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Democracia, Direitos E Desenvolvimento 



I.
  A imposição da apatridia constitui uma negação dos direitos humanos mais elementares.

II.
 A integração das comunidades marginalizadas implica a superação de preconceitos, 

constituindo um imperativo da cidadania plena.

III.
   Em regimes autocratas, o combate à corrupção leva a que milhares de juízes 

sejam perseguidos e considerados terroristas. A solidariedade internacional dos Colegas 
é decisiva para a manutenção da esperança numa justiça independente. 



IV.
  A ação dos organismos internacionais de defesa dos direitos dos magistrados 

integra um grupo de medidas em prol das democracias e dos direitos humanos que visam,
 entre outros: a defesa da independência do poder judicial, 

a promoção de uma cultura democrática e a proteção de minorias 
e de populações excluídas e perseguidas.

V.
   A intervenção do Tribunal Penal Internacional exige efetiva cooperação 

na superação de dificuldades relacionadas com a recolha, preservação, 
apresentação de provas e proteção de testemunhas, sob pena de os crimes da sua competência 

permanecerem impunes ou as suas decisões não serem executadas.



VI.
  A Justiça é parte integrante do desenvolvimento sustentável e global. 

É, por definição, uma forma de autorrealização baseada na dignidade da pessoa humana.

VII.
    Na dimensão constitucional do sistema de justiça é essencial concretizar, 

no plano da prática judiciária, a interação do nosso ordenamento interno com o sistema 
que decorre do Direito da União Europeia e do Direito Internacional Público, 

em especial o emergente da Convenção Europeia dos Direitos Humanos.



VIII.
   O princípio constitucional da separação e interdependência de poderes 

é exigência da realização dos direitos fundamentais e depende do funcionamento 
de um sistema jurisdicional independente, não se compadecendo com um governo 

do Judiciário pelo Executivo ou por qualquer outro.

IX.
     A governação dos Tribunais serve a jurisdição e tem como critério 

a defesa dos direitos humanos, a garantia de acesso ao Direito e a um processo equitativo 
e justo com uma decisão em prazo razoável. 



X.
 É essencial a elaboração de um Código de Conduta dos Juízes, contribuindo para criar 

uma ética profissional comum, que deverá conter recomendações no domínio da prevenção 
e combate ao assédio no trabalho, na formação e na sua avaliação.

XI.
      O judiciário deverá ter uma intervenção decisiva na afetação dos recursos necessários à sua missão.

XII.
       Nos instrumentos de gestão atinentes ao exercício da função jurisdicional, 

deve consagrar-se a prévia audição dos juízes, nomeadamente na aprovação de regulamentos, 
em atos relativos ao desempenho, na fixação de objetivos processuais, na afetação dos oficiais de justiça 

e na utilização das salas de audiência.



XIII.
 A gestão do sistema informático de apoio à tramitação dos processos judiciais 

deve ser atribuída aos Conselhos Superiores.

XIV.
      A responsabilidade pelo tratamento dos dados da justiça deve ser atribuída aos Conselhos Superiores, 

mediante a criação de um organismo independente, constituído exclusivamente por juízes.

XV.
        A transição para um Estado de Direito digital e a implementação da Inteligência Artificial 

implica uma profunda reflexão, no estrito respeito pelos Direitos Fundamentais.



XVI.
 A comunicação com os cidadãos é uma obrigação essencial 

dos Tribunais e dos Conselhos Superiores, devendo ser dada prioridade à prossecução 
do princípio da universalidade da publicação das decisões judiciais, 

proferidas com uma linguagem acessível.

XVII.
A assessoria deve ser assumida como um recurso indispensável para enfrentar as atuais 

exigências quantitativas e qualitativas do trabalho do juiz.

XVIII.
O estabelecimento de planos de prevenção e atuação na área da saúde profissional 

deve ser uma prioridade dos Conselhos Superiores, assente na definição de indicadores 
com especial incidência na análise do risco.



XIX.
 Os critérios de acesso aos Tribunais superiores devem ser objeto 

de nova ponderação e redefinição, tendo em vista assegurar a priorização do exercício 
das funções jurisdicionais específicas.

XX.
Devem estabelecer-se critérios rigorosos e mais exigentes para a autorização 

de comissões de serviço não judiciais, mediante uma adequada distinção entre funções, 
no Governo ou noutros órgãos dependentes do executivo, de nomeação e confiança política. 



obrigado
pela sua presença


