muito própria da Justiça, mas 

distante dos modernos formatos de 

comunicação capazes de despertar atenção. 

No entanto, pondo agora de lado essa questão 

da forma, se olharmos atentamente para os 

discursos das cerimónias anteriores, vemos 

que a fonte daquele desinteresse não está na 

falta de propostas válidas dos diversos 

responsáveis do sector da Justiça. O que 

acontece é que, ao longo dos anos, têm 

faltado políticas públicas estáveis, claras e 

consequentes. 

Esse é, aliás, um mal da política no nosso 

país. Os governantes actuam como se o 

mundo acabasse no curto horizonte temporal 

do seu mandato, raramente investem em 

reformas estruturais que geram benefícios a 

médio ou longo prazo, mas trazem 

contestação e custos no imediato e optam por 

ir legislando sem sequência, aos repelões, 

muitas vezes com orientações contraditórias, 

quase sempre sem qualquer avaliação dos 

impactos das medidas anteriores, ou da falta 

delas, guiados pelo prémio de aparecer bem 

nas capas dos jornais para subir mais um 

degrau na escala de importância partidária. 

Na Justiça isso é particularmente penoso para 

quem depois paga a factura do justo 

descontentamento. Não há ninguém que não 

exija a reforma da Justiça, de alto a baixo, das 

fundações do sistema às pequeninas questões 

burocráticas; só que ainda não apareceu 

alguém que conseguisse dizer, de forma clara 

e convincente, que reforma é essa que faz 

a nal falta. O que é preciso mudar, em que 

áreas, com que objectivo, em quanto tempo e 

com que dinheiro. Chega a parecer que as 

políticas públicas de Justiça mais facilmente 

se alinham com lobbies privados do que com o 

interesse público — para não nos 

dispersarmos muito, pensemos apenas nos 

negócios da Justiça arbitral e da Justiça digital. 

Chegados aqui, vale ao menos o facto de 

esta cerimónia de abertura do ano judicial ser 

um pouco diferente das anteriores. Há um 

novo governo, com maioria absoluta, com 

quatro anos e meio para governar e pela 

primeira vez vamos poder ouvir o que tem a 

dizer a nova ministra da Justiça. Há condições 

ímpares para introduzir no sistema de Justiça 

mudanças de valor estrutural e é hoje que se 

começa a ver se há vontade política e 

disponibilidade nanceira para isso. 

Para já, do que se sabe, o Orçamento de 

Estado não promete muito. Uma vez mais, a 

aposta estratégica centra-se nas tecnologias 

de informação e comunicação. Corremos o 

risco sério de passar quatro anos a gastar 

milhões em contratos públicos com empresas 

tecnológicas e não chegarmos a lado 

nenhum, se não olharmos para outras 

necessidades bem mais básicas. Vou dar um 

exemplo para se perceber o meu ponto. Se eu 

estiver há 15 anos à espera de uma sentença 

de um tribunal scal, com o meu dinheiro 

paralisado até que se decida se o sco me 

deve devolver um imposto mal cobrado 

(atenção porque há casos destes aos 

milhares), que me interessa que se invistam 

milhões em tecnologia e maquinaria 

informática para a sentença do meu processo 

ser noti cada electronicamente em 

milésimos de segundo, em vez do correio que 

demora três dias? Que sentido tem investir 

milhões para ganhar três dias, se não se 

resolver o problema prévio, muito mais fácil e 

barato, de criar condições para que não seja 

preciso esperar 15 anos pela sentença? 

Para mim, é aqui que vai ser posta à prova a 

vontade e capacidade da próxima equipa do 

Ministério da Justiça. Se neste mandato não 

conseguir resolver o problema da Justiça 

administrativa e scal, que é de longe o 

problema mais sério e urgente da Justiça 

portuguesa, então mais valia nem ter tomado 

posse, porque tudo o mais que se possa fazer 

bem vai servir para pouco ou quase nada.

Manuel Soares
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A70Nova ministra da Justiça quer sentenças que todos percebam
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Na abertura solene do ano judicial o presidente da Assembleia da República prometeu leis claras e
compreensíveis por todos.
 
A nova ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, quer que as decisões judiciais passem a ser
perceptíveis por todos.
 
Na sua estreia na sessão solene de abertura do ano judicial, a governante fez um discurso sem pendor
político mas enunciando algumas das suas apostas para o sector. Uma delas é a inteligibilidade das
sentenças, uma necessidade para a qual admite ser necessário formar os magistrados. "Porque
importa saber divulgar de forma acessível ao cidadão comum as decisões dos tribunais, e, no geral, as
respostas que dá a justiça", explicou. "A melhoria da confiança pública na justiça depende também da
capacidade para simplificadamente comunicar o Direito."
 
No mesmo sentido - exigência de clareza - foi a intervenção do presidente da Assembleia da
República, Augusto Santos Silva, outro estreante nesta cerimónia. Que fez uma promessa: garantiu
que vai empenhar-se para que o Parlamento "produza leis claras, tão simples quanto possível,
compreensíveis por todos". "O que não é tarefa pouca", afirmou.
 
"O poder legislativo deve ponderar cuidadosamente a pertinência, o impacto e a eficácia das leis que
entende dever aprovar, de modo a evitar normas redundantes, impertinentes ou desnecessárias",
explicou. A primeira tarefa é distinguir "o que é matéria fundamental" e deve constar da lei e o que
não é, devendo ser "deixado para os diplomas de regulamentação".
 
A segunda tarefa, explicou, é "acautelar bastante mais a qualidade da redacção das leis, de maneira a
evitar a inclusão de normas deficientes, obscuras ou contraditórias entre si, que por isso mesmo
possam permitir interpretações abusivas, contrárias aos propósitos pretendidos, ou trazer incerteza e
dificuldades injustificadas à actividade das pessoas singulares ou colectivas e ao trabalho de
magistrados e advogados".
 
"Temos mesmo de avançar, em conjunto, no esforço de tornar as leis mais rigorosas, mais simples e
mais compreensíveis", sublinhou Santos Silva, comprometendo-se com esse desígnio em nome de
todos os parlamentares.
 
Catarina Sarmento e Castro reconheceu por seu turno que urge resolver a lentidão de que padece a
justiça administrativa e fiscal, "apesar do esforço que foi feito nos últimos anos". "Aumentar a
celeridade e a eficiência desses tribunais será, sem dúvida, uma das grandes prioridades, tirando
pleno partido das possibilidades de gestão e agilização processual, desde logo, quanto a processos de
massas, e melhorando as dificuldades de pessoal, designadamente na vertente de apoio ao trabalho
dos magistrados", afiançou.
 
Uma das apostas fortes da ministra passa pelo recurso à inteligência artificial e pela tramitação digital
dos processos - em detrimento do papel. Objectivo: "Cumprir o desígnio constitucional do direito à
prolação de decisões judiciais em prazo razoável". De acordo com a governante, será dado um novo
impulso ao processo de digitalização, acelerando-se a modernização dos sistemas de informação e de
infra-estrutura tecnológica da justiça, com o desenvolvimento e implementação dos sistemas de
tramitação processual, recorrendo aos investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência.
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Catarina Sarmento e Castro está porém ciente de que de nada vale o investimento tecnológico sem a
adesão de todos os que trabalham no sector: "As transformações dificilmente ocorrerão sem que a
formação dos magistrados, advogados, oficiais de justiça e restantes operadores judiciários". Nesse
sentido, apelou a uma reflexão conjunta sobre as metodologias formativos e os conteúdos curriculares
necessários à mudança de práticas.
 
Uma das últimas promessas da governante foi a de implementar um sistema de apoio judiciário
efectivo, apto a abranger aqueles que efectivamente dele necessitam e que assegure uma boa gestão
dos recursos públicos, com garantia da qualidade dos profissionais que prestam esse serviço". Resta
saber como e quando o fará.
 
Leonete Botelho
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A72Ministra da Justiça estreia-se na abertura do ano judicial, mas os problemas são os
mesmos
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Antes do diagnóstico que hoje farão os principais protagonistas do sector, a directora do Observatório
da Justiça Portuguesa deixa um alerta: "Não podemos resolver os problemas da justiça limitando o
acesso aos tribunais".
 
A abertura do ano judicial que se realiza (finalmente) esta quarta-feira à tarde, no edifício renovado
do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), não será apenas mais uma oportunidade para os principais
protagonistas desfiarem as suas reivindicações e lamúrias sobre as carências estruturais do sector.
Será a abertura de um novo ciclo, com a estreia da nova ministra da Justiça, Catarina Sarmento e
Castro - uma das surpresas do terceiro Governo de António Costa -, mas também do novo presidente
do STJ e do novo presidente da Assembleia da República, instituições fulcrais no desenho das políticas
de justiça para os próximos anos.
 
Leonete Botelho
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A73Bastonário dos advogados exige relatório de violação dos direitos fundamentais na
pandemia
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Na abertura do ano judicial Menezes Leitão incitou o Ministério Público a explicar os seus desaires
quando as acusações que deduz contra políticos redundam em absolvições.
 
O bastonário dos advogados, Menezes Leitão, quer que seja feito um relatório sobre a violação pelo
Estado dos direitos fundamentais dos cidadãos durante a pandemia, para que estas situações não se
venham a repetir.
 
"Com base em resoluções do Conselho de Ministros foram instituídas no nosso país imposições de
recolher obrigatório, proibições de circulação de cidadãos no território nacional e colocação de pessoas
em quarentena domiciliária por ordem administrativa, sem controlo judicial, e sem que as mesmas
apresentassem qualquer infecção ou doença", exemplificou o principal representante dos advogados
portugueses, que classificou o sucedido como uma "longa e negra noite para a justiça e o Estado de
Direito em Portugal".
 
Na cerimónia solene de abertura do ano judicial, este ano adiada para esta quarta-feira por causa da
pandemia e das eleições, Menezes Leitão recordou que meros regulamentos do Governo nunca
poderiam restringir, quanto mais suspender direitos fundamentais. Estes atropelos foram, aliás, alvo
de várias declarações de inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional, tendo levado
mesmo a que a justiça tivesse decretado a libertação imediata de alguns cidadãos alvo de
confinamento domiciliário obrigatório, pelo facto de o país já não se encontrar em estado de
emergência.
 
