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Sindicato dos FuncionáriosJudiciais esteve ontem reunido em plenário à porta doTribunalJudicial de Ponta Delgada 

Abertura do ano judicial 
marcado por protestos 
Funcionários judiciais estiveram em plenário à porta do Tribunal de Ponta Delgada. O jornal 
Açoriano Oriental ouviu os vários "atores" da área judicial sobre as preocupações para 2023 
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Maria Justina Neto preocupada com a falta de funcionários judiciais 

MUNO MARTINSNEVES 
nunomneves@acorianoorientalpt 

O ano judicial nos Açores abriu 
com protestos por parte do Sin-
dicato dos FuncionáriosJudiciais 
(SFJ), que ontem estiveram em 
plenário àportado Tribunal Ju-
dicial de Ponta Delgada. 

Ouvida pelo Açoriano Orien-
tal, a responsável do SFJ nos Aço-
res, Maria Justina Neto, parti-
lhou as preocupações dos 
funcionários judiciaisna Região, 
entre elas, afaltade recursos hu-
manos que, segundo a sindica-
lista, pode colocar em causa o 
funcionamento dos tribunais. 

"Há uma falta cada vez maior 
de oficiais de justiça. Nos Aço-
res, faltam entre 20 a25 fimcio-
nários. Mas o problemaé que em 
alguns sítios a falha é maior do 
que noutros: o Ministério Pú-
blico, o DIAP de Ponta Delgada, 
por exemplo, têm bastante falta 
de funcionários que, se não en-
trarem, qualquer dia os tribu-
nais também passam a funcio-

  

nar à vez, como os hospitais". 
Entre as outras reivindicações 

estão a inclusão no vencimento 
do suplemento de recuperação 
processual, "que já esteve pro-
metido e duas vezes figurou no 
Orçamento de Estado", as pro-
moções para as categorias se-
guintes, apré-aposentaçãoeare-
visão do estatuto. "São 
reivindicações já pendentes. A 
nova organi7a0o do sistemaju-
diciário foi implementada em 
2014 e todas as carreiras foram 
revistas menos anoesa, que con-
tinua apenas com promessas". 

Quanto ao Sindicato de Ofi-
ciais de Justiça, que iniciou on-
tem umagreve,convorarla a par-
tir das 13h00 e até às 24h00, e 
que se prolonga por tempo in-
determinado, no mesmo perío-
do, todos os dias, até haver res-
posta do governo às 
reivindimpiPssinelicais, o presi-
dente nacional, CarlosAlmeida, 
indicou que os problemas das re-
giões autónomas estão refletidos  

do por Adão Carvalho, presi-
dente do Sindicato de Magis-
trados do Ministério Público 
(SMMP), que ao Açoriano 
Oriental afirmou que as preo-
cupações são muito similares 
às do continente, mas muito 
agravadas. 

"Se existe falta de magistra-
dos e funcionários judiciais no 
continente, a mesma situação é 
ainda mais agravada nas regiões 
autónomas. E isso é uma preo-
cupação nos Açores, pela dis-
persão pelas várias ilhas: que 
exista número de magistrados 
e número de funcionários sufi-
cientes para assegurar o serviço 
e tornar ajustiça mais próxima 
dos cidadãos". 

Omagistradoapontaaindaas 
questões ligadas à degradação 
das estruturas e equipamentos, 
que assumem vital importância 
nos Açores, onde é essencial en-
curtarelistán' rias efacilitaro tra-
balho dos magistrados. 

"É importante quando se tra-
balha nas ilhas haver sistemas 
para inquirição de testemunhas, 
existência de sistemas de vi-
deoconferência de forma a que 
se evite a necessidade a deslo-
cação de pessoas entre ilhas ou 
do continente para as ilhas. E 
isso é um mecanismo essencial 
a bem da celeridade dajustiça. e 
que em muitos dos tribunais e 
serviços do Ministério Público 
não existe". 

O presidente do SMMP de-
fende que o Estado faça um es-
forço para assegurar as ajudas 
de custo dos magistrados do 
Ministério Público dos Açores 
às formações, que se realizam 
essencialmente em território 
continental. 

Por seu lado, a presidente do 
Conselho Regional dos Açores 
da Ordem dos Advogados, Rasa 
Ponte, assinalao"desinvestimen-
todopoderpolíticonajustiça"para 
criticara falta de recursos huma-
nos, em várias áreas, das conser-
vatórias aos tribunais. 

"Nãoháftmcionários suficien-
tes e as pessoas não conseguem 
ver correspondidos os seus di-
reitos", aponta. Presente no iní-
cio do ano judicial em Lisboa, 
Rosa Pontaregistou com agrado 
apromessadaministradaJusti-
ça de investimento em infraes-
truturas e recursos humanos, 
"mas queremos ver isso concre-
tizado". 

A ministra Catarina Sarmen-
to e Castro anunciou ontem que 
a renovação do parque peniten-
ciário vai ter um investimento de 
24 milhões de eurose abrangerá 
a cadeia da Horta, entre outros 
estabelecimentos prisionais. 

nos problemas nacionais. Apar-
te da greve, o sindicalista apon-
tou a inexistência de um suple-
mento de insularidade aos 
funcionários judiciais açorianos 
que estão colocados no conti-
nente, ao contrário do que acon-
tece quando um funcionário ju-

 

dicial do Continente é colocado 
nos Açores, "que tem o suple-
mento de insularidade e até via-
gens. É uma preocupação que 
já levamos àAssembleia da Re-
pública". 

A falta de recursos humanos 
na Região também foi aponta-

 

2 132141253 
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A2 Marcelo defende que os valores "personalistas e humanistas" da Constituição "são
irrenunciáveis e inegociáveis"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/01/2023

Meio: CNN Portugal Online

 
A ministra da Justiça anunciou esta terça-feira mais recursos humanos e obras em diversos tribunais,
entre outras novidades que constaram do discurso feito na sessão solene da abertura do ano judicial.
 
A cerimónia fica marcada ainda pela proposta do Presidente da República, que quer um pacto de
regime para repensar o sistema da justiça.
 
Há 56 min
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A3 "Tem havido melhorias em todas as áreas da Justiça". A entrevista da ministra à CNN
Portugal na íntegra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/01/2023

Meio: CNN Portugal Online

 
A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, esteve em entrevista na CNN Portugal.
 
Quando questionada se a Justiça necessita de uma reforça profunda ou se serão suficientes
ajustamentos ao sistema, a ministra destaca a Justiça Administrativa como uma área onde é
necessário garantir uma atuação mais célere.
 
Há 39 min
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Rita Marques, 
ex-secretária 
de Estado 
do Turismo ARRISCA PRISÃO OU MULTA 

Ex-governan 
I  iivestigad 
pelo Ministeri 
Público 

24 
"••••,Y.• 

, , , .o••••• 

4.• 
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CASO A ex-secretária de Estado do Turismo Rita Marques foi acusada 
de "usurpação de poderes", num processo que envolve o clube de futebol 
Salgueiros, que fez queixa à Procuradoria-Geral da República 

Octávio Lopes 

• O Ministério Público já está 
a investigar a queixa-crime 
que o clube de futebol 
Salgueiros apresentou na 
Procuradoria-Geral da 
República (PGR) contra Rita 
Marques, ex-secretária de 
Estado do Turismo, por "usur-
pação de poderes", crime 
punido com pena de prisão 
entre seis meses e três anos 
ou multa de 50 a 100 dias. 

Segundo apurou o CM, a 
denúncia para efeitos de pro-
cedimento criminal do 

E TAMBÉM 

4 

Grupo tem 
sede em Gaia 

Salgueiros contra Rita 
Marques foi enviada pela 
PGR para a diretora do 
Departamento de Investigação 
e Ação Penal de Lisboa. Em 
causa está o facto de a antiga 
governante ter sido acusada 
de "usurpação de poderes" 
num despacho do Tribunal 
Arbitrai (TA) constituído para 
dirimir o conflito entre a 
empresa Pauta de Flores e o 
Salgueiros, devido ao fim do 
consórcio que explorava a 
concessão do Bingo da 
Trindade, no Porto, tal como 
noticiou o CM a 26 de novem-

  

bro. Quatro dias depois foi 
demitida do Governo. 

Por unanimidade, os árbi-
tros do TA criticaram um des-
pacho da governante, de 24 de 
maio de 2021, que ratificou a 
alteração verificada quanto à 
identidade da concessionária 
da sala de jogo do Bingo da 
Trindade (Porto), a qual pas-
sou a ser a Pauta de Flores, 
Lda., com produção de efeitos 
à data em que a mesma ocor-
reu, ou seja, o dia 10 de março 
de 2016. "Os fundamentos, 
objetivos e alcance do despa-
cho da Sra. Secretária de 

BE pede revogação 
O BE apelou ontem à 
revogação do despacho 
da ex-secretária de 
Estado do Turismo que 
"concedeu benefícios 
fiscais" à empresa para 
a qual vai trabalhar. 

PGR 
O CM perguntou 
à PGR em que fase 
está o proCesso e 
não obteve resposta 

Estado do Turismo são de difí-
cil compreensão. 

Aparentemente, e com base 
em dois emails, trocados não 
se sabe entre quem, terá a dita 
governante decidido (i) a 
extinção de um contrato priva-

 

RITA MARQUES vai traba-
lhar para o grupo empresarial 
The Fladgate Partnership -
Vinhos, S.A., que tem sede 
em Vila Nova de Gaia, pouco 
mais de um mês após ter saído 
do Governo. Lei diz que só 
o poderia ter feito ao fim de 
três anos. 

do de consórcio celebrado 
entre duas entidades privadas, 
e a (re)adjudicação a um dos 
membros do (supostamente) 
extinto consórcio da conces-
são atribuída a este último em 
2011 (com explícita exclusão 
portanto do outro membro) -
isto quando toda a relação 
contratual entre as partes 
(incluindo a questão da subsis-
tência ou não do mesmo con-
trato) estava (e continua a 
estar) a ser discutida num pro-
cesso jurisdicional ainda em 
curso, mais precisamente 
naquele que corre os seus ter-
mos neste Tribunal Arbitral!", 
pode ler-se no despacho que 
critica a atuação de Rita 
Marques. Em outubro, a Pauta 
de Flores fez um requerimen-
to para juntar aos autos o des-
pacho da ex-secretária de 
estado do Turismo. Até ao 
conflito em causa, a explora-
ção desta sala de jogo, que 
começou em 2011, era feita 
pelo consórcio Pauta de 
Flores/Salgueiros. 

GRUPO 30 MILHÕES DE EUROS 
O grupo que contratou Rita Marques 
beneficiou de apoios públicos num valor 
superior a 30 milhões de euro. Segundo 
noticiou ontem o jornal digital 'Eco', o 
World of Wine, que pertence ao The 
Fladgate Partnership, recebeu tais benefí-
cios no período em que Rita Marques foi 
secretária de Estado do Turismo. 
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Cadastrados 
apanhados 
em roubos 
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Escritório de advogados de Atual presidente da câmara detido 
Montenegro beneficiou de e antigo autarca espinhense 
ajustes diretos do município visado nas investigações judiciais 

VEJA OS CONCELHOS QUE DEVO'!. 11 P.8 e 9 

WZO 

ACAMPADOS 

DIZ MARCELO  P.16 

"QUE A JUSTIÇA NÃO 
SE AFASTE DA 
REALIDADE SOCIAL" J 

SABOTAGEM FACILITA ...11,1)SNA 000(  P24 

Idas P.34  a  37 

CORCEIRO SEGUE 
AMOR EM LONDRES 

CONTRA GONÇALO AMARAL  P.14 

FUNDO DE MADDIE 
PAGA DERROTA 
DE CASAL MCCANN 

dk,‘ 
Professore' kNig 
protestamA 

PUBUCIDADE 

EUROMILHOES 
A  Criar acéntricos de um Pia paro o outro 

ESTA SEXTA-FEIRA 
TRANSFORMA O AZAR EM SORTE • 

Nri 

1:4 JOGOS 

3 

REFORMADOS SO RECEBEM AUMENTO DAS PENSÕES E 

  

 

FEVEREIRO 

 

    

ALTERAÇÕES AO PDM NA MIRA DA PJ  P.4 e 5 

Fanes 
agrade 
keresrldar 
de Espiei', 

IPS 
SUSPEITAS 
DE CORRUP 
MANCHA 
PS E PS 

PUBLKIDADE 

TRANSPORTAMOS O SEU 
ANIMAL  DE ESTIMAÇÃO 

ÍrDris porf alvos de e para: 

+ 

Somos especialistas no transporte 
do seu animal de estimação 

231 205 391 Ligue já 

Somot beencradin  "?..a; 
po/a 

www.deStinoperfumado.pt 

.tr 

VARZIM O. BENFICA 2 

ARGENTINO MARCA NOS 'OITAVOS' DA TAÇA 

ENZO DE CORPO E ALMA 

SPORTING 

i 1 O NA LUZ DECIDE VENDAS 

PUBLICIDADE 

Precisa de  ite, 
dinheiro? 
Venda os seus 1".1-  
Valores com On, 'voltar 

COMPRAMOS  o tipo 
PRATA OUTROS VALORES 

VOC Valores 

619 273 BOO  
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Pergunta do Dia 
Greve na Justiça O regular funcionamento dos tribunais está ameaçado? 

N Art A Justiça e os seus vários agentes 
V já estão habituados a enfrentar 

este tipo de constrangimentos. Triste é que os 
anos passem e continue tudo na mesma... 
Duarte Faria Chefe de Redação 

SIM Os tribunais não são propriamente 
conhecidos pela sua celeridade. Com 

a paralisação dos funcionários, é de prever um 
verdadeiro caos na gestão judiciária. 
Miguel Alexandre Ganhão Chefe de Redação 
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Atualidade 1 Autarcas suspeitos 

OPERAÇÃO VÓRTEX 

111 

ati 
bares e 
n gem b trai 

PRESOS PJ deteve atual presidente da câmara, do P5, mas também investiga ex-autarca do PSD que liderou a autarquia • OBRAS Em 
causa, licenciamentos e alterações de PDM que levaram ao pagamento de comissões. Há suspeitas de corrupção ativa e passiva 

Tânia Laranjo 

11 José Costa, responsável 
pelo Urbanismo na Câmara 
de Espinho, era o elo entre o 
empresário Francisco 
Pessegueiro e os autarcas em 
funções. Defende a Polícia 
Judiciária do Porto - que 
ontem desencadeou a opera-
ção Vórtex - que o investidor 
de Espinho subornou tudo e 
todos ao longo dos anos. 
Joaquim Pinto Moreira, ante-
rior presidente e atual vice-
-presidente do grupo parla-
mentar do PSD, e Miguel Reis, 
que está agora à frente do 
executivo, são visados. Mas 
só o último foi preso, por 
recaírem sobre ele maiores 
suspeitas. 

Estão em causa licencia-
mentos vários. Desde a cons-
trução de lotes de apartamen-

 

CONSTRUTORA 
PESSEGUEIRO NO MEIO 
DE INVESTIGAÇÃO DAS 
AUTORIDADES 
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Miguel Reis, presidente da Câmara de Espinho, e Joaquim Pinto Moreira, anterior presidente e atual 'vice' da bancada do PSD 

tos na orla costeira até altera-
ções do PDM com vista à 
construção de um hotel. 
Nesse caso, as alterações que 
passaram a zona industrial a 
zona com potencial de cons-
trução foram feitas com base 
num "interesse público e 
estratégico". Diz a PJ que afi-
nal o que movia a legalização 
destes empreendimentos era 
o dinheiro, designadamente  

através do pagamento de 
luvas elevadas. Há alterações 
de PDM detetadas em 2021, 
quando Pinto Moreira era 
presidente; e março de 2022, 
já no mandato socialista. 

Miguel Reis foi ontem de 
manhã detido em casa, o 
mesmo acontecendo aos res-
tantes arguidos. Além de José 
Costa e Francisco 
Pessegueiro, foi ainda preso o  

arquiteto João Rodrigues, do 
gabinete JRCP Arquitetos e 
também um empresário de 
nome Malafaia, ligado à cons-
trutora Pessegueiro. 

Os detidos encontram-se 
indiciados pela prática dos 
crimes de corrupção ativa e 
passiva, prevaricação, abuso 
de poderes e tráfico de 
influências, mas só deverão 
ser presentes esta tarde ao  

Tribunal de Instrução 
Criminal do Porto, para iden-
tificação. Até lá, vão perma-
necer na cadeia anexa à PJ do 
Porto. Segundo o que o CM 
apurou, não foi ainda pedido 
o levantamento da imunidade 
parlamentar de Joaquim 
Pinto Moreira. Foram, de 
facto, feitas buscas na sua 
casa e apreendido um com-
putador pessoal, bem como o  

telemóvel profissional. Tal 
diligência - que deverá levar à 
sua constituição de arguido -
só deverá acontecer nas pró-
ximas semanas. 

O CM sabe que também na 
posse de Miguel Reis foram 
apreendidos vários documen-
tos, bem como material infor-
mático. Foram ainda apreen-
didos documentos na Câmara 
Municipal de Espinho. 
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NOTA EDITORIAL 

Suspeição 
perigosa 

Eduardo Dâmaso 
Diretor- Geral 
Editorial Adjunto. 

O
s processos judiciais 
dos últimos tempos 
envolvendo câmaras 
municipais, mas não 
só, contemplam a 

mesma realidade. Uma 
contratação pública insus-
tentável, a criatividade 
vertiginosa de uma lei 
manipulada para conciliar 
o inconciliável, a transpa-
rência com a banalização 
de ajustes diretos, altera-
ções de planos diretores 
municipais (PDM) cozinha-

 

PS e PSD são os grandes 
responsáveis pela 
ascensão do populismo 

das nos bastidores da polí-
tica ou à mesa de clãs 
familiares, como em 
Montalegre. Esta é uma 
espiral de suspeição com 
efeitos corrosivos para a 
credibilidade dos atores 
políticos. Este processo em 
torno da Câmara de 
Espinho é um `déjà-vu', 
mais um, com a agravante 
de manchar um dirigente 
de grande influência na 
atual liderança do PSD. É 
melhor não alimentar mui-
tas ilusões. Os partidos his-
tóricos do sistema.político 
nascido com o 25 de Abril 
de 1974 estão confronta-
dos, quase cinquenta anos 
depois da instauração da 
democracia, com um grave 
dilema. Ou arrepiam cami-
nho e aceitam a criação de 
elevados padrões éticos 
dentro de si próprios e das 
suas estruturas, bem como 
na vida política em geral, 
ou serão eles os responsá-
veis pela entrega do País à 
extrema-direita e ao popu-
lismo. Não adiantam gran-
des fantasias demagógicas 
de antifascismo militante, 
puramente retórico. A ver-
dade é que serão eles, PS e 
PSD, os trágicos responsá-
veis por uma deriva do 
regime. 

a 

Pormenores 

VÁRIAS BUSCAS 
FUNCIONÁRIOS VISADOS 
Foram executadas duas deze-
nas de buscas, domiciliárias e 
não domiciliárias, que visa-
ram os serviços da câmara, 
residências de funcionários e 
diversas empresas sediadas 
nos concelhos de Espinho e 
do Porto. 

IDENTIFICADOS 
VÃO CONTINUAR PRESOS 
Os suspeitos detidos deverão 
ser hoje identificados e o inter-
rogatório pode só começar na 
sexta-feira, após as defesas 
terem acesso às provas. 

POLÍCIA JUDICIÁRIA 
RISCO DE CONTINUAR 
O perigo de continuação da 
ativictade criminosa foi invoca-

 

Vota contra, mas 
acaba por ceder 
aos interesses 

• Joaquim Pinto Moreira, que 
agora é vice-presidente do 
grupo parlamentar do PSD - e 
que ontem, em comunicado, 
garantiu estar disponível para 
o levantamento da imunidade 
parlamentar, assim que esta 
seja solicitada pelo Ministério 
Público -, liderou a câmara 
durante 12 anos. Miguel Reis, 
atualmente membro da comis-
são nacional do PS, o principal 
órgão do partido entre con-
gressos, era seu vereador, con-
seguindo ganhar a câmara em 
outubro de 2021. Miguel Reis 
terá votado contra a argumen-
tação usada para alterar o 
PDM, quando era vereador, 
mas acabou por aceitar 
enquanto presidente. 

Montenegro diz que não tem nada a ver com a investigação 

Montenegro beneficia 
de ajustes diretos 

• 

Presos na cadeia anexa à PJ 

do pela Polícia Judiciária do 
Porto para avançar para a 
detenção de Miguel Reis. À 
semelhança de outros casos 
é para evitar a prisão preventi-
va, o autarca pode vir a sus-
pender o mandato. 

50 ELEMENTOS 
MAGISTRADOS NO LOCAL 
Na operação, que contou com 
a presença de magistrados do 
DIAP Regional Porto, estive-
ram envolvidos cerca de 50 
investigadores e peritos finan-
ceiros e informáticos da Polícia 
Judiciária. 

Miguel Alexandre Ganhão 

• O ex-presidente da Câmara 
de Espinho, Joaquim Pinto 
Moreira, investigado no âmbi-
to da operação Vórtex, assi-
nou sete contratos de avença 
com o escritório de advoga-
dos de que Luís Montenegro 
era sócio, entre 2014 e 2019, 
no valor de 265 mil euros. Só 
um dos contratos, o último 
celebrado em 2019, foi por 
consulta prévia, em todos os 
demais, a autarquia recorreu 
à figura do ajuste direto. 

Segundo apurou o Correio 
da Manhã a Sousa Pinheiro & 
Montenegro, Sociedade de 
Advogados nunca tratou de 
questões de urbanismo. A sua 
atividade era, fundamental-

  

mente, direito laboral e direito 
administrativo. Luís 
Montenegro vendeu a sua 
quota na sociedade e suspen-
deu a sua atividade.de advo-

 

ESCRITÓRIO TRATAVA DE 
QUESTÕES DE DIREITO 
DO TRABALHO E DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

gado em 2019. Contactado 
pelo CM, Montenegro disse 
que nada tem que ver com a 
investigação e que o assunto 
ficou esclarecido em 2017 
quando, a pedido do Bloco, 
"prestou todos os esclareci-
mentos à subcomissão de 
Ética do Parlamento". 

• 

Francisco Pessegueiro 

Empresário aposta 
no comércio e talho 

• Francisco Pessegueiro é um 
dos mais importantes investi-
dores em Espinho. Além do 
mercado de construções, é 
proprietário de vários talhos e 
restaurantes. Recentemente, 
Francisco Pessegueiro deu 
uma entrevista a um jornal 
de Espinho onde garantia 
que pretendia continuar a 
investir na cidade e nas suas 
mais variadas valências. 
Estava agora a reestruturar o 
edifício da antiga estação 
Espinho Vouga. 

E TAMBÉM 

Pedro Machado, 
da PJ do Porto 

OPERAÇÃO PJ DO PORTO 
A operação da Polícia Judiciária do Porto, 
dirigida por Pedro Machado, foi planeada 
durante meses. Os investigadores já 
tinham reunido milhares de documentos 
e tinham provas do envolvimento dos três 
arguidos. Estão ainda a ser feitas perícias 
financeiras para perceber o património 
dos arguidos. 

Vórtex 
A operação foi denomi-
nada de Vórtex. A PJ 
ironiza sobre o furacão 
que esta ação pode tra-
zer, ao atingir o bloco 
central de interesses -
PSD e PS. 

OUTUBRO DETIDOS 
Nos últimos dias de outubro, 
Orlando Alves, da Câmara de 
Montalegre, foi detido pela PJ 
do Porto. Na operação, foi 
ainda detido o então vice-pre-
sidente e um chefe de departa-
mento da autarquia. Foram 
feitas dezenas de buscas. 
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Presidente 

da República 

discursou 

na sessão solene 

AVISO 
Presidente da 
República pede 
que o acesso  à 
Justiça seja  feito 
sem constantes 
e chocantes 
desigualdades 

CERIMÓNIA 
Alertas marcam 
abertura do Ano 
Judicial 

• 

ç•.<,`4.• 

f 

•f? 

MARCELO REBELO DE SOUSA 

      

       

       

"Que a Justiça nao 
se afaste daL 
realidade social' 

A prevenção 
e a eliminação 
da corrupção 
é um desígnio que 
a todos nos move" 

Catarina Sarmento e Castro, 
ministra da Justiça 

Confiança dos 
cidadãos na Justiça 
depende em grande 
medida dos índices 
de transparência" 

Henrique Araújo, 
presidente do Supremo 

A mera proclama-
ção da autonomia 
do Ministério 
Público face 
ao poder executivo 
não basta" 

Paulo João Santos 

40 O Presidente da República 
pediu, ontem, aos "protago-
nistas da Justiça" que não se 
afastem "da realidade social". 
Marcelo Rebelo de Sousa, que 
falava na abertura do ano 
judicial, admitiu que "a digita-
lização, ainda que tardia, 
abriu avenidas de inovação", 
mas "o que mais se impõe é ir 
olhando para todo o edifício 
judicial e, quanto a ele, ir 
detetando o que já não cor-
responde aos novíssimos 
desafios e a uma comunidade 
mais aberta, mais internado-
nalizada". Para o chefe de 
Estado, para assegurar acesso 
à Justiça, "sem constantes" e 

LUCÍLIA GAGO QUER VER 
FUNDOS EUROPEUS 
A SEREM APLICADOS 
NO SETOR DA JUSTIÇA 

"chocantes desigualdades", é 
preciso "ir repensando juris-
dição comum e administrati-
va e fiscal, ir tomando mais 
flexível e ajustado todo o sis-
tema, ir aproximando o seu 
tempo do tempo social". 

Antes da intervenção de 
Marcelo, a procuradora-geral 
da República, Lucília Gago, 
considerou que seria "impen-
sável e imperdoável" um país 
pobre e de fracos recursos 
"desperdiçar a oportunidade 
de aproveitar fundos euro-

  

peus para que o mundo do 
judiciário, em particular do 
Ministério Público, ganhe efe-
tivo e imperdível avanço no 
domínio das tecnologias e sis-
temas de informação". 

Já o presidente do 
Supremo Tribunal de Justiça, 
Henrique Araújo, lamentou 
que a reforma da Justiça não 
esteja contemplada nas pro-
postas de revisão constitucio-
nal em discussão na 
Assembleia da República. 

Em sentido inverso, a 
ministra da Justiça, Catarina 
Sarmento e Castro, congratu-
lou-se com o recrutamento 
de 200 oficiais de justiça, de 
150 guardas prisionais e com 
o reforço do efetivo da PJ. 

Lucília Gago, procuradora-
-geral da República 

Ao investir na 
Justiça, o Estado 
nada mais faz do 
que a sua obrigação" 

Fernanda Pinheiro, 
bastonária dos Advogados 
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A13"Que a Justiça não se afaste da realidade social": Marcelo discursa na abertura do ano
judicial
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Meio: Correio da Manhã Online Autores: Paulo João Santos

 
Presidente da República pede que o acesso à Justiça seja feito sem constantes e chocantes
desigualdades.
 
O Presidente da República pediu, esta terça-feira, aos "protagonistas da Justiça" que não se afastem
"da realidade social". Marcelo Rebelo de Sousa, que falava na abertura do ano judicial, admitiu que "a
digitalização, ainda que tardia, abriu avenidas de inovação", mas "o que mais se impõe é ir olhando
para todo o edifício judicial e, quanto a ele, ir detetando o que já não corresponde aos novíssimos
desafios e a uma comunidade mais aberta, mais internacionalizada".
 
...
 
×
 
Paulo João Santos
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111 A Polícia Judiciária 
(PJ)  tem hoje meios como 
nunca teve para combater 
a corrupção. Quem o diz 
é Pedro Fonseca, diretor 
da Unidade Nacional de 
Combate à Corrupção da 
PJ. 

Ontem, durante a confe-
rência “Ética, integridade 
e transparência”, organi-
zada pela Universidade 
de Coimbra (UC), Pedro 
Fonseca vincou as condi-
ções de excelência que há 
em Portugal no combate à 
corrupção.

“Somos um país com 
muitos recursos e meios. 
Nós temos instrumentos 
de trabalho únicos e ino-
vadores. Só precisamos de 
utilizar todos os instru-
mentos legais que estão à 
disposição”, disse.

O diretor deu exemplos 
de meios que são fulcrais 
nas investigações do com-
bate à corrupção.

“Hoje em dia, eu posso, 
devido à lei, monitorizar 
qualquer conta bancária 
do país sem que o suspeito 

saiba. Conseguimos perce-
ber os circuitos. A lei tam-
bém criou mecanismos 
para fazermos registo de 
som e imagem ambientais 
para conseguir controlar 
os suspeitos”, assumiu.

Pedro Delgado reiterou 
que só uma investigação 
apoiada em vários seto-
res e com a sociedade civil 
pode combater a corrup-
ção.

 “Nos dias de hoje tem 
que haver uma visão mul-
tidisciplinar da investiga-
ção. Tem que haver par-
tilha com equipas mistas 
e com multivalências. 
Por outro lado, nunca 
houve tantos infiltrados 
no combate à corrupção. 
Muitos deles até são civis 
apoiados pela PJ. É com a 
população que também 
contamos. É necessário 
que todos exerçam o dever 
cívico de denúncia”, disse.

Fernando Oliveira Silva, 
secretário-geral do Con-
selho de Prevenção da 
Corrupção, também este-
ve presente na conferência 

e realçou que a sociedade 
é “mais cristalina”.

“Estamos muito melhor. 
Não sei se hoje em dia há 
mais corrupção, mas vi-
vemos numa sociedade 
muito mais transparente”, 
afi rmou.

Corrupção aparece 
em atos isolados  

O também diretor-geral 
do Tribunal de Contas as-
sumiu que a corrupção 
em Portugal não é sisté-
mica, mas deve-se con-
tinuar a tentar mudar 
mentalidades.

“Quando falamos em 
corrupção em Portugal, 
felizmente falamos em 
atos isolados. Ainda as-
sim, temos que alterar 
mentalidades.  Desde 
pequeno que devemos 
educar os nossos jovens 
a não copiarem ou a 
fazer plágio. Os nossos 
estudantes têm que per-
ceber que o copianço ou 
o plágio é corrupção no 
sentido mais amplo”, ex-
plicou.

Na cerimónia de ence-
ramento, o reitor da UC 
Amílcar Falcão frisou o 
motivo da elaboração da 
conferência sobre a ética, 
a integridade e a transpa-
rência.

“Este  evento era  de 
enorme importância  
para a consciencialização 
dos valores da ética, inte-
gridade e transparência. 
Queríamos contribuir 
para uma sociedade mais 
justa e igualitária”, vin-
cou.

Amílcar Falcão aprovei-
tou também para lem-
brar que a prevenção 
deve ser o primeiro me-
canismo para combater 
a corrupção.

“Não podemos agir com 
indiferença a situações 
que podem configurar 
corrupção. Podemos ter 
ampla legislação, mas se 
não tivermos uma cul-
tura de prevenção, será 
sempre mais dif ícil com-
batermos a corrupção”, 
esclareceu. 
|e| António Cerca Martins

Conferência “Ética, Integridade e Transparência” decorreu no auditório da reitoria da UC

PJ tem meios como nunca teve 
para combater a corrupção

DB-Pedro Ramos
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111 Os funcionários 
judiciais abriram o ano 
em protesto contra “a de-
gradação das condições 
de trabalho e em defesa 
de mais contratações”.

No exterior do Tribunal 
de Coimbra, vários fun-
cionários judiciais ves-
tidos com t-shirts onde 
se podia ler “Justiça Para 
Quem Nela Trabalha”, 
realizaram um plenário 
sindical convocado pelo 
Sindicato dos Funcioná-
rios Judiciais (SFJ) - à se-
melhança, aliás, do que 
aconteceu em vários pon-
tos do país.

O plenário nacional 

descentralizado no dia 
em decorreu à mesma 
hora em que decorria a 
cerimónia de abertura do 
ano judicial, em Lisboa.

Também ontem teve 
início uma greve dos ofi-
ciais de justiça, “que se 
prolonga por tempo in-
determinado, sempre das 

das 13H00 e até às 24H00, 
“todos os dias, até haver 
resposta do governo às 
reivindicações sindicais”, 
refere o SFJ.

O presidente do SFJ, 
António Marçal, critica a 
degradação física das ins-
talações onde trabalham, 
a “gritante” falta de pro-
fissionais nos tribunais, o 
envelhecimento da clas-
se, a falta de progressões 
na carreira e a desmotiva-
ção dos profissionais, e a 
revisão do Estatuto dos 
Funcionários de Justiça, 
uma reivindicação anti-
ga, prometida, mas ainda 
por cumprir.

Funcionários junto ao Tribunal de Coimbra

Protestos no início do ano judicial
Lusa-Paulo Novais
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Anunciado plano 
para reformas 
no setor da justiça

A ministra da Justiça antecipou
ontem o lançamento de refor-
mas na jurisdição administra-
tiva e fiscal, um reforço dos
meios humanos e a renovação
de prisões e tribunais, assu-
mindo os «desafios múltiplos»
do setor judicial.

Catarina Sarmento e Castro
garantiu na cerimónia de aber-
tura do ano judicial, no Supremo
Tribunal de Justiça, em Lisboa,
que já existe hoje o Plano Es-
tratégico para os Tribunais Ad-
ministrativos e Fiscais, estrutu-
rado em torno de cinco objeti-
vos, nomeadamente a melhoria
da gestão judiciária, a otimiza-
ção da atividade dos tribunais
superiores, a agilização proces-
sual, a digitalização e o reforço
de recursos humanos.

Sobre este tema, assegurou
que, neste início de 2023, o seu
ministério está a trabalhar para
a aprovação do «primeiro pa-
cote legislativo da reforma da
justiça administrativa», que in-
tegra, entre outros, o diploma
que dotará o Conselho Supe-
rior dos Tribunais Administra-
tivos e Fiscais (CSTAF) dos
«meios necessários a uma ges-
tão mais eficiente», além de ou-
tras mudanças.

Entre as alterações sobres-
saem a especialização na se-
gunda instância; o regime de

criação de equipas de juízes, es-
pecializadas e pontuais, de re-
cuperação de pendências; um
mecanismo de incentivo à ex-
tinção da ação por negócio pro-
cessual e a implementação de
uma «forma de processo sim-
plificada», a aplicar a título ex-
perimental num tribunal piloto
para ações de valor inferior a
5.000 euros e de baixa comple-
xidade.

No que diz respeito aos meios
humanos, Catarina Sarmento e
Castro assinalou o recruta-
mento de 200 oficiais de justiça
e 150 guardas prisionais e o «re-
forço plurianual histórico» da
Polícia Judiciária (PJ) entre 2022
e 2026, «num total de 1.100 no-

vos profissionais», destacando-
-o entre as respostas no com-
bate à corrupção e à criminali-
dade económico-financeira.

«Se a esta conquista somar-
mos a modernização tecnoló-
gica e o desenvolvimento dos
sistemas de informação e co-
municação da PJ a que se vem
procedendo, fica bem evidente
o empenho que temos posto
no reforço da resposta peri-
cial», observou a ministra, di-
zendo que já se está também a
dar cumprimento ao Meca-
nismo Nacional Anticorrupção
(MENAC) e que cabe à PJ e ao
Ministério Público investiga-
rem e aos tribunais aplicarem
as normas.�

Abertura do ano judicial Ministra antecipou mudanças
nos tribunais administrativos e reforço de meios

LUSA

Marcelo na cerimónia de abertura do ano judicial

Também presente na ses-
são solene de abertura do
ano judicial, o Presidente
da República propôs que
se repense as orgânicas,
procedimentos e recursos
do sistema de justiça, atra-
vés de uma abordagem
global que, no seu enten-
der, exige, «ao menos im-
plícitos, consensos vastos
de regime».

«A justiça com perspetiva
de longo fôlego é porven-
tura incompatível com 
algumas orgânicas ou pro-
cedimentos ou recursos
humanos, financeiros e
materiais concebidos para
outra sociedade, outra eco-
nomia, outra vivência ci-
dadã», considerou Marcelo
Rebelo de Sousa.
O chefe de Estado defen-

deu que para assegurar
acesso «ao bem coletivo
chamado justiça sem cons-
tantes e como que inevitá-
veis chocantes desigualda-
des» é preciso «ir repen-
sando jurisdição comum e
administrativa e fiscal, ir
tornando mais flexível e
ajustado todo o sistema, ir
aproximando o seu tempo
do tempo social».�

Marcelo propõe que se repense orgânicas e procedimentos 
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LUSA 

2, 

• 

Marcelo na cerimónia de abertura do ano judicial 

Anunciado plano 
para reformas 
no setor da justiça 

Abertura do ano judicial Ministra antecipou mudanças 
nos tribunais administrativos e reforço de meios 

A ministra da Justiça antecipou 
ontem o lançamento de refor-
mas na jurisdição administra-
tiva e fiscal, um reforço dos 
meios humanos e a renovação 
de prisões e tribunais, assu-
mindo os «desafios múltiplos» 
do setor judicial. 

Catarina Sarmento e Castro 
garantiu na cerimónia de aber-
tura do ano judicial, no Supremo 
Tribunal de Justiça, em Lisboa, 
que já existe hoje o Plano Es-
tratégico para os Tribunais Ad-
ministrativos e Fiscais, estrutu-
rado em tomo de cinco objeti-
vos, nomeadamente a melhoria 
da gestão judiciária, a otimiza-
ção da atividade dos tribunais 
superiores, a agilização proces-
sual, a digitalização e o reforço 
de recursos humanos. 

Sobre este tema, assegurou 
que, neste início de 2023, o seu 
ministério está a trabalhar para 
a aprovação do «primeiro pa-
cote legislativo da reforma da 
justiça administrativa», que in-
tegra, entre outros, o diploma 
que dotará o Conselho Supe-
rior dos Tribunais Administra-
tivos e Fiscais (CSTAF) dos 
«meios necessários a uma ges-
tão mais eficiente», além de ou-
tras mudanças. 

Entre as alterações sobres-
saem a especialização na se-
gunda instância; o regime de  

criação de equipas de juízes, es-
pecializadas e pontuais, de re-
cuperação de pendências; um 
mecanismo de incentivo à ex-
tinção da ação por negócio pro-
cessual e a implementação de 
uma «forma de processo sim-
plificada», a aplicar a título ex-
perimental num tribunal piloto 
para ações de valor inferior a 
5.000 euros e de baixa comple-
xidade. 

No que diz respeito aos meios 
humanos, Catarina Sarmento e 
Castro assinalou o recruta-
mento de 200 oficiais de justiça 
e 150 guardas prisionais e o «re-
forço plurianual histórico» da 
Polícia Judiciária (PJ) entre 2022 
e 2026, «num total de 1.100 no-

  

vos profissionais», destacando-
-o entre as respostas no com-
bate à corrupção e à criminali-
dade económico-financeira. 

A ministra confirmou a cria-
ção em Vila do Conde de um 
polo de formação do Centro de 
Estudos Judiciários e realçou 
ainda o lançamento de obras 
nos tribunais de Beja, Torres Ve-
dras e Aveiro. A renovação es-
tende-se ao parque penitenciá-
rio, com um investimento de 
24 milhões de euros, citando os 
casos da Horta (Açores) e do 
Estabelecimento Prisional de 
Lisboa, cujo encerramento está 
em marcha através de refor-
mulações nas prisões de Al-
coentre, Linhó, Sintra e 'Ilres.< 

Marcelo propõe que se repense orgânicas e procedimentos 

Também presente na ses-
são solene de abertura do 
ano judicial, o Presidente 
da República propôs que 
se repense as orgânicas, 
procedimentos e recursos 
do sistema de justiça, atra-
vés de uma abordagem 
global que, no seu enten-
der, exige, «ao menos im-
plícitos, consensos vastos 
de regime». 

«A justiça com perspetiva 
de longo fôlego é porven-
tura incompatível com 
algumas orgânicas ou pro-
cedimentos ou recursos 
humanos, financeiros e 
materiais concebidos para 
outra sociedade, outra eco-
nomia, outra vivência ci-
dadã», considerou Marcelo 
Rebelo de Sousa. 
O chefe de Estado defen-

  

deu que para assegurar 
acesso «ao bem coletivo 
chamado justiça sem cons-
tantes e como que inevitá-
veis chocantes desigualda-
des» é preciso «ir repen-
sando jurisdição comum e 
administrativa e fiscal, ir 
tornando mais flexível e 
ajustado todo o sistema, ir 
aproximando o seu tempo 
do tempo social».i 
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Anunciado plano 
para reformas 
no setor da justiça

A ministra da Justiça antecipou
ontem o lançamento de refor-
mas na jurisdição administra-
tiva e fiscal, um reforço dos
meios humanos e a renovação
de prisões e tribunais, assu-
mindo os «desafios múltiplos»
do setor judicial.

Catarina Sarmento e Castro
garantiu na cerimónia de aber-
tura do ano judicial, no Supremo
Tribunal de Justiça, em Lisboa,
que já existe hoje o Plano Es-
tratégico para os Tribunais Ad-
ministrativos e Fiscais, estrutu-
rado em torno de cinco objeti-
vos, nomeadamente a melhoria
da gestão judiciária, a otimiza-
ção da atividade dos tribunais
superiores, a agilização proces-
sual, a digitalização e o reforço
de recursos humanos.

Sobre este tema, assegurou
que, neste início de 2023, o seu
ministério está a trabalhar para
a aprovação do «primeiro pa-
cote legislativo da reforma da
justiça administrativa», que in-
tegra, entre outros, o diploma
que dotará o Conselho Supe-
rior dos Tribunais Administra-
tivos e Fiscais (CSTAF) dos
«meios necessários a uma ges-
tão mais eficiente», além de ou-
tras mudanças.

Entre as alterações sobres-
saem a especialização na se-
gunda instância; o regime de

criação de equipas de juízes, es-
pecializadas e pontuais, de re-
cuperação de pendências; um
mecanismo de incentivo à ex-
tinção da ação por negócio pro-
cessual e a implementação de
uma «forma de processo sim-
plificada», a aplicar a título ex-
perimental num tribunal piloto
para ações de valor inferior a
5.000 euros e de baixa comple-
xidade.

No que diz respeito aos meios
humanos, Catarina Sarmento e
Castro assinalou o recruta-
mento de 200 oficiais de justiça
e 150 guardas prisionais e o «re-
forço plurianual histórico» da
Polícia Judiciária (PJ) entre 2022
e 2026, «num total de 1.100 no-

vos profissionais», destacando-
-o entre as respostas no com-
bate à corrupção e à criminali-
dade económico-financeira.

«Se a esta conquista somar-
mos a modernização tecnoló-
gica e o desenvolvimento dos
sistemas de informação e co-
municação da PJ a que se vem
procedendo, fica bem evidente
o empenho que temos posto
no reforço da resposta peri-
cial», observou a ministra, di-
zendo que já se está também a
dar cumprimento ao Meca-
nismo Nacional Anticorrupção
(MENAC) e que cabe à PJ e ao
Ministério Público investiga-
rem e aos tribunais aplicarem
as normas.�

Abertura do ano judicial Ministra antecipou mudanças
nos tribunais administrativos e reforço de meios

LUSA

Marcelo na cerimónia de abertura do ano judicial

Também presente na ses-
são solene de abertura do
ano judicial, o Presidente
da República propôs que
se repense as orgânicas,
procedimentos e recursos
do sistema de justiça, atra-
vés de uma abordagem
global que, no seu enten-
der, exige, «ao menos im-
plícitos, consensos vastos
de regime».

«A justiça com perspetiva
de longo fôlego é porven-
tura incompatível com 
algumas orgânicas ou pro-
cedimentos ou recursos
humanos, financeiros e
materiais concebidos para
outra sociedade, outra eco-
nomia, outra vivência ci-
dadã», considerou Marcelo
Rebelo de Sousa.
O chefe de Estado defen-

deu que para assegurar
acesso «ao bem coletivo
chamado justiça sem cons-
tantes e como que inevitá-
veis chocantes desigualda-
des» é preciso «ir repen-
sando jurisdição comum e
administrativa e fiscal, ir
tornando mais flexível e
ajustado todo o sistema, ir
aproximando o seu tempo
do tempo social».�

Marcelo propõe que se repense orgânicas e procedimentos 
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O Presidente da República discursa na abertura do ano Judicial, no Supremo Tribunal, em Lisboa. 

Marcelo: ustiça precisa de 
adaptar-se aos novos tempos 
ANO JUDICIAL  Presidente da República pede "vastos consensos, ao menos 
implícitos" para adaptar o sistema a "outra sociedade, outra vivência cidadã". 

TEXTO RICARDO SIMÕES FERREIRA' 

O
rgânicas, procedimentos e 
recursos do Sistema de Jus-
tiça devem ser repensados, 
através de uma aborri agem 

global que exige, "ao menos implícitos, 
consensos vastos de regime". A propos-
ta é do Presidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa, para tornar o Sis-
temaJudicial português mais eficiente. 

Marcelo Rebelo de Sousa falava on-
tem na sessão solene de abertura do 
ano judicial, no Sup remo Tilb unal de 
Justiça, em Lisboa. 

"A Justiça com p ersp etiva de longo 
fôlego é porven tura incompatível com 
algumas orgânicas ou procedimentos 
ou recursos humanos, financeiros e 
materiais conc ebidos para outra socie-
dade, outra economia, outravivência  

cidadã", considerou o Presidente, que 
apontou o caminho: "O que mais se 
impõe é ir olhando para todo o edificio 
judicial e quanto a ele ir detetando o 
que já não corresponde aos novíssimos 
desafios de uma comunidade mais 
aberta, mais internacionalizada". 

Só desta forma, prosseguiu Marcelo, 
será possível assegurar o devido aces-
so "ao bem coletivo chamado Justiça 
sem constantes e como que inevitáveis 
chocantes desigualdades". 

Antes, na mesma sessão, a ministra 
da Justiça prometeu reforços de meios 
para o Sistema Judicial, com o recruta-
mento de 200 oficiais de Justiça, mais 
150 guardasprisionais e o"reforço plu-
rianual histórico" da Policia Judiciária 
entre 2022 e 2026, "nu m total de 1100  

novos profissionais'. Catarina Sarmen-
to e Castro antecipou ainda o lança-
mento de refomms que, disse,  dotará o 
Conselho Superior dos Trib unais Ad-
ministrativos e Fiscais dos "meios ne-
cessários a uma gestão mais eficiente". 

O "primeiro pacote", a lançar já este 
ano, inclui a especialização na segun-
da instância; o regime de criação de 
equipas de juizes, especializadas e 
pontuais, de recuperação de pendên-
cias; um mecanismo de incentivo à ex-
tinção da ação por negócio processual 
e a implementação de uma "forma de 
processo simplificada", a aplicar a títu-
lo experimental num tribunal piloto 
para ações d e val or inferior a 5000 eu-
ros e de baixa complexidade. 
*Com LUSA 
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Dirigente do PSD garante que não será o "epicentro" da investigação da Judiciária. 

Vice da bancada do PSD 
alvo de investigação 
CORRUPÇÃO Joaquim Pinto Moreira será o principal alvo da operação. 
Presidente da Câmara de Espinho, o socialista Miguel Reis, foi detido. 

TEXTO VALENTINA MARCELINO 

j

oaquim Pinto Moreira, 
um dos vice-presidentes 
do Grupo Parlamentar do 
PSD e presidente da Co-

missão de Revisão Constitucio-
nal, será o principal alvo da Ope-
niçãoVórtexe deverá ser consti-
tuído arguido a breve trecho, no 
âmbito de uma investigação que 
levou ontem à detenção do pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Espinho, o socialistaMiguel Reis. 
Segundo o comunicado da PJ, os 
crimes em causa são suspeitas de 
corrupção ativa e passiva, preva-
ricação, abuso de poder e tráfico 
de influência. 

Em comunicado, o dirigente 
social-democrata adiantou que 
a Judiciária apreendeu o seu 
computador e o telefone e subli-
nhou "presumir" que "o contex-
to inve stigató rio se reporta ao 
ano de 2022 e respeita a inten-
ções de investimento não-con-
cretizada  se  a operações urbanís-
ticas tramitadas no atual manda-
to autárquico, ainda que algu-
mas possam ter transitado de 
mandatos anteriores". 

O DN soube junto a fontes ju-
diciais que o inquérito-crime ti-
tulado pelo Ministério Público - 
DIAP Regional do Porto - terá 
sido instaurado ao tempo em 
que Pinto Moreira era o presi-
dente daquela autarquia- entre  

2009 até 2021- e terá sido da sua 
responsabilidade °licenciamen-
to de projetos sob suspeita. 

Joaquim Pinto Moreira não 
pode ser constituído arguido 
nem detido, devido à imunidade 
parlamentara que têm direito os 
deputados e cujo levantamento 
tem de ser pedido pelo Ministé-
rio Público, o que ainda não ti-
nha acontecido formalmente até 
ao fecho desta edição. 

O pedido é apreciado na Co-
missão dellensparência e Esta-
tuto dos Deputados, presidida 
atualmente pela socialista Ale-
xandra Leitão eo visado é ouvido 
sobre a sua concordância ou não 
como levantamento, embora a 
sua posição não seja vinculativa. 

• 
O inquérito terá sido 
instaurado quando 
Pinto Moreira era 
o presidente 
da Câmara de Espinho 
(2009 a 2021). 

O deputado já garantiu estar dis-
ponível, caso seja essa a decisão. 

Na mesma nota, o deputado 
acusou o chefe de gabinete do 
autarca em funções, de tentar 
desviar o foco de uma investiga-
ção de forma "irresponsável e 
inapropriada" e frisou que a in-
vestigação "não [o] tem, certa-
mente, no seu epicentro". 

Entretanto, o DN certificou-se 
junto a fontes judiciais que o 
"contextoinvestigatório" de 2022 
aque se refere PintoMoreira,visa 
principalmente Miguel Reis, mas 
terácomo baseum outro proces-
so anterior, onde estará aprova 
contra si. O grau deresponsabili-
dade de ambos será idêntico, 
emb ora Pinto Moreira, como es-
teve à frente da autarquia mais 
anos (12 contra dois de Reis) terá 
mais casos sob suspeita. 

APJ explicou que a investiga-
ção sobre suspeitas de criminali-
dadeeconómico-financeira "ver-
sa sobre projetos imobiliários e 
respetivo licenciamento, respei-
tantes a edifícios multifamilimes 
eunidadeshoteleiras,envolven-
do interesses urbanísticos de de-
zenas de milhões de euros, tra-
mitados em beneficio de deter-
minados operadores econó-
micos". 
valentina.marcelino@dn.pt  
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Filipe Câmara diz que só com esforço dos juízes e dos funcionários tem sido possível apresentar resultados positivos. 

JUSTIÇA 

Comarca, está, no limite 
por falta, de funcionários 

MIGUEL FERNANDES LUÍS 
mfluis@dnoticias.pt 

Em 2022, entraram nos tribunais do 
nosso arquipélago 14.053 processos, 
mais 22 por cento do que no ano an-
terior. A estes acrescem alguns mi-
lhares de inquéritos abertos nos 
serviços do Ministério Público 
(Mi)). Em simultâneo, diminuiu o 
número de funcionários judiciais ao 
serviço na Comarca da Madeira. 
"Se calhar estamos a chegar ao limi-
te de capacidade de trabalho", desa-
bafou ontem o juiz presidente da 
Comarca da Madeira, Filipe Câma-
ra, na mesma hora em que decorria, 
em Lisboa, a cerimónia de abertura 
do ano judicial. 

"O problema que mais me preo-
cupa e o número escasso de funcio-
nários", assume o juiz presidente. 
O quadro legal prevê 147 funcioná-
rios para a Comarca da Madeira, 
mas só 140 estão colocados. O nú-
mero dos que estão efectivamente 
ao serviço dos tribunais e do DAT é 
inferior, pois há sempre casos de 
baixa médica ou licença de mater-
nidade e ainda transferências de 
pessoal. Por exemplo, no ano passa-
do um dos funcionários em comis-
são de serviço no tribunal de Santa 
Cruz pediu para regressar ao seu 
lugar de origem no continente, des-
falcando ainda mais os recursos 
humanos. Mas mesmo que houves-
se 147 funcionários colocados e ao 
serviço na Madeira seriam insufi-
cientes para dar vazão a tanto pro-
cesso. Na avaliação do juiz presi-
dente o problema é de origem, já  

que se estabeleceu inicialmente um 
quadro de pessoal para a Comarca 
que "é subdimensionado para o nú-
mero de processos que temos" na 
região autónoma. 

Também há poucos juízes 
O número de magistrados judiciais 
em funções (26) também é escasso e 
tem obrigado à acumulação de fun-
ções em várias jurisdições. Mas o 

EM 2022 O NÚMERO 
DE PROCESSOS SUBIU 
22% NA MADEIRA 
E A COMARCA FICOU 
COM MENOS PESSOAL 

problema não é tão agudo quanto o 
dos funcionários. Filipe Câmara re-
fere que "os funcionados têm feito 
um esforço, juntamente com os ma-
gistrados", para evitar que os uten-
tes dos serviços da justiça sejam le-
sados. "Com estes magistrados e es-
tes funcionários, este ano, mais uma 
vez, nós conseguimos ter resultados 
positivos", refere, adiantando que o 
numero de processos resolvidos  

(15.185) é superior ao dos processos 
que entraram (14.053). 

O juiz presidente admite, contu-
do, que a capacidade de acomoda-
ção tem limites: "Há anos que te-
mos andado a fazer frente a estas 
entradas de processos. Se calhar es-
tamos a chegar ao limite de capaci-
dade de trabalho de todas estas sec-
ções. Se este ano tivermos uma 
nova subida de processos de 20%, 
quase de certeza que não teremos 
funcionários nem magistrados sufi-
cientes para dar resposta atempada 
como temos feito até hoje". 

O défice de pessoal é transversal 
no país. Mas Filipe Câmara fez uma 
comparação com outras quatro co-
marcas - Setúbal, Castelo Branco, 
Açores e Viana do Castelo - com 
volumes de processos semelhantes 
e chegou à conclusão que a média 
de processos por funcionário é su-
perior na Madeira "Eu tenho cerca 
de 80 processos distribuídos por 
cada funcionario e nas outras co-
marcas a média é de 60 processos 
ou menos", revela 

Ano após ano a Direcção-Geral da 
Administração da Justiça tem sido 
alertada para o problema. Há até 
funcionários colocados no conti-
nente que pedem para ser destaca-
dos para a Madeira. Mas o referido 
departamento do Ministério da Jus-
riça não dá a necessária autorização. 
Bem pelo contrário. Foram abertos 
procedimentos de mobilidade de 
funcionários de outras carreiras do 
sector público para reforçar a área 
da justiça e a única comarca que não 
foi contemplada foi a da Madeira 

Ministra anuncia reforços e reforma na área administrativa 
A ministra da Justiça antecipou on-
tem o lançamento de reformas na 
jurisdição administrativa e fiscal, 
um reforço dos meios humanos e a 
renovação de prisões e tribunais. 
Catarina Sarmento e Castro garan-
tiu na cerimónia de abertura do ano 
judicial, no Supremo Tribunal, em 
Lisboa, com a presença do Presi-
dente da República, que já existe 
hoje o Plano Estratégico para os 
Tribunais Administrativos e Fis-
cais, estruturado em torno de cinco  

objectivos, nomeadamente, a me-
lhoria da gestão judiciária, a optimi-
zação da actividade dos tribunais 
superiores, a agilização processual, 
a digitalização e o reforço de recur-
sos humanos. Sobre este tema, asse-
gurou que, neste início de 2023, o 
seu ministério está a trabalhar para 
a aprovação do "primeiro pacote le-
gislativo da reforma dajustiça ad-
ministrativa", que integra, entre 
outros, o diploma que dotará o Con-
selho Superior dos Tribunais Admi-

  

nistrativos e Fiscais dos "meios ne-
cessários a uma gestão mais eficien-
te", além de outras mudanças. Entre 
as alterações sobressaem a especia-
lização na segunda instância; o regi-
me de criação de equipas de juízes, 
especializadas e pontuais, de recu-
peração de pendências; um meca-
nismo de incentivo à extinção da ac-
ção por negócio processual e a im-
plementação de uma "forma de pro-
cesso simplificada", a aplicar a título 
experimental num tribunal piloto  

ANO JUDICIAL 

para acções de valor inferior a 
5.000 euros e de baixa complexida-
de. No que diz respeito aos meios 
humanos, Catarina Sarmento e 
Castro assinalou o recrutamento 
de 200 oficiais de justiça e 150 
guardas prisionais e o "reforço plu-
rianual histórico" da Polícia Judi-
ciária entre 2022 e 2026, "num to-
tal de 1.100 novos profissionais", 
destacando-o entre as respostas no 
combate à corrupção e à criminali-
dade económico-financeira. 
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TRIBUNAIS A BEIRA 
DO LIMITE COM FALTA 
DE FUNCIONÁRIOS 
Presidente da Comarca da Madeira 
falada insuficiência de recursos )40, 
humanos para fazer face 
ao aumento de processos p.32 
• "Desjudicialização" 
enfraquece sistema, alerta 
sindicato que realizou 
ontem manifestação 
no Funchal P.10 

e 
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LISBOA MANTEM 
CONTINGENTE 
REGIONAL 
NO ENSINO 
SUPERIOR 
Deputado socialista em São 
Bento, Carlos Pereira, diz 
ter garantias da República 
• PS adia votação para 
audição da ministra com a 
tutela das universidades P.6 

    

ALMOCO 
DE REIS 
CAUSA 'AZIA' 
ENTRE PSD 
E CDS P 2 

      

      

      

      

      

MADEIRA 

       

       

FOTO HELDER SANTOS/ASPRESS 

AS PRE-REFORMAS 
AUMENTA QUASE 50% 
Educação lidera os pedidos de saída da Função Pública 
em 2022. Comissão técnica, sob a tutela das Finanças, 
já se reuniu 20 vezes nos últimos 2 anos para aprovar 
as suspensões antecipadas do trabalho P.3 

FOTO GRUPO SOUSA 

PSL JA CUMPRE NOVAS • 

OBRIGACOES DE SERVIÇO PUBLICO 
Empresa esta a seguir as novas imposições conta atualizadas 
e realizou ontem, gratuitamente, no navio Tonehalense 5, 
o transporte de sete toneladas de curgetes produzidas 
na Ilha Dourada, com destino à Madeira P.5 

üthis 
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Ricardo Duarte Freitas 
rfreitas(a)dnoticias.pt 

S I Ni 
O projecto CLIMA-

 

REST, que junta16 
parceiros europeus, 

esteve ontem em debate no 
Funchal, onde ficou o alerta da 
importância da investigação para 
a preservação dos (habitats' e da 
biodiversidade. 

NA
Assistiu-se a uma 
corrida às pré-apo-
sentações no últi-

mo ano, que registou uma subida 
de 50% dos pedidos. Sinal do des-
gaste e da progressiva subida da 
idade de reforma. 

Figura 

FILIPE CÂMARA 
Juiz-presidente da Comarca da Madeira 

Alertou, na abertura do ano judi-
cial marcada por manifestações, 
que os tribunais da Madeira estão 
a operar no limite devido à falta 
de funcionários judiciais e ao nú-
mero de processos que, no ano 
passado, subiu 22%. 

Número 

Toneladas de cirgetes 

transportadas 
gratuitamente 

dose
PS  ao abrigo 
riiço público 

Frase 

11E 
Há garantias que o 
contingente se mante-
rá e que os estudantes 
madeirenses manterão 
as mesmas condições" 
CARLOS PEREIRA 
Deputado do PS Madeira na AR 

Alerta 
Voar barato 
EA easyJet lançou ontem uma 
campanha de descontos para via-
gens com destino à Madeira e a 4 
outros destinos na Europa. Até 23 
de Janeiro são disponibilizados 100 
mil lugares a preços apelativos. Página 23
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Justiça para 
quem nela 
trabalha! 

4
; EXISTEM 1000 LUGARES DE INGRESSO POR PREENCHER.  , 

- MAIS (X 100 PROMOÇÕES POR  REALIZAR. 

sat. 
ENRIQUECIMENTO 

'LICITO pOR pARIE Do EsTADW 

GOVERNO EM MAIS DE 17 MILIIÚES DE EUROS ANO. 

ES (AO A OBRIGAR-NOS A TRABALHAR FORA DE HORAS. 

MUITAS VEZES AOS SARADOS, DOMINGOS E FERIADOS 

SEM QUALQUER COMPENSAÇÃO,
 

TO NÃO É ESCRAVATURA?!?!? 

1 

a 

São precisos 30 oficiais de justiça na Região. FOTO HÉLDER SANTOS / ASPRESS 

_e. 

\411114.5 . lr 

Explicações 
ENTREVISTA 

Desjudicializ.  açao-  enfraquece 
sistema de Justiça 

Lilia Sousa, secretária regional do Sindicato dos Funcionários Judiciais 
MARIANNA PACIFICO 
mpacifico@dnoticias.pt 
"Justiça para quem nela trabalha". 
É o apelo do Sindicato dos Funcio-
nários Judiciais (SFJ), que luta 
continuamente para um maior in-
vestimento no sector. 

Lfiia Trindade de Sousa é, desde 
2018, secretária regional da Madei-
ra do SFJ. Em entrevista ao DIÁ-
RIO, fala sobre os motivos na base 
do plenário e da greve convocados 
para ontem. 

Em declarações enviadas por es-
crito, a madeirense alerta para o 
enfraquecimento do sistema judi-
cial público com a entrega de fim-
ções judiciais a meios alternativos e 
para o risco da privatização da Jus-
tiça A secretária regional conside-
ra imprescindível mais investimen-
to por parte do Governo da Repú-
blica nos tribunais e nos serviços 
do Ministério Pública 

A que se deve o plenário e a greve 
convocados pelo Sindicato dos Fun-
cionários Judiciais? Deve-se ao 
descontentamento dos funcioná-
rios judiciais, contra a degradação 
das condições de trabalho, em de-
fesa da carreira, devido à 'gritante' 
falta de profissionais nos tribu-
nais, ao envelhecimento da classe 
(média de idade próxima de 55 
anos), à falta de progressões na 
carreira e consequente desmoti-
vação dos profissionais, bem 
como pela falta de revisão do Es-
tatuto dos Funcionários de Justi-
ça, que revalorize e reconheça de-
vidamente os funcionários de jus-
tiça e os oficiais de justiça. 

A greve não contempla serviços mí-
nimos, qual será o impacto na Re-
gião? Esperamos uma forte adesão, 

MANIFESTAÇÃO 

■ Os funcionários judiciais da Região 
Autónoma da Madeira concentra-
ram-se ontem à frente do Palácio da 
Justiça, na cidade do Funchal, em 
resposta ao plenário convocado pelo 
Sindicato dos Funcionários Judiciais 
em luta por melhores condições. 
O plenário marcou a abertura do Ano 
Judicial que contou com uma ceri-
mónia em Lisboa, na qual estarão 
reunidos os principais intervenien-
tes do sector, nomeadamente, a mi-
nistra da Justiça, a Procuradora-ge-
ral da República, o presidente do Su-

 

BASTA INVESTIR 
DEVIDAMENTE 
NOS RECURSOS 
DOS TRIBUNAIS 
E DOS SERVIÇOS 
DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO E NÃO 
SERÁ NECESSÁRIO 
QUALQUER 
PRIVATIZAÇÃO E 
DESJUDICIALIZAÇÃO" 

A privatização da Justiça continua 
a ser o principal receio do sindicato? 
Sim, claro, a par da crescente deri-
va da desjudicialização (como é o 
caso da 'entrega' das execuções 
por custas e por multa à Autorida-
de Tributária). 

Comisso fica enfraquecido o Sis-
tema de Justiça Público e Universal 
e, com isso, o Estado de Direito, 
com notório prejuízo para o cida-
dão comum. Basta investir devida-
mente nos recursos dos tribunais e 
dos serviços do Ministério Público  

e não será necessário qualquer pri-
vatização e desjudiciali7açãa 

Na Madeira, o número de profissio-
nais tem vindo a diminuir nos últimos 
anos? Sim, por via das aposen - 
e das baixas médicas prolo 

Os funcionários judiciais deixam a 
profissão por que motivos? Para além 
das aposentações, todos os colegas 
mais novos que conseguem obter 
saídas profissionais mais válidas, 
abandonam a carreira. Com um 
vencimento de ingresso na ordem 
dos 800 euros (a tabela salarial é a 
mesma de há 24 anos), com a ausên-
cia de progressões e com uma pro-
fissão tão exigente e com funções de 
elevada responsabilidade e comple-
xidade... é fácil perceber isso. 

O SFJ tem assistido a avanços por 
parte do Governo da República nos úl-
timos anos? Nenhum. O actual Pri-
meiro-Ministro lidera o Governo há 
quase 8 anos e o que se tem assistido 
é ao deteriorar do funcionamento 
dos Tribunais e Serviços do Ivrmis-
tério Pública A falta de Oficiais de 
Justiça, por exemplo, é unanime-
mente reconhecida por todos, no-
meadamente pelos Conselhos Su-
periores de Magistratura e do Mi-
nistério Público, bem como pelas 
restantes classes profissionais. 

Qual será o impacto da greve de dois 
meses marcada entre 15 de Fevereiro 
e 15 de Abril? Enorme. Com excep-
ção do serviço urgente definido 
pela Lei, não se realizarão diligên-
cias (judiciais e de inquérito), não 
se realizarão actos estatísticos e 
não se realizarão actos contabilísti-
cos (tais como o registo de paga-
mentos e a realização de pagramen-
tos a entidades como os advoga-
dos, administradores de insolvên-
cia, etc.), entre outros. 

premo Tribunal de Justiça, a basto-
nária dos Advogados, bem como dos 
mais altos representes do Estado, o 
Presidente da República e o presi-
dente da Assembleia da República. 
A manifestação aconteceu de forma 
descentralizada em todo o País, em 
frente aos edifícios onde funcionam 
os serviços. 
O Sindicato dos Funcionários Judi-
ciais exige o ingresso na carreira de 
novos oficiais de Justiça, a regulari-
zação da progressão na carreira e a 
revisão dos salários. 

superior a 70%, com elevado im-
pacto no funcionamento de todos 
os tribunais da região. 

Quantos funcionários judiciais ac-
tuam na Região Autónoma da Madei-
ra? Cerca de 160 (sendo 121 no nú-
cleo do Funchal, 9 na Ponta do Sol, 
15 em Santa Cruz, 1 em São Vicen-
te, 4 Porto Santo e 10 no TAF do 
Funchal). 

Quantos deles estão sindicaliza-
dos? Cerca de 9096. 

Os funcionários judiciais exercem 
funções basilares à Justiça. O que é 

necessário garantir para que o siste-
ma não colapse? E necessário o 
preenchimento dos mais de 1.200 
lugares de oficiais de justiça em fal-
ta no país e o reforço dos quadros 
onde os mesmos se revelam insufi-
cientes (como é o caso da Madeira, 
onde são necessários mais 30 ofi-
ciais de justiça para garantir o nor-
mal funcionamento dos tribunais), 
acautelando ainda as muitas apo-
sentações que irão se verificar nos 
anos mais próximos (por via do 
atingimento da idade para tal). 
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• 

TRIBUNAIS A BEIRA 
DO LIMITE COM FALTA 
DE FUNCIONÁRIOS 
Presidente da Comarca da Madeira 
falada insuficiência de recursos )40, 
humanos para fazer face 
ao aumento de processos p.32 
• "Desjudicialização" 
enfraquece sistema, alerta 
sindicato que realizou 
ontem manifestação 
no Funchal P.10 

e 

0
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LISBOA MANTEM 
CONTINGENTE 
REGIONAL 
NO ENSINO 
SUPERIOR 
Deputado socialista em São 
Bento, Carlos Pereira, diz 
ter garantias da República 
• PS adia votação para 
audição da ministra com a 
tutela das universidades P.6 

    

ALMOCO 
DE REIS 
CAUSA 'AZIA' 
ENTRE PSD 
E CDS P 2 

      

      

      

      

      

MADEIRA 

       

       

FOTO HELDER SANTOS/ASPRESS 

AS PRE-REFORMAS 
AUMENTA QUASE 50% 
Educação lidera os pedidos de saída da Função Pública 
em 2022. Comissão técnica, sob a tutela das Finanças, 
já se reuniu 20 vezes nos últimos 2 anos para aprovar 
as suspensões antecipadas do trabalho P.3 

FOTO GRUPO SOUSA 

PSL JA CUMPRE NOVAS • 

OBRIGACOES DE SERVIÇO PUBLICO 
Empresa esta a seguir as novas imposições conta atualizadas 
e realizou ontem, gratuitamente, no navio Tonehalense 5, 
o transporte de sete toneladas de curgetes produzidas 
na Ilha Dourada, com destino à Madeira P.5 

üthis 
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Anunciado plano 
para reformas 
no setor da justiça

A ministra da Justiça antecipou
ontem o lançamento de refor-
mas na jurisdição administra-
tiva e fiscal, um reforço dos
meios humanos e a renovação
de prisões e tribunais, assu-
mindo os «desafios múltiplos»
do setor judicial.

Catarina Sarmento e Castro
garantiu na cerimónia de aber-
tura do ano judicial, no Supremo
Tribunal de Justiça, em Lisboa,
que já existe hoje o Plano Es-
tratégico para os Tribunais Ad-
ministrativos e Fiscais, estrutu-
rado em torno de cinco objeti-
vos, nomeadamente a melhoria
da gestão judiciária, a otimiza-
ção da atividade dos tribunais
superiores, a agilização proces-
sual, a digitalização e o reforço
de recursos humanos.

Sobre este tema, assegurou
que, neste início de 2023, o seu
ministério está a trabalhar para
a aprovação do «primeiro pa-
cote legislativo da reforma da
justiça administrativa», que in-
tegra, entre outros, o diploma
que dotará o Conselho Supe-
rior dos Tribunais Administra-
tivos e Fiscais (CSTAF) dos
«meios necessários a uma ges-
tão mais eficiente», além de ou-
tras mudanças.

Entre as alterações sobres-
saem a especialização na se-
gunda instância; o regime de

criação de equipas de juízes, es-
pecializadas e pontuais, de re-
cuperação de pendências; um
mecanismo de incentivo à ex-
tinção da ação por negócio pro-
cessual e a implementação de
uma «forma de processo sim-
plificada», a aplicar a título ex-
perimental num tribunal piloto
para ações de valor inferior a
5.000 euros e de baixa comple-
xidade.

No que diz respeito aos meios
humanos, Catarina Sarmento e
Castro assinalou o recruta-
mento de 200 oficiais de justiça
e 150 guardas prisionais e o «re-
forço plurianual histórico» da
Polícia Judiciária (PJ) entre 2022
e 2026, «num total de 1.100 no-

vos profissionais», destacando-
-o entre as respostas no com-
bate à corrupção e à criminali-
dade económico-financeira.

«Se a esta conquista somar-
mos a modernização tecnoló-
gica e o desenvolvimento dos
sistemas de informação e co-
municação da PJ a que se vem
procedendo, fica bem evidente
o empenho que temos posto
no reforço da resposta peri-
cial», observou a ministra, di-
zendo que já se está também a
dar cumprimento ao Meca-
nismo Nacional Anticorrupção
(MENAC) e que cabe à PJ e ao
Ministério Público investiga-
rem e aos tribunais aplicarem
as normas.�

Abertura do ano judicial Ministra antecipou mudanças
nos tribunais administrativos e reforço de meios

LUSA

Marcelo na cerimónia de abertura do ano judicial

Também presente na ses-
são solene de abertura do
ano judicial, o Presidente
da República propôs que
se repense as orgânicas,
procedimentos e recursos
do sistema de justiça, atra-
vés de uma abordagem
global que, no seu enten-
der, exige, «ao menos im-
plícitos, consensos vastos
de regime».

«A justiça com perspetiva
de longo fôlego é porven-
tura incompatível com 
algumas orgânicas ou pro-
cedimentos ou recursos
humanos, financeiros e
materiais concebidos para
outra sociedade, outra eco-
nomia, outra vivência ci-
dadã», considerou Marcelo
Rebelo de Sousa.
O chefe de Estado defen-

deu que para assegurar
acesso «ao bem coletivo
chamado justiça sem cons-
tantes e como que inevitá-
veis chocantes desigualda-
des» é preciso «ir repen-
sando jurisdição comum e
administrativa e fiscal, ir
tornando mais flexível e
ajustado todo o sistema, ir
aproximando o seu tempo
do tempo social».�

Marcelo propõe que se repense orgânicas e procedimentos 
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Ruas critica escolha de Vila 
do Conde para novo polo do 
Centro de Estudos Judiciários
ANÚNCIO O presidente da
Câmara de Viseu, Fernando
Ruas, criticou ontem a decisão
do Governo de instalar o novo
polo do Centro de Estudos Ju-
diciários (CEJ) em Vila do
Conde, em detrimento de Vi-
seu, que também tinha mos-
trado disponibilidade para
acolher o serviço. Em decla-
rações ao nosso Jornal, o au-
tarca explicou que se perdeu
uma oportunidade para “har-
monizar o país”, optando pelo
litoral, quando no interior
também havia interesse em
receber esse polo.

“Sabíamos que a cidade de
Viseu era uma hipótese, tal
como, Aveiro e Coimbra. E
ainda tive uma conversa para
mostrar a nossa disponibili-
dade e vontade de arranjar
instalações”, referiu o edil, ga-
rantindo que não está contra
Vila do Conde, no entanto, la-
menta que se tenha escolhido
“uma cidade a 20 minutos de
distância do Porto” para ins-
talar o primeiro polo de for-
mação da magistratura fora
de Lisboa.

O Ministério da Justiça
anunciou ontem que o antigo
Convento de Nossa Senhora

do Carmo, em Vila do Conde,
vai acolher o novo polo do
CEJ, devendo o edifício ser
disponibilizado ainda este
ano.

“A par de Lisboa, este novo
polo, a ser instalado no ex-
Convento do Carmo, vai de-
dicar-se à formação inicial de
magistrados, prevendo-se que
o edifício esteja disponível até
ao final do corrente ano”,
adiantou à Lusa o gabinete da
ministra da Justiça, na se-
quência da informação avan-
çada pelo Jornal de Notícias
relativamente à localidade es-
colhida para 

Sublinhando que a ministra
da Justiça, Catarina Sarmento
e Castro, já tinha manifestado
a preocupação de “tornar
mais fácil e atrativo o acesso
à carreira da magistratura”,
fonte oficial do Ministério ex-
plicou que o polo regional em
Vila do Conde “não é mais um
plano no papel” e que corres-
ponde à procura registada en-
tre os candidatos.

“Além de ir ao encontro da-
quela que é uma inegável ten-
dência – os números demons-
tram que a maioria dos can-
didatos ao Centro de Estudos
Judiciários provém da região
Norte – é sublinhada a preo-
cupação e a vontade de refor-
çar a coesão territorial”, acres-
centou.

Já em novembro passado,
por ocasião da audição de
apreciação na especialidade
do Orçamento do Estado para
2023, na Assembleia da Repú-
blica, a governante conside-
rou “absolutamente indispen-
sável a criação de um polo do
CEJ a norte”, invocando a
vontade de aproximar a for-
mação nesta área de muitos
dos candidatos a juízes e pro-
curadores. �

Fernando Ruas
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Fernando Ruas criticou o Governo por instalar o novo polo do Centro de Estudos
Judiciários a meia dúzia de quilómetros do Porto, em detrimento de Viseu, que
também tinha mostrado disponibilidade para acolher o serviço. O autarca explicou
que se perdeu uma oportunidade para “harmonizar o país” Página 5

Autarca de Viseu critical
instalação do polol
do CEJ em Vila do Condel

ARQUIVO

Quartel da PSP vai
ser requalificado
com 750 mil euros
Em Lamego | P8

Mau tempo cortou
acessos rodoviários
em Resende
Quatro estradas | P8

Bombeiros de
Canas de Senhorim
assinalam 92 anos
Voluntários | P9

Fundação Mariana
Seixas prestou
homenagem
a Aníbal Costa
A título póstumo | P3

“O ACADÉMICO É MAIS FORTE
MAS TUDO PODE ACONTECER”
“Não é falta de humildade, é o que é, acho que somos favoritos para a partida. Mas repito que, se num só jogo de 90 minu-
tos não formos, do primeiro ao último segundo, completamente sérios e focados, tudo pode acontecer”, afirmou Jorge
Costa em conferência de imprensa onde realçou o mérito do Beira-Mar. O jogo acontece hoje à noite Página 10

Camadas jovens iniciaram o
campeonato com golos e aplausos
Fases de apuramento muito atrativas | P11

Teatro Viriato oferece um programa
para todas as idades em 2023 Apresentação | P2

Hoje
com o

seu jornal

Eucalipto de Contige tem 140 anos
e é a “árvore do ano 2023” No concelho de Sátão | P7

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DiretorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 6674 11 DE JANEIRO DE  2023    QUARTA-FEIRA   |  0,80 €

Associação Binaural
cria projeto 
comunitário com
Universidade Sénior
Em Vouzela | P8

Município ajuda 
centro social 
a comprar uma
carrinha adaptada
Tondela | P9

Polícia regista
mais de 16 
mil mortes 
desde o início
da guerra

Página 13  

INVASÃO
DA UCRÂNIA
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# abertura do ano judicial

O Presidente da Repú-

blica propôs ontem que 

se repense as orgâni-

cas, procedimentos e 

recursos do sistema de 

justiça, através de uma 

abordagem global que, 

no seu entender, exi-

ge, «ao menos implí-

citos, consensos vas-

tos de regime».