"Os direitos constitucionais dos cidadãos foram suspensos através de estados de emergência
decretados por quinze vezes mas, mesmo depois de levantado o estado de emergência, esses direitos
continuaram suspensos", resumiu. "O país passou assim a viver em sucessivos estados de excepção
não declarados, no que ameaça tornar-se a nova normalidade, já desconfiando os cidadãos se alguma
vez regressarão a um estado normal e por quanto tempo".
 
E criticou o facto de as várias entidades que podem suscitar junto do Tribunal Constitucional este tipo
de problema não terem agido - nem o Presidente da República nem a Provedora de Justiça, por
exemplo. "Foram apenas os advogados que reagiram em defesa dos cidadãos lesados,
designadamente instaurando providências de habeas corpus contra a ilegal privação da liberdade dos
seus constituintes", sublinhou, defendendo uma vez mais que deve ser atribuída à Ordem dos
Advogados a competência, à semelhança do que ocorre no Brasil.
 
Mas as reivindicações do bastonário não ficaram por aqui. O jurista quer também ver o Ministério
Público a explicar os seus desaires, quando as acusações que deduz contra a classe política redundam
em absolvições. "Temos assistido nos últimos tempos a muitas absolvições de cidadãos que exerceram
funções políticas ao mais alto nível, os quais, no entanto, tiveram que viver durante anos com o
estigma de uma acusação criminal", observou.
 
"Perante os danos que estas acusações infundadas causaram, esperar-se-ia, a bem da credibilidade da
nossa justiça que, sendo as mesmas julgadas improcedentes nos tribunais, os cidadãos tivessem uma
explicação pública por parte do Ministério Público sobre o que motivou a sua acusação." Rejeitou,
porém, quaisquer tentativas de interferência política na autonomia do Ministério Público. "É manifesto
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que a autonomia tem que ser em absoluto defendida e não podemos aderir a quaisquer tentativas de
a controlar. Mas também deve ser associada à máxima responsabilidade, evitando a dedução de
acusações sem fundamento", ressalvou Menezes Leitão. Que no final da sua intervenção exprimiu um
desejo: "Que o poder político passe a tratar melhor a justiça".
 
Ana Henriques
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A75A autonomia do Ministério Público sem dinheiro é "ilusória", afirma Lucília Gago
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A procuradora-Geral da República critica o "expressivo e persistente défice de recursos materiais e
humanos" e reivindica autonomia financeira do MP. O bastonário da Ordem dos Advogados alerta para
a falta de confiança na justiça.
 
Tal como esperado, a Procuradora-Geral da República aproveitou a abertura do ano judicial para
apontar a falta de meios materiais e humanos no Ministério Público, mas pondo mesmo o dedo na
ferida da autonomia desta magistratura, considerando-a "insatisfatória e até ilusória ao não
contemplar a vertente financeira".
 
No segundo discurso da tarde no Supremo Tribunal de Justiça, Lucília Gago começou por elogiar a
"magistratura singular, autónoma, hierarquizada, de potencialidades inigualáveis", com "espírito de
corpo único e de unidade na acção", conferindo-lhe uma "dimensão essencial" no Estado, e na justiça
penal em particular.
 
"Potencialidades que vêm sendo condicionadas, por vezes severamente, por um expressivo e
persistente défice de recursos materiais e humanos, imprescindíveis para a cabal prossecução das
suas atribuições, a justificar a afirmação de ser a autonomia do Ministério Público insatisfatória, e até
ilusória, ao não contemplar a vertente financeira", afirmou.
 
Lucília Gago apontou o "grave défice de quadros", perante um avultado "ritmo de jubilações", mas
também uma "generalizada insuficiência da afectação de oficiais de justiça e de recursos materiais e
humanos" para responder às "cada vez mais imprescindíveis perícias financeiras, contabilísticas e
informáticas" que a levam a queixar-se de "verdadeira asfixia" nalguns domínios.
 
Um deles é a da cibercriminalidade, onde a procuradora-geral da República nota ter havido um "muito
significativo aumento das entradas e pendências de inquéritos em 2020 e 2021", em consequência da
pandemia. "Têm-se procurado melhorar os muito limitados recursos disponíveis", explicou Lucília
Gago, defendendo porém que devia ser considerado, "de forma muito séria", a evolução deste
fenómeno em Portugal.
 
"Apenas o reforço da qualidade e quantidade dos equipamentos informáticos e dos meios digitais
disponíveis, particularmente num tempo em que o teletrabalho gera maior nível de utilização dos
sistemas informáticos e novas exigências a nível da fluidez e segurança das comunicações electrónicas
poderá, de modo efectivo, assegurar a transição digital na área da justiça", defendeu.
 
A concluir, Lucília Gago deixou uma mensagem mais ou menos cifrada: "O Ministério Público não se
deixará confundir ou perturbar pelo ruído dispersivo não raras vezes semeado, pelo caudal saturado e
confuso da informação, pela poluição do pensamento dificultador da acção, pelos ardilosos juízos
distractivos que engendram engenhosas encruzilhadas e colocam dificuldades acrescidas".
Bastonário alerta para falta de confiança na Justiça
A falta de investimento na Justiça foi também abordada pelo bastonário dos Advogados, Luís Menezes
Leitão, que considerou ser essa a causa da falta de confiança na justiça, recentemente apontada num
inquérito da DECO que coloca o sistema judiciário como a instituição em que os portugueses
depositam menos confiança.
 
"Existe neste momento uma absoluta falta de recursos humanos no nosso sistema judiciário. Temos
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1960 juízes, mas só 1801 estão em funções nos tribunais, sendo que grande parte dos restantes
exercem presentemente funções não judiciais. No Ministério Público faltam 195 magistrados. E temos
1000 funcionários judiciais a menos", contabilizou. Disse anda que "a situação tende a agravar-se,
como se vê pelas notícias de que o Centro de Estudos Judiciários perdeu 2/3 dos seus candidatos em
dez anos", mas também pela sucessão de jubilações de magistrados, "sendo notório que uma das
causas será a sua desmotivação".
 
Menezes Leitão revelou que também na Ordem dos Advogados se nota já "um abaixamento do
número de candidaturas ao Sistema de Acesso de Direito e aos Tribunais", o que atribuiu à
"desconsideração com que o Estado está a tratar os nossos colegas", sobretudo em matéria de
oficiosas: "O Governo recusou-se sistematicamente a aplicar a Lei 40/2018, de 8 de Agosto, que prevê
a actualização anual das suas remunerações, as quais permanecem congeladas há anos".
 
"Tudo isto resulta numa profunda violação do direito dos cidadãos à justiça e numa total ineficácia das
respostas para os sérios problemas existentes", afirmou, criticando a falta de funcionários nas
esquipas especializadas em violência doméstica e a "avalanche de prescrições na justiça", não só
devido à falta de magistrados, mas também "à escassez de recursos humanos nas perícias e nos
oficiais de justiça", lembrando o caso de falta de notificação de Vale e Azevedo por atrasos nas
traduções dos documentos.
 
"É manifesto que, enquanto a Justiça funcionar nestes termos, a sua credibilidade junto dos cidadãos
será cada vez mais reduzida", vincou.
 
Leonete Botelho
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Presidente da República sublinhou que a lentidão judicial "revela que os recursos continuam a ser ou
insuficientes ou pouco efectivos" e focou-se na corrupção, lembrando que há novos mecanismos que
têm de ser postos em prática.
 
O Presidente da República voltou a focar, na abertura do ano judicial, na lentidão da justiça, afirmando
que, embora seja crónica e esteja diagnosticada há mais de 600 anos - citou uma carta de D. Pedro a
D. Duarte que o comprova -, considerou que não é razoável e tem de ser melhorada. "Podemos, se
quisermos", disse, atirando as soluções da justiça para uma questão de vontade.
 
Marcelo Rebelo de Sousa compreende que a justiça tenha o seu tempo, que é não é o tempo da vida
social, económica e política, "mas mesmo para o seu tempo ainda é lenta demais", considerando que
essa lentidão "revela que os recursos continuam a ser ou insuficientes ou pouco efectivos". Uma
lentidão que, embora diga ser "desigual" nas diferentes jurisdições, tem como resultado afectar "o
desenvolvimento económico e social do país", "parece contaminar os modelos alternativos de
resolução de litígios, como a arbitragem" e "afecta a percepção da justiça pelos cidadãos", acabando
por "ter efeitos que não podem ser ignorados".
 
"Admito que a percepção social seja injusta algumas vezes, mas não pode ser ignorada por nós",
afirmou o chefe de Estado, considerando que "a justiça relacionada com o combate à corrupção ganha
uma ainda maior urgência colectiva e dramatização". "Podemos, se quisermos, tentar abrir uma nova
fase em que a vontade de combater essa chaga não só permita multiplicar investigações - o que já
começou a ocorrer no passado recente -, como converter esperas de década, década e meia, duas
décadas até uma decisão final num tempo muitíssimo mais razoável em democracia", defendeu.
 
Como? Marcelo desfiou um rosário de perguntas e atirou as respostas para a vontade política. "Há leis
para apertar a malha aos que surgem com património incompatível com cargos eleitos ou públicos,
para travar favores, preferências? Se não existem, que se façam, mas comedidamente, com
ponderação para serem eficazes. Se há, que se aplique essas leis."
 
O mesmo com a crónica falta de recursos humanos: "Há falta de magistrados, há problemas no
acesso? Que se resolva esse problema, aí como noutras áreas carenciadas de recursos humanos". E
com a falta de clareza de leis: "Há erros de percepção a esclarecer com rigor e clareza? Que se
esclareça". E com a desconfiança na Justiça: "Há que recordar que ninguém, mas mesmo ninguém em
democracia está acima da lei".
 
O Presidente da República lembrou que a Assembleia da República aprovou, "na 24.ª hora da última
legislatura, um conjunto de diplomas contra a corrupção", indo até "perto de um mais reforçado
combate ao enriquecimento ilícito" e avançou com "regras processuais para processos mais sensíveis e
urgentes" e algumas regras de impedimentos que "suscitaram dúvidas" a ser superadas. Lembrou
ainda que o Governo avançou com um novo mecanismo de combate à corrupção, dizendo esperar que
ele "seja verdadeiramente independente".
 