Marcelo Rebelo de 

Sousa falava na sessão 

solene de abertura do 

ano judicial, no Supre-

mo Tribunal de Justiça, 

em Lisboa.

«A justiça com pers-

petiva de longo fôlego é 

porventura incompatí-

vel com algumas orgâ-

nicas ou procedimentos 

ou recursos humanos, 

financeiros e materiais 

concebidos para outra 

sociedade, outra eco-

nomia, outra vivência 

cidadã», considerou o 

chefe de Estado.

Assinalando as mu-

danças ocorridas em 

Portugal, Marcelo Re-

belo de Sousa defen-

deu que «o que mais 

se impõe é ir olhando 

para todo o edifício ju-

dicial e quanto a ele ir 

detetando o que já não 

corresponde aos novís-

simos desafios de uma 

comunidade mais aber-

ta, mais internaciona-

lizada» e também, «em 

contraponto, fruto das 

crises, mais dualista, ou 

seja, menos coesa, mais 

assimétrica».

Redação/Lusa

Marcelo propõe repensar
orgânicas e recursos
do sistema de justiça
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PERFIL 

De vogal em 
Assembleia de 
Freguesia à Câmara 
• Adelino Miguel Lino 
Moreira Reis (PS) 
• 44 anos 
• Presidente da Câmara 
de Espinho 

Foi eleito presidente da 
Câmara com maioria ab-
soluta em 2021. Para 
além da presidência, 
tem ainda a seu cargo os 
pelouros das Obras Mu-
nicipais e Obras por Ad-
ministração Direta. É 
também presidente da 
estrutura concelhia e 

membro da Comissão 
Nacional do partido. É 
arquiteto, professor e in-
vestigador nas áreas da 
Governação do Mar, 
Energia e Ambiente, No-
vas Formas de Habitar e 
Proteção Civil. Com 
grande parte do percur-
so profissional e político 
feito em Espinho, foi, 
ainda, vogal da Assem-
bleia de Freguesia de 
Anta, da Assembleia Mu-
nicipal de Espinho e da 
Assembleia Distrital do 
Porto, e exerceu o cargo 
de vereador da oposição 
na Câmara Municipal de 
Espinho. 

Autarcas do PS 
e PSD suspeitos 

de corrupção 
com obras 

de 30 milhões 

Atual presidente da Câmara de 
Espinho, detido pela PJ, terá dado 
continuidade a esquema iniciado 
por antecessor. Chefe do 
Urbanismo, lider do Grupo 
Pessegueiro e dono de gabinete 
de arquitetura também detidos 

LEONELDE CASTFt0IGLOBAL IMAGENS 

- 

Alexandre Panda 
e António Soares 
justica@jn.pt 

OPERAÇÃO VÓRTEX O presiden-
te da Câmara de Espinho eleito 
pelo PS, Miguel Reis, o chefe da 
divisão de Urbanismo daautar-
quia, José Costa, um arquiteto 
do gabinete JRCP, João Rodri-
gues, assim como dois empre-
sários do ramo da construção e 
imobiliária, um deles Francis-
co Pessegueiro, foram ontem 
detidos pela Polícia Judiciária 
(PJ) do Porto por crimes de cor-
rupção ativa e passiva, prevari-
cação, abuso de poderes e tráfi-
co de influências. 

Na mesma operação, a PJ 
também realizou buscas na re-
sidência do ex-presidente da 
Câmara de Espinho e atual 
vice-presidente da bancada 
parlamentar do PSD, Joaquim 
Pinto Moreira, que deixou a au-
tarquia nas últimas eleições 
após três mandatos. Em causa 
estão suspeitas de licencia-
mentos abusivos de empreen-
dimentos de mais de 30 mi-
lhões de euros e que foram rea-
lizados, nos últimos anos, pe-
los dois executivos. Primeiro 
com Pinto Moreira e depois 
com Miguel Reis. 

VIA VERDE PARA LICENÇAS 
De acordo com informações re-
colhidas pelo JN, os dois em-
presários da construção e imo-
biliária, ligados ao grupo Pesse-
gueiro Investments, teriam 
uma espécie de "via verde" 
para aprovar licenciamentos 
na Câmara. Ao longo dos últi-
mos anos, o grupo, que tam-
bém detém uma cadeia de ta-

  

lhos, terá conseguido aprovar 
em tempo recorde cerca de dez 
empreendimentos. Os mes-
mos investidores também con-
seguiriam que os serviços da 
Câmara "fechassem os olhos" 
a "pequenas alterações" aos 
projetos aprovados para pode-
rem obter maior rentabilidade 
nos investimentos. 

"A investigação versa sobre 
projetos imobiliários e respeti-
vo licenciamento, respeitantes 
a edifícios multifamiliares e 
unidades hoteleiras, envolven-
do interesses urbanísticos de 
dezenas de milhões de euros, 
tramitados em beneficio de de-
terminados operadores econó-
micos", explicou ontem a PJ, 
em comunicado. 

Ainda segundo apurámos, to-
dos os empreendimentos sob 
suspeita terão passado pelas 
mãos do chefe da divisão de Ur-
banismo da autarquia, José 
Costa. Aliás, ontem de manhã, 
a PJ chegou ao edifício da autar-
quia na companhia daquele 
responsável. 

No mesmo período de tempo, 
os inspetores realizaram busc as 

NO TERRENO 

0o 
buscas foram ontem reali-
zadas em Espinho e no Por-
to, num inquérito tutelado 
pelo Departamento de In-
vestigação e Ação Penal 
Regional (DIAP) do Porto  

na residência do presidente de 
Câmara em exercício, Miguel 
Reis, eleito em 2021, mas tam-
bém em casa de Pinto Moreira, 
hoje deputado na Assembleia 
da República. Os factos visados 
na investigação começaram em 
2019 e, por isso abrangem os 
mandatos dos dois políticos, do 
PS e PSD. O JN sabe que o Mi-
nistério Público vai pedir o le-
vantamento da imunidade par-
lamentar do atual vice-presi-
dente da bancada do PSD (ver 
texto na página seguinte). 

CONTRAPARTIDAS E DINHEIRO 
Os investigadores têm fortes 
suspeitas de que os empresá-
rios entregaram contrapartidas 
- dinheiro e outros beneficias 
- tanto aos decisores políticos 
como ao funcionário da Câma-
ra para obter prioridade e cele-
ridade nos licenciamentos. 

"Foram executadas cerca de 
duas dezenas de buscas, domi-
ciliárias e não domiciliárias, 
que visaram os serviços de 
uma autarquia local, residên-
cias de funcionários da autar-
guia e diversas empresas sedia-
das nos concelhos de Espinho 
e Porto", precisou a PJ. 

O JN contactou, por telefone 
e por e-mail, a empresa Pesse-
gueiro Investments e o gabine-
te de arquitetura JRCP para 
conseguir umareação, mas não 
obteve resposta até ao fecho 
desta edição. 

Os detidos foram ontemleva-
dos para as instalações da PJ no 
Porto, onde passaram a noite. 
Devem ser hoje ouvidos em 
primeiro interrogatório judi-
cial no Tribunal de Instrução 
Criminal do Portos 

'  • % 
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Ex-presidente 
da Câmara 
rejeita prática 
de crimes 

Pinto Moreira 
pode perder 
imunidade 

Autarquia garante 
que suspeitas visam 
anterior executivo 

Pedido do Ministério Público chega em breve. 
Será a quarta vez nesta legislatura 

e. 

PERFIL 

PEDRO CORRETA /GLOBALEMAGENS 

Ex-autarca é hoje vice-presidente da bancada do PSD 

O advogado que 
esteve sempre 
ligado à politica 
• Joaquim José Pinto 
Moreira (PSD) 
• 50 anos 
• Deputado, ex-presiden-
te da Câmara de Espinho 

Cumpriu três mandatos 
como presidente da Câ-
mara, até 2021. Advoga-
do de profissão com es-
critório no Porto e de-
pois em Espinho, inter-
rompeu a atividade para 
se candidatar à autar-
quia em 2009. Militante 
desde 1990, foi dirigente  

concelhio do PSD, mem-
bro da Assembleia Muni-
cipal e do Conselho Na-
cional da Associação Na-
cional de Municípios 
Portugueses. Figura liga-
da ao desporto e associa-
tivismo, Pinto Moreira 
foi atleta e dirigente do 
Grupo Desportivo Nova-
semente, em Anta. Hoje 
é deputado no Parlamen-
to e faz parte das comis-
sões de Assuntos Consti-
tucionais, Direitos, Li-
berdades e Garantias, de 
Defesa Nacional, de 
Transparência e Estatu-
to dos Deputados e de 
Revisão Constitucional. 

REAÇÃO Na sequência da 
detenção de Miguel Reis, o 
seu chefe de gabinete, Nu-
no Cardoso, afirmou aos 
jornalistas que a investiga-
ção incidia essencialmente 
sobre operações urbanísti-
cas realizadas no mandato 
anterior e que a detenção 
do autarca se prendia "com 
ofacto de o atual presiden-
te ser o detentor da pasta 
do Urbanismo, pelo que é 
responsabilizado por ope-
rações dessa natureza que 
transitem do mandato an-
terior para o atual". 

Já Pinto Moreira repudiou 
de forma veemente as de-
clarações do chefe de gabi-
nete que, "irresponsável e 
inapropriadamente, quis 
desviar o foco de uma in-
vestigação que não me 
tem, certamente, no seu 
epicentro", afirmou o de-
putado num comunicado, 
em que fala também de 
"tentativas soezes de con-
taminação informativa 
com matérias absoluta-
mente ausentes de qual-
quer investigação". 

"O contexto investígató-
rio [da Operação Vórtex] re-
porta ao ano de 2022 e res-
peita a intenções de inves-
timento não concretizadas 
e a operações urbanísticas 
tramitadas no atual manda-
to autárquico, ainda que al-
gumas possam ter transita-
do de mandatos anterio-
res", escreveu o deputado. 

PS PEDE CAUTELA 
Em Espinho, pela voz de 
Nuno Almeida, do Secreta-
riado da Concelhia, o PS lo-
cal pede cautela. "Precisa-
mos de estar cautelosos e 
perceber que tipo de acusa-
ções estão em causa. Há in-
formações contraditórias. 
Estarão em causa processos 
relativos a 2018, relaciona-
dos com o anterior execu-
tivo. Aguardamos que a jus-
tiça faça o seu trabalho e 
possa esclarecer a situação. 
Acreditamos que não haja 
envolvimento do atual pre-
sidente da Câmara". • 

OUTROS PRESIDENTES 

Montalegre 
Orlando Alves, do PS, foi 
detido a 27 de outubro por 
suspeita de associação cri-
minosa, abuso de poder e 
recebimento indevido de 
vantagem. Demitiu-se. Em 
causa estará o favoreci-
mento em obras de mais de 
20 milhões de euros. 

Caminha 
Em novembro, Miguel Al-
ves abandonou o cargo de 
secretário de Estado ajun-
to após ser acusado de pre-
varicação. É investigado 
por causa de um contrato 
para a construção de um 
pavilhão que nunca saiu 
do papel. 

Marvão 
Luís Vitorino, eleito em 
2021 pelo PSD, foi conde-
nado a três anos de prisão, 
com pena suspensa, e à 
perda de mandato por um 
crime de corrupção come-
tido em 2017, quando ain-
da era vice-presidente. 

Vila Verde 
Em dezembro, o ex-presi-
dente da Câmara do PSD 
foi condenado a quatro 
anos e 11 meses de prisão 
por crimes de prevaricação 
e corrupção passiva, fican-
do a execução da pena sus-
pensa. 

PARLAMENTO O Ministério 
Público (MP) está a preparar 
o pedido de levantamento 
da imunidade parlamentar 
do deputado Joaquim Pinto 
Moreira. A Assembleia da 
República (AR) não tinha 
recebido nenhuma solicita-
ção nesse sentido até ao fi-
nal da tarde de ontem mas, 
sabe o JN, o pedido do MP 
deverá dar entrada em bre-
ve. Em causa estão as buscas 
à Câmara de Espinho, presi-
dida pelo agora parlamentar 
do PSD entre 2009 e 2017. 
Caso se confirme, será a 
quarta vez que a imunidade 
de Pinto Moreira é levanta-
da nesta legislatura - as ou-
tras três foram para depor 
como testemunha. 

Ao que o JN apurou, o MP 
evitou fazer o pedido de le-
vantamento da imunidade 
há mais tempo de forma a 
não atrair atenções para a in-
vestigação. Quando der en-
trada na AR, será encami-
nhado para o gabinete do 
presidente, Augusto Santos 
Silva. Este, por sua vez, fá-
-lo-á chegar à Comissão de 
Transparência e Estatuto 
dos Deputados, presidida 
pela ex-ministra e deputada 
do PS Alexandra Leitão. 

PODE DEMORAR is DIAS 
A Comissão terá de dar um 
parecer sobre a pertinência 
do pedido de levantamento 
da imunidade. Para esse 
efeito será nomeado um re-
lator, que apresentará as 
conclusões numa reunião  

futura. Por fim, os partidos 
terão de autorizar o levan-
tamento em plenário. O 
processo poderá durar cerca 
de duas semanas. 

Segundo o "Observador", 
Pinto Moreira j ateve aimu-
nidade parlamentar levan-
tada por três vezes desde o 
início da legislatura, em três 
processos diferentes e sem-
pre para responder como 
testemunha, em julho, se-
tembro e dezembro. 

O TN questionou o PSD so-
bre se manterá Pinto Mo-
reira na vice-presidência da 
bancada e na presidência da 
Comissão de Revisão Cons-
titucional caso o deputado 
venha a ser acusado. Con-
tudo, não obteve resposta• 
A.Y. / J.V. S. 

••••••••••r•••••J 

C7:3>.h 
<P, 

Pinto Moreira já teve a imu-
nidade parlamentar levan-
tada por três vezes desde o 
início da legislatura, em 
três processos diferentes e 
sempre para responder 
como testemunha 

IMUNIDADE 

Quem pode ser acusado? 
Os deputados não podem 
ser ouvidos em tribunal sem 
autorização da Assembleia. 
A exceção são os crimes do-
losos, em flagrante delito, 
que correspondam a penas 
superiores a três anos. 

(eZ 

,  V resisoo 
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■ CARROS DOS PORTUGUESES 

 

    

 

CADA VEZ MAIS VELHOS 

 

   

ate de viaturas baixou e conjuntura 
económica trava aquisição P. 

`À. 

EUROMILHOES 
A criar oxcéntricos do um dia para o outro 

ESTA SEXTA-FEIRA 12 
TRANSFORMA O AZAR EM SORTE 

alà, JOGOS , SANTACASA 

FE '3T o 
Burocracia 
dificulta 
concretização 
do PRR 

Comissão aponta 
incerteza com custo 
de materiais P. 8 

Odemira GNR 
condenado 
a prisão 
por torturar 
imigrantes P.12 

Constitucional 
Supremo quer 
fim do efeito 
suspensivo dos 
recursos P.13 

Porto Moreira 
acredita em 
"grande avaria" 
nas obras 
do metro P.15 

PUBLICIDADE 

Autarca e deputado 
suspeitos de facilitarem 
negócios de 30 milhões 
Presidente da Câmara de Espinho detido 
e vice-presidente do PSD alvo de buscas 

Funcionário da Autarquia e empresários 
da construção civil também presos P.4e 5 

Indie Júnior 
Cinema para 
os mais novos 
sob o signo 
do mar P. 26 

BENFICA 
EN10 PERDOADO 

Médio selou 
vitória sobre 
O Varzim P. 31 

• 

Jornal de Notícias 
Fundado em 1888 

Dragões 
e Arouca 
jogam lugar 
na Taça 

Conceição mantém 
equipa que vacilou 
com Casa Pia P. 33 

P114;1‘111 pede 
serviços 
mínimos 
nas escolas 

Professores 
acampam frente 
ao Ministério P. 9 s 

Jn.pt DlAdo. Ano 125. N.° 224. Preço: 1.6o€ Quarta-feira 11.12023 Diretor-Geral Edttorlal Domingcs de Andrade/ Diretora Inês Canlosc, DIretores-adluMos Manuel Mollnos. Pode Ivo Carvalho° Raleei Barbosa i Diretor de Arte Pedro Pimentel 
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PROTESTO 

Funcionários avançam com paralisação 
Os funcionários judiciais (na foto, os do tribunal 
de S. João Novo, no Porto) decidiram ontem entrar 
em greve, "por tempo indeterminado", todos os 
dias, entre as 13.30 e as 24 horas. Querem promo-
ções e culpam a falta de pessoal pela deterioração 
da justiça, reivindicando ainda o preenchimento 
de lugares vagos em todas as categorias. 

Henrique Araújo preside ao Supremo 

• 

O 

E 

Marcelo Rebelo de Sousa cumprimentou a ministra da Justiça Lucília Gago é a procuradora-geral 

Penas paradas à espera 
do Constitucional é "abuso" 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça considera que recursos são 
usados para adiar condenações e pede fim da suspensão dos processos 

Inês Banha 
ines.banha@jn.pt 

ANO JUDICIAL O presidente 
do Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ), Henrique 
Araújo, propôs que os re-
cursos para o Tribunal 
Constitucional (TC) em 
processos concretos dei-
xem de implicar o adiamen-
to, enquanto não houver 
decisão, do início do cum-
primento de pena 

O objetivo é "eliminar a 
utilização abusiva das ga-
rantias processuais" por 
parte dos arguidos. A mu-
dança depende de altera-
ções legais, que só poderão 
ser feitas pelo Parlamento. 

"Este abuso pode ser eli-
minado com coisas bem 
simples, como, por exem-
plo, a mudança de suspen-
sivo para devolutivo, do 
efeito do recurso de fiscali-
zação concreta de constitu-
cíonalidade, tão comum em 
processo penal, e que, na 
sua esmagadora maioria, 
visa atrasar o trânsito em 
julgado da decisão conde-
natória ou levar o processo 
à prescrição", frisou ontem, 
na abertura solene do ano 
judicial, em Lisboa, Henri-
que Araújo. 

Antes, a procuradora-geral 
da República, Lucília Gago, 
rejeitara responsabilidades 
do Ministério Público na de-
mora dos megaprocessos. 

No plano legislativo, a 
magistrada pediu a defini-
ção, este ano, do procedi-

  

mento a adotar na investi-
gação face ao chumbo pelo 
TC, em 2021, da lei dos me-
tadados. 

NORTE EM MAIORIA NO CEJ 
Já a ministra da Justiça, Ca-
tarina Sarmento e Castro,  

assegurou que o Governo 
está a trabalhar num pri-
meiro pacote para reformar 
a justiça administrativa e 
fiscal, que inclui a criação 
de equipa especializadas. A 
governante anunciou, ain-
da, a criação, "no interior do 
país", do Tribunal Central 
Administrativo do Centro. 

Sarmento e Castro confir-
mou igualmente, tal como 
o JN antecipara, a abertura 
de um polo do Centro de Es-
tudos Judiciários (CEJ), 
onde se formam os juízes e 
procuradores, em Vila do 
Conde. A escolha resultou 
da constatação de que a 
"maioria dos candidatos" 
ao curso é do "Norte do 
país". 

Face ao pedido generaliza-
do de mais meios, incluindo 
na rua, a ministra anunciou 
o recrutamento de 200 no-
vos oficiais de justiça 

A fechar, o presidente da 
República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, apelou a que não 
se prescinda de uma "pers-
petiva de grande fôlego" 
para a justiça, nem que esta 
chegue ao fim da legislatura 
com "uma gestão quotidia-
na, pontual e casuística de 
um sistema cada vez mais 
afastado da realidade". • Página 33
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A falta de meios voltou a ser a principal crítica, com o Presidente a insistir na necessidade de consensos. 

JUSTIÇA 

Falta de meios nos tribunais 
marca arranque do ano judicial 
De forma transversal, todos os operadores judiciais voltaram a carregar na tecla da falta de meios 
e Marcelo deu-lhes razão. A ministra da Justiça prometeu mais 200 funcionários para os tribunais 
e medidas em especial para a área administrativa e fiscal, na qual a máquina está mais emperrada. 

FILOMENA LANÇA 

filomenalanca@negocios.pt 

MARIA CAETANO 

mariacaetano@negocios.pt 

A
no após ano, o discur-
so repete-se: faltam 
meios para a justiça. 
Meios humanos, 

meios materiais, meios proces-
suais, legislação adequada. E este 
ano não foi exceção.A abertura so-
lene de abertura do ano judicial 
voltou a ficar mamada por críticas 
e pedidos, pelo lado dos operado-
res, e por prome‘sas, pelo lado do 
Governa. Marcelo Rebelo de Sou-
sa também pediu mudanças, adap-
tação "aos novíssimos tempos" e 
que se proporcionem "recursos, e 
desde logo os humanos adequados 
às mais prementes necessidades". 
O Presidente voltou, também, a 
sublinhar a importância, a este ní-
vel, de "ao menos implícitos con-
sensos vastos de regime". 

A recém-eleita bastonária da 
Ordem dos Advogados lançou o 
mote na primeira intervenção do 
dia, apelando ao reforço de meios 
humanos em todo o sistema, da in-
vestigação criminal à reinserção 
social, à revisão das tabelas deho-
norários dos advogados e à garan-
tia de acesso da classe a um siste-
ma de previdência que suporte,no-
meadamente,licenças deparenta-
lidade". Fernanda de Almeida Pi-
nheiro referiu-se, em especial, à 
questão das custasjudiciais,subli-
'fitando que "a justiça é um servi-
ço público demasiado dispendio-
so, atendendo ao valor exorbitan-
te das taxas de justiça, o que arre-
da tuna parte substancial da popu-
lação de poder ver garantido este 
seu direito constitucional". 

Do lado do Ministério Pública 
Lucilia Gago falou da independên-
cia e autonomia para deixar o avi-
so: esta tem de corresponder, 
"substantivamente, a algo que tar-
da: a criação de condições efetivas  

que não condicionem de forma se-
vera a prossecução das competên-
cias e atribuições desta magistra-
tura,e o cumprimento dos seus ob-
jetivos".A magistrada apelou tam-
bém ao aproveitamento dos fun-
dos do Plano de Recuperação e 
Resiliência para a modernização 
da máquinajudiciária,verbas que, 
considerou, não devemserdesper-
diçadas, e assinalou ainda a "gene-
ralizada insustentável falta de afe-
tação de oficiais de justiça ao Mi-
nistério Público, comprometendo 
de forma muitíssimo severa a tra-
mita0o de procedimentos e pro-
cessos e o regular funcionamento 
dajustiça". 

Henrique Araújo, presidente 
do Supremo 'flibunal de Justiça, 
foi ainda mais contundente: "Há 
tribunais em situação de iminen-
te rutura em termos de recursos 
humanos", num cenário em que 
"a média de idades dos funcioná-
rios ultrapassa os 50 anos". Exis-
tem, também, dificuldades no que 
toca a equipamentos, nomeada-
mente "redes de internet compa-
tíveis com o uso massificado", 
além de problemas nos prédios 
dos ttnais, onde falta uma "exi-
gente intervenção", com "edificios 
indignos, ins alações provisórias 
e sem o mínimo de condições". 

Governo promete mais 
Catarina Sarmento de Matos le-
vava resposta pronta e anunciou a 
contratação de 200 novos oficiais 
de justiça, tun despacho assinado 
"hoje mesmo", afirmou. A minis-
tra da Justiça anunciou também 
uni novo polo, em Vila do Conde, 
para o Centro de Estudos Judiciais 
- não há mais entradas todos os 
anos por falta de capacidade, dis-
se - além de obras várias em esta-
belecimentos prisionais e tribu-
nais, incluindo a criação de um 
novo Tribunal Central Adminis-
trativo do Centro. 

A ministra falou também, em 
especial, dos Tribunais Adminis-
trativos e Fiscais (TAF), que estão  

atualmente entre os principais 
problemas dajustiça,pela acumu-
lação de processos e morosidade 
nas decisões. 

Aqui, adiantou, estará pronto, 
em breve, o primeiro pacote legis-
lativo da "Reformada Justiça Ad-
ministrativa", que prevê a criação 
de uma forma de processo simpli-
ficada, que será aplicada, a título 
experimental, num tribunal-pilo-
to e para ações de valor inferior a 
cinco mil atros e de baixa comple-
xidade. O objetivo é que as deci-
sões sejam "proferidas em menos 
de nove meses e que sejam de fácil 
compreensão pelos cidadãos", ex-
plicou. 

A ministra prometeu que é 
desta que sairá "o diploma que 
dotará o Conselho Superior dos 
TAF dos meios necessários a uma 
gestão mais eficiente". E, tam-
bém, alterações ao Estatuto dos 
Tribunais Administrativos e Pis-
cais no sentido de promover es-
pecialização na segunda instân-
cia, e o regime da criação de equi-
pas de juí7ps  pelo Conselho Su-

 

Mariline Alves 

perior dos Tribunais Administra-
tivos e Fiscais, especializadas e 
pontuais, ou de recuperação de 
pendências". 

Está também previsto um di-
ploma que criará "um mecanis-
mo de incentivo à extinção da 
instância por negócio proces-
sual", uma medida com vista a re-
duzir o número de processos 
pendentes. E, igualmente, medi-
das que garantam urna maior 
transparência ao nível da arbitra-
gem administrativa, em que Ca-
tarina Sarmento e Castro desta-
cou a necessidade de "eliminar 
suspeitas de permeabilidade des-
tes meios à secundarização do in-
teresse público". Assim, a ideia é 
"melhorar o quadro legal existen-
te", pelo que será criado "um gru-
po de trabalho que terá como 
missão reforçar as obrigações de 
publicidade, com especial enfo-
que na arbitragem 'ad hoe, o que 
passará pelo reforço das prerro-
gativas do Ministério Público 
quanto ao acompanhamento 
destes processos", explicou. ■ 

O que mais 
se impõe é ir 
olhando para todo 
o edifício judicial 
e quanto a ele ir 
detetando 
o que já não 
corresponde aos 
novíssimos tempos 
de uma comunidade 
mais aberta, mais 
internacionalizada. 
MARCELO REBELO DE SOUSA 
Presidente da República 
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Sociedade Abertura do ano judicial

É hipócrita 
acusar MP  
de atrasar 
investigações, 
diz Lucília Gago

A procuradora-geral da República, 

Lucília Gago, considera hipócrita 

responsabilizar o Ministério Público 

pelos atrasos nas investigações, 

quando é conhecido o cenário de 

carência de meios técnicos e huma-

nos com que se confrontam os pro-

curadores. 

Perante uma “generalizada e 

insustentável falta de o ciais de jus-

tiça” que “compromete, de forma 

muitíssimo severa, a tramitação de 

processos e o regular funcionamen-

to da justiça”, a dirigente máxima do 

Ministério Público deixa um repto 

no sentido do urgente agendamento 

e realização de reuniões regionais 

com a presença de altos responsá-

veis do Ministério da Justiça, “com 

foco na imediata superação de uma 

situação de cuja gravidade é aber-

rante duvidar”. 

“Caberá dar corpo, sem delongas, 

a uma reforma que permita resolver 

os problemas de afectação de recur-

sos humanos, abandonando estados 

de negação que constituem entro-

pias do sistema”, acrescentou.  

Lucília Gago, que falava na ceri-

Falta de funcionários judiciais leva 
procuradora-geral a exigir reuniões com 
altos responsáveis da justiça. Sem meios, 
autonomia do MP é ilusória, alerta

mónia de abertura do ano judicial, 

a decorrer ontem no Supremo Tri-

bunal de Justiça, em Lisboa, não 

poupou nas palavras, que visaram 

sobretudo o poder político. “A mera 

proclamação da autonomia do 

Ministério Público face ao poder 

executivo não basta. Impõe-se que 

a tal proclamação corresponda 

substantivamente algo que tarda 

— a criação de condições efectivas 

que não condicionem, de forma 

severa, a prossecução das compe-

tências e atribuições desta magis-

tratura”, avisou. Sem autonomia 

nanceira, essa proclamação é  

ilusória. 

E acrescentou ser fácil, cómodo e 

conveniente para muitos apontar o 

dedo a estes magistrados quando o 

desfecho dos inquéritos se atrasa 

anos a o. “A hipocrisia não parece 

ausente nalgumas dessas invoca-

ções”, atirou Lucília Gago. Para em 

seguida listar os obstáculos com que 

esta magistratura se debate: “O acer-

vo de equipamentos e ferramentas 

da área digital ao dispor da Procura-

doria-Geral da República e do Minis-

tério Público não se mostra compa-

tível com as exigências que os tem-

Ana Henriques e Sofia Rodrigues
pos modernos colocam”. “Não 

importa falar do admirável mundo 

novo da inteligência arti cial e dos 

ganhos por essa via alcançáveis sem 

cuidar de tratar das prementes 

necessidades que a nível informático 

se fazem sentir e que condicionam 

o funcionamento da máquina judi-

ciária”, observou, numa clara refe-

rência ao discurso que têm assumido 

os governantes da Justiça, virado 

para um choque tecnológico que na 

prática não tem tido condições para 

avançar. 

Mas as críticas não caram por 

aqui: “Num país pobre e de fracos 

recursos, é impensável e imperdoá-

vel desperdiçar a oportunidade de 

aproveitar fundos europeus para 

que o Ministério Público ganhe avan-

ço no domínio das tecnologias, de 

que tão carenciado se encontra.” 

Uma ideia que já tem sido expressa 

pelo Presidente da República no que 

ao uso dos fundos europeus diz res-

peito.  

Reconhecendo a falta de prestígio 

de que sofre hoje o mundo da justi-

ça, em especial no que respeita aos 

complexos, volumosos e arrastados 

casos mediáticos, a principal diri-
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Os outros protagonistas

Augusto Santos Silva 
O presidente da Assembleia da 
República sugeriu que a síntese 
anual de actividades do 
Ministério Público seja enviada 
“directa e formalmente” para o 
Parlamento e que seja 
promovido o debate em torno 
desse relatório. Augusto Santos 
Silva salientou a importância dos 
relatórios que a AR recebe de 
diferentes instituições. No caso 
do MP, lembrou que só é 
recebido “o relatório bienal” de 
execução da política criminal. 
Lembrando que só o relatório da 
provedora de Justiça é objecto 

Henrique Araújo 
O presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça considerou 
que a revisão constitucional, 
que está prestes a iniciar-se no 
Parlamento, não vai mudar 
“nada de estrutural” na 
organização dos tribunais, 
depois de “consultadas as 
propostas das várias forças 
políticas”. Assumindo que está 
afastada “num horizonte 
próximo” a alteração do modelo 
de organização dos tribunais, 
Henrique Araújo defendeu a 
intervenção prioritária em 
quatro áreas: “Reforço da 

Fernanda Pinheiro 
A Ordem dos Advogados 
mostrou-se disponível para criar, 
em conjunto com o Ministério 
da Justiça, um sistema de 
aconselhamento jurídico 
disponível para todos os 
cidadãos, independentemente 
dos seus rendimentos. A 
bastonária, Fernanda de 
Almeida Pinheiro, defendeu que 
“a justiça é um serviço público 
demasiado dispendioso, 
atendendo ao valor exorbitante 
das taxas de justiça. O que 
arreda, desde logo, uma parte 
substancial da população de 

António Marçal 
O presidente do Sindicato dos 
Funcionários Judiciais não 
entrou na sala onde decorria a 
cerimónia. Esteve num plenário 
que foi convocado para a 
mesma hora e onde criticou a 
degradação física das 
instalações onde trabalham, a 
“gritante” falta de profissionais 
nos tribunais, o envelhecimento 
da classe, a falta de progressões 
na carreira e a desmotivação 
dos profissionais e a revisão do 
Estatuto dos Funcionários de 
Justiça, uma reivindicação 

de debate parlamentar, o 
presidente da Assembleia da 
República perguntou se “seria 
possível e útil pôr em prática 
formas de apreciação 
parlamentar dos demais 
relatórios que incrementassem  
a sua visibilidade”. S.R.

independência do poder 
judicial; investimento nos 
recursos humanos e materiais; 
alterações ao nível da legislação 
processual e criação de 
condições para maior 
transparência e escrutínio da 
actividade dos tribunais.” S.R.

poder ver garantido este seu 
direito”. A advogada propôs 
uma revisão do sistema de 
custas que seja proporcional aos 
rendimentos de cada um e a 
actualização da tabela de 
honorários dos advogados 
oficiosos. A.H.

antiga, prometida, mas ainda 
por cumprir. O Sindicato 
Nacional dos Registos, por seu 
lado, espera que neste novo ano 
judicial seja possível corrigir as 
desigualdades salariais dentro 
da classe. Lusa

gente do Ministério Público pediu 

uma revisão dos principais diplomas 

ou segmentos legislativos no domí-

nio da organização judiciária e do 

direito penal e processual penal que 

restaure a con ança dos cidadãos no 

sector. 

No que à actividade delituosa con-

cerne, Lucília Gago destacou a con-

tinuação da tendência de aumento 

da cibercriminalidade, cuja investi-

gação se vê agora di cultada pela 

declaração de inconstitucionalidade 

da lei dos metadados. Declaração 

que “provocou grandes convulsões, 

geradoras de muitas dúvidas e incer-

tezas que não estão resolvidas”. 

E defendeu ser premente comba-

ter o desregulamento do uso do solo 

no que ao urbanismo e ao ordena-

mento do território diz respeito, 

“não só pelas repercussões no pre-

sente mas principalmente pelas que 

certamente terá no futuro”. Aqui, a 

estratégia deverá passar pelo diálogo 

com as entidades administrativas — 

licenciadoras, scalizadoras e ins-

pectivas — com competências na 

matéria. A nal, das funções do 

Ministério Público também faz par-

te a de guardião do futuro. 

Cerimónia decorreu ontem,  
no salão nobre do Supremo 
Tribunal de Justiça 

 Ana Henriques e Sofia Rodrigues

O Presidente da República conside-

rou que será “lastimável” se a justiça 

se mantiver até 2026, o nal da legis-

latura, com uma gestão “casuística” 

e “cada vez mais” afastada da “rea-

lidade social”. Marcelo Rebelo de 

Sousa deixou o aviso perante a 

ministra da Justiça e os protagonis-

tas do sector. 

Na sessão de abertura do ano judi-

cial, o chefe de Estado lembrou a sua 

proposta para o pacto da justiça r-

mado em 2018, que “conheceu 

alguns sucessos nomeadamente no 

estatuto das magistraturas”, mas 

cujos resultados foram “limitados e 

precários por exemplo no acesso na 

justiça”. 

O Presidente da República voltou 

a defender a necessidade de “vastos 

consensos de regime” sobre o sec-

tor, nem que sejam “implícitos”, 

tendo em conta “a própria natureza 

do poder judicial” e “os riscos da 

conjugação da intervenção do poder 

executivo”. 

Seja por via de um acordo ou não, 

Marcelo avisou que “seria lastimável 

que se chegasse a 2026 com o apelo 

de uma gestão sobretudo quotidia-

na, pontual, casuística, de um siste-

ma cada vez mais afastado da reali-

dade social”. 

Ao intervir após a ministra da Jus-

tiça, o chefe de Estado referiu ter 

ouvido “compromissos e intenções” 

por parte de Catarina Sarmento e 

Castro que espera serem “concreti-

záveis” se não numa única legislatu-

ra pelo menos nas subsequentes. Daí 

a “importância” dos consensos de 

regime para o Presidente. 

Lembrando que os “valores sociais 

mudam” e que “felizmente” têm 

evoluído para “mais e melhores 

direitos”, Marcelo sublinhou que os 

“valores personalistas e humanis-

tas”, inscritos na Constituição, “são 

irrenunciáveis e inegociáveis”. 

“Neles começa e por eles passa e 

com eles se deve a rmar a justiça”, 

disse, depois de questionar o que 

acontece se a “opinião pública do 

instante” for “na senda do recuo” do 

Estado social de direito. 

Num discurso em que apontou 

cinco re exões sobre a justiça, Mar-

celo salientou a relevância de um 

sector, sobretudo em tempos de cri-

se, que “exige soluções novas e dife-

rentes”, sem deixar de apelar a que 

se olhe para “todo o edifício judicial” 

e se vá “detectando o que já não cor-

responde aos novíssimos desa os de 

uma comunidade mais aberta”. O 

Presidente frisou ainda a necessida-

de de conjugar “meios clássicos, 

meios preventivos e reactivos”, em 

vez de “apenas os justapor”, além de 

ir “estabilizando formas de comuni-

cação com a sociedade”. 

Neste ponto, Marcelo salientou a 

necessidade de “ir proporcionando 

recursos, e desde logo os humanos, 

adequados às mais prementes 

necessidades” da sociedade actual, 

que é muito diferente da que existia 

no começo deste século. Os recur-

sos humanos foram de novo referi-

dos pelo chefe de Estado quando 

aludiu a uma justiça com perspecti-

va de “longo fôlego”, que é porven-

tura “incompatível com algumas 

orgânicas ou procedimentos ou 

recursos humanos, nanceiros e 

materiais concebidos para outra 

sociedade, outra economia, outra 

vivência cidadã”. 

Antes disso, já a ministra Catarina 

Sarmento e Castro tinha a rmado 

estar ciente da urgência com que, 

nalguns casos, a falta de recursos 

humanos se faz sentir, anunciando o 

recrutamento de 200 novos o ciais 

de justiça para fazer face às carências 

mais imediatas. Não disse porém 

quando nem para que tribunais.  

A governante revelou também a 

intenção de fazer alterações ao Códi-

go Penal para evitar que sejam encar-

ceradas nos estabelecimentos prisio-

nais pessoas cujos actos criminosos 

não justi cam semelhante medida. 

“As orientações internacionais em 

matéria de privação da liberdade 

apontam para um duplo comando: 

privar menos pessoas de liberdade e 

por menos tempo”, assinalou. Outra 

alteração legislativa passa por melho-

rar as leis penais por forma a comba-

ter o discurso de ódio, seguindo 

também recomendações internacio-

nais na matéria. 

Presidente

Marcelo avisa que será 
“lastimável” se justiça continuar 
afastada da realidade social

Procuradoria-geral

NUNO FERREIRA SANTOS 
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MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

DR

Presidente da Câmara de Espinho  
detido por suspeitas de corrupção

Autarca socialista, chefe da 
divisão e três empresários 
detidos. Anterior executivo 
municipal também é visado 
na investigação

Mariana Oliveira  
e Sónia Trigueirão

O presidente da Câmara de Espinho, 

Miguel Reis, foi detido ontem pela 

Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas 

de receber subornos para facilitar o 

licenciamento de obras no concelho. 

Na operação, foram ainda detidas 

mais quatro pessoas, o chefe da divi-

são de urbanismo da autarquia, José 

Costa, e três empresários. 

Segundo a Lusa que cita o chefe de 

gabinete da actual presidência, Nuno 

Cardoso, e uma fonte do PS, entre os 

empresários detidos está Francisco 

Pessegueiro, ligado à imobiliária Pes-

segueiro Investments e à cadeia de 

talhos que adopta o mesmo sobre-

nome, e Elad Mor, empresário líder 

do grupo israelita Fortera, assim 

como o arquitecto João Rodrigues, 

do gabinete JRCP Arquitectos, com 

sede em Espinho. 

Miguel Reis é presidente da Câma-

ra de Espinho desde Outubro de 

2021, tendo sido eleito numa lista do 

PS nas últimas autárquicas. Ao que 

o PÚBLICO apurou, a investigação 

também visa o anterior executivo 

autárquico, liderado pelo social-de-

mocrata Joaquim Pinto Moreira, que 

durante 12 anos dirigiu aquele muni-

cípio e que agora é vice-presidente 

do grupo parlamentar do PSD. Já 

Miguel Reis é membro da comissão 

nacional do PS, o principal órgão 

deliberativo do partido entre con-

gressos. 

Joaquim Pinto Moreira foi alvo de 

buscas, mas ainda não foi constituí-

do arguido porque o Ministério 

Público (MP) tem de pedir o levan-

tamento da imunidade à Comissão 

de Transparência e Estatuto dos 

deputados, presidida por Alexandra 

Leitão. 

Em comunicado, a Directoria do 

Norte da PJ informou que, no âmbito 

da operação com o nome Vórtex, 

“foram executadas cerca de duas 

dezenas de buscas, domiciliárias e 

não domiciliárias, que visaram os 

serviços de uma autarquia local, resi-

dências de funcionários da autarquia 

e diversas empresas sediadas nos 

concelhos de Espinho e Porto”. O 

inquérito-crime é titulado pelo 

Ministério Público — Departamento 

de Investigação e Acção Penal Regio-

nal do Porto, que entretanto emitiu 

um comunicado no site da Procura-

doria-Geral Regional do Porto. 

Nem a nota da PJ nem a do Minis-

tério Público indicam o nome dos 

detidos. Referem apenas que entre 

os cinco detidos há “um titular de 

cargo político, um funcionário da 

autarquia e três empresários”, que 

se encontram indiciados pela prática 

dos crimes de corrupção activa e 

passiva, prevaricação, abuso de 

poderes e trá co de in uências. 

Os comunicados referem ainda 

que “a investigação versa sobre pro-

jectos imobiliários e respectivo 

licenciamento, respeitantes a edifí-

cios multifamiliares e unidades 

hoteleiras, envolvendo interesses 

urbanísticos de dezenas de milhões 

de euros, tramitados em benefício 

seu antecessor, Pinto Moreira. 

Na altura foi dito que este projec-

to ia atingir numa primeira fase os 

115 milhões de euros com a constru-

ção de cerca de sete dezenas de 

apartamentos e num período dos 

próximos cinco anos, os 500 

milhões de euros, com um total de 

1000 novas habitações. 

O projecto destinado obteve o 

reconhecimento de empreendimen-

to com interesse público estratégico 

para o município, por parte da 

Câmara de Espinho, sendo depois 

submetido à aprovação da Assem-

bleia Municipal, no dia 6 de Junho 

de 2021. 

Há muito que a oposição, nomea-

damente a CDU denunciava os ale-

gados interesses imobiliários em 

Espinho. Em Julho de 2021, a comis-

são coordenadora de Espinho da 

CDU tornou público quem tinha 

votado a favor de um projecto de 

uma empresa que era detida desde 

2018 pela Fortera e que houve reu-

niões com representantes dessa 

empresa e elementos do executivo 

camarário num hotel. 

Com o título “Espinho refém dos 

interesses imobiliários” a CDU deu 

conta que, na sessão de 23 de Junho 

de 2021 da Assembleia Municipal 

(AM) foi votado favoravelmente uma 

proposta da câmara que atribuiu à 

“Basic Connection Lda” um enorme 

terreno, sito entre as ruas do Golf, 

20, 43 e a ribeira de Silvalde, para lá 

poder realizar uma operação urba-

nística, reconhecida como “de inte-

resse público estratégico”. 

Segundo a CDU, esta votação 

fazia” com que o Plano Director 

Municipal em vigor “fosse atropela-

do e que fossem oferecidos em 500 

mil euros em isenções de taxas”. 

A CDU também revelava que o 

eleito da CDU, Jorge Carvalho, tinha 

sido convidado pela empresa “Basic 

Connection Lda.” para um encontro 

no Hotel Monte Lírio, prévio à refe-

rida sessão da AM, mas que rejeitou 

este encontro. 

Porém, sublinhava que durante a 

sessão da AM “foi publicamente 

assumido pelo Presidente da Junta 

de Paramos, Manuel Dias, o voto a 

favor por compromisso prévio, assu-

mido em reunião de hotel com a 

sociedade “Basic Connection”; pelo 

vogal do BE, António Andrade, a sua 

presença em igual reunião (tendo o 

seu voto sido a favor); pelo vereador 

Miguel Reis, do PS, também a pre-

sença em reunião prévia com a refe-

rida sociedade (tendo-se abstido na 

votação)”. Apenas dois eleitos vota-

ram contra: o eleito da CDU e um 

vogal do PS.

de determinados operadores econó-

micos”. 

Nesta operação, que contou com 

a presença de magistrados do DIAP 

Regional do Porto, estiveram envol-

vidos vários investigadores e peritos 

nanceiros da Directoria do Norte, 

bem como peritos informáticos de 

várias estruturas da Polícia Judiciá-

ria. 

Os detidos vão ser presentes a um 

juiz no Tribunal de Instrução Crimi-

nal do Porto para primeiro interro-

gatório judicial e aplicação das res-

pectivas medidas de coacção. 

Miguel Reis, 45 anos, era vereador 

antes de ser eleito para o cargo de 

presidente da autarquia. Já foi vogal 

da Assembleia da Freguesia de Anta 

Joaquim Pinto Moreira,  
à esquerda, é deputado do PSD 
e ex-autarca. Miguel Reis,  
em baixo, sucedeu-lhe  
no município

e deputado na Assembleia Municipal 

de Espinho. É arquitecto de pro ssão 

e também já deu aulas na Escola Pro-

ssional de Espinho e fez investiga-

ção “nas áreas da Governação do 

Mar, da Energia e Ambiente, das 

Novas Formas de Habitar e da Pro-

tecção Civil”. 

Um dos projectos que estará sob 

investigação é o Espinho Down-

town, investimento do grupo israe-

lita Fortera. 

Aliás a primeira pedra do projec-

to foi lançada a 8 de Março de 2022, 

numa cerimónia num espaço contí-

guo ao edifício do antigo Indoor 

Karting, em Silvalde e contou preci-

samente com a presença do presi-

dente da Câmara, Miguel Reis e do 

O autarca Miguel 
Reis foi detido  
por suspeitas de 
receber subornos 
para facilitar o 
licenciamento de 
obras no concelho
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O PS declarou ontem que não se revê 

nem está vinculado ao caso da ex-se-

cretária de Estado Rita Marques, con-

siderando que os casos “em que a lei 

não é cumprida devem ser reprimi-

dos”. Em declarações aos jornalistas 

no Parlamento, o líder do grupo par-

lamentar do PS, Eurico Brilhante 

Dias, disse que o PS  “não se revê 

naqueles que não cumprem a legisla-

ção”, lembrando que  “quem assume 

cargos de natureza política” sabe que  

“tem obrigações antes, durante e 

depois” e que  “ninguém se deve exi-

mir dessas responsabilidades”. 

“Não é razoável, nem o grupo par-

lamentar do PS, nem o PS se vincu-

lam ou se sentem vinculados a quem 

não quer cumprir a lei”, a rmou.  “A 

lei é para cumprir e os casos em que 

a lei não é cumprida devem ser repri-

midos.” 

Em causa está o facto de Rita Mar-

ques, ex-secretária de Estado do 

Turismo, Comércio e Serviços que 

saiu do Governo em Dezembro, ter 

aceitado ser administradora do grupo 

The Fladgate Partnership na divisão 

de hotéis e do turismo, o que pode 

violar a lei do período de nojo de três 

anos dos titulares políticos, já que a 

ex-governante concedeu um apoio a 

uma empresa detida por este grupo 

enquanto estava à frente da tutela. 

Já na segunda-feira, a ex-ministra 

e actual deputada do PS Alexandra 

Leitão a rmou que este caso  “viola 

a lei”. “A antiga secretária de Estado 

do Turismo decidiu violar frontal-

mente a lei indo para uma empresa 

de um sector que tutelou até sair do 

Governo”, disse no programa Princí-

pio da Incerteza, da TSF e CNN Por-

tugal. A.B.B.

Rita Marques saiu do Governo e regressou ao privado depois de cerca de um mês

Lei das incompatibilidades foi revista mais  
de dez vezes mas sanções caram na mesma

Sanções previstas em  
caso de incompatibilidade 
continuam a não ser 
“dissuasoras” e a carecer  
de “aplicabilidade”

Ana Bacelar Begonha

A lei que estabeleceu o regime jurí-

dico de incompatibilidades e impe-

dimentos dos titulares de cargos 

políticos e altos cargos públicos foi 

alterada oito vezes (em 1994, 1995, 

duas em 1996, 1998, 2007, 2008 e 

2011) desde que foi criada em 1993, 

no último Governo de Cavaco Silva. 

Em 2019, foi substituída pelo regime 

do exercício de funções dos titulares 

de cargos políticos e altos cargos 

públicos que, entretanto, também 

foi alterado outras três vezes (em 

2020, 2021 e 2022).  

Contudo, em 30 anos, no que se 

refere à questão das incompatibili-

dades, as sanções para quem infrin-

ge esta lei persistem praticamente 

inalteradas, embora se tenha alar-

gado o universo a quem são aplica-

das — antes da lei aprovada pelo 

Governo de António Costa, não se 

aplicava sequer aos políticos. 

Desde há quatro anos, existem 

mais situações passíveis de ser san-

cionadas e o regime sancionatório 

é aplicável não só aos titulares de 

altos cargos públicos, como aos titu-

lares de cargos políticos, passando, 

neste caso, a prever também a per-

da de mandato “dos cargos electi-

vos” (com excepção do Presidente 

da República) e a demissão “dos 

cargos não electivos” (excepto do 

primeiro-ministro) e do provedor 

de Justiça (por deliberação da 

Assembleia da República). 

No caso dos políticos, clari ca-se 

que esta competência é agora dada 

ao Tribunal Constitucional (excep-

tuando nas regiões autónomas e nos 

órgãos de poder local). Mas a lei já 

previa desde 1993 (para os cargos 

públicos) e continua a prever actual-

mente (para os titulares de funções 

políticas e públicas) a “destituição 

judicial”, ou seja, a destituição dos 

titulares dos cargos pelos tribunais 

administrativos. 

O regime sancionatório mantém, 

por isso, tanto na lei original como 

na alteração mais recente à lei, que 

as infracções devem ser essencial-

mente punidas de duas formas 

(exceptuando as punições relativas 

à declaração de rendimentos e patri-

mónio): com o abandono dos titula-

res de cargos políticos e públicos 

dessas funções, e a “inibição para o 

exercício de funções de altos cargos 

políticos e de altos cargos públicos 

por um período de três anos”. 

Para Luís de Sousa, investigador 

do Instituto de Ciências Sociais, 

estas sanções “não são leves no abs-

tracto”, em particular no que diz 

respeito à inibição do exercício de 

novas funções que, diz, “continua 

a ser uma pena pesada”, mas “o 

problema é que não são dissuaso-

ras”.  

Acresce que esse “efeito não dis-

suasor tem que ver com o próprio 

desenho da lei, que”, aponta, não 

só “não tem aplicabilidade na maio-

ria das situações” como “não acau-

tela outras situações” relevantes. 

Por exemplo, o exercício de lobbying 

por parte de um ex-governante em 

sucessivos governos “não levam isto 

a sério”, considera Luís de Sousa, 

criticando a forma “fragmentada” 

e “reactiva” como se responde aos 

casos de incompatibilidades e a “má 

preparação do legislador” em rela-

ção aos modelos aplicados no 

estrangeiro. 

Falta aplicação 
Já Paulo Trigo Pereira, ex-deputado 

independente eleito pelo PS que 

participou no processo de elabora-

ção da lei de 2019, sublinha que 

além de endurecer as sanções — 

como aconteceu no caso da não 

apresentação ou apresentação 

incompleta e incorrecta da declara-

ção de rendimentos e património 

dos políticos e altos cargos públicos 

— é preciso aplicar a lei. 

Nesse campo, o também profes-

sor universitário coloca o ónus no 

Tribunal Constitucional. Embora 

este novo regime tenha permitido a 

punição com pena de prisão até três 

anos pelo crime de desobediência 

quali cada nesses casos, “mais de 

99% das declarações não são sca-

lizadas” e os políticos “não estão a 

ser noti cados no caso de omissão”, 

refere. “É inexplicável que, após 

três anos da aprovação da lei”, o 

Tribunal Constitucional ainda não 

tenha colocado a Entidade da Trans-

parência em funcionamento, mes-

mo que através de “uma plataforma 

digital”, diz. 

O ex-parlamentar admite, contu-

do, que as sanções previstas pela lei 

elaborada pelos socialistas para  

casos como o da ex-secretária de 

Estado do Turismo são “insu cien-

tes e ine cazes”. E espera, agora, 

que o caso de Rita Marques, que 

“mostra com clareza que a lei deve 

ser alterada”, motive a aprovação 

de uma iniciativa legislativa nesse 

sentido. 

NUNO FERREIRA SANTOS

Portas giratórias

Socialistas afastam-se do caso e lembram que a “lei é para cumprir”

nome de uma empresa que o con-

trate. 

É, por isso, necessário aplicar a 

“nulidade dos actos praticados” já 

prevista na lei para algumas situa-

ções —, isto é, a “anulação dos bene-

fícios” —, a todos os actos de “enri-

quecimento ilícito”, defende, refe-

rindo-se, em concreto, ao caso da 

ex-secretária de Estado do Turismo 

Rita Marques. 

Alertando que “é quase uma for-

ma de corrupção”, o investigador 

considera que a empresa à qual a 

ex-governante atribuiu um estatuto 

de utilidade turística quando estava 

à frente da tutela, e que pertence ao 

grupo que agora administra, deve 

ver esse benefício revogado. “Esta-

mos praticamente no mesmo meca-

nismo de trocas” da corrupção, diz, 

lembrando que mesmo que a ex-go-

vernante não tenha bene ciado a 

empresa a m de vir a ser contrata-

da, “ ca a suspeita e a suspeita é 

grave”. Mais, o especialista defende 

que se deve “sancionar a empresa 

que prevarica” sob pena de se igno-

rar “o impacto nas regras de concor-

rência do mercado”. E que deve 

existir um organismo, como a Enti-

dade da Transparência, que faça 

uma “veri cação” do cumprimento 

das regras por parte dos ex-titulares 

de cargos políticos e públicos. 

Que tenham passado três décadas 

sem que se tenham feito estas alte-

rações é indicativo de como os 
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Carlos Barbosa da Cruz Advogad 

A justiça 
e o futebol 

A SAD e administração ao 
tempo do Benfica foram cons-
tituídas arguidas, ao que a co-
municação social avança, por 
suspeitas da prática de 'm a-
tchfixing', ou seja viciação de 
resultados. Mais um. 

Há três pressupostos que se 
vão tornando óbvios nesta 
temática da corrupção des-
portiva no futebol. São exces-
sivamente numerosas as sus-
peitas que recaem sobre os 
mais diversos agentes e, em 
geral, sobre a honestidade do 
futebol, assim o demonstra a 
tenebrosa proliferação de 
processos. 

É louvável o ingente esforço 
do Ministério Público em 
querer investigar os ilícitos 
que parecem minar as estru-
turas daquilo que continua-
mos a acreditar ser um despor-
to com regras,embora seja 
cada vez mais difícil. É patente 
a escassez de meios do Minis-
tério Público. 

O processo Tora de Jogo', que 
tema ver sobretudo com ilíci-
tos fiscais, abrange, à última 
contagem, 130 arguidos de 
quase todos os clubes e arran-
cou em 2015. Até hoje não há 
acusação. 

O processo 'Saco Azul', que 
envolve aadministração da 
SAD do Benfica e a utilização 
de faturas falsas para sacar di-
nheiro em notas, cujo destino 
está por apurar, iniciou-se em 
2018. Até hoje não há acusação. 

O processo 'Mala Ciao' re-
porta-se a suspeitas de cor-
rupção desportiva, no ãmbito 
de arranjo de resultados. Co-
meçou em 2018, sem arguidos 
constituídos. 

O processo 'Cartão Verme-
lho', o tal que levou à deten-
ção de Luís Filipe Vieira e José 
António dos Santos, teve 
constituição de arguidos e 
medidas de coação em julho 
de 2021. Que se saiba, não há 
acusação. 

O processo 'Operação Pro-
longamento' foi noticiado 
em novembro de 2021, com 
buscas, entre outros, à SAD 
do FC Porto e ao domicílio de 
Pinto da Costa, com suspei-
tas de comissões ilícitas e 
desvio de fundos. Passado 
mais de um ano, não há se-
quer arguidos. 

Não pondo em causa o pro-
fissionalismo e empenho 
dos senhores procuradores e 
dos órgãos de investigação 
criminal, estas pendências 
de anos têm um efeito dele-
tério, que é simples de identi-
ficar: as pessoas deixam de 
acreditar na Justiça. 

Pior ainda, quando metem 
ao barulho certos clubes e di-
rigentes (you know what I 
mean), instala-se a convicção 
que é tudo fogo de vista e que 
jamais se sentarão no banco 
dos réus. Comenta-se mesmo 
que o episódio da tão desne-
cessária, quanto mediatizada 
detenção de Luís Filipe Vieira, 
se deveu mais à sua lamentá-
vel performance no Parla-
mento do que à gravidade das 
suspeitas. 

Enganam-se aqueles que 
acham que tudo isto são miu-
dezas daquela gente menor 
que dá pelo nome de 'malta da 
bola'. Lamento desapontá-los, 
mas isto é um tema de credibi-
lidade da Justiça e autoridade 
democrática do Estado. 
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Julgamento de militares de GNR acusados de crimes contra imigrantes

http://www.pt.cision.com/s/?l=41dd24fe

 
Os 7 militares da GNR acusados de agredir imigrantes no posto de Vila Nova de Milfontes, em
Odemira. foram condenados em tribunal. Um deles foi condenado a uma pena efetiva de 6 anos de
cadeia.
 
Repetições: RTP1 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 07:35
 RTP1 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 08:35
 RTP1 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 09:38
 RTP3 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 06:47
 RTP3 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 07:35
 RTP3 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 08:36
 RTP3 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 09:39
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Autarca de Espinho detido: direto

http://www.pt.cision.com/s/?l=203c06d0

 
O presidente da Câmara de Espinho foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção. Além
do autarca do PS foram detidos três empresários e um funcionário da autarquia. Vamos em direto
para a sede da Polícia Judiciária no Porto e para a Câmara Municipal de Espinho.
 
Repetições: SIC Notícias - Manhã SIC Notícias , 2023-01-11 08:01
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11-01-2023 10:09

Descentralização da Justiça

http://www.pt.cision.com/s/?l=97ff14ea

 
Vítor Castro, o presidente da CM Vila do Conde saúda o sinal de descentralização dado ontem pela
ministra da Justiça ao anunciar a criação de um Pólo do Centro de Estudos Judiciários naquela cidade,
para servir o Norte do país. Catarina Sarmento e Castro considera que este Pólo no Norte do país vai
conseguir captar candidatos de uma outra forma.
Declarações de Vítor Castro, o presidente da CM Vila do Conde.
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10-01-2023 08:22

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=12707e5f

 
Vamos agora falar da abertura do ano judicial e também dos protestos dos oficiais de justiça. Há uma
onda de protestos sindicais de funcionários judiciais que vão manifestar-se frente ao Supremo Tribunal
de Justiça onde hoje decorre a cerimónia. Trabalhadores dos Registos e Notariado e guardas prisionais
queixam-se de problemas remuneratórios, questões de carreira, condições de trabalho, falta de meios
humanos entre outros. Os magistrados do Ministério Público e os juízes alertam também para vários
estrangulamentos e dificuldades.
Entrevista a Manuel Ramos Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses.
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 	Duração: 00:00:56
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10-01-2023 09:34

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=d3925c0f

 
Hoje abre o ano judicial com um protesto dos funcionários judiciais mesmo em frente ao Supremo
Tribunal de Justiça. Eles denunciam a degradação física das instalações em que trabalham, a falta
grave de profissionais nos tribunais, o envelhecimento daqueles que ainda estão no ativo e a
incapacidade de progredir na profissão.
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10-01-2023 17:05

Abertura do ano judicial de 2023

http://www.pt.cision.com/s/?l=74aa90d5

 
A ministra da Justiça anunciou há pouco a contratação de mais profissionais para o setor da Justiça.
Esta tarde na cerimónia de abertura do ano judicial ouviram-se críticas e avisos.
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10-01-2023 09:00

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=db5a320d

 
A Associação Sindical dos Juízes Portugueses apela a soluções urgentes para vários problemas da
Justiça. Um deles a necessidade de mais integridade e transparência do sistema. O presidente da
associação, Manuel Ramos Soares, sublinha que há milhões de euros a serem pagos pelo Estado em
acordos judiciais alcançados à porta fechada sem escrutínio e que podem levantar suspeitas.
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10-01-2023 08:34

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=e486f920

 
Hoje abre o ano judicial com um protesto dos funcionários judiciais em frente ao Supremo Tribunal de
Justiça. Eles denunciam a degradação física das instalações em que trabalham, a falta de profissionais
nos tribunais, também o envelhecimento dos que ainda estão a trabalhar e a falta de perspetivas para
progredir na carreira.
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10-01-2023 18:01

Abertura do ano judicial de 2023

http://www.pt.cision.com/s/?l=bbd29bf6

 
A ministra da Justiça anunciou, esta tarde, a contratação de mais profissionais para o setor. Catarina
Sarmento e Castro promete mais de uma centena de guardas prisionais e mais oficiais de Justiça.
Declarações de Catarina Sarmento, ministra da Justiça; Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da
República.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2023-01-10 19:01
 Antena 1 - Notícias , 2023-01-10 20:03
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10-01-2023 18:20

Abertura do ano judicial de 2023

http://www.pt.cision.com/s/?l=7456c0ef

 
Olhamos para os discursos desta tarde da cerimónia de abertura do ano judicial. A tradicional
cerimónia foi, como é normalmente, de críticas relativamente ao setor. A procuradora-geral da
República chefe e o de Estado pediram mais investimento para a justiça e a ministra anunciou a
contratação de mais profissionais.
Declarações de Eurico Reis, juiz desembargador jubilado.
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10-01-2023 15:08

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=4b18b55b

 
Está marcado para esta hora o início da cerimónia de abertura do ano judicial. O evento acontece num
clima de contestação e de protestos sindicais por parte de funcionários judiciais ou dos oficiais de
Justiça.
Direto.
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10-01-2023 19:03

Contratações na justiça

http://www.pt.cision.com/s/?l=ec1fbbb

 
É claramente um número insuficiente, é o que entende o presidente do Sindicato dos Oficiais de
Justiça, Carlos Almeida.
Declarações de Carlos Almeida, Sindicato dos Oficiais de Justiça; António Marçal, Sindicato dos
Funcionários de Justiça.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2023-01-10 20:06
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10-01-2023 16:02

Abertura do ano judicial de 2023

http://www.pt.cision.com/s/?l=49444cbf

 
A procuradora-geral República lembra a importância da autonomia do Ministério Público. Na
intervenção que fez há pouco na abertura da cerimónia do ano judicial, Lucília Gago não traçou um
cenário muito animador da justiça em Portugal.
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Abertura do ano judicial de 2023

http://www.pt.cision.com/s/?l=ab5bd113

 
Nesta altura decorre, no Supremo Tribunal de Justiça, a abertura do ano judicial.
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Abertura do ano judicial de 2023 - Direto

http://www.pt.cision.com/s/?l=66d36c19

 
Direto do Supremo Tribunal de Justiça, onde decorre a cerimónia de abertura do ano judicial.
Declarações de Lucília Gago, procuradora-geral da República.
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Cerimónia de abertura do novo ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=e3383741

 
Direto da abertura do ano judicial.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
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Abertura do ano judicial de 2023

http://www.pt.cision.com/s/?l=45dc3f9d

 
O Presidente da Assembleia da República diz que é muito importante acompanhar a atividade dos
tribunais e por isso questiona se não será este o momento do Parlamento receber mais relatórios da
Justiça.
Declarações de Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República.
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Abertura do ano judicial - Declarações da Procuradora-geral da República

http://www.pt.cision.com/s/?l=d34e4e62

 
Vamos às críticas a procuradora-geral da República, foi muito crítica no discurso da abertura do ano
judicial devido à falta de recursos humanos. Lucília Gago afirma que num país pobre e imperdoável
não usar fundos europeus para modernizar a justiça.
Declarações de Lucília Gago, Procuradora-geral da República.
 
Repetições: CNN Portugal - CNN Fim de Tarde , 2023-01-10 19:47
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Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=8d227ef9

 
Depois das fortes críticas que ouviu na abertura do novo ano judicial, a ministra da Justiça diz que o
Governo tudo está a fazer para modernizar e investir no setor. Catarina Sarmento e Castro anunciou a
abertura de concursos para recrutar novos procuradores e oficiais e a abertura de um novo Centro de
Estudos Judiciários em Vila do Conde.
Declarações de Catarina Sarmento e Castro, Ministra da Justiça.
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Marcelo Rebelo de Sousa na abertura do ano judicial de 2023

http://www.pt.cision.com/s/?l=c164535c

 
Ainda nesta sessão, o Presidente da República propôs repensar o sistema de justiça como um todo
mais concretamente um pacto de regime entre diferentes forças políticas.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa.
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Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=ea1b0d4e

 
Na abertura do novo ano judicial foram anunciadas várias novidades desde logo a abertura de
concursos para a contratação de procuradores, oficiais de justiça e guardas prisionais. Quanto à Polícia
Judiciária até 2026 haverá 1100 novos profissionais mais de metade inspetores. A ministra da Justiça
anunciou ainda a abertura de um novo Centro de Estudos Judiciários em Vila do Conde, prometeu
menos gente nas cadeias e penas mais curtas no caso de cumprimento de penas efetivas.
Declarações de Catarina Sarmento e Castro, Ministra da Justiça.
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Abertura do ano judicial de 2023 - Direto

http://www.pt.cision.com/s/?l=3943e311

 
Está prevista para daqui a pouco a sessão solene de abertura do ano judicial de 2023.
Direto de Lisboa
Declarações de António Marçal, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais.
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Ministra da Justiça em Entrevista

http://www.pt.cision.com/s/?l=e8ae34b

 
Entrevista à ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro.
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A66Marcelo afirma que "valores personalistas e humanistas" da Constituição "são
irrenunciáveis"
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Presidente da República fez uma reflexão sobre mudança de valores sociais e "modismos" favoráveis a
recuos nos direitos
 
O Presidente da República afirmou esta terça-feira que os "valores personalistas e humanistas" da
Constituição "são irrenunciáveis e inegociáveis", numa reflexão sobre mudança de valores sociais e
"modismos" favoráveis a recuos nos direitos.
 
Esta foi a última de "cinco reflexões muito breves e diretas" que Marcelo Rebelo de Sousa fez no
encerramento da sessão solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de Justiça, em
Lisboa.
 
"Quinta e derradeira reflexão: Os valores sociais mudam e a democracia define-se por respeitar e
cultivar essa mudança e o pluralismo da sua expressão. E a mudança tem sido, felizmente, em
inúmeras circunstâncias no sentido de mais e melhores direitos", declarou.
 
O chefe de Estado prosseguiu: "Mas se a mudança for no sentido oposto, se a moda for na opinião
pública do instante for na senda de recuo desse Estado social de direito? E se essa moda se ampliar
aqui e ali por fenómenos de reação emotiva ou de contestação sistémica a outros setores da
comunidade?".
 
"Devem a legislação, a administração e depois a justiça necessariamente acompanhar ou mesmo
acelerar essa mudança, só porque haveria que encontrar fórmulas jurídicas à medida de alegada
alteração de cultura cívica, antes se dizia de mentalidade?", interrogou.
 
Marcelo Rebelo de Sousa disse que "há quem sustente que sim" e que há "vários exemplos" disso
dentro e fora da Europa - que não mencionou, falando sempre em termos gerais e abstratos - e
considerou que esta é uma questão importante "sobretudo para a justiça, desde logo a justiça
material".
 
"A resposta cabe a todos e a cada um de nós. Mas a Constituição dá-nos balizas, guiões, roteiros,
quadros de valores gerais e abstratos sobre o Estado democrático de direito e toda a sua substância e
respetivos corolários", acrescentou.
 
Perante a "alegada mudança de cada instante, o modismo", o Presidente da República defendeu que
"o que importa é a vivência dos valores como os constitucionais, que refletem a vivência de valores
inerentes à dignidade da pessoa e ao seu respeito".
 
"Falar em justiça começa por aí, com ou em ventos de feição na conjuntura. Nesta abertura solene do
ano judicial, perante vossas excelências, ilustres responsáveis da justiça portuguesa, vale a pena
reafirmar que os valores personalistas e humanistas, valores esses fundamentais que a Constituição
se quis e deve querer ser portadora, são irrenunciáveis e inegociáveis", afirmou.
 
https://cnnportugal.iol.pt/marcelo-rebelo-de-sousa/constituicao/marcelo-afirma-que-valores-
p e r s o n a l i s t a s - e - h u m a n i s t a s - d a - c o n s t i t u i c a o - s a o -
i r r e n u n c i a v e i s / 2 0 2 3 0 1 1 0 / 6 3 b d b 5 b a 0 c f 2 6 6 5 2 9 4 d 0 3 4 5 e
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A68"Devemos ir olhando para o edifício judicial e ir detetando o que já não corresponde
aos novíssimos desafios": Marcelo na abertura ano judicial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2023

Meio: Correio da Manhã Online

 
Presidente da República encerrou esta terça-feira a cerimónia de abertura do ano judicial, no Supremo
Tribunal de Justiça, em Lisboa.
 
O Presidente da República propôs esta terça-feira que se repense as orgânicas, procedimentos e
recursos do sistema de justiça, através de uma abordagem global que, no seu entender, exige, "ao
menos implícitos, consensos vastos de regime".
 
Marcelo Rebelo de Sousa falava na sessão solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de
Justiça, em Lisboa.
 
"A justiça com perspetiva de longo fôlego é porventura incompatível com algumas orgânicas ou
procedimentos ou recursos humanos, financeiros e materiais concebidos para outra sociedade, outra
economia, outra vivência cidadã", considerou o chefe de Estado.
 
Assinalando as mudanças ocorridas em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que "o que mais
se impõe é ir olhando para todo o edifício judicial e quanto a ele ir detetando o que já não corresponde
aos novíssimos desafios de uma comunidade mais aberta, mais internacionalizada" e também, "em
contraponto, fruto das crises, mais dualista, ou seja, menos coesa, mais assimétrica".
 
Lusa
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A69Bastonária dos advogados alerta para justiça cara e tribunais administrativos
paralisados
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Meio: Correio da Manhã Online

 
Fernanda de Almeida Pinheiro chamou ainda a atenção para outros problemas graves no setor, como a
"gritante falta de recursos humanos".
 
A bastonária da Ordem dos Advogados afirmou esta terça-feira que para o cidadão a justiça "é um
serviço demasiado dispendioso, atendendo ao valor exorbitante das taxas de justiça" e alertou que a
Justiça Administrativa e Fiscal "está totalmente paralisada".
 
Estes foram alguns dos avisos deixados pela nova bastonária da Ordem dos Advogados (OA),
Fernanda de Almeida Pinheiro, na sua intervenção na sessão de abertura do ano judicial, que decorre
no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Lisboa.
 
Além da justiça cara para os cidadãos e da "total paralisia" dos tribunais administrativos e fiscais, a
bastonária da OA chamou ainda a atenção para outros problemas graves no setor, como a "gritante
falta de recursos humanos, quer a nível das magistraturas (judicial e do Ministério Público), quer ao
nível dos funcionários judiciais na investigação criminal, nas cadeias e na reinserção social", o que
acarreta "graves prejuízos para a sociedade".
 
Lusa
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A70Protestos sindicais e estreia da bastonária dos advogados na abertura do ano judicial
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Intervenções estão relacionadas com problemas remuneratórios, questões de carreira e condições de
trabalho, entre outras.
 
A presença da nova bastonária da Ordem dos Advogados na abertura do ano judicial e um protesto
dos funcionários judiciais defronte do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) irão esta terça-feira assinalar
a tradicional cerimónia da área da Justiça.
 
As intervenções das principais figuras do setor - ministra da Justiça, Procuradora-geral da República,
presidente do Supremo Tribunal de Justiça, bastonária dos Advogados -, bem como dos mais altos
representes do Estado (Presidente da República e presidente da Assembleia da República), verificam-
se numa altura em que há uma onda de protestos sindicais por parte dos guardas prisionais,
funcionários judiciais e trabalhadores dos registos e notariado, relacionados com problemas
remuneratórios, questões de carreira e condições de trabalho, entre outras.
 
A cerimónia está marcada para as 15h00, hora a que decorrem plenários convocados pelo Sindicato
dos Funcionários Judiciais (SFJ) diante das instalações onde prestam serviço e uma greve do Sindicato
dos Oficiais de Justiça (SOJ), convocada a partir das 13h00 e até às 24h00, e que se prolonga por
tempo indeterminado, no mesmo período, todos os dias, até haver resposta do governo às
reivindicações sindicais.
 
O presidente do SFJ, António Marçal, critica a degradação física das instalações onde trabalham, a
"gritante" falta de profissionais nos tribunais, o envelhecimento da classe, a falta de progressões na
carreira e a desmotivação dos profissionais, e a revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça, uma
reivindicação antiga, prometida, mas ainda por cumprir.
 
Lusa
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PS escreve à terça-feira, semanalmente

No passado dia 4 de janeiro, foi instalada uma nova Comissão 
Eventual de Revisão Constitucional. Iniciou-se, assim, o oi-
tavo processo de revisão, sendo que o último teve lugar em 

2005 e que, desta vez, o prazo atribuído à Comissão para realizar o 
seu trabalho é de 90 dias, eventualmente prorrogáveis. 

Todos as forças políticas com assento parlamentar apresenta-
ram propostas de alteração ao texto constitucional e, como não 
podia deixar de ser, a leitura de cada uma delas revela perspetivas 
distintas sobre os princípios que devem ordenar o país, o Estado e a 
sociedade em matéria de direitos e deveres fundamentais, organi-
zação económica e organização política. 

Estarão, agora, em cima da mesa propostas de alteração da 
redação de mais de 150 artigos, de introdução de 20 artigos 

novos e de revogações diversas, que tocam, 
praticamente, todas as matérias, dos capítu-
los dos direitos, liberdades e garantias pesso-
ais, de participação política e dos trabalhado-
res, aos capítulos da fi scalização e da revisão 
constitucional. Das propostas sobre acesso a 
metadados, mediante autorização judicial e para 
investigação de crimes graves, às propostas so-
bre separação de pessoas portadoras de doença 
infetocontagiosa, determinada por autoridade 
sanitária e por razões de emergência de saúde 
pública, passando pelo direito de voto a partir dos 
16 anos ou a duração de 7 anos para o mandato 
do Presidente da República, muitos serão, assim, 
os temas em debate. A aprovação de qualquer 
alteração implicará, contudo, uma maioria de dois 
terços dos Deputados em efetividade de funções.

Num contexto de elevada incerteza externa, em 
que a infl ação é, seguramente, a preocupação 
central na vida da maioria dos portugueses, talvez 
tivesse valido a pena que, aqueles que repre-
sentam os cidadãos, se interrogassem sobre a 
prioridade deste processo. Mas, em política como 
na vida, nem sempre é possível que se escolham 
os momentos; importa agora, portanto, que o 
saldo do processo iniciado seja positivo.

Para isso, é essencial ter presente que o 
primeiro objetivo desta revisão é dar resposta à 
necessidade de garantia da proteção de direitos 
e liberdades em matéria de metadados e de 
emergências sanitárias, não transigindo à tenta-
ção de apenas refl etir no texto constitucional “o 
espírito do tempo”, o que apenas contribuiria para 
o fragilizar.

Estamos no início de mais um ano. Um ano em 
que a guerra às portas da União Europeia se prolonga há mais de 
10 meses, sem que se progrida na discussão sobre as negociações 
para a Paz. Um ano em que irrompem ataques ao Estado de direito 
democrático, como sucedeu no mês passado, na Alemanha, com 
o plano de invasão do Bundestag e este fi m-de-semana, no Brasil, 
com o assalto ao Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tri-
bunal, sem que ninguém pareça a salvo dos extremismos radicais 
violentos. 

A importância da lei fundamental de um país é, por demais, 
evidente. Que ao empreender o seu processo de revisão não nos 
distanciemos das vidas e dos problemas das pessoas.

A minha atividade durante a semana passada
Tomada de posse como membro da Comissão Eventual de 

Revisão Constitucional.

Revisão Constitucional
e Ano Novo

Marta Temido
PS
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Face à taxa de viaturas imobilizadas 
e às condições da frota, a vereadora 
com o pelouro considerou que será 

necessário reduzir os serviços 
de transportes urbanos municipalizados. 