Numa palavra: há meios e onde não há, que se resolva, mas que se agilizem as respostas. Para evitar
"a tentação de fazer justiça na praça pública, porque a opinião pública prefere julgar logo a ter de
aguardar umas décadas".
 

Página 77



A finalizar, Marcelo Rebelo de Sousa acenou com os riscos de erosão da democracia que pode começar
por este pilar essencial que é a justiça: "A mais imperfeita das democracias é sempre mais justa que a
mais sofisticada das ditaduras", disse, sublinhando que cabe aos protagonistas "reafirmar os valores e
os princípios democráticos e exercendo-os no dia-a-dia, evitando os comportamentos contrários" e
prevenindo o seu desrespeito.
 
E pediu acção: "Reformemos a justiça onde e quando e como tal se revele necessário, sem
messianismos - próprios de instituições débeis ou frágeis -, mas com instituições fortes e prestigiadas.
E sobretudo com cidadania exemplar".
 
Leonete Botelho
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A79"Podemos, se quisermos", acelerar a Justiça, diz Marcelo. Ministra prefere choque
tecnológico
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Na abertura do ano judicial, repetiram-se diagnósticos e pediu-se acção. Discurso da ministra não
revelou linhas programáticas para o sector, lamenta ex-bastonário dos advogados.
 
Quando se esperava um primeiro posicionamento público da nova ministra da Justiça sobre o rumo
que quer dar ao sector, Catarina Sarmento e Castro fez um discurso centrado na transição digital,
embora falasse num edifício renovado do Supremo Tribunal de Justiça onde não há wi-fi, mas apenas
internet nos computadores fixos. Uma metáfora do desfasamento entre os discursos dos governantes
do sector e a realidade, que ficou esta quarta-feira patente na abertura do ano judicial.
 
Fotogaleria
 
Ministra da Justiça estreou-se na abertura do ano judicial
 
Daniel Rocha
 
Fotogaleria
 
Marcelo quer tempos razoáveis na justiça
 
Daniel Rocha
 
[Additional Text]:
Ministra da Justiça estreou-se na abertura do ano judicial
Marcelo quer tempos razoáveis na justiça
 
Ana Henriques
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A80Magistrados que optam pela política não devem regressar aos tribunais, defende
presidente do Supremo
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Henrique Araújo afirmou que melhorar o sistema judicial implica alterações estruturais que passam
pela revisão de algumas normas da Constituição. Não disse quais.
 
O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo, defendeu esta quarta-feira, na
abertura solene do ano judicial, que os magistrados que optam pela política não devem poder
regressar aos tribunais.
 
O juiz conselheiro não deu exemplos, mas a última ministra da Justiça, Francisca van Dunem, era
procuradora - não tendo regressado ao exercício de funções pelo facto de se ter jubilado, dado ter
atingido a idade para o poder fazer. Magistrado era aliás também um secretário de Estado seu, o juiz
Mário Belo Morgado, que voltou aliás agora às suas funções de conselheiro do Supremo.
 
Mas para o presidente do Supremo, este deve ser um caminho sem regresso: "Se a vocação política
despontar no percurso de magistrado, a opção por esse novo caminho não deverá permitir o regresso
à judicatura. Quando se escolhe a magistratura como profissão, essa escolha deve ter-se por
definitiva."
 
Na sua intervenção, Henrique Araújo mostrou-se preocupado com a falta de magistrados que já se
nota, mas que poderá agravar-se de forma a comprometer o funcionamento dos tribunais. "Uma das
grandes preocupações dos tribunais comuns é o envelhecimento das magistraturas. É preciso intervir
já, nomeadamente através da alteração da lei de acesso ao Centro de Estudos Judiciários e do reforço
da sua capacidade formativa. Esta é, provavelmente, a questão mais candente, mais prioritária",
assinalou.
 
No entender do presidente do Supremo, melhorar o sistema judicial implica alterações estruturais -
"mesmo que isso passe, como seguramente passará, pela revisão de algumas normas da
Constituição". Que mudanças serão essas, Henrique Araújo não disse. Porém, numa entrevista que
deu no início do mandato o magistrado defendeu a extinção do Supremo Tribunal Administrativo, que
passaria a ser uma secção do Supremo Tribunal de Justiça, e a redução dos conselhos superiores dos
tribunais a um só organismo, em vez dos três que agora existem.
 
Esta quarta-feira ficou a saber-se que continua a existir, do seu ponto de vista, "pouco diálogo,
nenhuma concertação e muito distanciamento quanto aos objectivos a prosseguir". E que deseja "um
entendimento alargado das várias profissões forenses".
 
Seja como for, a definição das alterações estruturais caberá "naturalmente" ao poder político. "A
actual distribuição de forças políticas no Parlamento constitui uma oportunidade única para reformar o
sistema de justiça", considerou. Para deixar um aviso: "Seria penalizador para a sociedade que, num
contexto tão favorável, a doce e sedutora inércia acabasse por vencer."
 
Muito embora descrente de que o problema possa ser resolvido, Henrique Araújo criticou "as repetidas
e descaradas violações do segredo de justiça que continuam a alimentar, impunemente, as primeiras
páginas de alguns jornais". E reivindicou uma produção legislativa de qualidade, que não obedeça a
impulsos desencadeados por este ou por aquele caso judicial, pela actuação deste ou daquele tribunal
ou por critérios de oportunidade política. Porque "as leis não se podem fazer com pressa, a rebate dos
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sinos".
 
Por outro lado, os expedientes dilatórios a que recorrem os advogados dos arguidos devem ser
reduzidos: "As leis do processo civil e do processo penal devem adequar-se aos tempos presentes,
tornando os processos mais ágeis e evitando que os litigantes com intuitos dilatórios se barriquem em
expedientes que atrasam a decisão final e definitiva".
 
Ana Henriques
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A82Abertura do ano judicial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: Público Online Autores: Manuel Soares

 
Esta cerimónia será um pouco diferente das anteriores. Há um novo Governo, com maioria absoluta,
com quatro anos e meio para governar e pela primeira vez vamos poder ouvir o que tem a dizer a
nova ministra da Justiça.
 
Presidente da Direcção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses
 
Por contingências de calendário, cumpre-se hoje, já em Abril, o ritual solene da abertura do ano
judicial, que põe no mesmo palco mediático os quatro órgãos de soberania - Presidente da República,
Assembleia da República, Governo e Tribunais - e a Procuradoria-Geral da República e Ordem dos
Advogados. Não erro muito se disser que a generalidade das pessoas não dá a este acto mais do que
uma importância simbólica e rotineira. Não ajuda todo o peso do formalismo oficial e dos trajes
profissionais e o ambiente austero do salão nobre do supremo tribunal, apegados a uma tradição
antiga, muito própria da justiça, mas distante dos modernos formatos de comunicação capazes de
despertar atenção. No entanto, pondo agora de lado essa questão da forma, se olharmos atentamente
para os discursos das cerimónias anteriores, vemos que a fonte daquele desinteresse não está na falta
de propostas válidas dos diversos responsáveis do sector da justiça. O que acontece é que, ao longo
dos anos, têm faltado políticas públicas estáveis, claras e consequentes.
 
[Additional Text]:
Manuel Soares
 
Manuel Soares
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A83  
Renascença - Notícias

 	Duração: 00:00:52

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 98739231

 
20-04-2022 20:04

Abertura do ano judicial - Sindicato dos Magistrados do Ministério Público

http://www.pt.cision.com/s/?l=763f685a

 
Nada de novo, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público comenta desta forma a intervenção
da nova ministra da Justiça na abertura do ano judicial. Catarina Sarmento, garantiu que o setor
poderá contar com o seu ministério, abrindo a porta ao diálogo.
Declarações de Adão Carvalho.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2022-04-20 21:03
 Renascença - Notícias , 2022-04-20 22:03
 Renascença - Notícias , 2022-04-20 23:02
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A84  
Renascença - Notícias

 	Duração: 00:00:55

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 98736061

 
20-04-2022 17:01

Presidente da República acusa a Justiça de se manter lenta e pouco eficiente

http://www.pt.cision.com/s/?l=982895d6

 
O Presidente da República acusa a justiça de se manter lenta e pouco eficiente.
Marcelo Rebelo de Sousa falava esta tarde na sessão solene da abertura do ano judicial, onde
reconheceu que são as pessoas e o progresso económico e social do país que pagam por essa lentidão
e pouca eficácia da Justiça.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
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A85  
Renascença - Notícias

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 98736078

 
20-04-2022 17:02

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=38237b8a

 
O Presidente do Supremo Tribunal da Justiça defendeu, que os magistrados que optarem pela carreira
política não devem regressar aos tribunais. Henrique Araújo falou da necessidade de transparência na
profissão. Por seu turno, a ministro da Justiça, Catarina Sarmento garantiu que o setor poderá contar
com o Ministério, abrindo a porta ao diálogo com os diversos agentes judiciais.
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A86  
Renascença - Notícias

 	Duração: 00:01:21

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 98735446

 
20-04-2022 16:02

Abertura do ano judicial - Bastonário da Ordem dos Advogados

http://www.pt.cision.com/s/?l=2ebc5705

 
O bastonário da Ordem dos Advogados quer um relatório sobre o que considera ter sido a violação dos
direitos fundamentais durante a pandemia.
Declarações de Menezes e Sousa.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2022-04-20 16:03
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A87  
Renascença - Notícias

 	Duração: 00:00:17

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 98726315

 
20-04-2022 09:05

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=7d93c675

 
A menos de 3 meses de encerrar abre hoje oficialmente o ano judicial, cerimónia que vai contar com
as estreias da recém-empossada ministra da Justiça e do juiz presidente do Supremo Tribunal. A
abertura não se realizou no ano passado devido à evolução da pandemia de COVID.
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A88  
Renascença - Notícias

 	Duração: 00:01:33

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 98736089

 
20-04-2022 17:04

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=502758b7

 
O presidente do Supremo Tribunal aproveitou o discurso de hoje para refletir justamente sobre este
tema, e recorreu a declarações de Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça declarações de 2018.
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A89  
RTP1 - Bom Dia

Portugal

 	Duração: 00:00:37

 	OCS: RTP1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 98725084

 
20-04-2022 08:15

1 1 1

Cerimónia de abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=ffa6c610

 
O ano judicial abre hoje. Conta com as estreias da recém-empossada ministra da Justiça e do juiz
presidente do Supremo Tribunal de Justiça e será presidida pelo Presidente da República que vai
encerrar os discursos.
 
Repetições: RTP3 - Bom Dia Portugal , 2022-04-20 08:15
 RTP3 - 3 às... , 2022-04-20 10:49
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A90  
RTP1 - Jornal da Tarde

 	Duração: 00:04:15

 	OCS: RTP1 - Jornal da Tarde

 
ID: 98732564

 
20-04-2022 13:39

1 1 1

Abertura do ano judicial - direto

http://www.pt.cision.com/s/?l=ef42e1ea

 
Para esta tarde está marcada a cerimónia de abertura do ano judicial e com várias particularidades.
Há desde logo uma nova Ministra da Justiça, mas também muitas queixas de falta de recursos no
setor.
- Direto de Lisboa.
Declarações de Luís Menezes Leitão, Bastonário Ordem Advogados; António Marçal, presidente
Sindicato Funcionários Judiciais; Manuel Ramos Soares, presidente Associação Sindical dos Juízes.
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A91  
RTP1 - Telejornal

 	Duração: 00:02:29

 	OCS: RTP1 - Telejornal

 
ID: 98739293

 
20-04-2022 20:46

1 1 1

Abertura do novo ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=9c71633e

 
O Presidente da República diz que ainda há muito por fazer na justiça e alerta para os perigos da
lentidão e das constantes violações do segredo de justiça. Marcelo Rebelo de Sousa presidiu à
abertura do ano judicial.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
 
Repetições: RTP3 - 24 Horas , 2022-04-21 00:42
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A92  
RTP3 - 18/20

 	Duração: 00:06:17

 	OCS: RTP3 - 18/20

 
ID: 98738120

 
20-04-2022 18:26

1 1 1

Análise à abertura do Ano Judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=880b5cbf

 
Análise de Pedro Ivo Carvalho, diretor-adjunto do Jornal de Notícias, à abertura do Ano Judicial.
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A93  
RTP3 - 3 às...

 	Duração: 00:19:08

 	OCS: RTP3 - 3 às...

 
ID: 98736354

 
20-04-2022 16:55

1 1 1

Cerimónia de abertura do ano judicial - Direto

http://www.pt.cision.com/s/?l=712e922b

 
Voltamos à cerimónia de abertura do novo ano judicial no Salão Nobre do Supremo Tribunal de
Justiça.
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A94  
RTP3 - 3 às...

 	Duração: 00:01:12

 	OCS: RTP3 - 3 às...

 
ID: 98736655

 
20-04-2022 17:31

1 1 1

Análise à abertura do Ano Judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=df579ad7

 
Análise à abertura do Ano Judicial com Carlos Melo Alves, advogado.
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A95  
RTP3 - 3 às...

 	Duração: 01:52:55

 	OCS: RTP3 - 3 às...

 
ID: 98736172

 
20-04-2022 14:50

1 1 1

Abertura do ano judicial - direto

http://www.pt.cision.com/s/?l=9d43f567

 
Hoje decorre a abertura do ano judicial, uma sessão solene que acontece a cerca de 3 meses das
férias judiciais.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
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A96  
RTP3 - 3 às...

 	Duração: 00:01:23

 	OCS: RTP3 - 3 às...

 
ID: 98736455

 
20-04-2022 17:15

1 1 1

Discurso do Presidente da República

http://www.pt.cision.com/s/?l=bd75b6c6

 
O Presidente da República encerrou esta cerimónia de abertura do ano judicial a criticar as sucessivas
violações do segredo de justiça e os julgamentos na praça pública, mas Marcelo Rebelo de Sousa
sublinha que isso também acontece porque a justiça é demasiado lenta em Portugal.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
 
Repetições: RTP3 - 18/20 , 2022-04-20 18:20
 RTP3 - 18/20 , 2022-04-20 19:35
 RTP3 - 3 às... , 2022-04-20 02:09
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A97  
RTP3 - 3 às...

 	Duração: 00:04:48

 	OCS: RTP3 - 3 às...

 
ID: 98736560

 
20-04-2022 17:21

1 1 1

Análise à abertura do Ano Judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=f7c99887

 
Análise à abertura do Ano Judicial com Carlos Melo Alves, comentador da RTP.
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A98  
RTP3 - 360

 	Duração: 00:05:21

 	OCS: RTP3 - 360

 
ID: 98741202

 
20-04-2022 23:08

1 1 1

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=e9063a89

 
O Presidente da República diz que ainda há muito por fazer no setor da Justiça e alertou para os
perigos para a democracia da lentidão das decisões e das violações do segredo de justiça.
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A99  
RTP3 - 360

 	Duração: 00:11:36

 	OCS: RTP3 - 360

 
ID: 98741205

 
20-04-2022 23:13

1 1 1

Análise à abertura do Ano Judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=8b9ae9a8

 
Análise à abertura do Ano Judicial com o o advogado Manuel Magalhães e Silva também Helena
Pereira, editora executiva do Público.
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A100  
RTP3 - Jornal das 12

 	Duração: 00:00:27

 	OCS: RTP3 - Jornal das 12

 
ID: 98731384

 
20-04-2022 12:51

1 1 1

Cerimónia oficial de abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=d6c3ed19

 
Hoje é a abertura solene do ano judicial, a cerca de 3 meses das férias judiciais. A cerimónia já devia
ter acontecido, mas foi sendo adiada por causa da pandemia. Nesta abertura oficial no Supremo
Tribunal de Justiça há 2 novos protagonistas, a recém-empossada ministra da Justiça e o juiz
presidente do Supremo. O Presidente da República, que preside à cerimónia, vai encerrar os discursos.
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A101Mais de 500 crianças e jovens vítimas de crimes sexuais apoiados em 2021 pela APAV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: Sábado Online

 
A rede de ajuda a crianças e jovens por crimes sexuais da APAV registou mais de 500 vítimas em
2021. Os dados revelam que 80% das que foram apoiadas eram do género feminino.
 
Mais de 500 crianças e jovens vítimas de crimes sexuais foram apoiados em 2021 pela APAV, que
refere que a violência sexual é um fenómeno transversal na sociedade, mas relativamente ao qual há
cada vez mais atenção e intolerância.
 
De acordo com os dados mais recentes do projeto CARE 2.0, uma rede de apoio a crianças e jovens
vítimas de violência sexual da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), 508 crianças e jovens
vítimas tiveram ajuda através desta iniciativa.
 
A CARE 2.0 foi criada em 2016 e o projeto está previsto terminar em 2022, mas ano após ano o
número de vítimas apoiadas cresce e depois de ter começado com 195 nesse primeiro ano, cresceu
para 251 no ano seguinte e chegou às 304 em 2018.
 
Em 2019 a APAV ajudou 417 crianças e jovens, número que aumenta novamente em 2020 para 432 e
que cresce em 2021 para 508 vítimas apoiadas.
 
Tudo somado, significa que no conjunto dos seis anos a CARE 2.0 chegou a 2.107 crianças e jovens,
tendo também apoiado 206 pessoas que eram familiares ou amigos das vítimas, além de ter realizado
um total de 28.247 atendimentos.
 
De acordo com a coordenadora da rede, os números demonstram "claramente" que "a violência sexual
contra crianças e jovens existe e é um fenómeno transversal enquanto sociedade", mas também que
há "sem dúvida nenhuma uma sociedade mais atenta e mais intolerante a estas situações de
violência".
 
"E também com alguma capacidade adicional, que se calhar não tínhamos há alguns anos, de
identificar as diferentes formas que a violência sexual pode assumir e essa maior capacidade de
deteção acaba por ajudar a detetar as situações e a desocultar as situações, o que também leva a este
maior número de pedidos de ajuda que temos vindo a receber ao longo destes anos", apontou Carla
Ferreira.
 
Sendo a formação uma das vertentes do programa, a responsável explicou que a mensagem que
tentam passar aos adultos é de que perante a mera suspeita de um caso de violência sexual devem
agir e pedir ajuda imediatamente, não mantendo a situação em segredo ou tentando fazer a sua
própria investigação, uma vez que há entidades competentes para ambas as situações.
 
Os dados da APAV mostram que 80% das vítimas apoiadas eram do género feminino, viviam
sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa (789) e Porto (576), e tinham idades entre os 08 e os
17 anos (1.387), enquanto o agressor é sobretudo do género masculino (91,6%).
 
Carla Ferreira apontou que a maioria dos crimes acontece em contexto intrafamiliar (51%), mas
destacou que mesmo nos casos que ocorrem fora do seio familiar as situações de violência são
praticadas por pessoas que a vítimas conhece, havendo apenas 7,5% de casos em que o agressor é
uma pessoa desconhecida da vítima.
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Dada a relação de proximidade entre vítima e agressor na maior parte dos casos denunciados, a
responsável apontou que a prevenção deste tipo de crime está muito associada ao ter informação,
destacando que há muitos casos que acontecem em contexto familiar que se arrastam por vários
anos.
 
"A prevenção vem ajudar a melhor desconstruir estas situações porque é uma transmissão de
informação e esta informação é poder para as pessoas. É as pessoas poderem identificar as situações
como sendo abusivas e depois poderem ter aqui algumas ferramentas para poderem responder e pedir
ajuda", defendeu, acrescentando que o mesmo se passa com as crianças.
 
Quase 80% dos casos reportados à APAV foram depois denunciados a uma autoridade policial ou a um
tribunal, mas entre as situações que não foram denunciadas há uma percentagem não quantificada de
casos em que o agressor é inimputável por causa da idade, ou seja, tem menos de 16 anos.
 
Carla Ferreira explicou que quando o agressor tem entre 12 e 16 anos, o caso é encaminhado para o
Tribunal de Família e Menores que irá aplicar um processo tutelar educativo.
 
"Abaixo dos 12 anos não há esta resposta judicial e o que se tenta que exista é uma intervenção ao
nível das CPCJ [comissões de proteção de crianças e jovens], através de um processo de promoção e
proteção, para quem pratica um ato que pode configurar uma situação de violência sexual possa ter
alguma intervenção porque claramente essa pessoa também precisa de intervenção para ser
reeducada para o direito e para as normas da vida em sociedade", explicou.
 