Na reunião houve uma troca 
de acusações entre a coligação 

maioritária e o PS >Págs 6 e 7
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A73Supremo Tribunal lamenta ausência da Justiça na revisão constitucional
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O presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) lamentou hoje que a reforma da Justiça seja
esquecida nas propostas de revisão constitucional em discussão no parlamento, defendendo que o
setor é "uma questão política da máxima importância".
 
No discurso efetuado na cerimónia de abertura do Ano Judicial, no STJ, em Lisboa, Henrique Araújo
realçou a necessidade de uma "reforma de fundo, com implicações ao nível da própria alteração do
modelo de organização judiciária desenhado no texto constitucional", mas mostrou-se descrente
relativamente à concretização de mudanças significativas.
 
"Pelos sinais que chegam, não creio que este último entendimento possa fazer caminho nos próximos
tempos. Consultadas as propostas de revisão constitucional das várias forças políticas com assento
parlamentar, estou convicto de que nada de estrutural mudará no que respeita à organização dos
tribunais", admitiu, criticando ainda a passagem da Justiça para "um plano bem secundário" no debate
político.
 
Reivindicando a independência do poder judicial e de que esta condição é "um meio para garantir o
Estado de direito democrático", o presidente do STJ -- e, por inerência, do Conselho Superior da
Magistratura -- reclamou mudanças no financiamento dos tribunais, ao notar que as verbas têm sido
"sistematicamente inferiores às necessidades", mas também ao nível do sistema eletrónico de gestão
dos processos.
 
"Essa plataforma continua a ser detida pelo Ministério da Justiça, situação que conflitua,
flagrantemente, com o princípio da separação de poderes, devendo o seu domínio passar para as
mãos do Conselho Superior da Magistratura", observou, assegurando que "é indispensável que o
poder judicial esteja a salvo da interferência dos outros poderes".
 
O presidente do STJ alertou também para a carência de estruturas de apoio aos juízes e para a
situação de "iminente rutura" de diversos tribunais, tanto ao nível dos recursos humanos - com um
número de funcionários judiciais "extraordinariamente escasso para o volume de serviço existente" -,
como em termos logísticos, com "edifícios indignos ou em instalações provisórias, sem o mínimo de
condições" para os profissionais do setor.
 
Perante o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a ministra da Justiça, Catarina
Sarmento e Castro, Henrique Araújo apelou igualmente à revisão das leis processuais, quer na
jurisdição cível, quer na jurisdição penal, focando-se na redução de mecanismos que permitem adiar
no tempo o andamento dos processos, "eliminando-se a utilização abusiva das garantias processuais
que visam retardar o julgamento ou evitar o trânsito em julgado da decisão".
 
Argumentando contra o abuso deste tipo de recursos e que a maioria visa "levar o processo à
prescrição", o presidente do STJ deu como exemplo de mudança o atual caráter suspensivo dos
recursos para o Tribunal Constitucional, considerando que estas ações devem deixar de suspender a
execução das decisões judiciais.
 
Agência Lusa
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A74Marcelo propõe repensar orgânicas, procedimentos e recursos do sistema de justiça
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O Presidente da República propôs hoje que se repense as orgânicas, procedimentos e recursos do
sistema de justiça, através de uma abordagem global que, no seu entender, exige, "ao menos
implícitos, consensos vastos de regime".
 
Marcelo Rebelo de Sousa falava na sessão solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de
Justiça, em Lisboa.
 
"A justiça com perspetiva de longo fôlego é porventura incompatível com algumas orgânicas ou
procedimentos ou recursos humanos, financeiros e materiais concebidos para outra sociedade, outra
economia, outra vivência cidadã", considerou o chefe de Estado.
 
Assinalando as mudanças ocorridas em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que "o que mais
se impõe é ir olhando para todo o edifício judicial e quanto a ele ir detetando o que já não corresponde
aos novíssimos desafios de uma comunidade mais aberta, mais internacionalizada" e também, "em
contraponto, fruto das crises, mais dualista, ou seja, menos coesa, mais assimétrica".
 
Segundo o Presidente da República, para assegurar acesso "ao bem coletivo chamado justiça sem
constantes e como que inevitáveis chocantes desigualdades" é preciso "ir repensando jurisdição
comum e administrativa e fiscal, ir tornando mais flexível e ajustado todo o sistema, ir aproximando o
seu tempo do tempo social".
 
"Ir criando mecanismos de monitorização permanente, ir estabilizando formas de comunicação com a
sociedade, ir proporcionando recursos, e desde logo os humanos adequados às mais prementes
necessidades. Pela própria natureza do poder judicial e pelas dificuldades e riscos da conjugação com
a intervenção do poder executivo, esta abordagem global não é nem simples nem fazível sem ao
menos implícitos consensos vastos de regime", acrescentou.
 
Agência Lusa
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Chefe de Estado defendeu que "o que mais se impõe é ir olhando para todo o edifício judicial e quanto
a ele ir detetando o que já não corresponde aos novíssimos desafios de uma comunidade mais aberta,
mais internacionalizada", mas também "mais dualista, ou seja, menos coesa, mais assimétrica".
 
O Presidente da República propôs esta terça-feira que se repense as orgânicas, procedimentos e
recursos do sistema de justiça, através de uma abordagem global que, no seu entender, exige, "ao
menos implícitos, consensos vastos de regime".
 
Marcelo Rebelo de Sousa falava na sessão solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de
Justiça, em Lisboa.
 
"A justiça com perspetiva de longo fôlego é porventura incompatível com algumas orgânicas ou
procedimentos ou recursos humanos, financeiros e materiais concebidos para outra sociedade, outra
economia, outra vivência cidadã", considerou o chefe de Estado.
 
Assinalando as mudanças ocorridas em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que "o que mais
se impõe é ir olhando para todo o edifício judicial e quanto a ele ir detetando o que já não corresponde
aos novíssimos desafios de uma comunidade mais aberta, mais internacionalizada" e também, "em
contraponto, fruto das crises, mais dualista, ou seja, menos coesa, mais assimétrica".
 
Segundo o Presidente da República, para assegurar acesso "ao bem coletivo chamado justiça sem
constantes e como que inevitáveis chocantes desigualdades" é preciso "ir repensando jurisdição
comum e administrativa e fiscal, ir tornando mais flexível e ajustado todo o sistema, ir aproximando o
seu tempo do tempo social".
 
"Ir criando mecanismos de monitorização permanente, ir estabilizando formas de comunicação com a
sociedade, ir proporcionando recursos, e desde logo os humanos adequados às mais prementes
necessidades. Pela própria natureza do poder judicial e pelas dificuldades e riscos da conjugação com
a intervenção do poder executivo, esta abordagem global não é nem simples nem fazível sem ao
menos implícitos consensos vastos de regime", acrescentou.
PartilharPartilhar no FacebookTwitterEmailWhatsappPartilharComentários
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A76Protestos sindicais e estreia da bastonária dos advogados esta terça-feira na abertura
do ano judicial
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A cerimónia está marcada para as 15:00, hora a que decorrem plenários convocados pelo Sindicato
dos Funcionários Judiciais e uma greve do Sindicato dos Oficiais de Justiça.
 
A presença da nova bastonária da Ordem dos Advogados na abertura do ano judicial e um protesto
dos funcionários judiciais defronte do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) irão esta terça-feira assinalar
a tradicional cerimónia da área da Justiça.
 
As intervenções das principais figuras do setor - ministra da Justiça, Procuradora-geral da República,
presidente do Supremo Tribunal de Justiça, bastonária dos Advogados -, bem como dos mais altos
representes do Estado (Presidente da República e presidente da Assembleia da República), verificam-
se numa altura em que há uma onda de protestos sindicais por parte dos guardas prisionais,
funcionários judiciais e trabalhadores dos registos e notariado, relacionados com problemas
remuneratórios, questões de carreira e condições de trabalho, entre outras.
 
A cerimónia está marcada para as 15:00, hora a que decorrem plenários convocados pelo Sindicato
dos Funcionários Judiciais (SFJ) diante das instalações onde prestam serviço e uma greve do Sindicato
dos Oficiais de Justiça (SOJ), convocada a partir das 13:00 e até às 24:00, e que se prolonga por
tempo indeterminado, no mesmo período, todos os dias, até haver resposta do governo às
reivindicações sindicais.
 
O presidente do SFJ, António Marçal, critica a degradação física das instalações onde trabalham, a
"gritante" falta de profissionais nos tribunais, o envelhecimento da classe, a falta de progressões na
carreira e a desmotivação dos profissionais, e a revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça, uma
reivindicação antiga, prometida, mas ainda por cumprir.
 
O Sindicato Nacional dos Registos (SNR), que abriu o ano de 2023 com uma greve nacional, espera
que neste novo ano judicial seja possível dar resposta às suas exigências, considerando que os
profissionais dos registos estão a viver "um período conturbado, desigual, assimétrico e anacrónico".
 
As desigualdades salariais dentro da classe, que o novo diploma do sistema remuneratório aprovado
em 2019 não resolveu, segundo o SNR, estão no topo das reivindicações deste sindicato.
 
A abertura do ano judicial surge também num momento em que o Sindicato dos Magistrados do
Ministério Público (SMMP) e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) alertam para uma
série de estrangulamentos, dificuldades e falta de condições de trabalho nos tribunais e apelam ao
governo para que adote medidas e reformas urgentes.
 
Para o presidente da ASJP Manuel Soares estão em causa questões como os tribunais administrativos
e fiscais, os processos-crimes complexos de criminalidade económico-financeira, o custo do acesso à
Justiça e as arbitragens.
 
Por seu lado, o presidente do SMMP apontou para a falta de recursos humanos, para as deficitárias
condições de trabalho e para as dificuldades de recrutamento de novos magistrados. "As condições de
trabalho do MP são deficitárias, sem salas próprias para a realização de diligências e sem
equipamentos de videoconferência e gravação de voz e imagem", referiu.
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A abertura do ano judicial, que se realiza no STJ, em Lisboa, conta com as intervenções do Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, do
presidente do STJ, Henrique Araújo, da procuradora-geral da República, Lucília Gago, e da bastonária
da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro.
PartilharPartilhar no FacebookTwitterEmailWhatsappPartilharComentários
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A78Ministra da Justiça antecipa reformas nos tribunais administrativos e reforço de meios
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Na cerimónia de abertura do ano judicial, a ministra da Justiça assinalou o recrutamento de 200
oficiais de justiça e 150 guardas prisionais e o "reforço plurianual histórico" da Polícia Judiciária entre
2022 e 2026, "num total de 1.100 novos profissionais".
 
A ministra da Justiça antecipou esta terça-feira o lançamento de reformas na jurisdição administrativa
e fiscal, um reforço dos meios humanos e a renovação de prisões e tribunais, assumindo os "desafios
múltiplos" do setor judicial.
 
Catarina Sarmento e Castro garantiu na cerimónia de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal
de Justiça, em Lisboa, que já existe hoje o Plano Estratégico para os Tribunais Administrativos e
Fiscais, estruturado em torno de cinco objetivos, nomeadamente, a melhoria da gestão judiciária, a
otimização da atividade dos tribunais superiores, a agilização processual, a digitalização e o reforço de
recursos humanos.
 
Sobre este tema, assegurou que, neste início de 2023, o seu ministério está a trabalhar para a
aprovação do "primeiro pacote legislativo da reforma da justiça administrativa", que integra, entre
outros, o diploma que dotará o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF) dos
"meios necessários a uma gestão mais eficiente", além de outras mudanças.
 
Entre as alterações sobressaem a especialização na segunda instância; o regime de criação de equipas
de juízes, especializadas e pontuais, de recuperação de pendências; um mecanismo de incentivo à
extinção da ação por negócio processual e a implementação de uma "forma de processo simplificada",
a aplicar a título experimental num tribunal piloto para ações de valor inferior a 5.000 euros e de
baixa complexidade.
 
No que diz respeito aos meios humanos, Catarina Sarmento e Castro assinalou o recrutamento de 200
oficiais de justiça e 150 guardas prisionais e o "reforço plurianual histórico" da Polícia Judiciária (PJ)
entre 2022 e 2026, "num total de 1.100 novos profissionais", destacando-o entre as respostas no
combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira.
 
"Se a esta conquista somarmos a modernização tecnológica e o desenvolvimento dos sistemas de
informação e comunicação da PJ a que se vem procedendo, fica bem evidente o empenho que temos
posto no reforço da resposta pericial", observou a ministra, dizendo que já se está também a dar
cumprimento ao Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e que cabe à PJ e ao Ministério Público
investigarem e aos tribunais aplicarem as normas.
 
A ministra abordou ainda a importância da recuperação de ativos obtidos pelos agentes do crime, ao
considerar ser "imprescindível, para cabal eficiência do sistema, que o próprio sistema seja capaz de
impedir que esse agente retire proveitos do lucro que foi obtido, em prejuízo de toda a comunidade".
E continuou: "A prevenção e a eliminação da corrupção é um desígnio que a todos nos move".
 
Catarina Sarmento e Castro confirmou a criação em Vila do Conde de um polo de formação do Centro
de Estudos Judiciários e realçou ainda o lançamento de obras nos tribunais de Beja, Torres Vedras e
Aveiro. A renovação estende-se ao parque penitenciário, com um investimento de 24 milhões de
euros, citando os casos da Horta (Açores) e do Estabelecimento Prisional de Lisboa, cujo encerramento
está em marcha através de reformulações nas prisões de Alcoentre, Linhó, Sintra e Tires.
PartilharPartilhar no FacebookTwitterEmailWhatsappPartilharComentários
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A ministra da Justiça deixou o alerta: o Mecanismo Nacional Anticorrupção previne, a PJ e o MP
investigam e os tribunais aplicam as normas, mas cabe ao Estado "reforçar a recuperação de ativos".
 
A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, referiu na abertura do ano judicial que a prevenção
e combate à corrupção têm sido uma das "prioridades do Governo", sendo o Mecanismo Nacional
Contra a Corrupção (MNCC) exemplo disso. "A prevenção e a eliminação da corrupção é um desígnio
que a todos nos move", disse.
 
"Assumimos, em maio de 2022, o compromisso de tudo fazer no sentido de garantir a entrada em
funcionamento, não apenas em termos normativos, mas também em termos objetivos, deste
Mecanismo (MNCC). Cumprimos. Em pouco mais de 6 meses, estava regulada a sua instalação,
indicado o Presidente, estavam constituídos os seus órgãos. Estava também criado o mapa de pessoal
dirigente e o mapa de pessoal de apoio técnico e administrativo, que conta com quase três dezenas de
elementos; e foram concluídas as obras de adaptação das instalações que acolhem esta entidade.
Cumprimos", salientou.
 
Este mecanismo tem como principal objetivo desenvolver atividades no domínio da prevenção da
corrupção e infrações conexas e conta com cerca de 2,1 milhões de euros de dotação orçamental.
 
Catarina Sarmento e Castro recordou a Convenção contra a Corrupção, em que Portugal está
vinculado com três pilares: a prevenção, a investigação/repressão e a recuperação de ativos.
 
Sobre a investigação à corrupção, a ministra disse que têm aumentado os meios de combate e
sublinhou que a importância da Portaria que aprovou o programa de recrutamento da Polícia Judiciária
para o quinquénio de 2022 a 2026. Ao todo, serão 1.100 novos profissionais: 750 efetivos na carreira
de inspeção e investigação criminal, 250 na carreira de especialista de polícia científica, e mais de 100
na carreira especial de segurança.
 
"E se, a esta conquista, somarmos a modernização tecnológica e o desenvolvimento dos sistemas de
informação e comunicação da PJ a que se vem procedendo, fica bem evidente o empenho que temos
posto no reforço da resposta pericial", considerou.
 
Ainda assim, deixou o alerta: o "Mecanismo Nacional Anticorrupção previne, a Polícia Judiciária e o
Ministério Público investigam e os tribunais aplicam as normas -, mas o cumprimento cabal das
obrigações do Estado português, nesta matéria, implica ir mais além e reforçar a recuperação de
ativos".
 
Dos Tribunais Administrativos à transparência
 
A ministra da Justiça relembrou também que um dos compromissos é otimizar a eficiência dos
tribunais administrativos e fiscais, dando resposta aos legítimos anseios de cidadãos e empresas e
reforçando a confiança nesta jurisdição, é um dos seus compromissos.
 
Desta forma, explicou o Plano Estratégico para os Tribunais Administrativos e Fiscais, que se estrutura
em torno de cinco objetivos essenciais: melhoria da gestão judiciária - dotando de meios esta
jurisdição em termos de capacidade de autogestão e organização -; a otimização do desempenho nos
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tribunais superiores - onde se verificam atualmente as maiores pendências -, e a implementação da
assessoria técnica para os juízes dos tribunais administrativos e fiscais; simplificação e agilização
processual; a transformação digital; e o reforço dos recursos humanos.
 
"Neste início do ano de 2023, estamos a trabalhar para a aprovação do "primeiro pacote" legislativo
da Reforma da Justiça Administrativa", anunciou. Entre os diplomas está um que dotará o Conselho
Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais dos meios necessários a uma "gestão mais eficiente,
mais célere e mais transparente" da jurisdição administrativa e fiscal.
 
Outro dos diplomas irá introduzir algumas alterações ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e
Fiscais. Aqui prevê-se a especialização na segunda instância e o regime da criação de equipas de
juízes pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, especializadas e pontuais, ou de
recuperação de pendências.
 
Por fim, existe um diploma ainda que vai criar um mecanismo de incentivo à extinção da instância por
negócio processual e um outro que cria uma "forma de processo simplificada, que será aplicada, a
título experimental, num tribunal piloto, para ações de valor inferior a 5.000 euros e de baixa
complexidade, tendo como objetivos fundamentais, designadamente, que as respetivas decisões de
mérito sejam proferidas em menos de 9 meses e que sejam de fácil compreensão pelos cidadãos".
 
"A transparência na arbitragem administrativa é também um dos desígnios essenciais ao correto
funcionamento da justiça sendo, além de um imperativo constitucional, uma das formas de eliminar
suspeitas de permeabilidade destes meios à secundarização do interesse público", acrescentou.
 
A ministra da Justiça anunciou também que será constituído um grupo de trabalho que terá como
missão reforçar as obrigações de publicidade, com especial enfoque na arbitragem ad hoc, o que
passará pelo reforço das prerrogativas do Ministério Público quanto ao acompanhamento destes
processos.
 
"A coberto do tema da transparência, permitam que aproveite para serenar algum ruído que se tem
gerado em torno da questão da distribuição eletrónica dos processos. A avaliação da oportunidade,
pelo Governo, de revisitar algumas soluções vertidas na lei, em nada prejudica, antes acentua, a
necessária transparência que se pretendeu instituir e na qual o atual Governo efetivamente se revê,
razão pela qual estamos absolutamente empenhados na implementação de mecanismos de controlo
reforçados, essenciais para a promoção da transparência e da credibilidade do sistema de justiça",
sublinhou.
 
Mudanças futuras
 
Catarina Sarmento e Castro relembrou que contam com o orçamento inicial do Ministério da Justiça
mais elevado de sempre e no qual não deixa de ver um reconhecimento da importância da Justiça por
parte do Governo.
 
"E sabemos que contamos com uma dotação de cerca de 267 milhões de euros no Plano de
Recuperação e Resiliência, no qual não deixaremos de reconhecer uma oportunidade histórica, que
estamos determinados a aproveitar, de alavancar financeiramente a transformação da Justiça, a que
associamos uma agenda ambiciosa de reformas e projetos inovadores a desenvolver ao longo da
Legislatura", sublinhou.
 
Sobre o funcionamento dos tribunais, a ministra referiu que todo o trabalho efetuado, "alicerçado na
modernização", tem reduzido o número de pendências. A duração média dos processos findos tem
também vindo a diminuir em todas as áreas.
 
No que toca as alterações legislativas, Catarina Sarmento e Castro explicou que estão a ponderar
ajustamentos ao mapa judiciário. "Pensaremos a Justiça também no quadro das exigências com que
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nos interpela a coesão territorial, e, por isso, trabalhamos, já, no sentido da criação de uma nova
centralidade judiciária no interior do país, incluindo a criação de um novo Tribunal Central
Administrativo do Centro", avançou.
 
Alterações ao Código Penal foram também anunciadas, com a novidade que o combate ao discurso do
ódio será materializado com uma alteração legislativa que cumpre recomendações internacionais sobre
a matéria.
 
"A resposta judicial para as demandas da criminalidade resultará, naturalmente, mais assertiva e em
linha com as orientações internacionais em matéria de privação da liberdade, que apontam para um
duplo comando: privar menos pessoas de liberdade, e por menos tempo - princípio de ultima ratio em
plena consonância, de resto, com a orientação constitucional", disse.
 
Catarina Sarmento e Castro recordou todas as mudanças que foram feitas em 2022 na área do
edificado. Referiu ainda que estão a concluir o projeto de Plano Plurianual de Investimentos, para o
período 2023-2027, para construção, requalificação e modernização das infraestruturas da justiça,
designadamente, instalações de tribunais.
 
"Com este plano, será possível concretizar intervenções em múltiplas instalações dispersas por todo o
território nacional e resolver situações prementes, há muitos anos sinalizadas", disse.
 
Em curso está a empreitada de construção do novo Tribunal de Beja, no valor de 6,9 milhões de
euros, bem como a instalação dos Juízos do Trabalho e Local Cível em Torres Vedras, no montante de
1,3 milhões. Também estão a ser feitas melhorias das condições do Juízo de Família e Menores de
Aveiro e na Cadeia de Apoio da Horta, nos Açores.
 
"O ano de 2022 ficará também marcado como o ano em que foi aprovada, em Conselho de Ministros,
a Estratégia para o encerramento gradual do Estabelecimento Prisional de Lisboa. Este não é apenas
mais um plano de intenções: o Ministério da Justiça foi autorizado a realizar um investimento de 24
Milhões de euros no parque penitenciário, com vista ao encerramento gradual daquele
estabelecimento prisional", notou.
 
A ministra recordou o Plano de Recuperação e Resiliência que deu oportunidade para fazer melhorias
na Justiça. "Dos 158 milhões de euros nele inscritos para a modernização dos sistemas dos tribunais,
24 milhões foram já contratualizados em investimentos que incluem o robustecimento da
infraestrutura", recordou.
 
"Ainda no contexto do PRR, e para o reforço de equipas tecnológicas e para o desenvolvimento de
novos sistemas, avançámos já com a contratualização de investimentos no valor de 10 milhões de
euros", acrescentou.
 
Em fase piloto está o MPCODEX. Segundo explicou a ministra, este sistema permitirá a comunicação
entre o sistema de informação utilizado pelos magistrados do Ministério Público na fase de inquérito
dos processos e o sistema de informação dos tribunais judiciais e facilitará a consulta de processos
pelos próprios magistrados com funcionalidades melhoradas.
 
Também o MAGISTRATUS vai ser dotado, já no primeiro trimestre do ano, de funcionalidades que vão
simplificar a consulta do histórico processual pelos magistrados judiciais e o acesso aos conteúdos
multimédia.
 
Já na jurisdição Administrativa e Fiscal está prevista a implementação de várias medidas de
simplificação e agilização, como a interoperabilidade entre os sistemas de informação dos Tribunais
Administrativos e Fiscais e da Autoridade Tributária, para efeitos de citação eletrónica da Autoridade
Tributária.
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"Para muito breve está também a disponibilização, pela primeira vez, do acesso ao CITIUS pelo
Tribunal Constitucional, há muitos anos desejado", anunciou. Ainda assim, recorda que a
modernização não resolverá todos os problemas da Justiça mas considera que é indispensável
aumentar a "eficiência e a transparência do sistema".
 
Sobre os recursos humanos, Catarina Sarmento e Castro salienta que o Ministério da Justiça está
consciente da sua importância e da urgência com que, em alguns casos, a falta de recursos humanos
se faz sentir.
 
"Temos estado a trabalhar, muito empenhadamente, em soluções que possam assegurar, no imediato,
carências mais prementes, mas, muito especialmente, em soluções que possam responder, de forma
sustentada e planificada, de acordo com princípios de previsibilidade, não só às demandas do
presente, mas também às do futuro", garantiu.
 
A ministra recordou que num Estado de Direito democrático "não há Justiça se esta não for
verdadeiramente acessível a todos, pelo que a nossa ação sempre terá de ser orientada pela garantia
de que todos os cidadãos tenham acesso ao direito e aos tribunais, sem esquecer aqueles que não
têm possibilidades económicas, para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos".
 
A abertura do ano judicial realizou-se no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, e contou com as
intervenções do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da ministra da Justiça, Catarina
Sarmento e Castro, do presidente do STJ, Henrique Araújo, da procuradora-geral da República, Lucília
Gago, e da bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro.
 
Frederico Pedreira
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Santos Silva questionou se não será possível ir mais longe na apreciação parlamentar dos relatórios de
atividade de operadores judiciais e no universo de entidades que os apresentam.
 
O presidente da Assembleia da República questionou esta terça-feira se não será possível ir mais
longe na apreciação parlamentar dos relatórios de atividade de operadores judiciais e no universo de
entidades que os apresentam.
 
Augusto Santos Silva falava na sessão solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de
Justiça, em Lisboa, numa intervenção que dedicou à "relação de cooperação institucional" e ao
"acompanhamento parlamentar da atividade dos operadores" da justiça.
 
Esse acompanhamento tem como "instrumento fundamental" os relatórios "provindos do Conselho
Superior da Magistratura, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, do Tribunal de
Contas, da provedora de Justiça, na sua capacidade própria e como responsável do Mecanismo
Nacional de Prevenção, e do Conselho dos Julgados de Paz", disse.
 
Depois de se referir a vários relatórios recentes destas instituições, o presidente da Assembleia da
República defendeu que o seu conteúdo permite contrariar "ideias feitas" sobre a justiça portuguesa e
que é "indiscutível a sua relevância para os deputados e para a cidadania".
 
"É caso, até, para perguntar se não podemos avançar um pouco mais, quer no universo das entidades
que apresentam esses relatórios, quer nos modos da sua apreciação", considerou.
 
Santos Silva mencionou que "hoje só o relatório da provedora de Justiça é obrigatoriamente objeto de
debate parlamentar, em comissão e no plenário" e interrogou: "Seria possível e útil pôr em prática
formas de apreciação parlamentar dos demais relatórios que incrementassem a sua visibilidade e
permitissem mais direta interlocução a seu respeito?"
 
Quanto ao universo de entidades, apontou: "Por exemplo, hoje a Assembleia da República só recebe
do Ministério Público o relatório bienal de execução da política criminal. Fará sentido que receba
também, direta e formalmente, a síntese anual de atividades?".
 
Lusa
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A presença da nova bastonária dos advogados na abertura do ano judicial e um protesto dos
funcionários judiciais defronte do Supremo Tribunal de Justiça irão hoje assinalar a abertura do ano
judicial.
 
A presença da nova bastonária da Ordem dos Advogados na abertura do ano judicial e um protesto
dos funcionários judiciais defronte do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) irão hoje assinalar a
tradicional cerimónia da área da Justiça.
 
As intervenções das principais figuras do setor - ministra da Justiça, Procuradora-geral da República,
presidente do Supremo Tribunal de Justiça, bastonária dos Advogados -, bem como dos mais altos
representes do Estado (Presidente da República e presidente da Assembleia da República), verificam-
se numa altura em que há uma onda de protestos sindicais por parte dos guardas prisionais,
funcionários judiciais e trabalhadores dos registos e notariado, relacionados com problemas
remuneratórios, questões de carreira e condições de trabalho, entre outras.
 
A cerimónia está marcada para as 15h00, hora a que decorrem plenários convocados pelo Sindicato
dos Funcionários Judiciais (SFJ) diante das instalações onde prestam serviço e uma greve do Sindicato
dos Oficiais de Justiça (SOJ), convocada a partir das 13h00 e até às 24h00, e que se prolonga por
tempo indeterminado, no mesmo período, todos os dias, até haver resposta do governo às
reivindicações sindicais.
 
O presidente do SFJ, António Marçal, critica a degradação física das instalações onde trabalham, a
"gritante" falta de profissionais nos tribunais, o envelhecimento da classe, a falta de progressões na
carreira e a desmotivação dos profissionais, e a revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça, uma
reivindicação antiga, prometida, mas ainda por cumprir.
 
O Sindicato Nacional dos Registos (SNR), que abriu o ano de 2023 com uma greve nacional, espera
que neste novo ano judicial seja possível dar resposta às suas exigências, considerando que os
profissionais dos registos estão a viver "um período conturbado, desigual, assimétrico e anacrónico".
 
As desigualdades salariais dentro da classe, que o novo diploma do sistema remuneratório aprovado
em 2019 não resolveu, segundo o SNR, estão no topo das reivindicações deste sindicato.
 
A abertura do ano judicial surge também num momento em que o Sindicato dos Magistrados do
Ministério Público (SMMP) e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) alertam para uma
série de estrangulamentos, dificuldades e falta de condições de trabalho nos tribunais e apelam ao
governo para que adote medidas e reformas urgentes.
 
Para o presidente da ASJP Manuel Soares estão em causa questões como os tribunais administrativos
e fiscais, os processos-crimes complexos de criminalidade económico-financeira, o custo do acesso à
Justiça e as arbitragens.
 
Por seu lado, o presidente do SMMP apontou para a falta de recursos humanos, para as deficitárias
condições de trabalho e para as dificuldades de recrutamento de novos magistrados. "As condições de
trabalho do MP são deficitárias, sem salas próprias para a realização de diligências e sem
equipamentos de videoconferência e gravação de voz e imagem", referiu.
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A abertura do ano judicial, que se realiza no STJ, em Lisboa, conta com as intervenções do Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, do
presidente do STJ, Henrique Araújo, da procuradora-geral da República, Lucília Gago, e da bastonária
da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro.
 
Lusa
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Marcelo Rebelo de Sousa refere que o pacto da justiça teve sucessos, como o Estatuto das
Magistraturas, mas "limitados e precários", por exemplo no acesso à justiça.
 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, relembrou na abertura do ano judicial o pacto da
justiça que propôs em 2016/2017 e reconheceu que este teve sucessos, como o Estatuto das
Magistraturas, mas "limitados e precários", por exemplo no acesso à justiça.
 
"Seria, no entanto, lastimável que por essa via a dos protagonistas da justiça ou outra, como a
conjugação dos parceiros políticos, económicos e sociais, se chegasse a 2026 com o apelo de uma
gestão sobretudo quotidiana, pontual, casuística, de um sistema cada vez mais afastado da realidade
social", salientou.
 
Ainda assim, convicto de que o país dos dias de hoje é muito diferente do que existia nos anos 90,
começo do século XXI ou até mesmo do início desta década, Marcelo Rebelo de Sousa salientou a
modernização.
 
"A digitalização, ainda que tardia, abriu avenidas de inovação, mas o que mais se impõe é ir olhando
para todo o edifício judicial e, quanto a ele, ir detetando o que já não corresponde aos novíssimos
desafios e a uma comunidade mais aberta, mais internacionalizada, em contraponto fruto das crises
mais dualista, ou seja, menos coesa, mais assimétrica, em que aceder ao bem coletivo, chamado
justiça, sem constantes e como que inevitáveis chocantes desigualdades", referiu.
 
Marcelo Rebelo de Sousa
 
O Presidente da República sublinha que é necessário repensar a jurisdição comum e administrativa e
fiscal, tornar mais flexível e ajustável todo sistema, aproximar o seu tempo do tempo social, conjugar
melhor os meios clássicos e os meios preventivos, reativos e inovatórios, "em vez de apenas os
justapor", criar mecanismos de monitorização permanente, disponibilizando formas de comunicação
com a sociedade, e proporcionar recursos, desde logo os humanos adequados às mais necessidades.
 
Marcelo Rebelo de Sousa relembrou ainda que os valores sociais mudam e a democracia define-se por
"respeitar e cultivar esta mudança e o pluralismo da sua expressão". "E a mudança tem sido,
felizmente, em inúmeras circunstâncias, num sentido de mais e melhores direitos", disse.
 
Entre essas mudanças está em mais e melhores exigências perante a corrupção ou a opacidade, mais
e melhor sustentabilidade ambiental, mais e melhor equidade entre pessoas, instituições, territórios,
mais e melhor combate às pobrezas, exclusões e xenofobias. Ou seja, mais e melhor Estado Social de
Direito.
 
"Mas se a mudança for no sentido oposto. Se a moda na opinião pública do instante for o recuo
perante o Estado Social de Direito. E se essa moda se ampliar aqui e ali por fenómenos de reação
emotiva ou de contestação sistémica a outros setores da comunidade. Devem a legislação, a
administração, e depois a justiça necessariamente acompanhar ou mesmo acelerar essa mudança?",
questionou, relembrando os vários movimentos atuais no contexto europeu.
 
Marcelo sublinhou também que nem só de poder judicial em sentido orgânico se faz a justiça. Pois
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também se faz de legislação e de administração que ditam as regras que ao judicial compete aplicar.
"Ora legislação e administração, não contestando a inegável sofisticação da ciência e da técnica
legislativa e administrativa, não cessam de abundar em quantidade e carecer devagar para
corresponderem a qualidade", disse.
 
"Legisla-se e administra-se demais para o passado. Retroage-se ou retroverte-se em demasiada.
Recorre-se ao excecional à mingua do geral e mesmo do especial. Converte-se em premente quase
tudo, o premente a amiúde significa singular ou individual com ou sem rótulo. Toma-se um expediente
em prescindível por uma situação bem precisa e quer-se aplicar anos a fio a uma situação
aparentemente análoga, mas na verdade diversa. Leva-se a elevados patamares de imaginação a
atipicidade, a natureza suis generes, a hibridez das soluções ditadas pelo remendo de ocasião",
refletiu.
 
Frederico Pedreira
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A nova bastonária dos advogados defende que a esmagadora maioria dos processos que se tramitam
na Justiça não é a dos casos mediáticos mas sim "a que afeta os idosos, as crianças e as mulheres".
 
"O Estado ao cuidar da Justiça nada mais faz do que cumprir com a sua obrigação constitucional." e
"não pode ser vista como um custo". As palavras são de Fernanda de Almeida Pinheiro, a nova
bastonária da Ordem dos Advogados (OA), na cerimónia de abertura do ano judicial, que decorre no
STJ, em Lisboa.
 
Apelidando de "insensibilidade política" a que existe perante o facto da Justiça custar "muito caro aos
cidadãos e cidadãs, que se vêm despojados dos seus mais básicos direitos constitucionais de acesso à
justiça. Bastará trazer aqui à colação a forma como os sucessivos governos têm vindo a ignorar a
necessidade premente de atualizar a tabela de honorários dos Advogados e das Advogadas inscritas
no Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais (SADT), que já não é revista há quase 20 anos".
 
"Jamais se poderá aqui afirmar que o princípio da tutela jurisdicional efetiva, que se encontra
consagrado nos artigos 20º e 268º da Constituição da República Portuguesa, está a ser devidamente
cumprido e isso tem de ser corrigido. Se é verdade que o erário tem de ser gerido com rigor e
parcimónia, não é menos verdade que o Estado, ao investir na Justiça, nada mais faz que cumprir com
a sua obrigação constitucional de a disponibilizar aos cidadãos e cidadãs que a ela recorrem, uma vez
que são estes, através dos seus impostos e taxas, que a pagam. Sendo a justiça um serviço público
não poderá jamais ser qualificada como um "custo" ou uma "despesa" do Estado", diz a líder dos 35
mil advogados.
 
"Não se vislumbra nenhuma alternativa viável que não passe por uma alteração do sistema de custas
judiciais, que deveriam ser aplicadas em função dos seus rendimentos", sublinha, avisando a ministra
da Justiça que "a Ordem dos Advogados encontra-se inteiramente disponível para criar, em conjunto
com o Ministério da Justiça, as necessárias sinergias para garantir este direito constitucional dos
cidadãos e cidadãs, ou seja, assegurar o acesso à informação, à consulta jurídica e ao patrocínio
judiciário de Advogado, perante qualquer autoridade judicial ou outra, até porque esta é, também,
uma das suas atribuições estatutárias. Para que essas sinergias sejam encontradas, torna-se
imperativo que o sistema judiciário, no seu todo, seja dotado de meios humanos, de meios técnicos e
dos meios logísticos adequados a promover uma justiça célere e adaptada a cada circunstância".
 
A presença da nova bastonária da Ordem dos Advogados na abertura do ano judicial é uma das
novidades deste ano, a par com um protesto dos funcionários judiciais à porta do Supremo Tribunal de
Justiça (STJ).
 
As intervenções das principais figuras do setor - ministra da Justiça, Procuradora-geral da República,
presidente do Supremo Tribunal de Justiça, bastonária dos Advogados -, bem como dos mais altos
representes do Estado (Presidente da República e presidente da Assembleia da República), verificam-
se numa altura em que há uma onda de protestos sindicais por parte dos guardas prisionais,
funcionários judiciais e trabalhadores dos registos e notariado, relacionados com problemas
remuneratórios, questões de carreira e condições de trabalho, entre outras.
 
A nova bastonária defende que a esmagadora maioria dos processos que se tramitam na Justiça não é
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a dos casos mediáticos mas sim "a que afeta os idosos, as crianças e as mulheres". Dizendo que
"através da comunicação social chegam, todos os dias, às nossas casas, noticias sobre o desenrolar de
processos mediáticos, que nos vão sendo servidos como uma espécie de telenovela da vida real.
Porém, não podemos nunca perder de vista que a esmagadora maioria dos processos que se tramitam
na justiça criminal não é essa, é a outra, é aquela que impacta os mais frágeis".
 
E não deixou de alertar para a paralisação da justiça administrativa e fiscal, "com prejuízos
gravíssimos para os cidadãos, para as cidadãs e para as empresas que operam no território nacional.
O mesmo se diga em relação à ação executiva, que representa hoje cerca de 80% dos processos
tramitados nos tribunais cíveis, onde, a título de exemplo, uns simples embargos podem levar anos a
serem julgados, com executados quase sempre desacompanhados de Advogado, que seguem sendo
alvo de penhoras, algumas delas ilegais, por vezes ao longo de anos a fio, sem que uma decisão seja
proferida".
 