A responsável adiantou que na faixa etária entre os 12 e os 16 anos, os casos denunciados dizem
sobretudo respeito a contactos que acontecem online, desde partilha de imagens ou captura indevida
de imagens.
 
Acrescentou que tem havido casos detetados pela rede e salientou que "não é por serem menores que
não se pode intervir", apesar de nestes casos não seguirem os tramites penais, garantindo que a
preocupação é de que haja sempre um encaminhamento.
 
Estes e outros dados são apresentados esta quarta-feira, no encontro "Seis anos de prevenção e apoio
a crianças e jovens vítimas de violência sexual: o Projeto CARE", na Fundação Calouste Gulbenkian,
em Lisboa.
 
Descubra as
 
Edições do Dia
 
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional.
Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
 
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas
edições anteriores, do dia ou da semana
 
Lusa
 
Ontem
 
Lusa
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A103  
SIC - Edição da Manhã

 	Duração: 00:00:42

 	OCS: SIC - Edição da Manhã

 
ID: 98724130

 
20-04-2022 06:34

1 1 1

Cerimónia de abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=a5f6c3e3

 
Depois de vários adiamentos realiza-se hoje a cerimónia de abertura do ano judicial.
A sessão solene chegou a estar marcada para 9 de março, mas os problemas eleitorais no ciclo da
Europa ditaram o atraso. A cerimónia desta tarde será presidida pelo Presidente da República que
encerra os discursos.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2022-04-20 07:37
 SIC - Edição da Manhã , 2022-04-20 08:04
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2022-04-20 06:35
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2022-04-20 07:38
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2022-04-20 08:04
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2022-04-20 09:41
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2022-04-20 10:02
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2022-04-20 12:37
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A104  
SIC - Jornal da Noite

 	Duração: 00:02:57

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 98739256

 
20-04-2022 20:33

1 1 1

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=2cae1aab

 
O Presidente da República diz que a justiça continua demasiado lenta. Na cerimónia de abertura do
ano judicial, Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que a perceção negativa dos cidadãos sobre a
justiça pode pôr em causa a democracia.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, Catarina Sarmento e Castro,
Ministra da Justiça, Henrique Araújo, presidente do Supremo Tribunal de Justiça.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2022-04-20 20:34
 SIC Notícias - Edição da Noite , 2022-04-20 22:51
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2022-04-21 10:39
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2022-04-20 00:50
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A105  
SIC - Primeiro Jornal

 	Duração: 00:03:29

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 98732716

 
20-04-2022 13:45

1 1 1

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=75ed70b1

 
Mais funcionários, mais financiamento e uma justiça mais rápida são exigências de associações e
sindicatos para o início do ano judicial. A cerimónia decorre esta tarde com a nova Ministra da justiça.
Declarações de Manuel Ramos Soares, Assoc. Sindical Juízes Portugueses e Adão Carvalho, Sind.
Magistrados do MP; António Marçal, Sind. Funcionários Judiciais.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2022-04-20 13:46
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A106  
SIC Notícias - Edição da

Tarde

 	Duração: 00:17:27

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Tarde

 
ID: 98736007

 
20-04-2022 16:26

1 1 1

Cerimónia de abertura do ano judicial - Direto

http://www.pt.cision.com/s/?l=3ed1ec0b

 
Altura de irmos para o final da cerimónia de abertura do ano judicial, fala o Presidente da República.
Direto de Lisboa.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
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A107  
SIC Notícias - Edição da

Tarde

 	Duração: 00:00:51

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Tarde

 
ID: 98736657

 
20-04-2022 17:12

1 1 1

Presidente da República na abertura do Ano Judicial - direto

http://www.pt.cision.com/s/?l=868cde16

 
O Presidente da República diz que a nova legislação do combate à corrupção pode abrir uma nova fase
na justiça.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
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A108  
SIC Notícias - Jornal

das Duas

 	Duração: 00:11:07

 	OCS: SIC Notícias - Jornal das Duas

 
ID: 98734045

 
20-04-2022 14:38

1 1 1

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=a1e0ed26

 
É assinalado esta tarde a abertura do ano judicial. A cerimónia arranca daqui a pouco às 3 da tarde.
Direto de Lisboa.
Declarações de Manuel Ramos Soares, Assoc. Sindical Juízes Portugueses e Adão Carvalho, Sind.
Magistrados do MP; António Marçal, Sind. Funcionários Judiciais.
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A109  
TSF - Notícias

 	Duração: 00:09:02

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 98724883

 
20-04-2022 08:01

Cerimónia oficial de abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=18da725d

 
É esta tarde que abre oficialmente o ano judicial. Na cerimónia, no Supremo Tribunal de Justiça, vão
discursar o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, a ministra da Justiça e
o presidente do Supremo. Com um novo Governo em funções nesta altura, um dos problemas mais
graves nos tribunais é a falta de funcionários judiciais.
Declarações de Regina Soares, secretária regional de Lisboa do Sindicato dos Funcionários Judiciais;
Manuel Ramos Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes; Luís Menezes Leitão, bastonário
da Ordem dos Advogados.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2022-04-20 08:31
 TSF - Notícias , 2022-04-20 09:04
 TSF - Notícias , 2022-04-20 09:31
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20-04-2022 07:00

Cerimónia oficial de abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=6f6eb19

 
A três meses do fim do ano de trabalho nos tribunais, decorre esta tarde a cerimónia oficial de
abertura do ano judicial. Um dos problemas mais graves a afetar a justiça e a falta de funcionários
judiciais. O sindicato que representa estes trabalhadores diz que faltam mais de mil em todo o país,
quase metade na área metropolitana de Lisboa.
Declarações de Regina Soares, secretária regional de Lisboa do Sindicato dos Funcionários Judiciais;
Manuel Ramos Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes; Menezes Leitão, bastonário da
Ordem dos Advogados.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2022-04-20 08:01
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Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=75e0826e

 
Marcelo Rebelo de Sousa constatou esta tarde que a justiça mesmo com tempo próprio continua a ser
lenta, e isso tem efeitos na perceção dos portugueses. Efeitos que para o Presidente da República não
podem ser ignorados. No discurso que terminou ainda há pouco na abertura do ano judicial, o
Presidente da República pediu para que se apliquem as leis que já existem no combate à corrupção.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; Lucília Gago; Catarina Sarmento e
Castro, Ministra da Justiça; Henrique Araújo, pres. Supremo Tribunal.
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20-04-2022 18:11

Presidente da República acusa a Justiça de se manter lenta e pouco eficiente

http://www.pt.cision.com/s/?l=99f0323a

 
Marcelo Rebelo de Sousa constatou há pouco que a justiça, mesmo com um tempo próprio, continua a
ser lenta e isso tem efeitos nos portugueses, e na perceção que os portugueses têm. No discurso de
abertura do ano judicial, o Presidente da República pediu para se aplicarem as leis que existem para o
combate à corrupção.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; Augusto Santos Silva, pres.
Parlamento; Catarina Sarmento e Castro, Ministra da Justiça.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2022-04-20 20:17
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Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=4d33daba

 
O Presidente da República apela a uma nova fase no combate à corrupção em Portugal. Na cerimónia
de abertura do ano judicial, Marcelo Rebelo de Sousa comparou mesmo a corrupção é uma chaga.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; Catarina Sarmento e Castro,
ministra da Justiça.
 
Repetições: CNN Portugal - CNN Prime Time , 2022-04-20 23:47
 CNN Portugal - Jornal da CNN , 2022-04-20 21:51
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A114Ano judicial: Aumentar a confiança dos cidadaõs e empresas na Justiça é "desígnio a
perseguir" - ministra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: Visão Online

 
A ministra da Justiça afirmou hoje que aumentar a confiança dos cidadãos e das empresas na justiça é
"um dos desígnios a perseguir", sendo por isso um dos primeiros desafios práticos contribuir para "a
melhoria do conhecimento"
 
"Um dos primeiros desafios práticos é o de contribuir para a melhoria do conhecimento. Do
conhecimento para a confiança e do conhecimento para a eficiência. Para tal, é decisivo que se reforce
o investimento na melhoria dos indicadores da Justiça, agora com recurso a ferramentas eletrónicas
renovadas, e se potencie o seu uso. É também decisivo que se reutilize a abundante informação
gerada, sempre no respeito pelas regras de tratamento de dados", disse Catarina Sarmento e Castro
na abertura do ano judicial no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, na sua estreia neste tipo de
cerimónia.
 
Segundo a ministra, o conhecimento ajuda "a situar mais corretamente a perceção dos destinatários
sobre o sistema de justiça, em permanente escrutínio de resultados", permitindo o reforço da
transparência e, com ela, da confiança.
 
Para a ministra da Justiça, os dados do conhecimento também permitem reconhecer e assinalar que o
grau de eficiência ainda "não é homogéneo em todos os tribunais e em todos os tipos de litígios", e
que "há um caminho que importa percorrer".
 
Catarina Sarmento e Castro disse que os diagnósticos estão feitos e há medidas no terreno, sendo
agora necessário "resolver as disfuncionalidades que a prática vai revelando", sublinhando que o
conhecimento é também instrumento para um "outro desafio importante destinado a garantir uma
justiça mais eficiente, que é o desafio de uma melhor gestão do sistema".
 
Referiu a propósito que, na procura da eficiência, medidas gestionárias podem ser aprofundadas de
modo a melhorar os métodos de trabalho, a gestão dos recursos humanos, identificando onde fazem
falta, melhorando a gestão processual, documental e de apoio e também a articulação das instâncias
judiciárias com serviços complementares da Justiça.
 
Tudo isto, prosseguiu, é fundamental para a resposta em várias vertentes, designadamente na fase de
inquérito criminal ou também para proporcionar uma melhor resposta multidisciplinar às vítimas de
crimes, com destaque para aquelas que se encontram sem situação de especial vulnerabilidade.
 
Catarina Sarmento e Castro disse ainda ser "importante que se leve a sério o desafio da tramitação
judicial `digital por definição', com a exclusividade da tramitação processual eletrónica em todas as
jurisdições e instâncias judiciais, inclusive na fase de inquérito, para tornar efetiva a celeridade das
decisões".
 
"Neste percurso de transição digital, é fundamental a concretização dos investimentos previstos no
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", enfatizou.
 