Não deixou igualmente de falar na nova Lei das Ordens Profissionais, prometendo medidas concretas
ameaça à liberdade e à autonomia de algumas profissões, "que pretende claramente arredar as
profissões liberais da sua autorregulação intrínseca, por via de uma intolerável ingerência de terceiras
entidades, que nada conhecem sobre a legis artis de cada uma delas. Esta lei pretende condicionar
pela via disciplinar, mas não só, os seus associados e associadas. No entanto, esta situação merecerá,
também, da nossa parte, medidas concretas que impeçam a sua entrada em vigor nos termos em que
se encontra redigida".
 
Fernanda de Almeida Pinheiro, com 53 anos, foi eleita como bastonária da Ordem dos Advogados para
o triénio de 2023 a 2025, a 15 de dezembro. Tornando-se assim a terceira mulher a ocupar o cargo de
líder dos advogados, depois de Maria de Jesus Serra Lopes, em 1990, e de Elina Fraga, eleita em
2013. A advogada contabilizou 59,6% dos votos. Ou seja: 10.539 do total de votos, contra os 7.245
de Paulo Pimenta. No total, votaram 17. 783 advogados, num universo de quase 37 mil.
 
Na segunda-feira, na cerimónia de tomada de posse, a advogada defendeu que "é essencial que a
justiça chegue aos cidadãos e às cidadãs, independentemente da sua origem, dos seus meios
económicos e do seu estrato social. E, uma vez mais, é imprescindível a participação da advocacia
neste acesso dos cidadãos e cidadãs à justiça".
 
Fernanda de Almeida Pinheiro - aplaudida por várias vezes enquanto discursava - defendeu que é
essencial "rever as condições de acesso ao sistema de acesso ao direito e aos tribunais, tal como é
fundamental garantir um verdadeiro acesso à consulta jurídica em todo o território nacional e, por fim,
mas não menos importante, garantir a remuneração digna aos profissionais inscritos no sistema",
sublinhou.
 
A advogada foi uma das líderes do grupo de advogados que juntou mais de 3500 votos para realizar
um referendo sobre o sistema de previdência da classe. Referendo esse que acabou por dar-lhe razão
e defender a possibilidade de opção entre a CPAS e o regime geral de Segurança Social para os
advogados. Apesar de alguns dos seus oponentes a terem apelidado da 'candidata bloquista', a
advogada não milita em nenhum partido político. Irá exercer o mandato em exclusividade com o
salário que o cargo de bastonário implica.
 
Filipa Ambrósio de Sousa
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O juiz conselheiro Henrique Araújo mostrou-se cético no que toca à importância que o poder político
tem dado à Justiça e apela para "um debate político da Justiça sem preconceitos".
 
O presidente do Supremo Tribunal de Justiça sublinhou, na cerimónia de abertura do ano Judicial, que
olhando para "as propostas de revisão constitucional das várias forças políticas com assento
parlamentar, estou convicto de que nada de estrutural mudará no que respeita à organização dos
tribunais". Apontando as setas para o poder executivo e legislativo (Governo e Parlamento), afirma,
sem rodeios, que "incompreensivelmente, o debate político sobre a Justiça saiu de cena há vários
anos".
 
Apesar de assumir que "nos tempos que correm, a economia condiciona, subjuga ou até anula todas
as outras áreas da política, não deixa de ser verdade que temas políticos de segunda linha se
sobrepõem a uma agenda para a Justiça, relegando esta para um plano bem secundário", defendeu o
juiz conselheiro Henrique Araújo. Mas, ainda assim, não deixou de apelar para a "necessidade de que
seja relançado o debate político sobre o futuro da nossa Justiça, sem preconceitos, corporativismos ou
condicionantes político-eleitorais".
 
A presença da nova bastonária da Ordem dos Advogados na abertura do ano judicial e um protesto
dos funcionários judiciais à porta do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) assinalam a tradicional
cerimónia da área da Justiça.
 
A cerimónia foi marcada para as 15h00 de terça-feira, hora a que decorreram plenários convocados
pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) diante das instalações onde prestam serviço e uma
greve do Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ), convocada a partir das 13h00 e até às 24h00, e que
se prolonga por tempo indeterminado, no mesmo período, todos os dias, até haver resposta do
governo às reivindicações sindicais
 
"Na discussão sobre o estado da Justiça há duas posições praticamente antagónicas. Há quem
considere, por convicção ou por conveniente pragmatismo, que está quase tudo bem e que bastariam
algumas intervenções pontuais para o sistema judicial funcionar melhor. E há quem defenda, como eu,
que é necessária uma reforma de fundo, com implicações ao nível da própria alteração do modelo de
organização judiciária desenhado no texto constitucional. Pelos sinais que chegam, não creio que este
último entendimento possa fazer caminho nos próximos tempos", alertou o presidente do STJ.
 
Relembrando ainda as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, proferidas a 22 de dezembro, em que o
Chefe de Estado defendia que "não podemos, por causa das crises que temos atravessado, esquecer a
Justiça", o magistrado, pedindo permissão para acrescentar palavras à reflexão do Chefe de Estado,
disse: "não há segurança sem Justiça. Não há ordem nem paz social sem Justiça. Não há liberdade
sem Justiça Não há democracia sem Justiça".
 
Mas num ponto, o juiz Conselheiro surpreendeu ao defender a criação de condições "para maior
transparência e escrutínio da atividade dos tribunais". Prometendo para um futuro próximo a
centralização de toda a informação dos tribunais da primeira instância, para divulgação de todas as
decisões, "cumprindo-se assim uma etapa fundamental no sentido de uma maior transparência e mais
alargado escrutínio da atividade jurisdicional".
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E reclama ainda "a urgente resolução do problema da detenção e domínio da plataforma digital de
gestão e tramitação eletrónica dos processos. Essa plataforma continua a ser detida pelo Ministério da
Justiça, situação que conflitua, flagrantemente, com o princípio da separação de poderes, devendo o
seu domínio passar para as mãos do Conselho Superior da Magistratura".
 
A abertura do ano judicial surge também num momento em que o Sindicato dos Magistrados do
Ministério Público (SMMP) e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) alertam para uma
série de estrangulamentos, dificuldades e falta de condições de trabalho nos tribunais e apelam ao
governo para que adote medidas e reformas urgentes.
 
Para o presidente da ASJP Manuel Soares estão em causa questões como os tribunais administrativos
e fiscais, os processos-crimes complexos de criminalidade económico-financeira, o custo do acesso à
Justiça e as arbitragens.
 
A abertura do ano judicial, que se realiza no STJ, em Lisboa, conta com as intervenções do Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, do
presidente do STJ, Henrique Araújo, da procuradora-geral da República, Lucília Gago, e da bastonária
da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro.
 
Filipa Ambrósio de Sousa

Página 92



A93PGR convicta de que casos mediáticos não têm um fim "previsível"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2023

Meio: ECO - Economia Online Autores: Filipa Ambrósio de Sousa

 
Lucília Gago falava na cerimónia de abertura do ano judicial. Discurso centrado na autonomia
financeira do MP e ainda nos casos mediáticos, assumindo que atrasos nos inquéritos são
"insustentáveis".
 
A Procuradora-Geral da República admitiu que existe um desprestígio e erosão no mundo judiciário,
"em especial sobressaindo, com aquilo que também já designámos de ofuscante, e até dolorosa,
nitidez, no quadro de volumosos e arrastados casos mediáticos". Acrescentando que o Ministério
Público (MP), que tutela, tem a convicção de que estes não vão ter um desfecho "num horizonte
temporal minimamente previsível sequer".
 
A chefe máxima do MP discursava na cerimónia de abertura do ano judicial deste ano, que marca pela
diferença, desde logo, pela presença da nova bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de
Almeida Pinheiro e pelo protesto dos funcionários judiciais em frente ao Supremo Tribunal de Justiça,
onde decorre a cerimónia.
 
Lucília Gago diz então que uma das soluções para a Justiça poderá ser a de apostar numa
"reformulação, em particular no domínio da organização judiciária e do direito penal e processual
penal", de forma a "restaurar a imagem e a confiança nela depositada pelos cidadãos. Parece-nos
incontestável que o tempo urge neste domínio".
 
As intervenções das principais figuras do setor - ministra da Justiça, Procuradora-geral da República,
presidente do Supremo Tribunal de Justiça, bastonária dos Advogados -, bem como dos mais altos
representes do Estado (Presidente da República e presidente da Assembleia da República) - verificam-
se numa altura em que há uma onda de protestos sindicais por parte dos guardas prisionais,
funcionários judiciais e trabalhadores dos registos e notariado, relacionados com problemas
remuneratórios, questões de carreira e condições de trabalho, entre outras.
 
A PGR disse ainda que, para muitos, é "conveniente e estratégico", apontar o dedo exclusivamente ao
MP pelos atrasos em processos mediáticos. "Não essencialmente mas também porque, no momento
de assacar responsabilidades pelas demoras e pelos atrasos registados, designadamente no
encerramento de inquéritos fortemente mediatizados e por cujo desfecho se aguarda muitas vezes
demasiados anos - atrasos esses, em uníssono, apontados como, a todos os títulos, insustentáveis -,
se torna fácil - e muito cómodo e estrategicamente conveniente para muitos - apontar o dedo, em
exclusivo, ao Ministério Público que dirige as investigações", disse.
 
E critica aqueles que muitas vezes acusam a magistratura do MP de corporativista, apelidando-os de
hipócritas: "ao propalado corporativismo desta magistratura, de recorrente invocação quando é visada
a razoabilidade das afirmações ou reivindicações dela provenientes, bem como à alegada detenção de
um poder excessivo e de atropelos aos direitos fundamentais dos cidadãos, tudo se inscrevendo numa
lógica mais ampla que inclui a invocação de privilégios de classe. A hipocrisia não parece ausente
nalgumas dessas invocações, não o estando igualmente na postura, também discursiva, de
responsáveis de algumas estruturas organizativas que se movimentam no amplo território da Justiça
ou que sobre ele se debruçam".
 
Lucília Gago não deixou de, mais uma vez, referir a necessidade "de afetação de recursos materiais e
humanos vitais à prossecução daquelas - mormente no que respeita à investigação criminal - e à não
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consagração, em plenitude, da sua autonomia financeira, a singela proclamação de autonomia face ao
poder executivo peca por insuficiente, insatisfatória e até ilusória". Dizendo que não basta haver o que
chama de "proclamação da autonomia do MP face ao poder executivo".
 
Pegando ainda no tema dos Fundos Europeus recebidos por Portugal, critica o que chama de
"impensável e imperdoável" desperdício da "oportunidade que ao país é dada de aproveitar Fundos
Europeus para que o mundo do judiciário, em particular o Ministério Público, ganhe efetivo e
imperdível avanço no domínio das tecnologias e sistemas de informação de que tão carenciado sempre
se encontrou e se encontra", referindo-se, em concreto, à necessidade de mudar e rever "o acervo de
equipamentos e ferramentas da área digital ao dispor da Procuradoria-Geral da República e da
magistratura do Ministério Público" que" não se mostra compatível com as exigências que os tempos
modernos colocam, tendo também por referência objetivos de tratamento ágil, célere e capaz dos
processos a seu cargo". O PRR da Justiça conta com cerca de 76 milhões de euros de investimento
qualificado.
 
E apela para que este diagnóstico feito em mais uma sessão solene de abertura do ano judicial que
"ressoará no espaço mediático" não caia em saco roto." Este não pode constituir apenas mais uma
tarde em que os sound bites da Justiça ecoam com particular sonoridade para logo esmorecerem,
enquanto os principais problemas, há muito identificados, subsistem ou se agravam, corroendo um
dos pilares essenciais da estrutura do Estado".
 
Em conclusão, a titular do inquérito sublinha e relembra que "a Justiça não tem vocação auto-
reparadora nem dispõe de margem para permanecer enredada numa extensa teia de múltiplos nós
que a estrangulam e asfixiam, enquanto se multiplicam diagnósticos, protocolos e grupos de trabalho
desenquadrados de uma estratégia global e que substantivamente pouco acrescentam de valioso,
avolumando ou repetindo visões parcelares ou labirínticas justificações autofágicas".
 
Esta abertura do ano judicial surge também num momento em que o Sindicato dos Magistrados do
Ministério Público (SMMP) e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) alertam para uma
série de estrangulamentos, dificuldades e falta de condições de trabalho nos tribunais e apelam ao
governo para que adote medidas e reformas urgentes.
 
O presidente do SMMP apontou para a falta de recursos humanos, para as deficitárias condições de
trabalho e para as dificuldades de recrutamento de novos magistrados. "As condições de trabalho do
MP são deficitárias, sem salas próprias para a realização de diligências e sem equipamentos de
videoconferência e gravação de voz e imagem", referiu Adão Carvalho.
 
Filipa Ambrósio de Sousa
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A95"Estou convicto de que nada de estrutural mudará": presidente do Supremo lamenta
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No discurso efetuado na cerimónia de abertura do Ano Judicial, no STJ, em Lisboa, Henrique Araújo
realçou a necessidade de uma "reforma de fundo, com implicações ao nível da própria alteração do
modelo de organização judiciária desenhado no texto constitucional", mas mostrou-se descrente
relativamente à concretização de mudanças significativas
 
O presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) lamentou hoje que a reforma da Justiça seja
esquecida nas propostas de revisão constitucional em discussão no parlamento, defendendo que o
setor é "uma questão política da máxima importância".
 
No discurso efetuado na cerimónia de abertura do Ano Judicial, no STJ, em Lisboa, Henrique Araújo
realçou a necessidade de uma "reforma de fundo, com implicações ao nível da própria alteração do
modelo de organização judiciária desenhado no texto constitucional", mas mostrou-se descrente
relativamente à concretização de mudanças significativas.
 
"Pelos sinais que chegam, não creio que este último entendimento possa fazer caminho nos próximos
tempos. Consultadas as propostas de revisão constitucional das várias forças políticas com assento
parlamentar, estou convicto de que nada de estrutural mudará no que respeita à organização dos
tribunais", admitiu, criticando ainda a passagem da Justiça para "um plano bem secundário" no debate
político.
 
Reivindicando a independência do poder judicial e de que esta condição é "um meio para garantir o
Estado de direito democrático", o presidente do STJ - e, por inerência, do Conselho Superior da
Magistratura - reclamou mudanças no financiamento dos tribunais, ao notar que as verbas têm sido
"sistematicamente inferiores às necessidades", mas também ao nível do sistema eletrónico de gestão
dos processos.
 
"Essa plataforma continua a ser detida pelo Ministério da Justiça, situação que conflitua,
flagrantemente, com o princípio da separação de poderes, devendo o seu domínio passar para as
mãos do Conselho Superior da Magistratura", observou, assegurando que "é indispensável que o
poder judicial esteja a salvo da interferência dos outros poderes".
 
O presidente do STJ alertou também para a carência de estruturas de apoio aos juízes e para a
situação de "iminente rutura" de diversos tribunais, tanto ao nível dos recursos humanos - com um
número de funcionários judiciais "extraordinariamente escasso para o volume de serviço existente" -,
como em termos logísticos, com "edifícios indignos ou em instalações provisórias, sem o mínimo de
condições" para os profissionais do setor.
 
Perante o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a ministra da Justiça, Catarina
Sarmento e Castro, Henrique Araújo apelou igualmente à revisão das leis processuais, quer na
jurisdição cível, quer na jurisdição penal, focando-se na redução de mecanismos que permitem adiar
no tempo o andamento dos processos, "eliminando-se a utilização abusiva das garantias processuais
que visam retardar o julgamento ou evitar o trânsito em julgado da decisão".
 
Argumentando contra o abuso deste tipo de recursos e que a maioria visa "levar o processo à
prescrição", o presidente do STJ deu como exemplo de mudança o atual caráter suspensivo dos
recursos para o Tribunal Constitucional, considerando que estas ações devem deixar de suspender a
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execução das decisões judiciais.
 
Lusa Lusa
 
Lusa
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A bastonária da Ordem dos Advogados afirmou hoje que para o cidadão a justiça "é um serviço
demasiado dispendioso, atendendo ao valor exorbitante das taxas de justiça" e alertou que a Justiça
Administrativa e Fiscal "está totalmente paralisada".
 
Estes foram alguns dos avisos deixados pela nova bastonário da Ordem dos Advogados (OA),
Fernanda de Almeida Pinheiro, na sua intervenção na sessão de abertura do ano judicial, que decorre
no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Lisboa.
 
Além da justiça cara para os cidadãos e da "total paralisia" dos tribunais administrativos e fiscais, a
bastonária da OA chamou ainda a atenção para outros problemas graves no setor, como a "gritante
falta de recursos humanos, quer a nível das magistraturas (judicial e do Ministério Público), quer ao
nível dos funcionários judiciais na investigação criminal, nas cadeias e na reinserção social", o que
acarreta "graves prejuízos para a sociedade".
 
A bastonária assinalou também os problemas ligados à procuradoria ilícita (pratica ilegal de atos
reservados aos advogados) e apelou à "necessidade premente de atualizar a tabela de honorários dos
advogados" inscritos no Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais (SADT), que, lembrou, "já não é
revista há quase 20 anos".
 
"Neste momento que atravessamos, com índices de inflação que não aconteciam no país há décadas,
com as subidas das taxas de juro que se agravam de forma substancial (...) não posso deixar de
exigir, em nome da classe que represento, um sinal claro de alteração desta realidade", enfatizou
Fernando de Almeida Pinheiro.
 
Quanto à Lei das Associações Públicas e Profissionais, recentemente aprovada por maioria no
parlamento, a bastonária considerou que o diploma "pretende claramente arredar as profissões
liberais da sua autorregulação intrínseca, por via de uma intolerável ingerência de terceiras
entidades".
 
"Esta lei pretende condicionar por via disciplinar, mas não só, os seus associados. No entanto, esta
situação merecerá, também, da nossa parte, medidas concretas que impeçam a sua entrada em vigor
nos termos em que se encontra redigida", prometeu.
 
A bastonária declarou ainda que é "urgente garantir" proteção social à advocacia portuguesa,
entendendo que as regras de previdência têm que ser iguais para todos os cidadãos, quer nos direitos
sociais, quer nos deveres para com a mesma.
 
"O direito à parentalidade, à proteção na doença, à proteção na quebra de rendimentos e o respeito
pela capacidade contributiva indexada ao rendimento real têm que ser assegurados por qualquer
sistema de previdência, e a advocacia não pode continuar arredada desses seus direitos, como
atualmente sucede", disse.
 
Em relação à Justiça que está dispendiosa e cara para os cidadãos, a bastonária referiu que "não se
vislumbra qualquer alternativa viável que não passe por uma alteração profunda do sistema de custas
atualmente em vigor", defendendo que as custas sejam aplicadas de acordo com os rendimentos
pessoais de cada um, de forma a garantir maior equidade no acesso à justiça.
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"A OA encontra-se inteiramente disponível para criar, em conjunto, com o Ministério da Justiça, as
necessária sinergias para garantir este direito constitucional dos cidadãos, ou seja, assegurar o acesso
à informação, à consulta jurídica e ao patrocínio judiciário de advogado", salientou.
 
A este propósito mencionou que todos os dias há notícias sobre o desenrolar de processos mediáticos,
mas que não se deve perder de vista que a esmagadora maioria dos processos diz respeito aos mais
frágeis, idosos, crianças e mulheres, e que, de facto, "não existem meios suficientes para, por um
lado, proteger essas pessoas e, por outro, punir atempadamente os infratores".
 
Lusa Lusa
 
[Additional Text]:
Lusa
 
Lusa
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Ministra da Justiça vai anunciar hoje a medida 

Vila do Conde ganha 
polo de formação de 
juízes e procuradores 
Cursos de ingresso na magistratura dados pelo Centro 
de Estudos Judiciários, em Lisboa, vão ser desdobrados 

JUSTIÇA  A formação que permite 
aceder à profissão de juiz ou de 
procurador, ministrada pelo 
Centro de Estudos Judiciários 
(CEJ), em Lisboa, vai ser, pela 
primeira vez, desdobrada, graças 
à abertura de um polo regional 
no Norte do país, apurou o JN. O 
espaço vai funcionar em Vila do 
Conde e vai ser anunciado, hoje 
à tarde, pela ministra da Justiça, 
Catarina Sarmento e Castro, na 
cerimónia solene de abertura do 
ano judicial, no Supremo Tribu-
nal de Justiça, em Lisboa. 

Com esta medida, sabe o jN, a tu-
tela pretende facilitar o recruta-
mento de magistrados. Até agora, 
toda a formação tem estado con-

  

centrada nas instalações do CEJ, 
obrigando os residentes noutras 
regiões do país a mudar-se para a 
capital para frequentar o curso, 
com duração mínima de 10 meses. 

O recrutamento de mais procu-
radores e juízes, a par de outros 
profissionais, tem sido uma das 
reivindicações do setor, com a 
abertura solene do ano judicial a 
ser um dos momentos em que, por 
norma, o apelo mais é ouvido. Na 
cerimónia, discursam, além da mi-
nistra daJustiça, a procuradora-ge-
ral da República, a bastonária dos 
advogados, os presidentes do Su-
premo Tribunal de Justiça e da As-
sembleia da República e o chefe do 
Estado.* nffis BANHA 
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O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertou, esta terça-feira, para a importância da
Constituição num eventual contexto em que "a moda na opinião pública" vá no sentido de um "recuo
do Estado social de Direito" e não, como tem acontecido no passado recente, na obtenção de "mais e
melhores direitos".
 
"E se essa moda se ampliar aqui e ali por fenómenos de reação emotiva ou de contestação sistémica a
outros setores da comunidade? Devem a legislação, a administração e depois a Justiça
necessariamente acompanhar ou mesmo acelerar essa mudança?", questionou, na abertura solene do
ano judicial, em Lisboa, o chefe de Estado, sublinhando que "a resposta a esta pergunta não é
indiferente para nada nem para ninguém".
 
"A resposta cabe a todos e a cada um de nós. Mas a Constituição dá-nos balizas, guiões, roteiros,
quadros de valores gerais e abstratos sobre o Estado democrático de Direito e toda a sua substância e
respetivos corolários", acrescentou, numa altura em que está em curso um processo de revisão
constitucional, ao qual não se referiu diretamente.
PUB
"Vale a pena reafirmar que os valores personalistas e humanistas - valores esses fundamentais que a
Constituição se quis e se deve querer ser portadora - são irrenunciáveis e inegociáveis. Neles começa,
por eles passa e com eles deve afirmar-se a Justiça que hoje aqui evocamos", afirmou.
 
Pede "perspetiva de longo fôlego"
 
Marcelo Rebelo de Sousa lamentou, ainda, que o pacto para a Justiça que propusera em 2017 tenha
tido efeitos "limitados e precários no acesso à Justiça", não obstante o "algum sucesso" registado no
âmbito da magistraturas.
 
O presidente da República apelou, por isso, a que não se prescinda de uma "perspetiva de longo
fôlego" para a Justiça, nem que esta chegue a 2026 - ano em que termina a atual legislatura - com
"uma gestão quotidiana, pontual e casuística de um sistema cada vez mais afastado da realidade".
"Legisla-se e administra-se demais para o passado", apontou, lembrando que o país de 2023 não é o
mesmo dos anos 1990 ou do início do século XXI.
 
Marcelo Rebelo de Sousa foi o último a discursar na cerimónia de abertura do ano judicial, que
decorreu, esta terça-feira à tarde, no salão nobre do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa.
 
A sessão solene contou também com intervenções da bastonária dos Advogados, Fernanda de Almeida
Pinheiro, da procuradora-geral da República, Lucília Gago, do presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, Henrique Araújo, da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, e do presidente da
Assembleia da República, Augusto Santos Silva.
 
Inês Banha
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O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo, defendeu, esta terça-feira, que os
recursos para o Tribunal Constitucional em processos concretos deixem de implicar, enquanto se
aguarda pela decisão, o adiamento do início do julgamento ou do cumprimento de pena. O objetivo é
"eliminar a utilização abusiva das garantias processuais" pelos arguidos.
 
"Este abuso pode ser eliminado com coisas bem simples, como, por exemplo, a mudança, de
suspensivo para devolutivo, do efeito do recurso de fiscalização concreta de constitucionalidade, tão
comum em processo penal, e que, na sua esmagadora maioria, visa atrasar o trânsito em julgado da
decisão condenatória ou levar o processo à prescrição", afirmou, na abertura solene do ano judicial,
em Lisboa, Henrique Araújo.
 
O líder do Supremo Tribunal de Justiça propôs ainda, para que a Justiça se torne "menos
burocratizada" e "dê respostas mais prontas", que se atribua "mais ênfase ao princípio da oralidade
em determinadas fases do processo" e se clarifiquem "as regras de impugnação recursória da decisão
sobre a matéria de facto".
PUB
Num discurso em que reiterou a importância da autonomia financeira dos tribunais e do reforço de
recursos humanos àqueles afetos, Henrique Araújo lamentou ainda que os "sinais" indiciem que, "nos
próximos tempos", não existirá "uma reforma de fundo, com implicações ao nível da própria alteração
do modelo de organização judiciária desenhado no texto constitucional".
 
"Foi recentemente iniciado o processo que conduzirá à oitava revisão da Constituição. Consultadas as
propostas de revisão constitucional das várias forças políticas com assento parlamentar, estou
convicto de que nada de estrutural mudará no que respeita à organização dos tribunais", acrescentou.
 
Henrique Araújo concluiu, por isso, sublinhando "a necessidade de que seja relançado o debate político
sobre o futuro da nossa Justiça, sem preconceitos, corporativismos ou condicionantes político-
eleitorais".
 
Inês Banha
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A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, anunciou, esta terça-feira, a criação, "no interior
do país", do Tribunal Central Administrativo do Centro, bem como a apresentação de um "primeiro
pacote legislativo" da Reforma da Justiça Administrativa.
 
O diploma, que está ainda a ser trabalhado, pretende dotar o Conselho Superior dos Tribunais
Administrativos e Fiscais "dos meios necessários a uma gestão mais eficiente, mais célere e mais
transparente" daquela jurisdição, criar equipas especializadas, incluindo para a recuperação de
pendências, e implementar um "mecanismo de incentivo à extinção da instância por negócio
processual".
 
Em cima da mesa, está ainda a criação de uma "forma de processo simplificada", a aplicar a título
experimental num tribunal piloto, "para ações de valor inferior a cinco mil euros e de baixa
complexidade", que permita que as decisões sejam tomadas num prazo de nove meses.
PUB
Já na Justiça penal, Catarina Sarmento e Castro prometeu, entre outras medidas, que serão feitos
"aperfeiçoamentos pontuais no Código Penal", de modo a "promover" uma "maior eficácia" na
aplicação de "penas não privativas de liberdade", em particular nos crimes que não as justificam.
 
"A resposta judicial para as demandas da criminalidade resultará, naturalmente, mais assertiva e em
linha com as orientações internacionais em matéria de privação da liberdade, que apontam para um
duplo comando: privar menos pessoas de liberdade e por menos tempo - princípio [...] em plena
consonância, de resto, com a orientação constitucional", afirmou.
 
Mais oficiais de justiça
 
Num discurso em que fez um balanço dos investimentos no setor da Justiça, incluindo no âmbito do
Plano de Recuperação e Resiliência, a ministra confirmou, tal como o JN antecipou esta terça-feira na
edição em papel, a abertura de um polo do Centro de Estudos Judiciários em Vila do Conde, em
parceria com este Município. A escolha foi feita após ter-se constatado que "a maioria dos candidatos"
a juízes e procuradores "são do Norte do país".
 
Numa altura em que os funcionários judiciais já prometeram endurecer a sua luta por mais recursos
humanos e condições de trabalho, Catarina Sarmento e Castro anunciou o recrutamento de 200 novos
oficiais de justiça. O despacho, assegurou, foi exarado esta terça-feira.
 
Inês Banha
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A formação que permite aceder à profissão de juiz ou de procurador, ministrada pelo Centro de
Estudos Judiciários (CEJ), em Lisboa, vai ser, pela primeira vez, desdobrada, graças à abertura de um
polo regional no Norte do país, apurou o JN.
 
O espaço vai funcionar em Vila do Conde e vai ser anunciado, hoje à tarde, pela ministra da Justiça,
Catarina Sarmento e Castro, na cerimónia solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de
Justiça, em Lisboa.
 
Com esta medida, sabe o JN, a tutela pretende facilitar o recrutamento de magistrados. Até agora,
toda a formação tem estado concentrada nas instalações do CEJ, obrigando os residentes noutras
regiões do país a mudar-se para a capital para frequentar o curso, com duração mínima de 10 meses.
PUB
O recrutamento de mais procuradores e juízes, a par de outros profissionais, tem sido uma das
reivindicações do setor, com a abertura solene do ano judicial a ser um dos momentos em que, por
norma, o apelo mais é ouvido. Na cerimónia, discursam, além da ministra da Justiça, a procuradora-
geral da República, a bastonária dos advogados, os presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e da
Assembleia da República e o chefe do Estado.
 
Inês Banha
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A bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, apelou, esta terça-feira, a que
as custas judiciais dos processos passem a ser "aplicadas de acordo com os rendimentos pessoais" de
cada cidadão, "de forma a garantir uma maior equidade no acesso à Justiça".
 
"Esta alteração, a par da garantia de acesso de todos os cidadãos e cidadãs, independentemente dos
seus rendimentos, ao aconselhamento técnico-jurídico, nos termos previstos na Constituição, são o
garante de um verdadeiro acesso à Justiça", afirmou, na abertura solene judicial, no Supremo Tribunal
de Justiça, em Lisboa, Fernanda Pinheiro de Almeida.
 
Segundo a bastonária, a Ordem dos Advogados está "inteiramente disponível para criar, em conjunto
com o Ministério da Justiça, as necessárias sinergias" para que tal aconteça. Para tal, precisou, é
"Imperativo que o sistema judiciário, no seu todo, seja dotado de meios humanos, de meios técnicos e
de meios logísticos adequados a promover uma justiça célere e adaptada a cada circunstância.
PUB
Na primeira vez que discursa na abertura do ano judicial, Fernanda de Almeida Pinheiro, retomou dois
dos temas que abordara ontem, na segunda-feira, ao tomar posse, como o direito dos advogados a
uma "previdência digna" e a oposição à lei das ordens profissionais, aprovada em dezembro na
Assembleia da República e a aguardar promulgação pelo presidente da República.
 
"Esta lei pretende condicionar, pela via disciplinar, mas não só os seus associados e associadas. No
entanto, esta merecerá, também, da nossa parte, medidas concretas que impeçam a sua entrada em
vigor nos termos em que se encontra redigida, já que a mesma representa uma clara ameaça
liberdade, autonomia e independência das profissões", sustentou.
 
Inês Banha
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A presença da nova bastonária da Ordem dos Advogados na abertura do ano judicial e um protesto
dos funcionários judiciais defronte do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) irão assinalar, esta terça-
feira, a tradicional cerimónia da área da Justiça.
 
As intervenções das principais figuras do setor - ministra da Justiça, Procuradora-geral da República,
presidente do Supremo Tribunal de Justiça, bastonária dos Advogados -, bem como dos mais altos
representes do Estado (Presidente da República e presidente da Assembleia da República), verificam-
se numa altura em que há uma onda de protestos sindicais por parte dos guardas prisionais,
funcionários judiciais e trabalhadores dos registos e notariado, relacionados com problemas
remuneratórios, questões de carreira e condições de trabalho, entre outras.
 
A cerimónia está marcada para as 15 horas, altura em que decorrem plenários convocados pelo
Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) diante das instalações onde prestam serviço e uma greve do
Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ), convocada a partir das 13 e até às 24, e que se prolonga por
tempo indeterminado, no mesmo período, todos os dias, até haver resposta do governo às
reivindicações sindicais.
PUB
O presidente do SFJ, António Marçal, critica a degradação física das instalações onde trabalham, a
"gritante" falta de profissionais nos tribunais, o envelhecimento da classe, a falta de progressões na
carreira e a desmotivação dos profissionais, e a revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça, uma
reivindicação antiga, prometida, mas ainda por cumprir.
 
O Sindicato Nacional dos Registos (SNR), que abriu o ano de 2023 com uma greve nacional, espera
que neste novo ano judicial seja possível dar resposta às suas exigências, considerando que os
profissionais dos registos estão a viver "um período conturbado, desigual, assimétrico e anacrónico".
 
As desigualdades salariais dentro da classe, que o novo diploma do sistema remuneratório aprovado
em 2019 não resolveu, segundo o SNR, estão no topo das reivindicações deste sindicato.
 
A abertura do ano judicial surge também num momento em que o Sindicato dos Magistrados do
Ministério Público (SMMP) e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) alertam para uma
série de estrangulamentos, dificuldades e falta de condições de trabalho nos tribunais e apelam ao
governo para que adote medidas e reformas urgentes.
 
Para o presidente da ASJP Manuel Soares estão em causa questões como os tribunais administrativos
e fiscais, os processos-crimes complexos de criminalidade económico-financeira, o custo do acesso à
Justiça e as arbitragens.
 
Por seu lado, o presidente do SMMP apontou para a falta de recursos humanos, para as deficitárias
condições de trabalho e para as dificuldades de recrutamento de novos magistrados. "As condições de
trabalho do MP são deficitárias, sem salas próprias para a realização de diligências e sem
equipamentos de videoconferência e gravação de voz e imagem", referiu.
 
A abertura do ano judicial, que se realiza no STJ, em Lisboa, conta com as intervenções do presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, do
presidente do STJ, Henrique Araújo, da procuradora-geral da República, Lucília Gago, e da bastonária
da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro.
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A procuradora-geral da República, Lucília Gago, considerou, esta terça-feira, que é "impensável e
imperdoável", num "país pobre e de fracos recursos", "desperdiçar a oportunidade" dada pelos fundos
europeus de investir em tecnologia na Justiça.
 
"Não importa falar do admirável mundo novo da inteligência artificial e dos ganhos por essa via
alcançáveis sem cuidar de, mais tangivelmente, tratar das necessidades, das prementes necessidades,
que a nível informático se fazem sentir e que condicionam o funcionamento ágil da máquina
judiciária", afirmou, na abertura solene do ano judicial, em Lisboa, a líder máxima do Ministério
Público.
 
Além da falta de meios tecnológicos, Lucília Gago recordou ainda "a generalizada e insustentável falta
de afetação de oficiais de justiça ao Ministério Público". A procuradora-geral da República lançou, por
isso, o "repto" para o "urgente agendamento e realização de reuniões regionais com a presença de
altos responsáveis do Ministério da Justiça, com foco na imediata superação de uma situação de cuja
gravidade é aberrante duvidar".
PUB
Com o poder político como destinatário, Lucília Gago apelou ainda à Assembleia da República que
defina ainda este ano, 2023, na sequência do chumbo da lei dos metadados, "quais são as regras
legais" que o Ministério Público "deve observar e quais os procedimentos que pode adotar na
investigação".
 
A procuradora-geral da República defendeu ainda a urgência de reformular a legislação em torno "da
organização judiciária e do direito processual e penal", rejeitando responsabilidades do Ministério
Público na demora dos chamados megaprocessos.
 
"O ruído circundante, de múltiplas origens e por vezes histriónico, não nos desvia da paz interior que
sentimos no silêncio reconfortante da nossa consciência. Assim permaneceremos", concluiu.
 
Inês Banha
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A bastonária da Ordem dos Advogados afirmou hoje que para o cidadão a justiça "é um serviço
demasiado dispendioso, atendendo ao valor exorbitante das taxas de justiça" e alertou que a Justiça
Administrativa e Fiscal "está totalmente paralisada".
 
Estes foram alguns dos avisos deixados pela nova bastonário da Ordem dos Advogados (OA),
Fernanda de Almeida Pinheiro, na sua intervenção na sessão de abertura do ano judicial, que decorre
no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Lisboa.
 
Além da justiça cara para os cidadãos e da "total paralisia" dos tribunais administrativos e fiscais, a
bastonária da OA chamou ainda a atenção para outros problemas graves no setor, como a "gritante
falta de recursos humanos, quer a nível das magistraturas (judicial e do Ministério Público), quer ao
nível dos funcionários judiciais na investigação criminal, nas cadeias e na reinserção social", o que
acarreta "graves prejuízos para a sociedade".
 
A bastonária assinalou também os problemas ligados à procuradoria ilícita (pratica ilegal de atos
reservados aos advogados) e apelou à "necessidade premente de atualizar a tabela de honorários dos
advogados" inscritos no Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais (SADT), que, lembrou, "já não é
revista há quase 20 anos".
 
"Neste momento que atravessamos, com índices de inflação que não aconteciam no país há décadas,
com as subidas das taxas de juro que se agravam de forma substancial (...) não posso deixar de
exigir, em nome da classe que represento, um sinal claro de alteração desta realidade", enfatizou
Fernando de Almeida Pinheiro.
 
Quanto à Lei das Associações Públicas e Profissionais, recentemente aprovada por maioria no
parlamento, a bastonária considerou que o diploma "pretende claramente arredar as profissões
liberais da sua autorregulação intrínseca, por via de uma intolerável ingerência de terceiras
entidades".
 
"Esta lei pretende condicionar por via disciplinar, mas não só, os seus associados. No entanto, esta
situação merecerá, também, da nossa parte, medidas concretas que impeçam a sua entrada em vigor
nos termos em que se encontra redigida", prometeu.
 
A bastonária declarou ainda que é "urgente garantir" proteção social à advocacia portuguesa,
entendendo que as regras de previdência têm que ser iguais para todos os cidadãos, quer nos direitos
sociais, quer nos deveres para com a mesma.
 
"O direito à parentalidade, à proteção na doença, à proteção na quebra de rendimentos e o respeito
pela capacidade contributiva indexada ao rendimento real têm que ser assegurados por qualquer
sistema de previdência, e a advocacia não pode continuar arredada desses seus direitos, como
atualmente sucede", disse.
 
Em relação à Justiça que está dispendiosa e cara para os cidadãos, a bastonária referiu que "não se
vislumbra qualquer alternativa viável que não passe por uma alteração profunda do sistema de custas
atualmente em vigor", defendendo que as custas sejam aplicadas de acordo com os rendimentos
pessoais de cada um, de forma a garantir maior equidade no acesso à justiça.
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"A OA encontra-se inteiramente disponível para criar, em conjunto, com o Ministério da Justiça, as
necessária sinergias para garantir este direito constitucional dos cidadãos, ou seja, assegurar o acesso
à informação, à consulta jurídica e ao patrocínio judiciário de advogado", salientou.
 
A este propósito mencionou que todos os dias há notícias sobre o desenrolar de processos mediáticos,
mas que não se deve perder de vista que a esmagadora maioria dos processos diz respeito aos mais
frágeis, idosos, crianças e mulheres, e que, de facto, "não existem meios suficientes para, por um
lado, proteger essas pessoas e, por outro, punir atempadamente os infratores".
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O presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) lamentou hoje que a reforma da Justiça seja
esquecida nas propostas de revisão constitucional em discussão no parlamento, defendendo que o
setor é "uma questão política da máxima importância".
 