Catarina Sarmento e Castro prometeu que será dado um novo impulso ao processo de digitalização,
acelerando-se a modernização dos sistemas de informação e de infraestrutura tecnológica da justiça,
com o desenvolvimento e implementação dos sistemas de tramitação processual, o Magistratus
(sistema de interface para Juízes dos Tribunais Comuns e dos Tribunais Administrativos e Fiscais) e o
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MP Codex (para Magistrados do Ministério Público).
 
Prometeu ainda o reforço do sistema de informação para as Secretarias Judiciais, de interface com
mandatários, para assegurar a interoperabilidade de sistemas, a desmaterialização das comunicações
e a incorporação de capacidades de analítica e de inteligência artificial.
 
A par dos desafios do conhecimento, da gestão, do digital e da formação de magistrados, oficiais de
justiça e outros operadores judiciários, Catarina Sarmento e Castro apontou também como prioridades
implementar um sistema de apoio judiciário efetivo e de qualidade, persistir no combate à corrupção,
através da "Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024" e dar resposta aos desafios do sistema
prisional.
 
"Merecerá reflexão também o aprofundamento da presença no sistema de Justiça de meios
alternativos de resolução de conflitos, que potenciam o acesso à justiça, alargando a oferta à procura
de tutela", adiantou.
 
No novo ciclo que se abre na Justiça, a ministra garantiu que podem contar com ela para "ouvir todos,
mas sobretudo para fazer com todos", mas exigindo que "esse caminho de melhor justiça e para
todos" seja percorrido por todos.
 
"Uma justiça mais eficiente e mais célere, mais próxima, de maior qualidade e mais cognoscível,
porque mais transparente e, por isso, refundadora da confiança", foi outras das metas traçadas por
Catarina Sarmento e Castro, que prometeu todo o seu empenho.
 
FC/JGO/IMA // JMR
 
Lusa
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A116Marcelo apela a "nova fase" no combate à corrupção e reafirmação da democracia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: Visão Online

 
O PR apelou a que se abra "uma nova fase" no combate à corrupção em Portugal, considerando que a
opinião pública exige urgência nesta matéria, e a que se reafirme os princípios democráticos
 
O Presidente da República apelou hoje a que se abra "uma nova fase" no combate à corrupção em
Portugal, considerando que a opinião pública exige urgência nesta matéria, e a que se reafirme os
princípios democráticos.
 
Na sessão solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, Marcelo
Rebelo de Sousa referiu que "o Governo avançou com novo mecanismo de combate à corrupção, que
se espera seja verdadeiramente independente e que conjugue a sua atuação com o Tribunal de
Contas".
 
"Podemos, se quisermos, tentar abrir uma nova fase em que a vontade de combater essa chaga não
só permita multiplicar investigações - o que já começou a ocorrer no passado recente - como
converter esperas de década, década e meia, duas décadas até uma decisão final num tempo
muitíssimo mais razoável em democracia", afirmou.
 
O chefe de Estado assinalou que a Assembleia da República aprovou no fim da anterior legislatura,
"em muitos casos por unanimidade, um conjunto de diplomas contra a corrupção" e foi "até perto de
matéria sensível" para "mais reforçado combate ao enriquecimento ilícito, mas que passe no juízo de
apreciação do Tribunal Constitucional".
 
Se as "leis para apertar a malha aos que surgem com património incompatível com rendimentos de
cargos políticos ou públicos, ou para travar favores, preferências" são ainda insuficientes, então "que
se façam, mas comedidamente, com ponderação, para serem eficazes", e que "se aplique essas leis,
ainda que imperfeitas ou incompletas, testando o seu alcance e eficácia", disse.
 
Por outro lado, o Presidente da República realçou que "as magistraturas desejam e merecem mais e
melhores meios" e pediu que, se "há falta de magistrados" ou "problemas no acesso", então "que se
resolva".
 
Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "a justiça relacionada com o combate à corrupção ganha aos
olhos da opinião pública uma ainda maior urgência coletiva e uma ainda maior dramatização, mais
acentuada ainda na opinião publicada".
 
"Como responder a essa sensação de mal estar social de convicção de que a corrupção continuaria a
estar imparável e de que quase tudo e quase todos sucumbiriam às suas tentações: políticos,
funcionários, magistrados, grupos empresariais, entidades associativas, cidadãos?", questionou, dando
a resposta: "Em tempos como este cumpre manter cabeça fria e serena e agir consistentemente".
 
"Há erros de perceção a esclarecer, com rigor e clareza? Que se esclareça", acrescentou.
 
O Presidente da República terminou a sua intervenção com a defesa do regime democrático,
argumentando que "a mais imperfeita das democracias é sempre mais justa do que a mais sofisticada
das ditaduras".
 
"Nós queremos uma muito melhor democracia, mas democracia, não queremos aventuras ou
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seduções de democracias ditas iliberais, ou seja, ditaduras dissimuladas. Reafirmemos, pois, os
valores os princípios democráticos e pratiquemo-los no dia a dia. Evitemos as condutas que
enfraqueçam aqueles valores e princípios. Previnamos o seu desrespeito. Combatamos a sua violação.
Reformemos a justiça onde e quando e como tal se revele necessário, sem messianismos, que são
próprios de instituições débeis ou frágeis, mas com instituições fortes e prestigiadas e, sobretudo, com
cidadania exemplar", apelou.
 
O chefe de Estado sustentou que uma sociedade justa depende da "honestidade pessoal e cívica de
todos e de cada um", sem a qual "não nascerá nem crescerá espontaneamente a honestidade pessoal
e cívica" dos seus representantes, que são "o espelho" do povo.
 
"Eu persisto em acreditar que nós somos um povo visceralmente honesto. Não vejo razão para
acreditar que esse povo honesto deixe de escolher pelo seu voto", declarou.
 
IEL // JPS
 
Lusa
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A118Ano Judicial: Diretor da PJ recusa "discurso miserabilista" da falta de meios e pede
"exigência"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/04/2022

Meio: Visão Online

 
O diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, rejeitou hoje alinhar nas queixas sobre a falta de
meios no setor da justiça e reclamou maior exigência e uma mudança no discurso dos diferentes
agentes
 
O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, rejeitou hoje alinhar nas queixas sobre a falta
de meios no setor da justiça e reclamou maior exigência e uma mudança no discurso dos diferentes
agentes.
 
Em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de abertura do ano judicial, no Supremo
Tribunal de Justiça, em Lisboa, o responsável máximo da PJ sublinhou que "todos têm dificuldades de
meios", mas que a entidade que dirige procura fazer o máximo com os recursos disponíveis.
 
"Tem de haver exigência e não podemos ter um discurso permanentemente miserabilista. Da nossa
parte, não temos na PJ. Tem é de haver um grau de exigência. Tem de haver trabalho, trabalho,
trabalho e rigor", afirmou, garantindo que os elementos da Judiciária já procuram "fazer mais e
melhor" e que lutam para colmatar eventuais falhas, sem perderem o "orgulho" de serem "apenas
funcionários públicos".
 
Na reação aos discursos proferidos na cerimónia, Luís Neves recuperou as questões da digitalização -
enunciadas pela ministra da Justiça - e da cibercriminalidade - apontadas pela Procuradora-Geral da
República, Lucília Gago - para reiterar que a PJ está a desenvolver esforços para "dar um salto
qualitativo" e alcançar maior capacidade de resposta no futuro.
 
"Estamos a capacitar-nos. Recebemos 100 pessoas agora, das quais 66% foram para a área da
corrupção e a área do cibercrime; em setembro recebemos outras 100 pessoas e a distribuição vai ser
de igual forma, foram as áreas que a senhora Procuradora-Geral identificou com maior falência de
resposta", sentenciou.
 
A sessão solene, que chegou a estar prevista para 09 de março, depois de não se ter realizado em
2021 devido à evolução da pandemia de covid-19 em Portugal, foi presidida pelo Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, que encerrou os discursos, a seguir à intervenção do presidente
da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.
 
Antes discursaram o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, a Procuradora-Geral
da República, Lucília Gago, e os estreantes nesta cerimónia oficial, o presidente do Supremo Tribunal
de Justiça, Henrique Araújo, e a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, empossada no cargo
há menos de um mês.
 
JGO/IMA/FC // ZO
 
Lusa

Página 118



A119Ano judicial abre hoje oficialmente, a menos de três meses de encerrar
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A menos de três meses de encerrar, o ano judicial é hoje oficialmente aberto, numa cerimónia que no
rol de discursos conta com as estreias da recém-empossada ministra da Justiça e do juiz presidente do
Supremo Tribunal de Justiça
 
A cerimónia de abertura oficial do ano judicial vai decorrer no salão nobre do Supremo Tribunal de
Justiça, em Lisboa, depois de sucessivos adiamentos e quando já faltam pouco menos de três meses
para as férias judiciais e encerramento deste ano judicial.
 
A abertura chegou a estar prevista para 09 de março, depois de não se ter realizado em 2021 devido
à evolução da pandemia de covid-19 em Portugal.
 
A data de 09 de março pressupunha que o novo Governo já estaria em funções, assim como o novo
parlamento, mas os problemas com a eleição no círculo eleitoral da Europa, que obrigou a uma
repetição da votação e a um adiamento da homologação do resultado das eleições resultou em novo
adiamento.
 
A sessão solene será presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que encerra os
discursos, a seguir à intervenção do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.
 
Antes discursam o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, a Procuradora-Geral da
República, Lucília Gago, e os estreantes nesta cerimónia oficial, o presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, Henrique Araújo - que deveria ter feito a sua estreia em 2021, mas a situação pandémica
impediu a realização da cerimónia - e a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, empossada
no cargo há cerca de um mês.
 
A cerimónia, organizada pelo Supremo Tribunal de Justiça, pela Procuradoria-Geral da República e
pela Ordem dos Advogados, está agendada para as 15:00.
 
IMA/FC/JGO // JMR
 
Lusa
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A120Ano Judicial: PGR diz que persistente falta de meios compromete ação do MP
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A Procuradora-Geral da República alertou hoje que as potencialidades do Ministério Público estão
condicionadas por um "expressivo e persistente défice de recursos materiais e humanos"
 
A Procuradora-Geral da República (PGR) alertou hoje que as potencialidades do Ministério Público (MP)
estão condicionadas por um "expressivo e persistente défice de recursos materiais e humanos".
 