No discurso efetuado na cerimónia de abertura do Ano Judicial, no STJ, em Lisboa, Henrique Araújo
realçou a necessidade de uma "reforma de fundo, com implicações ao nível da própria alteração do
modelo de organização judiciária desenhado no texto constitucional", mas mostrou-se descrente
relativamente à concretização de mudanças significativas.
 
"Pelos sinais que chegam, não creio que este último entendimento possa fazer caminho nos próximos
tempos. Consultadas as propostas de revisão constitucional das várias forças políticas com assento
parlamentar, estou convicto de que nada de estrutural mudará no que respeita à organização dos
tribunais", admitiu, criticando ainda a passagem da Justiça para "um plano bem secundário" no debate
político.
 
Reivindicando a independência do poder judicial e de que esta condição é "um meio para garantir o
Estado de direito democrático", o presidente do STJ - e, por inerência, do Conselho Superior da
Magistratura - reclamou mudanças no financiamento dos tribunais, ao notar que as verbas têm sido
"sistematicamente inferiores às necessidades", mas também ao nível do sistema eletrónico de gestão
dos processos.
 
"Essa plataforma continua a ser detida pelo Ministério da Justiça, situação que conflitua,
flagrantemente, com o princípio da separação de poderes, devendo o seu domínio passar para as
mãos do Conselho Superior da Magistratura", observou, assegurando que "é indispensável que o
poder judicial esteja a salvo da interferência dos outros poderes".
 
O presidente do STJ alertou também para a carência de estruturas de apoio aos juízes e para a
situação de "iminente rutura" de diversos tribunais, tanto ao nível dos recursos humanos - com um
número de funcionários judiciais "extraordinariamente escasso para o volume de serviço existente" -,
como em termos logísticos, com "edifícios indignos ou em instalações provisórias, sem o mínimo de
condições" para os profissionais do setor.
 
Perante o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a ministra da Justiça, Catarina
Sarmento e Castro, Henrique Araújo apelou igualmente à revisão das leis processuais, quer na
jurisdição cível, quer na jurisdição penal, focando-se na redução de mecanismos que permitem adiar
no tempo o andamento dos processos, "eliminando-se a utilização abusiva das garantias processuais
que visam retardar o julgamento ou evitar o trânsito em julgado da decisão".
 
Argumentando contra o abuso deste tipo de recursos e que a maioria visa "levar o processo à
prescrição", o presidente do STJ deu como exemplo de mudança o atual caráter suspensivo dos
recursos para o Tribunal Constitucional, considerando que estas ações devem deixar de suspender a
execução das decisões judiciais.
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Fernanda de Almeida Pinheiro considera que os advogados têm de ter direitos idênticos aos de outros
trabalhadores e que isso é condição para um melhor exercício da profissão.
 
A nova bastonária da Ordem dos Advogados reafirmou, no discurso de tomada de posse, o objetivo de
garantir mais direitos para a classe, mas também a luta pela melhoria do sistema de acesso ao direito
e aos tribunais e o combate às novas regras para as associações profissionais.
 
Fernanda de Almeida Pinheiro, que é apenas a terceira mulher a liderar os advogados portugueses,
defendeu a necessidade de a classe beneficiar de direitos laborais com que outros trabalhadores
podem contar e que é condição para o exercício da atividade.
 
"Enquanto não forem garantidos aos seus profissionais os seus mais básicos direitos humanos, a
advocacia não é nem livre, nem autónoma, nem independente, e isso não pode acontecer numa
profissão que tem custódia constitucional e é essencial à boa aplicação da justiça", defendeu.
 
"Foi a luta pelos direitos humanos e de previdência da nossa profissão que nos trouxe, a todos e a
todas, até aqui", acrescentou.
 
Fernanda de Almeida Pinheiro, 53 anos, é advogada desde 2002 e tem desenvolvido a sua atividade
em prática individual, desde 2008, na Comarca de Lisboa, e está inscrita no Sistema de Acesso ao
Direito e aos Tribunais (SADT) desde 2010.
 
Agora vai ser bastonária em regime de exclusividade.
 
Na campanha para as eleições insistiu na necessidade de conciliação da vida pessoal e profissional na
advocacia, que considera um dos mais relevantes desafios que a classe enfrenta, e na resolução dos
problemas do sistema de previdência.
 
A nova bastonária defendeu também a revisão das condições de acesso SADT, tal como a necessidade
de se garantir "um verdadeiro acesso à consulta jurídica em todo o território nacional e, por fim, mas
não menos importante, garantir a remuneração digna aos profissionais inscritos no sistema".
 
Criticou também o novo diploma de regulação das associações profissionais e a muito criticada norma
que permite a presença de elementos externos à profissão em órgãos disciplinares, garantindo que
"não é um assunto encerrado, nem pode ser".
 
"Como é que pode vir qualquer pessoa que não seja membro desta ordem profissional dizer o que é
uma infração disciplinar? Quem diz dos advogados diz dos médicos, dos engenheiros", questionou,
para responder: "É evidente que não podem nunca, em circunstância alguma, vir determinar o que
são falhas dos profissionais. Isto tem de ser uma questão de auto-regulação, como sempre foi."
 
Os deputados aprovaram, a 22 de dezembro, em plenário, o texto final do projeto de lei relativo às
associações profissionais, que altera questões como as condições de acesso à profissão, introduz
estágios profissionais remunerados e obriga à existência de um órgão com competências disciplinares,
integrando elementos externos às profissões.
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O presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) manifestou hoje dúvidas de que haja
candidatos para preencher as 200 vagas para oficiais de justiça hoje anunciadas e admitiu endurecer a
luta se não houver "resposta cabal" aos problemas.
 
"A senhora ministra não responde como é que vai arranjar forma de ter candidatos para preencher
essas vagas que agora apresenta. São destinados especialmente às comarcas de Lisboa e não vejo
que haja candidatos a ganhar menos de 800 euros e vir trabalhar para Lisboa", disse António Marçal,
presidente do SFJ, à saída da cerimónia de abertura do ano judicial no Supremo Tribunal de Justiça,
em Lisboa.
 
Segundo o dirigente sindical, o reforço de meios humanos agora anunciado, e que se prevê que
apenas esteja ao serviço em 2024, "é mais um 'fait divers' da senhora ministra da Justiça".
 
"Vamos continuar na mesma, sem meios, sem recursos. A senhora ministra fala muito de tecnologias,
de interfaces, mas aquilo que é importante, que são as pessoas, que são os meios, vamos esperar
para ver, mas não me parece que aquilo que a senhora ministra da Justiça apresentou venha resolver
aquilo que o sistema de Justiça precisa", criticou.
 
António Marçal garantiu que a "luta vai endurecer se não houver uma resposta cabal àquilo que são as
exigências" dos funcionários judiciais, nomeadamente as progressões na carreira, remuneração e
revisão do estatuto profissional.
 
Num balanço dos plenários de protesto convocados pelo sindicato e que decorreram hoje em todo o
país à hora da cerimónia de abertura do ano judicial, António Marçal referiu ter já recebido relatos e
vídeos demonstrativos da degradação dos edifícios judiciais, dando o exemplo do tribunal de Almada,
"onde correm pelas escadas detritos de saneamento".
 
"A senhora ministra fala em muitos milhões, mas depois, nas pequenas coisas, no dia a dia, não
vemos que... essa aposta na tecnologia é importante, mas sem haver uma aposta naquilo que é
infraestrutural não vamos lá", alertou.
 
Aproveitando a cerimónia agendada para hoje, um pequeno grupo de funcionários judiciais
manifestou-se diante do Supremo Tribunal de Justiça, em protesto contra a estagnação das carreiras e
outras reivindicações que tem sido "ignoradas" pelo Ministério da Justiça.
 
Marçal confirmou ainda que se mantém a greve entre 15 de fevereiro e 15 de abril que vai abranger
audiências de julgamento/diligências de arguidos não privados da liberdade, greve aos atos
contabilísticos, greve aos registos estatísticos no "Citius" e greve à confirmação dos pagamentos aos
advogados no âmbito do apoio judiciário.
 
A esta greve aderiu também o Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ).
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O Sindicato Nacional dos Registos (SNR), que abriu o ano de 2023 com uma greve nacional, espera
que neste novo ano judicial seja possível dar resposta às suas exigências, considerando que os
profissionais dos registos estão a viver "um período conturbado, desigual, assimétrico e anacrónico".
 
A presença da nova bastonária da Ordem dos Advogados na abertura do ano judicial e um protesto
dos funcionários judiciais defronte do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) irão hoje assinalar a
tradicional cerimónia da área da Justiça.
 
As intervenções das principais figuras do sector - ministra da Justiça, Procuradora-geral da República,
presidente do Supremo Tribunal de Justiça, bastonária dos Advogados -, bem como dos mais altos
representes do Estado (Presidente da República e presidente da Assembleia da República), verificam-
se numa altura em que há uma onda de protestos sindicais por parte dos guardas prisionais,
funcionários judiciais e trabalhadores dos registos e notariado, relacionados com problemas
remuneratórios, questões de carreira e condições de trabalho, entre outras.
 
A cerimónia está marcada para as 15:00, hora a que decorrem plenários convocados pelo Sindicato
dos Funcionários Judiciais (SFJ) diante das instalações onde prestam serviço e uma greve do Sindicato
dos Oficiais de Justiça (SOJ), convocada a partir das 13:00 e até às 24:00, e que se prolonga por
tempo indeterminado, no mesmo período, todos os dias, até haver resposta do governo às
reivindicações sindicais.
 
O presidente do SFJ, António Marçal, critica a degradação física das instalações onde trabalham, a
"gritante" falta de profissionais nos tribunais, o envelhecimento da classe, a falta de progressões na
carreira e a desmotivação dos profissionais, e a revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça, uma
reivindicação antiga, prometida, mas ainda por cumprir.
 
O Sindicato Nacional dos Registos (SNR), que abriu o ano de 2023 com uma greve nacional, espera
que neste novo ano judicial seja possível dar resposta às suas exigências, considerando que os
profissionais dos registos estão a viver "um período conturbado, desigual, assimétrico e anacrónico".
 
As desigualdades salariais dentro da classe, que o novo diploma do sistema remuneratório aprovado
em 2019 não resolveu, segundo o SNR, estão no topo das reivindicações deste sindicato.
 
A abertura do ano judicial surge também num momento em que o Sindicato dos Magistrados do
Ministério Público (SMMP) e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) alertam para uma
série de estrangulamentos, dificuldades e falta de condições de trabalho nos tribunais e apelam ao
governo para que adote medidas e reformas urgentes.
 
Para o presidente da ASJP Manuel Soares estão em causa questões como os tribunais administrativos
e fiscais, os processos-crimes complexos de criminalidade económico-financeira, o custo do acesso à
Justiça e as arbitragens.
 
Por seu lado, o presidente do SMMP apontou para a falta de recursos humanos, para as deficitárias
condições de trabalho e para as dificuldades de recrutamento de novos magistrados. "As condições de
trabalho do MP são deficitárias, sem salas próprias para a realização de diligências e sem
equipamentos de videoconferência e gravação de voz e imagem", referiu.
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A abertura do ano judicial, que se realiza no STJ, em Lisboa, conta com as intervenções do Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, do
presidente do STJ, Henrique Araújo, da procuradora-geral da República, Lucília Gago, e da bastonária
da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro.
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De forma transversal, todos os operadores judiciais voltaram a carregar na tecla da falta de meios e
Marcelo deu-lhes razão. A ministra da Justiça prometeu mais 200 funcionários para os tribunais e
medidas em especial para a área administrativa e fiscal, na qual a máquina está mais emperrada.
 
Ano após ano, o discurso repete-se: faltam meios para a justiça. Meios humanos, meios materiais,
meios processuais, legislação adequada. E este ano não foi exceção. A abertura solene de abertura do
ano judicial voltou a ficar marcada por críticas e pedidos, pelo lado dos operadores, e por promessas,
pelo lado do Governo. Marcelo Rebelo de Sousa também pediu mudanças, adaptação "aos novíssimos
tempos"
...
 
Filomena  Lança filomenalanca@negocios.ptMaria Caetano mariacaetano@negocios.pt
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Fernanda de Almeida Pinheiro antecipa mais incumprimento de contratos de crédito. Na cerimónia de
abertura do Ano Judicial, a bastonária insistiu na revisão de custas, honorários e no acesso dos
advogados à previdência.
 
A nova bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, antecipa um ano judicial
"conturbado", com subida das pendências relacionadas com o incumprimento de contratos de crédito
bancário.
 
"Estamos perante uma guerra na Europa e uma crise económico-financeira, que é sua consequência, o
que poderá significar um aumento de pendências processuais. Principalmente, por via do previsível
incumprimento contratual de mútuos bancários por parte das famílias", alertou nesta terça-feira, na
cerimónia de abertura do ano judicial, na qual tradicionalmente os operadores do sector fazem relato
da falta de recursos e elencam prioridades,
 
No discurso inicial da cerimónia, no Supremo Tribunal de Justiça, Fernanda de Almeida Pinheiro listou
também as prioridades da Ordem dos Advogados, que lidera desde o arranque desta semana.
 
Em primeiro lugar, uma alteração profunda nas custas judiciais, a serem aplicadas de acordo com os
rendimentos de cada cidadão para garantir maior equidade no acesso à justiça.
 
"Sendo a justiça um serviço público, não poderá jamais ser considerada como um custo ou como uma
despesa do Estado. Já para o cidadão ou para a cidadã que a ela recorre, a justiça é um serviço
público demasiado dispendioso, atendendo ao valor exorbitante das taxas de justiça, o que arreda
uma parte substancial da população de poder ver garantido este seu direito constitucional", afirmou.
 
A bastonária apelou também  ao reforço de meios humanos em todo o sistema, da investigação
criminal à reinserção social, à revisão das tabelas de honorários dos advogados e à garantia de acesso
da classe a um sistema de previdência que suporte, nomeadamente, licenças de parentalidade.
 
A responsável descreveu também um sistema de justiça administrativa e fiscal "totalmente paralisado"
e de manutenção de processos de execuções judiciais arrastados no tempo.
 
No discurso, Fátima de Almeida Pinheiro indicou ainda a intenção da Ordem dos Advogados de tomar
medidas que possam impedir a entrada em vigor da nova lei das ordens profissionais, aprovada já no
Parlamento. A Ordem diz ver no diploma uma ameaça à liberdade e autonomia profissionais.
 
Maria Caetano mariacaetano@negocios.pt
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A119TAF vão ter processo simplificado  para decidir em nove meses
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O alvo são processos de valor inferior a cinco mil euros e de baixa complexidade, adiantou a ministra
da Justiça na abertura solene do ano judicial. Catarina Sarmento e Castro promete mais meios para os
tribunais.
 
O primeiro  pacote legislativo da "Reforma da Justiça Administrativa" deverá ser apresentado "neste
início do ano de 2023" e prevê a criação de uma forma de processo simplificada, que será aplicada, a
título experimental, num tribunal piloto e para ações de valor inferior a cinco mil euros e de baixa
complexidade. O objetivo é que as decisões sejam "proferidas em menos de nove meses e que sejam
de fácil compreensão pelos cidadãos".
 
O anúncio foi feito esta terça-feira pela Ministra da Justiça que discursava na cerimónia de abertura do
ano judicial. Catarina Sarmento e Castro avançou ainda outras medidas para os Tribunais
Administrativos e Fiscais (TAF), onde estão identificados alguns dos maiores problemas da justiça
atual, nomeadamente ao nível da morosidade processual e do número de pendências.
 
A ministra prometeu que é desta que sairá "o diploma que dotará o Conselho Superior dos Tribunais
Administrativos e Fiscais dos meios necessários a uma gestão mais eficiente". E, também, alterações
ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais no sentido de promover "a especialização na
segunda instância, e o regime da criação de equipas de juízes pelo Conselho Superior dos Tribunais
Administrativos e Fiscais, especializadas e pontuais, ou de recuperação de pendências".
 
Está também previsto um diploma que criará "um mecanismo de incentivo à extinção da instância por
negócio processual", uma medida com vista a reduzir o número de processos pendentes.
 
Mais transparência na arbitragem
 
Ao nível da arbitragem administrativa, a ministra também prometeu mudanças, dizendo-se
preocupada com a transparência e com a necessidade de "eliminar suspeitas de permeabilidade destes
meios à secundarização do interesse público". Assim, a ideia é "melhorar o quadro legal existente",
pelo que será criado "um grupo de trabalho que terá como missão reforçar as obrigações de
publicidade, com especial enfoque na arbitragem 'ad hoc', o que passará pelo reforço das
prerrogativas do Ministério Público quanto ao acompanhamento destes processos", explicou Catarina
Sarmento e Castro.
 
Filomena  Lança filomenalanca@negocios.pt

Página 119



A120Presidente do STJ: "Há tribunais em situação de iminente ruptura"
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Henrique Araújo avisa que há tribunais à beira da ruptura, que faltam recursos, humanos e materiais
e que é preciso agilizar os processos. Ser o Ministério da Justiça a gerir a plataforma informática dos
processos viola o princípio da separação de poderes, diz.
 
"Há tribunais em situação de iminente ruptura em termos de recursos humanos", num cenário em que
"a média de idades dos funcionários ultrapassa os 50 anos". Existem, também, dificuldades no que
toca a equipamentos, nomeadamente "redes de internet compativeis com o uso massificado", além de
problemas nos prédios dos tribunais, onde falta uma "exigente uma intervenção", com "edifícios
indignos, instalações provisórias e sem o mínimo de condições".
 
O alerta vem do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo, que discursou esta
terça-feira na cerimónia de abertura solene do ano judicial e que terminou a sua intervenção
sublinhando a "necessidade que seja relançado o debate político sobre o futuro da nossa justiça" que,
lamentou, "saiu de cena há vários anos", estando esta relegada "para um plano muito secundário".
 
E o problema de recursos, de que também se tinham já queixado, antes dele, a nova bastonária da
Ordem dos Advogados e a Procuradora Geral da República, está longe de ser o único identificado pelo
magistrado, que reclamou também "um reforço da independência do poder judicial", alterações
processuais que agilizem os trabalho de administração da justiça e a criação de condições para um
maior escrutinio da atividade.
 
"É indispensável que o poder judicial esteja a salvo da intereferência de outros poderes", salientou
Henrique Araújo. "Ainda existem algumas fragilidades e uma delas tem a ver com a criação de
estruturas de apoio aos tribunais superiores que aguardam autonomia financiera", exemplificou,
lembrando que há uma regulamentação que deveria ter sido publicada em 120 dias, mas que nunca
saiu do papel.
 
O presidente do STJ referiu, por outro lado, o que considera ser o "problema de detenção e domínio da
plataforma de gestão e tramitação dos processos", que, lembra, "continua a ser detida pelo Ministério
da Justiça, o que conflitua com o princípio da separação de poderes". A plataforma, entende, deve
passar para gestão do Conselho Superior de Magistratura.
 
Ao nível das leis processuais, que Henrique Araújo também entende que devem ser revistas, o
magistrado pediu "uma justiça menos burocratizada e que dê respostas mais rápidas", nomeadamente
"atribuindo-se mais enfase ao principo da oralidade em algumas fases do processo e eliminando-se a
utilização abusiva de garantias processuais", muitas vezes usadas apenas para atrasar o trânsito em
julgado das decisões.
 
Filomena  Lança filomenalanca@negocios.pt
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A121Bastonária dos advogados critica justiça demasiado dispendiosa em Portugal
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Na sua primeira intervenção na abertura de um ano judicial, Fernanda de Almeida Pinheiro denunciou,
também, a falta e recursos humanos na justiça
 
Fernanda de Almeida Pinheiro, bastonária da Ordem dos Advogados(
 
Ricardo Santos Ferreira )
 
A bastonária do Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, criticou, esta terça-feira, 10 de
Janeiro, o valor elevado das taxas de justiça em Portugal, que impedem o cumprimento do preceito
constitucional de garantia de acesso à justiça.
 
"A justiça é um serviço público demasiado dispendioso, atendendo ao valor exorbitante das taxas de
justiça, o que arreda, desde logo, uma parte substancial da população de poder ver garantido este seu
direito constitucional", afirmou Fernanda de Almeida Pinheiro, na sua primeira intervenção como
bastonária na cerimónia de abertura do ano judicial.
 
Defendeu, por isso, uma "alteração profunda" do sistema de custas, advogando que sejam pagas em
função dos rendimentos de quem acede ao sistema.
 
"Esta alteração, a par da garantia de acesso de todos os cidadãos e cidadãs, independentemente dos
seus rendimentos, ao aconselhamento técnico jurídico, nos termos previstos na Constituição, são o
garante de um verdadeiro acesso à justiça, que, inclusivamente, evitará a utilização desnecessária dos
meios judiciais, como tantas vezes sucede", apontou.
 
Garantiu, também, a disponibilidade da Ordem dos Advogados para criar, em conjunto com o
Ministério da Justiça, "as necessárias sinergias para garantir este direito constitucional dos cidadãos e
cidadãs, ou seja, assegurar o acesso à informação, à consulta jurídica e ao patrocínio judiciário de
advogado, perante qualquer autoridade judicial ou outra, até porque esta é, também, uma das suas
atribuições estatutárias".
 
"Para que essas sinergias sejam encontradas, torna-se imperativo que o sistema judiciário, no seu
todo, seja dotado de meios humanos, de meios técnicos e dos meios logísticos adequados a promover
uma justiça célere e adaptada a cada circunstância", alertou, no entanto.
 
Almeida Pinheiro denunciou a "total paralisia" dos tribunais administrativos e fiscais e da acção
executiva, alertando, também, para a "gritante falta de recursos humanos, quer a nível das
magistraturas -judicial e do Ministério Público -, quer ao nível dos funcionários judiciais na
investigação criminal, nas cadeias e na reinserção social", o que penaliza a sociedade.
 
A bastonária assinalou também os problemas ligados à procuradoria ilícita (pratica ilegal de actos
reservados aos advogados), que indicou com uma prioridade na sua campanha para a Ordem dos
Advogados, e apelou à "necessidade premente de actualizar a tabela de honorários dos advogados"
inscritos no Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais (SADT), que, lembrou, "já não é revista há
quase 20 anos", o que se torna mais grave", "neste momento que atravessamos, com índices de
inflação que não aconteciam no país há décadas, com as subidas das taxas de juro que se agravam de
forma substancial".
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"Esta injustiça, porque é de uma injustiça que se trata, merecerá da parte da advocacia, estou certa,
uma resposta vigorosa, caso continue a ser ostensivamente ignorada", afirmou.
 
Mencionou, também, a Lei das Associações Públicas e Profissionais, recentemente aprovada por
maioria no parlamento, considerando que o diploma "pretende claramente arredar as profissões
liberais da sua auto-regulação intrínseca, por via de uma intolerável ingerência de terceiras
entidades".
 
"Esta lei pretende condicionar por via disciplinar, mas não só, os seus associados. No entanto, esta
situação merecerá, também, da nossa parte, medidas concretas que impeçam a sua entrada em vigor
nos termos em que se encontra redigida", prometeu.
 
A bastonária declarou ainda que é "urgente garantir" protecção social adequada à advocacia
portuguesa, entendendo que as regras de previdência têm que ser iguais para todos os cidadãos, quer
nos direitos sociais, quer nos deveres para com a mesma, uma das bandeiras da sua plataforma
eleitoral.
 
Fernanda de Almeida Pinheiro foi empossada bastonária da Ordem dos Advogados a 9 ed Janeiro, na
véspera da cerimónia de abertura do ano judicial, tornando-se apenas a terceira mulher a liderar os
advogados portugueses.
 
Ler mais
 
Ricardo Santos Ferreira- Autor marcado para seguir
 
Ricardo Santos Ferreira
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A123Ministra da Justiça anuncia mais 200 oficiais de justiça e 150 guardas profissionais
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A ministra da Justiça diz que o sector sector dispõe do maior orçamento de sempre e promete
investimento.
 
A ministra da Justiça respondeu, esta terça-feira, 10 de Janeiro, às críticas de falta de recursos no
sistema explicando como está a ser aplicado o maior orçamento de sempre do Ministério da Justiça e
anunciando a contratação de 200 novos oficiais de justiça.
 
"Sabemos que contamos com o orçamento inicial do Ministério da Justiça mais elevado de sempre",
afirmou Catarina Sarmento e Castro, que discursou na cerimónia de abertura do ano judicial.
 
"Sabemos que contamos com uma dotação de cerca de 267 milhões de euros no Plano de
Recuperação e Resiliência - no qual não deixaremos de reconhecer uma oportunidade histórica, que
estamos determinados a aproveitar", acrescentou.
 
A ministra discursou depois de ouvir críticas da bastonária da Ordem dos Advogados, da procuradora-
geral da República e do presidente do Supremo Tribunal de Justiça quanto à falta de recursos, tanto
humanos como materiais.
 
Em resposta, Catarina Sarmento e Castro indicou que, a par com o investimento no edificado, "2023
desenha-se como um dos anos de maior investimento na infra-estrutura tecnológica e de informação
da Justiça, permitindo aprofundar a transformação digital que já iniciámos e dar passos seguros no
caminho da modernização, da simplificação e da racionalização".
 
Fá-lo-á com recurso ao Plano de Recuperação e Resiliência, que considera "uma oportunidade única
que não podemos nem iremos desmerecer".
 
"Dos 158 milhões de euros nele inscritos para a modernização dos sistemas dos tribunais, 24 milhões
foram já contratualizados em investimentos que incluem o robustecimento da infra-estrutura. Um
trabalho invisível, mas de uma importância e de um alcance que não me cansarei de sublinhar, pois
dele depende a resiliência de todo o sistema", disse.
 
Sarmento e Castro afirmou, também, que está em preparação o "primeiro pacote legislativo da
Reforma da Justiça Administrativa" e que serão introduzidos "aperfeiçoamentos pontuais no Código
Penal", no caso do "regime das penas não privativas da liberdade, para promover a sua maior eficácia
e, com ela, o reforço da sua aplicação, evitando penas privativas da liberdade para formas de
criminalidade que não o justifiquem".
 
A ministra anunciou que, neste momento, está em fase de conclusão o recrutamento de mais 150
guardas prisionais, "que previsivelmente iniciarão a sua formação já em Março próximo", e anunciou,
também, o recrutamento de 200 novos oficiais de justiça, "para fazer face às carências mais imediatas
em matéria de recursos humanos, com Despacho exarado hoje mesmo", 10 de Janeiro.
 
Ler mais
 
Ricardo Santos Ferreira- Autor marcado para seguir
 

Página 123



Ricardo Santos Ferreira

Página 124



A125"Palavras? Não, são precisas reformas" na Justiça
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Está aberto oficialmente o ano judicial, com uma série de discursos. Destaque para os "auto-elogios"
da ministra da Justiça, e a falta de foco do Presidente da República.
 
Rádio Observador, Vanessa Cruz
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A126Protestos sindicais e estreia da bastonária dos advogados na abertura do ano judicial
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Guardas prisionais e sindicatos de funcionários judiciais dos registos marcam cerimónia, que é estreia
de nova bastonária. Remuneração e carreira marcam tradicional cerimónia da área da Justiça.
 
A presença da nova bastonária da Ordem dos Advogados na abertura do ano judicial e um protesto
dos funcionários judiciais defronte do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) irão esta terça-feira assinalar
a tradicional cerimónia da área da Justiça.
 
As intervenções das principais figuras do setor - ministra da Justiça, Procuradora-geral da República,
presidente do Supremo Tribunal de Justiça, bastonária dos Advogados -, bem como dos mais altos
representes do Estado (Presidente da República e presidente da Assembleia da República), verificam-
se numa altura em que há uma onda de protestos sindicais por parte dos guardas prisionais,
funcionários judiciais e trabalhadores dos registos e notariado, relacionados com problemas
remuneratórios, questões de carreira e condições de trabalho, entre outras.
 
A cerimónia está marcada para as 15h00, hora a que decorrem plenários convocados pelo Sindicato
dos Funcionários Judiciais (SFJ) diante das instalações onde prestam serviço e uma greve do Sindicato
dos Oficiais de Justiça (SOJ), convocada a partir das 13h00 e até às 24h00, e que se prolonga por
tempo indeterminado, no mesmo período, todos os dias, até haver resposta do governo às
reivindicações sindicais.
 
O presidente do SFJ, António Marçal, critica a degradação física das instalações onde trabalham, a
"gritante" falta de profissionais nos tribunais, o envelhecimento da classe, a falta de progressões na
carreira e a desmotivação dos profissionais, e a revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça, uma
reivindicação antiga, prometida, mas ainda por cumprir.
 
PUB . CONTINUE A LER A SEGUIR
 
O Sindicato Nacional dos Registos (SNR), que abriu o ano de 2023 com uma greve nacional, espera
que neste novo ano judicial seja possível dar resposta às suas exigências, considerando que os
profissionais dos registos estão a viver "um período conturbado, desigual, assimétrico e anacrónico".
 
As desigualdades salariais dentro da classe, que o novo diploma do sistema remuneratório aprovado
em 2019 não resolveu, segundo o SNR, estão no topo das reivindicações deste sindicato.
 
A abertura do ano judicial surge também num momento em que o Sindicato dos Magistrados do
Ministério Público (SMMP) e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) alertam para uma
série de estrangulamentos, dificuldades e falta de condições de trabalho nos tribunais e apelam ao
governo para que adote medidas e reformas urgentes.
 
Para o presidente da ASJP Manuel Soares estão em causa questões como os tribunais administrativos
e fiscais, os processos-crimes complexos de criminalidade económico-financeira, o custo do acesso à
Justiça e as arbitragens.
 
Por seu lado, o presidente do SMMP apontou para a falta de recursos humanos, para as deficitárias
condições de trabalho e para as dificuldades de recrutamento de novos magistrados. "As condições de
trabalho do MP são deficitárias, sem salas próprias para a realização de diligências e sem
equipamentos de videoconferência e gravação de voz e imagem", referiu.
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A abertura do ano judicial, que se realiza no STJ, em Lisboa, conta com as intervenções do Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, do
presidente do STJ, Henrique Araújo, da procuradora-geral da República, Lucília Gago, e da bastonária
da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro.
 
Agência Lusa
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A128Alertas e caminhos marcam a abertura do ano judicial. "Lastimável" se justiça
continuar afastada da realidade social
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Ana Kotowicz
 
Texto
 
Marcelo quer pacto de regime para a Justiça. Ministra promete mexer nas leis penais e contratar 200
oficiais de justiça. Procuradora-geral da República pede mais meios para o setor.
 
10 jan. 2023, 21:58
 
Oferecer
 
Ana Koto...
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A129Ano judicial. Ministra da Justiça afirma que setor precisa de reformas profundas
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Neste jornal, as intervenções da ministra da Justiça e do Presidente da República na abertura do ano
judicial. Ainda nesta edição, o acampamento da FENPROF em frente ao Ministério da Educação.
 
Rádio Observador
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A130Ano judicial. Abertura marcada por pedidos de reformas na Justiça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2023

Meio: Observador Online

 
O atraso nos processos judiciais foi uma das queixas mais ouvidas na cerimónia de abertura do ano
judicial. Ainda, juizes alertam que há desconfiança mútua entre poder judicial e poder político.
 
Rádio Observador
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A131Protestos dos funcionários judiciais vão marcar a cerimónia de abertura do ano
judicial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2023

Meio: Observador Online

 
Queixam-se do congelamento injustificado de promoções e da falta de recursos humanos. Nova
bastonária da Ordem dos Advogados quer que o caso da antiga secretária de Estado do Turismo seja
investigado.
 
Rádio Observador
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A132Alertas e caminhos marcam a abertura do ano judicial. "Lastimável" se justiça
continuar afastada da realidade social
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Ana Kotowicz
 
Texto
 
Marcelo quer pacto de regime para a Justiça. Ministra promete mexer nas leis penais e contratar 200
oficiais de justiça. Procuradora-geral da República pede mais meios para o setor.
 
10 jan. 2023, 21:58
 
Oferecer
 
Ana Koto...
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A133Advogados disponíveis para montar sistema de aconselhamento jurídico
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Bastonária sugere parceria da Ordem com o Ministério da Justiça.
 
A Ordem dos Advogados mostrou-se esta terça-feira disponível para criar, em conjunto com o
Ministério da Justiça, um sistema de aconselhamento jurídico disponível para todos os cidadãos,
independentemente dos seus rendimentos.
 
A iniciativa surgiu pela boca da nova bastonária dos advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro. Na
abertura solene do ano judicial, a decorrer no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, a
representante máxima dos advogados recordou que é obrigação constitucional do Estado garantir o
acesso de todos à justiça. Porém, "a justiça é um serviço público demasiado dispendioso, atendendo
ao valor exorbitante das taxas de justiça. O que arreda, desde logo, uma parte substancial da
população de poder ver garantido este seu direito", lamentou Fernanda Pinheiro, para quem a situação
é fruto de insensibilidade política.
 
Depois de defender uma revisão do sistema de custas que seja proporcional aos rendimentos de cada
um e a actualização da tabela de honorários dos advogados oficiosos, a bastonária anunciou que a
Ordem dos Advogados se encontra disponível para criar com o Ministério da Justiça um sistema que
permita a qualquer cidadão o acesso a consulta jurídica, sejam quais forem os seus rendimentos.
 
Lamentando a "gritante falta de recursos humanos" quer ao nível de juízes e procuradores quer ao
nível de funcionários judiciais, Fernanda Pinheiro deu um exemplo das consequências práticas que isso
pode acarretar: uma criança forçada a aguardar meses por uma decisão judicial que lhe permita voltar
a conviver com um progenitor de quem foi afastada, por vontade de outro progenitor que impede ou
dificulta esses contactos, "poderá ficar para sempre arredada de criar laços fundamentais para o seu
crescimento".
 
"Não posso deixar de exigir, em nome da classe que represento, um sinal claro de alteração desta
realidade", desafiou a nova bastonária. Sob pena de a classe reagir às injustiças de que considera ser
alvo com "uma resposta vigorosa, caso continue a ser ostensivamente ignorada".
 
Fotogaleria
 
Cerimónia de abertura do ano judicial está a decorrer esta tarde
 
NFS Nuno Ferreira Santos
 
Fotogaleria
 
Fernanda Pinheiro, bastonária dos advogados
 
NFS Nuno Ferreira Santos
 
[Additional Text]:
advogados,tribunais,ministerio-justica,bastonario,sociedade,justica,
 
Ana Henriques
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A134Revisão constitucional falha na reorganização de tribunais, diz presidente do Supremo
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Henrique Araújo defendeu que é "urgente" intervir nas instalações judiciais.
 
O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo, considerou que a revisão
constitucional, que está prestes a iniciar-se no Parlamento, não vai mudar "nada de estrutural" na
organização dos tribunais.
 
Na cerimónia de abertura do ano judicial, Henrique Araújo assume estar "convicto de que nada de
estrutural mudará no que diz respeito à organização dos tribunais", depois de "consultadas as
propostas de revisão constitucional das várias forças políticas com assento parlamentar".
 
No Parlamento já foi criada a comissão eventual para a oitava revisão constitucional. A primeira
reunião realiza-se esta quinta-feira.
 
No discurso, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça não esclarece a que mudanças se refere
mas já defendeu, em entrevista ao Observador, o fim da organização judiciária autónoma para os
tribunais administrativos e fiscais, ou seja, a extinção do Supremo Tribunal Administrativo e do
respectivo Conselho Superior, que seriam fundidos com o tribunal que dirige.
 
Assumindo que está afastada "num horizonte próximo" a alteração do modelo de organização dos
tribunais, o conselheiro defendeu que se deve avançar para medidas que "melhorem o sistema judicial
e o tornem mais eficiente e eficaz". Nesse sentido, apontou quatro áreas onde deve haver
intervenção: "reforço da independência do poder judicial; investimento nos recursos humanos e
materiais; alterações ao nível da legislação processual e criação de condições para maior
transparência e escrutínio da actividade dos tribunais".
 
Henrique Araújo apontou "anos sucessivos de inacção, gestão curta e desinvestimento" que "fizeram
avolumar os problemas nos tribunais judiciais", referindo que "há tribunais de situação de iminente
ruptura em termos de recursos humanos".
 
O magistrado detalhou os vários problemas na justiça, apontando que "o número de funcionários
judiciais que o sistema actualmente comporta é extraordinariamente escasso para o volume de serviço
existente" e "com a agravante de que a média de idades dos funcionários ultrapassa os 50 anos". Por
outro lado, considerou "preocupante o atraso" na instalação de estruturas de rede de Internet
"compatíveis com o uso massificado de transmissões electrónicas" e defendeu ser "urgente" uma
intervenção nos edifícios judiciais, destacando que "são bastantes os tribunais que se encontram a
funcionar em edifícios indignos ou instalações provisórias sem o mínimo de condições para quem neles
trabalha.
 
O presidente do Supremo Tribunal de Justiça defendeu ainda a revisão das leis processuais para dar
mais ênfase à oralidade.
 
Sofia Rodrigues
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A135Marcelo avisa que será "lastimável" se justiça continuar afastada da realidade social
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2023

Meio: Público Online Autores: Ana Henriques

 
Presidente da República apelou a consensos de regime no sector no discurso da abertura do ano
judicial.
 
O Presidente da República considerou que será "lastimável" se a justiça se mantiver até 2026, o final
da legislatura, com uma gestão "casuística" e "cada vez mais" afastada da "realidade social". Marcelo
Rebelo de Sousa deixou o aviso perante a ministra da Justiça e os protagonistas do sector.
 
Na sessão de abertura do ano judicial, o chefe de Estado lembrou a sua proposta para o pacto da
justiça firmado em 2018, que "conheceu alguns sucessos nomeadamente no estatuto das
magistraturas", mas cujos resultados, foram "limitados e precários por exemplo no acesso na justiça".
 
Leia mais: Ministra da Justiça promete menos gente na cadeia e saída mais rápida Leia mais: É
hipócrita acusar Ministério Público de atrasar investigações, diz Lucília Gago Leia mais: Revisão
constitucional falha na reorganização de tribunais, diz presidente do Supremo Leia mais: Advogados
disponíveis para montar sistema de aconselhamento jurídico
O Presidente da República voltou a defender a necessidade de "vastos consensos de regime" sobre o
sector nem que sejam "implícitos", tendo em conta "a própria natureza do poder judicial" e "os riscos
da conjugação da intervenção do poder executivo".
 
Seja por via de um acordo ou não, Marcelo avisou que "seria lastimável que se chegasse a 2026, com
o apelo de uma gestão sobretudo quotidiana, pontual, casuística, de um sistema cada vez mais
afastado da realidade social".
 
Ao intervir após a ministra da Justiça, o chefe de Estado referiu ter ouvido "compromissos e intenções"
por parte de Catarina Sarmento e Castro que espera serem "concretizáveis" se não numa única
legislatura pelo menos nas subsequentes. Daí a importância dos consensos de regime para o
Presidente.
 
Num discurso em que apontou cinco reflexões sobre a justiça, Marcelo salientou a relevância do
sector, sobretudo em tempos de crise, mas que "exige soluções novas e diferentes".
 
Fotogaleria
 
Marcelo não quer que a justiça se mantenha imóvel até 2026
 
NFS Nuno Ferreira Santos
 
Fotogaleria
 
O Presidente pediu consensos
 
NFS Nuno Ferreira Santos
 
Fotogaleria
 
Marcelo Rebelo de Sousa encerrou a sessão
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NFS Nuno Ferreira Santos
 
[Additional Text]:
presidente-republica,marcelo-rebelo-sousa,sociedade,justica,
 
Ana Henriques
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A137Ministra da Justiça promete menos gente na cadeia e saída mais rápida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2023

Meio: Público Online Autores: Ana Henriques

 
Catarina Sarmento e Castro vai avançar com alteração das leis penais para combater o discurso de
ódio e contratar 200 oficiais de justiça.
 
Privar menos criminosos de liberdade, e com penas mais curtas no caso de cumprimento de penas de
cadeia, foi uma das promessas da ministra da Justiça na abertura solene do ano judicial que está a
decorrer esta terça-feira no Supremo Tribunal de Justiça.
 
Catarina Sarmento e Castro revelou ainda a contratação de duas centenas de oficiais de justiça, cuja
carência é sentida praticamente em todos os tribunais do país. Não disse, porém, para quando nem
para onde.
 
Há muito que se diz que as penas efectivas de prisão em Portugal são excessivas, quer na quantidade
quer na sua duração.
 
A ministra explicou que serão introduzidos aperfeiçoamentos pontuais no Código Penal destinados a
aumentar a eficácia do regime das penas não privativas da liberdade, evitando assim que sejam
encarceradas nos estabelecimentos prisionais pessoas cujos actos criminosos não justificam
semelhante medida. "As orientações internacionais em matéria de privação da liberdade apontam para
um duplo comando: privar menos pessoas de liberdade e por menos tempo", referiu Catarina
Sarmento e Castro, que promete também melhorar as condições de detenção dos reclusos.
 
"Já foram lançados os procedimentos pré-contratuais com vista à realização das empreitadas para
remodelação dos pavilhões dos estabelecimentos prisionais de Alcoentre, Linhó, e Sintra, e para
recuperação do pavilhão P3 e construção de outro pavilhão no estabelecimento de Tires", detalhou.
 
Dizendo-se ciente da urgência com que, em alguns casos, a falta de recursos humanos se faz sentir, a
ministra revelou que vai proceder ao recrutamento de 200 novos oficiais de justiça para fazer face às
carências mais imediatas.
 
Já no que concerne a medidas legislativas, Catarina Sarmento e Castro falou em alterações ao Código
Penal no âmbito do combate ao discurso de ódio, tal como está previsto no programa do Governo, e
por forma a cumprir as recomendações internacionais na matéria.
 
Fotogaleria
 
Catarina Sarmento e Castro prometeu contratar 200 novos funcionários judiciais
 
Nuno Ferreira Santos
 
Fotogaleria
 
Ministra da Justiça
 
NFS Nuno Ferreira Santos
 
[Additional Text]:
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catarina-sarmento-castro,prisoes,sociedade,justica,
 
Ana Henriques
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A139É hipócrita acusar Ministério Público de atrasar investigações, diz Lucília Gago
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2023

Meio: Público Online Autores: Ana Henriques

 
Falta de funcionários judiciais leva procuradora-geral da República a exigir reuniões com altos
responsáveis da justiça. Sem meios autonomia do Ministério Público é ilusória, avisa PGR.
 
A procuradora-geral da República, Lucília Gago, considera hipócrita responsabilizar o Ministério Público
pelos atrasos nas investigações, quando é conhecido o cenário de carência de meios técnicos e
humanos com que se confrontam os procuradores.
 
Perante uma "generalizada e insustentável falta de oficiais de justiça" que "compromete, de forma
muitíssimo severa, a tramitação de processos e o regular funcionamento da justiça", a dirigente
máxima do Ministério Público deixa um repto no sentido do urgente agendamento e realização de
reuniões regionais com a presença de altos responsáveis do Ministério da Justiça, "com foco na
imediata superação de uma situação de cuja gravidade é aberrante duvidar".
 
"Caberá dar corpo, sem delongas, a uma reforma que permita resolver os problemas de afectação de
recursos humanos, abandonando estados de negação que constituem entropias do sistema",
acrescentou.
 
Lucília Gago, que falava na cerimónia de abertura do ano judicial, a decorrer esta terça-feira no
Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, não poupou nas palavras, que visaram sobretudo o poder
político. "A mera proclamação da autonomia do Ministério Público face ao poder executivo não basta.
Impõe-se que a tal proclamação corresponda substantivamente algo que tarda - a criação de
condições efectivas que não condicionem, de forma severa, a prossecução das competências e
atribuições desta magistratura", avisou. Sem autonomia financeira, essa proclamação é ilusória.
 
E acrescentou ser fácil, cómodo e conveniente para muitos apontar o dedo a estes magistrados
quando o desfecho dos inquéritos se atrasa anos a fio. "A hipocrisia não parece ausente nalgumas
dessas invocações", atirou Lucília Gago. Para em seguida elencar os obstáculos com que esta
magistratura se debate: "O acervo de equipamentos e ferramentas da área digital ao dispor da
Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público não se mostra compatível com as exigências
que os tempos modernos colocam".
 
"Não importa falar do admirável mundo novo da inteligência artificial e dos ganhos por essa via
alcançáveis sem cuidar de tratar das prementes necessidades que a nível informático se fazem sentir e
que condicionam o funcionamento da máquina judiciária", observou, numa clara referência ao discurso
que têm assumido os governantes da Justiça, virado para um choque tecnológico que na prática não
tem tido condições para avançar.
 
Mas nem só de falta de meios se fez o discurso da procuradora-geral da República, que já por várias
vezes abordou publicamente o problema. Reconhecendo a falta de prestígio de que sofre hoje o
mundo da justiça, em especial no que respeita aos complexos, volumosos e arrastados casos
mediáticos, a principal dirigente do Ministério Público pediu uma revisão dos principais diplomas ou
segmentos legislativos no domínio da organização judiciária e do direito penal e processual penal que
restaure a confiança dos cidadãos no sector.
 
No que à actividade delituosa concerne, Lucília Gago destacou a continuação da tendência de aumento
da cibercriminalidade, cuja investigação se vê agora dificultada pela declaração de
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inconstitucionalidade da lei dos metadados. Declaração que "provocou grandes convulsões, geradoras
de muitas dúvidas e incertezas que não estão resolvidas".
 
E defendeu ser premente combater o desregulamento do uso do solo no que ao urbanismo e ao
ordenamento do território diz respeito, "não só pelas repercussões no presente mas principalmente
pelas que certamente terá no futuro". Aqui, a estratégia do Ministério Público deverá passar pelo
diálogo com as entidades administrativas - licenciadoras, fiscalizadoras e inspectivas - com
competências na matéria.
 
Ana Henriques
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A141  
Rádio Comercial -

Notícias

 	Duração: 00:00:52

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 103113480

 
10-01-2023 15:53

Cerimónia de abertura do novo ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=57dbcc65

 
Arrancou há momentos a cerimónia de abertura do novo ano judicial. À porta do local estão
funcionários judiciais em protesto, sendo que hoje começou também uma greve por tempo
indeterminado dos oficiais de justiça.
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A142  
Rádio Comercial -

Notícias

 	Duração: 00:01:15

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 103115767

 
10-01-2023 18:00

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=6a9b6fc7

 
A bastonária da Ordem dos Advogados diz que o atual sistema de custas tem de ser repensado,
defende que os valores para aceder a justiça têm de ser adaptados consoante os rendimentos de cada
cidadão.
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A143  
Renascença - Edição da

Noite

 	Duração: 00:02:48

 	OCS: Renascença - Edição da Noite

 
ID: 103119928

 
10-01-2023 23:17

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=a41b05a5

 
A tarde de hoje ficou marcada pela sessão de abertura do ano judicial, uma ocasião que se esperava
solene, mas que muitos dos intervenientes aproveitaram para apontar problemas.
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A144  
Renascença - Notícias

 	Duração: 00:02:57

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 103114767

 
10-01-2023 17:00

Abertura do ano judicial de 2023

http://www.pt.cision.com/s/?l=2e780afc

 
Marcelo Rebelo de Sousa volta a insistir na necessidade de pactos na justiça, embora admita que os
resultados nem sempre têm sido os melhores ou os desejados.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; Henrique Araújo, presidente do
Supremo Tribunal de Justiça.
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A145  
Renascença - Notícias

 	Duração: 00:04:14

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 103115691

 
10-01-2023 18:05

Abertura do ano judicial de 2023 - Direto

http://www.pt.cision.com/s/?l=fd952be0

 
A tarde de hoje foi marcada pela sessão de abertura do ano judicial, uma ocasião solene, mas onde
foram apontadas alguns dos muitos problemas com que a justiça em Portugal continua a debater-se.
Desde a falta de meios são os megaprocessos que se arrastam sem fim à vista.
Direto do local.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; Catarina Sarmento e Castro,
ministra da Justiça.
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A146  
Renascença - Notícias

 	Duração: 00:00:18

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 103112453

 
10-01-2023 15:01

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=a88ce20f

 
Está marcada para esta hora, a cerimónia de abertura do ano judicial, decorre no Salão Nobre do
Supremo Tribunal de Justiça em Lisboa.
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A147  
Renascença - Notícias

 	Duração: 00:03:46

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 103115714

 
10-01-2023 18:09

Abertura do ano judicial de 2023 - Análise

http://www.pt.cision.com/s/?l=7c30ba40

 
Análise à abertura do ano judicial com Henrique Monteiro, comentador.
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A148  
Renascença - Notícias

 	Duração: 00:02:40

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 103113358

 
10-01-2023 16:00

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=efb038bc

 
A Procuradora-Geral da República quer uma reformulação das leis para evitar o arrastamento dos
casos mediáticos. Na abertura solene do ano judicial que decorre esta tarde Lucília Gago recusou
responsabilidades do Ministério Público nos atrasos na justiça e apelou a uma reformulação das leis
para maior eficácia dos inquéritos.
Declarações de Fernanda de Almeida Pinheiro, bastonária Ordem dos Advogado.
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A149  
Renascença - Notícias

 	Duração: 00:02:22

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 103110704

 
10-01-2023 13:07

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=90985d8a

 
Esta terça-feira realiza-se a cerimónia de abertura do ano judicial, num dia em que os tribunais podem
ficar parados. Está marcado um plenário dos funcionário judiciais e oficiais de Justiça, enquanto a
ministra da Justiça, Procuradora-Geral, Bastonário dos Advogados, o presidente do Supremo e o
Presidente da República discursarem, os funcionários judiciais vão estar em protesto à porta de vários
tribunais um pouco por todo o país.
Declarações de António Marçal, sindicato dos Funcionários Judiciais; Manuel Ramos Soares, Associação
Sindical de Juízes.
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A150  
RTP1 - Jornal da Tarde

 	Duração: 00:04:29

 	OCS: RTP1 - Jornal da Tarde

 
ID: 103111540

 
10-01-2023 14:05

1 1 1

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=1321167a

 
Arranca daqui a pouco às 3 da tarde a sessão solene de abertura do novo ano judicial e à mesma hora
da cerimónia preveem-se plenários e protestos.
Direto de Lisboa.
Declarações de Carlos Almeida, Sind. Oficiais de Justiça.
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A151  
RTP1 - Jornal da Tarde

 	Duração: 00:02:35

 	OCS: RTP1 - Jornal da Tarde

 
ID: 103110470

 
10-01-2023 13:06

1 1 1

Greve dos oficiais de Justiça

http://www.pt.cision.com/s/?l=83071398

 
No dia em que arranca o ano judicial, os oficiais de Justiça entram em greve e por tempo
indeterminado; contestam o silêncio da ministra da Justiça, perante o que consideram ser a falta
gritante de funcionários e também sobre a questão das promoções na carreira esta tarde à hora da
cerimónia estão previstos plenários de trabalhadores por todo o país.
Declarações de Carlos Almeida, Sin. Oficiais de Justiça e António Marçal, Sind. dos Funcionários
Judiciais.
 
Repetições: RTP3 - 3 às... , 2023-01-10 14:03
 RTP1 - Portugal em Direto , 2023-01-10 17:33
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A152  
RTP1 - Telejornal

 	Duração: 00:01:14

 	OCS: RTP1 - Telejornal

 
ID: 103117412

 
10-01-2023 20:08

1 1 1

Cerimónia de abertura do novo ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=2c803edc

 
O Presidente da República afirmou que os direitos fundamentais da Constituição são irrenunciáveis e
inegociáveis. Nesta cerimónia de abertura do ano judicial, Marcelo Rebelo de Sousa fez várias
reflexões sobre o estado da Justiça e lembrou que tempos novos exigem da Justiça novas soluções.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
 
Repetições: RTP2 - Jornal 2 , 2023-01-10 21:48
 RTP3 - 360 , 2023-01-10 21:53
 RTP1 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 07:36
 RTP3 - 24 Horas , 2023-01-10 00:19
 RTP1 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 08:37
 RTP3 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 08:37
 RTP3 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 07:37
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A153  
RTP1 - Telejornal

 	Duração: 00:02:51

 	OCS: RTP1 - Telejornal

 
ID: 103117356

 
10-01-2023 20:05

1 1 1

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=e5816850

 
O Governo vai contratar mais de 200 oficiais de justiça e 150 guardas prisionais ainda este ano,
revelação feita pela Ministra da Justiça na cerimónia de abertura do ano judicial.
Declarações de Fernanda de Almeida Pinheiro, Bastonária da Ordem dos Advogados; Catarina
Sarmento e Castro, Ministra da Justiça; Henrique Araújo, presidente do Supremo Tribunal de Justiça;
Lucília Gago, Procuradora-Geral da República.
 
Repetições: RTP3 - 360 , 2023-01-10 21:54
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2023-01-10 23:38
 RTP2 - Jornal 2 , 2023-01-10 21:45
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2023-01-10 21:08
 RTP1 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 06:50
 RTP1 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 07:37
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2023-01-10 05:08
 RTP3 - Telejornal Madeira , 2023-01-10 05:08
 RTP1 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 08:38
 RTP3 - 24 Horas , 2023-01-10 00:20
 RTP3 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 06:50
 RTP3 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 07:38
 RTP3 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 08:38
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A154  
RTP3 - 18/20

 	Duração: 00:01:06

 	OCS: RTP3 - 18/20

 
ID: 103115992

 
10-01-2023 18:25

1 1 1

Abertura do ano judicial de 2023

http://www.pt.cision.com/s/?l=21485187

 
O presidente do Supremo Tribunal de Justiça defende uma reforma profunda na justiça com
implicações na alteração do modelo de organização judiciária.
Declarações de Henrique Araújo, presidente do Supremo Tribunal da Justiça.
 
Repetições: RTP3 - 18/20 , 2023-01-10 19:22
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A155  
RTP3 - 18/20

 	Duração: 00:00:59

 	OCS: RTP3 - 18/20

 
ID: 103115986

 
10-01-2023 18:24

1 1 1

Abertura do ano judicial de 2023

http://www.pt.cision.com/s/?l=baca18e0

 
A Ministra da Justiça garante melhores condições técnicas nos tribunais ainda no primeiro trimestre
deste ano. Catarina Sarmento e Castro anunciou que vão ser recrutados 200 oficiais de Justiça.
 
Repetições: RTP3 - 18/20 , 2023-01-10 19:21
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A156  
RTP3 - 18/20

 	Duração: 00:01:32

 	OCS: RTP3 - 18/20

 
ID: 103116005

 
10-01-2023 18:27

1 1 1

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=48a03a9f

 
A Procuradora-Geral da República considera que a autonomia financeira do Ministério Público face ao
poder executivo é ilusória.
Declarações de Lucília Gago, Procuradora-Geral da República.
 
Repetições: RTP3 - 18/20 , 2023-01-10 19:23
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A157  
RTP3 - 18/20

 	Duração: 00:01:50

 	OCS: RTP3 - 18/20

 
ID: 103115976

 
10-01-2023 18:23

1 1 1

Abertura do ano judicial de 2023

http://www.pt.cision.com/s/?l=6cce6b02

 
O Presidente da República afirma que os direitos fundamentais da Constituição são irrenunciáveis.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
 
Repetições: RTP3 - 18/20 , 2023-01-10 19:19
 RTP3 - 3 às... , 2023-01-10 20:07
 RTP1 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 06:48
 RTP3 - Bom Dia Portugal , 2023-01-11 06:49
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A158  
RTP3 - 18/20

 	Duração: 00:01:05

 	OCS: RTP3 - 18/20

 
ID: 103116037

 
10-01-2023 18:28

1 1 1

Abertura do ano judicial de 2023

http://www.pt.cision.com/s/?l=cdd05b61

 
A Bastonária da Ordem dos Advogados sublinha que o investimento na justiça é uma obrigação do
Estado. Fernanda de Almeida Pinheiro acredita que muitos cidadãos estão afastados do direito
constitucional.
Declarações de Fernanda de Almeida Pinheiro, Bastonária da Ordem dos Advogados.
 
Repetições: RTP3 - 18/20 , 2023-01-10 19:25
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A159  
RTP3 - 3 às...

 	Duração: 00:16:34

 	OCS: RTP3 - 3 às...

 
ID: 103115200

 
10-01-2023 17:20

1 1 1

Cerimónia de abertura do novo ano judicial - Direto

http://www.pt.cision.com/s/?l=6714d74d

 
Vamos em direto para o Tribunal da Justiça onde decorreu a cerimónia de abertura do ano judicial -
Direto.
Declarações de António Marçal, presidente do SJF;
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A160  
RTP3 - 3 às...

 	Duração: 02:18:42

 	OCS: RTP3 - 3 às...

 
ID: 103114659

 
10-01-2023 14:44

1 1 1

Abertura do ano judicial de 2023 - Direto

http://www.pt.cision.com/s/?l=bcae209b

 
Direto da Cerimónia de abertura do ano judicial 2023.
Declarações de Fernanda de Almeida Pinheiro, Bastonária da Ordem dos Advogados; Lucília Gago,
Procuradora Geral da República; Henrique Araújo, presidente do SJT; Catarina Sarmento e Castro,
Ministra da Justiça; Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República; Marcelo Rebelo de
Sousa, Presidente da República;
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A161  
RTP3 - 360

 	Duração: 00:00:50

 	OCS: RTP3 - 360

 
ID: 103119001

 
10-01-2023 21:57

1 1 1

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=a5bfb1a4

 
Os oficiais de Justiça estão em greve por tempo indeterminado a partir de hoje, a paralisação vai
decorrer todos os dias entre as 3 e a meia-noite, o Sindicato exige ao Ministério da Justiça.
 
Repetições: RTP3 - 24 Horas , 2023-01-10 00:23
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A162  
RTP3 - 360

 	Duração: 00:14:28

 	OCS: RTP3 - 360

 
ID: 103119090

 
10-01-2023 21:58

1 1 1

Abertura do ano judicial - Análise

http://www.pt.cision.com/s/?l=47578f86

 
Abertura do ano judicial - Análise com Manuel Ramos Soares, presidente da Associação Sindical dos
Juízes Portugueses.
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A163  
SIC - Jornal da Noite

 	Duração: 00:02:50

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 103118125

 
10-01-2023 21:00

1 1 1

Abertura do ano judicial: Marcelo avisa que a Constituição é sagrada

http://www.pt.cision.com/s/?l=ea844f85

 
O Presidente da República disse hoje que há valores sociais que não podem ser violados por modas
passageiras e que a Constituição é sagrada, discursou na cerimónia de abertura do ano judicial,
novamente marcada por críticas à falta de meios e à lentidão da justiça. Declarações de Marcelo
Rebelo de Sousa, Lucília Gago, Procuradora Geral da República, e Catarina Sarmento e Castro,
Ministra da Justiça.
 
Repetições: SIC Notícias - Edição da Noite , 2023-01-10 21:58
 SIC - Manhã SIC Notícias , 2023-01-11 06:09
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2023-01-10 00:04
 SIC Notícias - 1ª Página , 2023-01-10 01:57
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2023-01-10 02:24
 SIC Notícias - 1ª Página , 2023-01-10 04:19
 SIC Notícias - 1ª Página , 2023-01-10 05:47
 SIC Notícias - Manhã SIC Notícias , 2023-01-11 06:10
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A164  
SIC - Manhã SIC

Notícias

 	Duração: 00:00:39

 	OCS: SIC - Manhã SIC Notícias

 
ID: 103104503

 
10-01-2023 06:34

1 1 1

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=525da2ab

 
Está marcada para as 3 da tarde a cerimónia de abertura do ano judicial no Supremo Tribunal de
Justiça. Marcelo Rebelo de Sousa e Augusto Santos Silva vão discursar. Estão previstas intervenções
da ministra da Justiça, da procuradora-geral da República, do presidente do Supremo Tribunal e da
bastonária da Ordem dos Advogados. À mesma hora, decorre um plenário convocado pelo Sindicato
dos Funcionários Judiciais e uma greve dos oficiais de justiça que se vai prolongar por tempo
indeterminado. Em causa estão problemas remuneratórios, as carreiras e as condições de trabalho.
 
Repetições: SIC - Manhã SIC Notícias , 2023-01-10 07:03
 SIC - Manhã SIC Notícias , 2023-01-10 07:36
 SIC Notícias - Manhã SIC Notícias , 2023-01-10 06:34
 SIC Notícias - Manhã SIC Notícias , 2023-01-10 07:03
 SIC Notícias - Manhã SIC Notícias , 2023-01-10 07:36
 SIC Notícias - Manhã SIC Notícias , 2023-01-10 08:11
 SIC Notícias - Manhã SIC Notícias , 2023-01-10 09:12
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2023-01-10 10:20
 SIC Notícias - Edição do Meio-Dia , 2023-01-10 11:06
 SIC Notícias - Edição do Meio-Dia , 2023-01-10 13:18
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A165  
SIC Notícias - Edição da

Noite

 	Duração: 00:00:21

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Noite

 
ID: 103119229

 
10-01-2023 20:52

1 1 1

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=8122dcd2

 
Dia de cerimónia de abertura do Ano Judicial, que ficou marcada por protestos sindicais, a nova
bastonária da Ordem dos Advogados discursou pela primeira vez, disse que são precisos mais meios
técnicos e humanos para existir uma justiça mais célere, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que os
valores da Constituição são inegociáveis.
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A166  
SIC Notícias - Edição da

Tarde

 	Duração: 00:06:24

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Tarde

 
ID: 103115578

 
10-01-2023 18:00

1 1 1

Protestos marcam abertura do ano judicial: direto

http://www.pt.cision.com/s/?l=8d37c28b

 
Direto de Lisboa na abertura do novo ano judicial.
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A167  
SIC Notícias - Edição da

Tarde

 	Duração: 00:01:01

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Tarde

 
ID: 103114019

 
10-01-2023 16:36

1 1 1

Ordem dos Advogados quer justiça mais célere

http://www.pt.cision.com/s/?l=4942a8ad

 
Está a decorrer a esta hora, no Supremo Tribunal de Justiça, a cerimónia de abertura do novo ano
judicial, a nova bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, sublinhou a
necessidade de mais meios técnicos e humanos para uma justiça mais célere.
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A168  
SIC Notícias - Edição da

Tarde

 	Duração: 00:06:48

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Tarde

 
ID: 103112867

 
10-01-2023 15:23

1 1 1

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=8853e601

 
Abertura do ano judicial: direto
Intervenção de Lucília Gago, procuradora-geral da República.
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A169  
SIC Notícias - Edição da

Tarde

 	Duração: 00:03:35

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Tarde

 
ID: 103112656

 
10-01-2023 14:55

1 1 1

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=ba56fcc4

 
A cerimónia de abertura do novo ano judicial está prestes a começar. Direto.
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A170  
SIC Notícias - Edição da

Tarde

 	Duração: 00:01:22

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Tarde

 
ID: 103114031

 
10-01-2023 16:37

1 1 1

Presidente do STJ quer mais transparência

http://www.pt.cision.com/s/?l=c5944c2e

 
O presidente do Supremo Tribunal de Justiça pede maior transparência e reforço da independência
judicial.
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A171  
TSF - Notícias

 	Duração: 00:03:31

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 103116602

 
10-01-2023 19:05

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=ef248b0d

 
Com exigências de mais investimento e denúncias de problemas que se arrastam, os protagonistas da
justiça estiveram juntos em mais uma sessão solene na abertura do ano judicial, esta tarde.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2023-01-10 20:12
 TSF - Última Hora , 2023-01-10 23:12
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A172  
TSF - Notícias

 	Duração: 00:03:28

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 103104842

 
10-01-2023 08:01

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=83c64eaa

 
A cerimónia formal de abertura do ano judicial marcada para esta tarde em Lisboa, fica marcada por
vários protestos dos profissionais do setor, funcionários dos tribunais, e de todos os serviços do
Ministério Público.
Declarações de António Marçal do Sindicato dos Profissionais da Justiça, e Carlos Almeida, presidente
do Sindicato dos Oficiais de Justiça.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2023-01-10 09:09
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A173  
TSF - Notícias

 	Duração: 00:01:04

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 103117640

 
10-01-2023 20:16

Abertura do ano judicial de 2023

http://www.pt.cision.com/s/?l=ddd21f63

 
Esta abertura solene do ano judicial foi depois analisada na TSF por Manuel Ramos Soares, presidente
da Associação Sindical dos juízes.
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A174  
TSF - Notícias

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 103105569

 
10-01-2023 08:31

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=9f9f0244

 
Decorre hoje a cerimónia formal de arranque do ano judicial.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2023-01-10 09:31
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A175  
TSF - Notícias

 	Duração: 00:09:15

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 103115514

 
10-01-2023 18:00

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=c0ee7f0c

 
Com exigências de mais investimento e denúncias de problemas que se arrastam, os protagonistas da
justiça juntaram-se esta tarde em mais uma sessão solene de abertura do ano judicial. Marcelo Rebelo
de Sousa alertou que a justiça tem de mudar para se adaptar a um Portugal que também mudou.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, Catarina Sarmento e Castro,
Ministra da Justiça, Lucília Gago, Procuradora-Geral da República, Henrique Araújo, presidente do
Supremo Tribunal de Justiça, António Marçal, Sindicato dos Funcionários Judiciais.
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A176  
TSF - Notícias

 	Duração: 00:02:00

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 103107629

 
10-01-2023 10:07

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=8e7a945d

 
José Manuel Pureza do Bloco de Esquerda compara a cerimónia de abertura do ano judicial, a uma
liturgia sem correspondência com as necessidades reais dos agentes da justiça.
Declarações de José Manuel Pureza e Teresa Leal Coelho do PSD.
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A177  
TVI - Jornal das 8

 	Duração: 00:02:59

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 103117729

 
10-01-2023 20:34

1 1 1

Abertura do ano judicial

http://www.pt.cision.com/s/?l=b3d42f3

 
2023 vai ser um ano de reformas profundas na Justiça em Portugal, a ministra anunciou hoje mais
recursos humanos, obras em diversos tribunais entre outras novidades que constaram do discurso
feito na sessão solene da abertura do ano judicial. A cerimónia fica marcada ainda pela proposta do
Presidente da República que quer um pacto de regime para repensar o sistema da Justiça.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; Declarações de Catarina Sarmento
e Castro, Ministra da Justiça; António Marçal, Sindicato dos Funcionários Judiciais.
 
Repetições: CNN Portugal - Jornal da CNN , 2023-01-10 20:55
 CNN Portugal - CNN Meia Noite , 2023-01-10 01:41
 CNN Portugal - CNN Meia Noite , 2023-01-10 05:15
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A178Protestos sindicais e estreia da bastonária dos advogados hoje na abertura do ano
judicial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2023

Meio: Visão Online

 
A presença da nova bastonária da Ordem dos Advogados na abertura do ano judicial e um protesto
dos funcionários judiciais defronte do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) irão assinalar a tradicional
cerimónia da área da Justiça
 
A presença da nova bastonária da Ordem dos Advogados na abertura do ano judicial e um protesto
dos funcionários judiciais defronte do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) irão hoje assinalar a
tradicional cerimónia da área da Justiça.
 
As intervenções das principais figuras do setor - ministra da Justiça, Procuradora-geral da República,
presidente do Supremo Tribunal de Justiça, bastonária dos Advogados -, bem como dos mais altos
representes do Estado (Presidente da República e presidente da Assembleia da República), verificam-
se numa altura em que há uma onda de protestos sindicais por parte dos guardas prisionais,
funcionários judiciais e trabalhadores dos registos e notariado, relacionados com problemas
remuneratórios, questões de carreira e condições de trabalho, entre outras.
 
A cerimónia está marcada para as 15:00, hora a que decorrem plenários convocados pelo Sindicato
dos Funcionários Judiciais (SFJ) diante das instalações onde prestam serviço e uma greve do Sindicato
dos Oficiais de Justiça (SOJ), convocada a partir das 13:00 e até às 24:00, e que se prolonga por
tempo indeterminado, no mesmo período, todos os dias, até haver resposta do governo às
reivindicações sindicais.
 
O presidente do SFJ, António Marçal, critica a degradação física das instalações onde trabalham, a
"gritante" falta de profissionais nos tribunais, o envelhecimento da classe, a falta de progressões na
carreira e a desmotivação dos profissionais, e a revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça, uma
reivindicação antiga, prometida, mas ainda por cumprir.
 
O Sindicato Nacional dos Registos (SNR), que abriu o ano de 2023 com uma greve nacional, espera
que neste novo ano judicial seja possível dar resposta às suas exigências, considerando que os
profissionais dos registos estão a viver "um período conturbado, desigual, assimétrico e anacrónico".
 
As desigualdades salariais dentro da classe, que o novo diploma do sistema remuneratório aprovado
em 2019 não resolveu, segundo o SNR, estão no topo das reivindicações deste sindicato.
 
A abertura do ano judicial surge também num momento em que o Sindicato dos Magistrados do
Ministério Público (SMMP) e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) alertam para uma
série de estrangulamentos, dificuldades e falta de condições de trabalho nos tribunais e apelam ao
governo para que adote medidas e reformas urgentes.
 
Para o presidente da ASJP Manuel Soares estão em causa questões como os tribunais administrativos
e fiscais, os processos-crimes complexos de criminalidade económico-financeira, o custo do acesso à
Justiça e as arbitragens.
 
Por seu lado, o presidente do SMMP apontou para a falta de recursos humanos, para as deficitárias
condições de trabalho e para as dificuldades de recrutamento de novos magistrados. "As condições de
trabalho do MP são deficitárias, sem salas próprias para a realização de diligências e sem
equipamentos de videoconferência e gravação de voz e imagem", referiu.
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A abertura do ano judicial, que se realiza no STJ, em Lisboa, conta com as intervenções do Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, do
presidente do STJ, Henrique Araújo, da procuradora-geral da República, Lucília Gago, e da bastonária
da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro.
 
FC/JGO/IMA // ZO
 
Lusa
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A180Marcelo propõe repensar orgânicas, procedimentos e recursos do sistema de justiça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2023

Meio: Visão Online

 
O Presidente da República propôs hoje que se repense as orgânicas, procedimentos e recursos do
sistema de justiça, através de uma abordagem global que, no seu entender, exige, "ao menos
implícitos, consensos vastos de regime"
 
Marcelo Rebelo de Sousa falava na sessão solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de
Justiça, em Lisboa.
 
"A justiça com perspetiva de longo fôlego é porventura incompatível com algumas orgânicas ou
procedimentos ou recursos humanos, financeiros e materiais concebidos para outra sociedade, outra
economia, outra vivência cidadã", considerou o chefe de Estado.
 
Assinalando as mudanças ocorridas em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que "o que mais
se impõe é ir olhando para todo o edifício judicial e quanto a ele ir detetando o que já não corresponde
aos novíssimos desafios de uma comunidade mais aberta, mais internacionalizada" e também, "em
contraponto, fruto das crises, mais dualista, ou seja, menos coesa, mais assimétrica".
 
Segundo o Presidente da República, para assegurar acesso "ao bem coletivo chamado justiça sem
constantes e como que inevitáveis chocantes desigualdades" é preciso "ir repensando jurisdição
comum e administrativa e fiscal, ir tornando mais flexível e ajustado todo o sistema, ir aproximando o
seu tempo do tempo social".
 
"Ir criando mecanismos de monitorização permanente, ir estabilizando formas de comunicação com a
sociedade, ir proporcionando recursos, e desde logo os humanos adequados às mais prementes
necessidades. Pela própria natureza do poder judicial e pelas dificuldades e riscos da conjugação com
a intervenção do poder executivo, esta abordagem global não é nem simples nem fazível sem ao
menos implícitos consensos vastos de regime", acrescentou.
 
IEL // JPS
 
Lusa
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A181Ministra da Justiça antecipa reformas nos tribunais administrativos e reforço de meios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2023

Meio: Visão Online

 
A ministra da Justiça antecipou hoje o lançamento de reformas na jurisdição administrativa e fiscal,
um reforço dos meios humanos e a renovação de prisões e tribunais, assumindo os "desafios
múltiplos" do setor judicial
 
Catarina Sarmento e Castro garantiu na cerimónia de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal
de Justiça, em Lisboa, que já existe hoje o Plano Estratégico para os Tribunais Administrativos e
Fiscais, estruturado em torno de cinco objetivos, nomeadamente, a melhoria da gestão judiciária, a
otimização da atividade dos tribunais superiores, a agilização processual, a digitalização e o reforço de
recursos humanos.
 
Sobre este tema, assegurou que, neste início de 2023, o seu ministério está a trabalhar para a
aprovação do "primeiro pacote legislativo da reforma da justiça administrativa", que integra, entre
outros, o diploma que dotará o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF) dos
"meios necessários a uma gestão mais eficiente", além de outras mudanças.
 
Entre as alterações sobressaem a especialização na segunda instância; o regime de criação de equipas
de juízes, especializadas e pontuais, de recuperação de pendências; um mecanismo de incentivo à
extinção da ação por negócio processual e a implementação de uma "forma de processo simplificada",
a aplicar a título experimental num tribunal piloto para ações de valor inferior a 5.000 euros e de
baixa complexidade.
 
No que diz respeito aos meios humanos, Catarina Sarmento e Castro assinalou o recrutamento de 200
oficiais de justiça e 150 guardas prisionais e o "reforço plurianual histórico" da Polícia Judiciária (PJ)
entre 2022 e 2026, "num total de 1.100 novos profissionais", destacando-o entre as respostas no
combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira.
 
"Se a esta conquista somarmos a modernização tecnológica e o desenvolvimento dos sistemas de
informação e comunicação da PJ a que se vem procedendo, fica bem evidente o empenho que temos
posto no reforço da resposta pericial", observou a ministra, dizendo que já se está também a dar
cumprimento ao Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e que cabe à PJ e ao Ministério Público
investigarem e aos tribunais aplicarem as normas.
 
A ministra abordou ainda a importância da recuperação de ativos obtidos pelos agentes do crime, ao
considerar ser "imprescindível, para cabal eficiência do sistema, que o próprio sistema seja capaz de
impedir que esse agente retire proveitos do lucro que foi obtido, em prejuízo de toda a comunidade".
E continuou: "A prevenção e a eliminação da corrupção é um desígnio que a todos nos move".
 
Catarina Sarmento e Castro confirmou a criação em Vila do Conde de um polo de formação do Centro
de Estudos Judiciários e realçou ainda o lançamento de obras nos tribunais de Beja, Torres Vedras e
Aveiro. A renovação estende-se ao parque penitenciário, com um investimento de 24 milhões de
euros, citando os casos da Horta (Açores) e do Estabelecimento Prisional de Lisboa, cujo encerramento
está em marcha através de reformulações nas prisões de Alcoentre, Linhó, Sintra e Tires.
 
FC/JGO/IMA // ZO
 
Lusa

Página 181



A182Santos Silva sugere avanços na apreciação parlamentar da atividade de operadores
judiciais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2023

Meio: Visão Online

 
O presidente da Assembleia da República questionou hoje se não será possível ir mais longe na
apreciação parlamentar dos relatórios de atividade de operadores judiciais e no universo de entidades
que os apresentam
 
Augusto Santos Silva falava na sessão solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de
Justiça, em Lisboa, numa intervenção que dedicou à "relação de cooperação institucional" e ao
"acompanhamento parlamentar da atividade dos operadores" da justiça.
 
Esse acompanhamento tem como "instrumento fundamental" os relatórios "provindos do Conselho
Superior da Magistratura, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, do Tribunal de
Contas, da provedora de Justiça, na sua capacidade própria e como responsável do Mecanismo
Nacional de Prevenção, e do Conselho dos Julgados de Paz", disse.
 
Depois de se referir a vários relatórios recentes destas instituições, o presidente da Assembleia da
República defendeu que o seu conteúdo permite contrariar "ideias feitas" sobre a justiça portuguesa e
que é "indiscutível a sua relevância para os deputados e para a cidadania".
 
"É caso, até, para perguntar se não podemos avançar um pouco mais, quer no universo das entidades
que apresentam esses relatórios, quer nos modos da sua apreciação", considerou.
 
Santos Silva mencionou que "hoje só o relatório da provedora de Justiça é obrigatoriamente objeto de
debate parlamentar, em comissão e no plenário" e interrogou: "Seria possível e útil pôr em prática
formas de apreciação parlamentar dos demais relatórios que incrementassem a sua visibilidade e
permitissem mais direta interlocução a seu respeito?"
 
Quanto ao universo de entidades, apontou: "Por exemplo, hoje a Assembleia da República só recebe
do Ministério Público o relatório bienal de execução da política criminal. Fará sentido que receba
também, direta e formalmente, a síntese anual de atividades?".
 
IEL // JPS
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