"A vastidão de competências que estão atribuídas (ao MP), sem paralelo na generalidade dos outros
Estados, e o atual contexto em que as exerce, em particular, o grave défice de quadros - avultando o
ritmo de jubilações que vêm ocorrendo e que previsivelmente continuarão a ocorrer nos tempos mais
próximos -, tornam bem difícil a gestão e igualmente o desempenho de todos e de cada um dos
magistrados", advertiu Lucília Gago na cerimónia de abertura do ano judicial.
 
Segundo Lucília Gago, a falta de meios do MP permite "justificar a afirmação de ser a autonomia do
MP insatisfatória, e até ilusória, ao não contemplar a vertente financeira".
 
Para a PGR, "nesse contexto adverso pontua também a generalizada insuficiência da afetação de
oficiais de justiça e de recursos materiais e humanos para dar cabal resposta às cada vez mais
imprescindíveis perícias financeiras, contabilísticas e informáticas, com reflexos negativos e até de
verdadeira asfixia de domínios".
 
Lucília Gago falou ainda da situação pandémica e dos seus efeitos na sociedade e na justiça, na
recuperação de ativos como área prioritária do MP, dos direitos dos jovens e crianças, do regime
jurídico do menor acompanhado, da violência doméstica, da expansão do fenómeno da
cibercriminalidade, dos desafios da nova era digital e dos interesses difusos, nomeadamente na defesa
do ambiente.
 
Elegeu ainda como prioritário o "combate intransigente aos fenómenos criminais especialmente
graves, integrados quer na cibercriminalidade, quer na criminalidade económico-financeira, quer ainda
na criminalidade violenta e organizada".
 
Em relação à cibercriminalidade, a PGR indicou que a expansão do fenómeno se tornou "galopante,
com as denúncias apresentadas ao MP a mais que duplicarem de 2019 para 2020 e de 2020 para
2021", observando que os dados mais recentes apontam para um enorme aumento do número de
casos em 2022.
 
Quanto à recuperação de ativos e ao combate à criminalidade mais grave e complexa, a PGR entende
que "é indispensável assegurar que os criminosos não retiram qualquer vantagem económica da sua
prática, privando-os, sem contemplações e sem exceções, dos benefícios económicos gerados pela
atividade criminosa", por vezes associada ao branqueamento de capitais e terrorismo.
 
"Reiteramos o forte empenho da Procuradoria-Geral da República na criação de uma efetiva cultura de
recuperação dos ativos, traduzida na interiorização por todos os magistrados do MP da
indispensabilidade de realização de uma investigação patrimonial e financeira tendente a confiscar as
vantagens obtidas pelos criminosos com a prática do crime, garantindo que este não compensa",
vincou.
 
Lucília Gago lembrou ainda que os objetivos estratégicos de política criminal para o triénio 2022-2024
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passam pelo combate à corrupção e crimes conexos, tendo presente o risco associado ao aumento dos
fundos públicos disponibilizados para o combate à crise económica bem como os riscos de abuso de
regimes específicos de flexibilização nos procedimentos de contratação pública ou de fiscalização
financeira.
 
Referiu também que a violência de género, que continua a apresentar um nível preocupante de
frequência e gravidade, nomeadamente face à agudização dos riscos de menor capacidade de reação
das vítimas a situações violentas, em particular das mais vulneráveis como mulheres e crianças.
 
No capítulo dos direitos das crianças e dos jovens, mencionou que a dinamização da intervenção
tutelar educativa vem merecendo particular atenção perante fenómenos de criminalidade violenta e
grave praticados por jovens e também face às potencialidades de prevenção criminal que encerra.
 
Considerou ainda que face ao impacto da pandemia e da guerra surgem acrescidas necessidades de
proteção dos adultos vulneráveis.
 
A PGR apelou também para a necessidade do reforço da qualidade e quantidade dos equipamentos
informáticos e dos meios digitais disponíveis, particularmente "num tempo em que o teletrabalho gera
maior nível de utilização dos sistemas informáticos e novas exigências a nível da fluidez e segurança
das comunicações eletrónicas", dizendo ser preciso assegurar a transição digital na área da justiça.
 
"Esse reforço (...) traduz o sinal de modernidade gerador de eficácia e celeridade, capaz de positivar
avanços anunciados, mas ainda muito longe de plena concretização", concluiu.
 
FC/JGO/IMA // JMR
 
Lusa/fIM
 
Lusa
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A122Marcelo alerta para lentidão, tentação de justiça na praça pública e violação de
segredo
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O PR alertou para a "crónica queixa da violação do segredo de justiça, sem resultados visíveis", para
"a tentação de fazer justiça na praça pública", face às "esperas infindáveis"
 
O Presidente da República alertou hoje para a "crónica queixa da violação do segredo de justiça, sem
resultados visíveis", para "a tentação de fazer justiça na praça pública", face às "esperas infindáveis"
por alguns processos.
 
"Estes alguns dos efeitos da visão ou perceção de muitos portugueses - injusta, admito que sim,
muitas vezes, mas que não pode ser ignorada por nenhum de nós", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa,
na sessão solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa.
 
O chefe de Estado considerou que a justiça em Portugal, em termos gerais, "continua lenta de mais",
ou porque "os recursos continuam a ser ou insuficientes ou pouco efetivos no seu uso".
 
"Essa lentidão, que é desigual, afeta em muitos casos o progresso económico e social do país e,
sobretudo, a própria perceção da justiça pelos cidadãos, e curiosamente parece dar sinais de
contaminar fórmulas alternativas de jurisdição, como a arbitral - aliás, caríssima para o cidadão
comum", acrescentou.
 
Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que a perceção da justiça pelos cidadãos "é muitas vezes injusta,
por minorar o mérito e o trabalha de milhares de protagonistas", mas realçou que "acaba por ter
efeitos que não podem ser ignorados, num tempo em que aquilo que parece ser se sobrepõe com
frequência àquilo que é".
 
"E o que parece pesa imenso, e não é só assacável à comunicação social", prosseguiu.
 
O Presidente da República considerou que prevalece "a ideia de que ainda há uma justiça para os ricos
e outra para os pobres" e defendeu "a exigência de maior comunicação e melhor comunicação por
parte do poder judicial, incluindo naquela justiça que é menos mediática, mas não é menos relevante".
 
Em seguida, deixou alertas sobre "a concentração dos cidadãos num número preciso de casos
processuais, generalizando o que sobre eles entendeu à justiça como um todo" e sobre "a crónica
queixa da violação do segredo de justiça, sem resultados visíveis, a não ser a crença de que os
processos aparecem nos média por um fenómeno de iluminação vinda de outra galáxia".
 
o chefe de Estado advertiu também para "a tentação de fazer justiça na praça pública, porque a
impaciência e a velocidade da opinião escrita e falada se contenta cada vez menos com esperas
infindáveis e prefere julgar logo a ter de aguardar umas décadas" e para "a preocupação crescente
com a prevenção dos litígios ou da violação da lei, antes mesmo da intervenção dos tribunais".
 
IEL // JPS
 
Lusa
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A123O recado de Marcelo: "A Justiça continua lenta demais"
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Depois de dois anos suspensa, a certimónia de abertura do ano judicial regressou. Juízes,
procuradores e advogados lá apresentaram as habituais queixas. Marcelo Rebelo de Sousa alertou-os
para a perceção negativa que existe sobre o setor
 
Foi com um recado aos magistrados - juízes e procuradores - que o Presidente da República marcou,
esta quarta-feira, a habitual cerimónia de abertura do ano judicial: "O que parece pesa imenso",
declarou Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se à perceção social de que a Justiça é "lenta" é diferente
para "ricos e pobres" e de que há uma "tentação para julgamentos populares".
 
Suspensa nos últimos dois anos devido às restrições da Covid-19, a tradicional cerimónia regressou ao
salão nobre do Supremo Tribunal de Justiça, com o Presidente da República a fazer um dos discursos
mais contundentes desde a sua primeira intervenção, em 2016, nesta cerimónia: "A justiça tem o seu
tempo, que não é o tempo da cada vez mais acelerada vida do social e política, mas mesmo para o
seu tempo continua lenta de mais. Essa lentidão que é desigual afeta, em muitos casos, o
desenvolvimento do país e contamina fórmulas alternativas de jurisdição. A perceção da justiça pelos
cidadãos, que é muitas vezes injusta, acaba por ter efeitos que não podem ser ignorados. A crónica
queixa da violação do segredo de justiça, sem resultados visíveis e a tentação de fazer justiça na
praça pública são alguns dos efeitos da visão ou perceção injusta de alguns portugueses e que não
pode ser ignorada por nenhum de nós".
 
Já o presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Henrique Araújo, aproveitou o ato para fazer
uma auto-crítica: "É necessário, em nome do princípio da transparência, repensar o regime de
comissões de serviço de magistrados judiciais para cargos políticos ou para o exercício de funções
relevantes de natureza política, tão nobres e tão dignas como as funções judiciais". O recado foi dado,
ainda por cima, quando o ex-secretário de Estado da Justiça, o juiz conselheiro Mário Morgado, já
pediu ao Conselho Superior da Magistratura para regressar ao Supremo Tribunal de Justiça.
 
Eleito em maio de 2021 presidente do STJ, Henrique Araújo considerou que a atual maioria absoluta
do PS "constitui uma oportunidade única para reformar a justiça". "Seria penalizador para a sociecade
que, num contexto tão favorável, a doce e sedutora inércia acabasse por vencer", referiu o president
do STJ
 
Porém, e a avaliar pela intervenção da nova ministra da Justiça, Catarina Sarmento Castro, o caminho
não será o da reforma, mas sim de pequenos retoques. Também na qualidade de debutante nesta
cerimónia, a titular da pasta da justiça elencou como prioridades a transição do sistema para o digital
e a comunicação pública da justiça. Catarina Sarmento Castro.
 
O Presidente do Supremo alertou ainda para o "envelhecimento das magistraturas" e a incapacidade
de atracção para esta carreira que se tem verificado nos últimos anos, com muitas vagas a ficarem
por preencher no Centro de Estudos Judiciários.
 
Por sua vez, a Procuradora-geral da República (PGR), Lucília Gago, preferiu salientar a "galopante"
expansão do fenómeno do cibercriminalidade, com a número de denúncias apresentadas ao Ministério
Público "a mais que duplicar de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021, apontando os mais recentes
dados disponíveis para um enorme aumento de casos em 2022".
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Lucília Gago considerou que o Ministério Público tem dado uma resposta positiva ao fenómeno,
procurando "melhorar os muito limitados recursos disponíveis". A Procuradora-geral salientou a
importância da prova digital, apelando ao "reforço da qualidade e quantidade dos equipamentos
informáticos e dos meios digitais disponíveis".
 
No que diz respeito à criminalidade económico-financeira, Lucília Gago, sem resultados para
apresentar, preferiu centrar a sua interveção na "recuperação dos ativos do crime" como "prioridade
estratégica da Procuradoria-geral da República". Para a responsável máxima do Ministério Público, é
preciso fomentar uma cultura de recuperação de ativos, isto é, dos incrementos patrimoniais que
resultam da prática dos crimes, garantindo aos criminosos que o crime "não compensa"
 
Já o Bastonário da Ordem dos Advogado, Menezes Leitão recordou os últimos dois anos de pandemia e
de constantes estados de emergência. "Os direitos constitucionais dos cidadãos foram suspensos
através de estados de emergência decretados por quinze vezes mas, mesmo depois de levantado o
estado de emergência, esses direitos continuaram suspensos com base em resoluções do Conselho de
Ministros, meros regulamentos do Governo, que nunca poderiam restringir, quanto mais suspender
direitos fundamentais".
 
Menezes Leitão lembrou que, por quatro vezes, o Tribunal Constitucional declarou a
inconstitucionalidade de várias normas. "O País passou assim a viver em sucessivos estados de
excepção não declarados, no que ameaça tornar-se a nova normalidade, já desconfiando os cidadãos
se alguma vez regressarão a um estado normal e por quanto tempo", declarou Menezes Leitão,
propondo que a Ordem dos Advogados, à semelhança do que acontece no Brasil, passe a poder
suscitar a inconstitucionalidade de diplomas legais junto do Tribunal Constitucional.
 
Este ano, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça decidiu citar o antigo juiz conselheiro e ministro
da Justiça Laborinho Lúcio que, em setembro de 2018, descreveu assim a cerimónia de abertura do
ano judicial: "Fala o Presidente da República, fala o primeiro-ministro, fala o ministro da justiça, fala o
bastonário da Ordem dos Advogados, fala o Procurador-geral da República, fala o presidente do
Supremo Tribunal de Justiça(...) Cada um deles diz de si bem, relativamente mal dos outros, todos
normalmente menos bem do poder político, e o poder político apresenta todos os anos medidas
regeneradoras da Justiça. Acaba a sessão, vão todos embora e nunca mais se encontram até ao ano
seguinte, em que dizem a mesma coisa ou coisas parecidas".
 
Carlos Rodrigues Lima
 
Jornalista
 
Carlos Rodrigues Lima
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A125"Grande beneficiário dos atrasos na justiça administrativa e fiscal é o próprio Estado",
aponta procurador Adão Carvalho
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No dia em que se deu a abertura do ano judicial, o presidente do Sindicato dos Magistrados do
Ministério Público lamentou que durante os últimos dois anos o evento não se tenha realizado por
vontade política. Adão Carvalho criticou ainda os problemas de fundo que persistem no setor, entre
eles os atrasos da justiça administrativa e fiscal
 
Adão Carvalho, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), defendeu, esta
quarta-feira, que não houve razões profundas que justificassem o adiamento, durante os últimos dois
anos, da abertura do ano judicial - um evento simbólico muito importante para o setor.
 
"Não vejo porque não deveria ter havido a abertura, porque, apesar de ser simbólico, é marcante por
ter ali os protagonistas da Justiça, com algumas ideias e em que deixam claro as suas preocupações",
disse o líder sindical dos procuradores, no Irrevogável, programa de entrevista da revista VISÃO, onde
apontou que, neste período em que não houve tal cerimónia - que hoje se realizou - "as melhoras não
foram muitas no Ministério Público". Assim como noutras áreas. "A morosidade da Justiça
administrativa e fiscal está igual como estava há muitos anos", disse, realçando que "não tem existido
de qualquer dos governos anteriores um comportamento" de correção desse cenário.
 
"Se existir vontade política, há uma solução para a justiça administrativa e fiscal. O problema é que,
no fundo, talvez, o Estado não tenha grande interesse [em resolver]. O grande beneficiário dos
atrasos na justiça administrativa e fiscal é o próprio Estado, que é o maior demandado [contra quem
decorrem ações] na justiça administrativa", admitiu, explicando que esse benefício surge do facto de
"quanto mais tempo os processos se protelarem no tempo, mais tarde o Estado terá de dispender
dinheiro e devolve-lo ao cidadão; e até porque quando o faz é com uma taxa de juro baixa".
 
Adão Carvalho, há cerca de um ano à frente do SMMP, avisou ainda para a falta de magistrados, que
se reflete logo no "número de candidatos ao Centro de Estudos Judiciários (CEJ)": "se há dois anos
eram mais de 2000 candidatos, hoje temos 500".
 
"É um diagnóstico que tem de ser feito, porque há várias coisas que podem estar em causa: os jovens
que estão as sair das faculdades não estão interessados em prosseguir na magistratura e os grandes
escritórios estão a recrutar nas universidades", disse, apontando a necessidade, "já reportada à
anterior ministra [Francisca Van Dunem]", da necessidade de "descentralizar" a formação do CEJ de
Lisboa para outras cidades do País, como o Porto.
 
"A desculpa [dada] é a de que o CEJ não tem grandes capacidades e meios de descentralizar a
formação", disse, alegando que no Norte do País há magistrados formadores disponíveis para tal e que
só não rumam a Lisboa devido à falta de apoio financeiro para tal deslocação e permanência.
 
Para ouvir em Podcast:
 
Google Podcasts
 
Apple Podcast
 
Spotify
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A127Ano Judicial: Bastonário diz que MP deve dar explicações sobre absolvições de
políticos
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O bastonário da Ordem dos Advogados considerou hoje que o Ministério Público deve explicar aos
cidadãos as absolvições de titulares de cargos políticos nos últimos anos, apresentando os motivos na
origem dessas acusações
 
O bastonário da Ordem dos Advogados (OA) considerou hoje que o Ministério Público (MP) deve
explicar aos cidadãos as absolvições de titulares de cargos políticos nos últimos anos, apresentando os
motivos na origem dessas acusações.
 
"Temos assistido nos últimos tempos a muitas absolvições de cidadãos que exerceram funções
políticas ao mais alto nível, os quais, no entanto, tiveram que viver durante anos com o estigma de
uma acusação criminal", disse Luís Menezes Leitão na cerimónia de abertura do ano judicial, no salão
nobre do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, que conta também com intervenções da ministra da
Justiça, Catarina Sarmento e Castro, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva
e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
 
Para Menezes Leitão, "esperar-se-ia, a bem da credibilidade da nossa justiça que, sendo as mesmas
julgadas improcedentes nos Tribunais, os cidadãos tivessem uma explicação pública por parte do
Ministério Público sobre o que motivou a sua acusação".
 
O bastonário da OA vincou que a credibilidade do setor é "fonte de grande preocupação" e que há uma
"absoluta falta de recursos humanos".
 
Apesar de visar o MP e de lhe exigir "máxima responsabilidade" no exercício dos seus poderes,
Menezes Leitão reivindicou a defesa da autonomia dos magistrados, recusando "quaisquer tentativas"
de controlo por parte do poder político, mas não deixou de responder às vozes que já defenderam o
fim da fase de instrução dos processos.
 
"A fase de instrução é absolutamente essencial para assegurar a jurisdicionalização da nossa
investigação criminal, colocando a acusação do MP sob controlo judicial", observou Menezes Leitão,
que criticou ainda a mediatização da detenção de cidadãos para interrogatório por juiz de instrução,
acrescentando que "a eliminação da fase da instrução representaria um duro golpe no processo penal,
em prejuízo dos direitos dos cidadãos".
 
Entre as críticas do bastonário dos advogados esteve também a justiça penal, nomeadamente a
"desastrada reforma do Código de Processo Penal", em novembro de 2021, ao notar que o parlamento
"agiu de uma forma absolutamente precipitada" antes da sua anunciada dissolução e que a mesma foi
"fonte de tantos problemas" que já deu azo a uma nova proposta de lei do governo para promover a
sua alteração.
 
Menezes Leitão apontou ainda críticas ao estado da justiça cível e à situação dos tribunais
administrativos e fiscais, lamentando que haja processos "à espera de uma decisão há dez ou vinte
anos" e que tal represente uma situação de "desamparo" para os cidadãos, na qual só o Estado
beneficia, uma vez que "não vê as medidas que ilegalmente toma contra os cidadãos eficazmente
sindicadas pelos tribunais".
 
"A nossa justiça cível (...) só não é igualmente tão morosa em virtude do elevado valor das custas
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judiciais, que levam a que só lhe tenham acesso os muito ricos ou os muito pobres, estes últimos por
beneficiarem do apoio judiciário. Há anos que se salienta ser imperioso a redução das custas judiciais,
sendo inaceitável que a água que deveria saciar a sede de justiça dos cidadãos seja em Portugal paga
pelos mesmos ao preço do champanhe francês", ironizou.
 
Depois de condenar a não realização da cerimónia de abertura do ano judicial em 2021, devido à
pandemia de covid-19, considerando que "tal foi prejudicial" para a justiça portuguesa, o bastonário
da OA insurgiu-se contra a suspensão de direitos fundamentais sem o devido controlo judicial e, por
isso, reclamou que seja dada à Ordem dos Advogados o poder de pedir a fiscalização da
constitucionalidade das leis ao Tribunal Constitucional.
 
"É assim necessário defender a Constituição, atribuindo à Ordem dos Advogados competência para a
fiscalização da constitucionalidade das leis. E é fundamental instituir o recurso de amparo para
permitir aos cidadãos recorrerem diretamente ao Tribunal Constitucional para defesa dos seus direitos
fundamentais", sentenciou.
 
JGO/FC/IMA // JMR
 
Lusa
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