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Intervenção de Sua Excelência o Presidente da República 

Sessão de Encerramento XII Congresso dos Juízes Portugueses,  

sob o tema Democracia, Direitos, Desenvolvimento 

Funchal, 18 de março de 2023 

 

Excelências 

 

Duas notas prévias.  

A primeira para saudar muito especialmente, na pessoa das Autoridades Regionais e, 

em particular, do Presidente do Governo Regional da Madeira, o acolhimento sempre 

tão caloroso deste XII Congresso e de cada vez que tenho a oportunidade felicitar-me 

pela honra que tive de ter sido constituinte, já lá vão quase cinquenta anos, e ter votado 

o Regime Autonómico da Madeira e dos Açores que é, como V. Excelência disse, um dos 

pilares fundamentais da Democracia portuguesa. E quando se olha para a Madeira, para 

a eminente extensão da Plataforma Continental, a preocupação ecológica com as 

reservas que vão crescendo e afirmando, a maior reserva europeia aqui registada e a 

abertura a esse mundo tecnológico de que nos falou, nós temos a certeza que foi um 

passo fundamental aquele que foi dado em 1975-76 numa mudança de fundo na 

organização do Estado português. 

A segunda referência, prévia, que quereria fazer dirige-se ao Senhor Presidente da 

Associação Sindical dos Juízes Portugueses só para lhe dizer o seguinte: nos últimos sete 

anos pude apreciar o desempenho de uma missão muito ingrata, muito exigente, mas 

muito estimulante. Esse exercício já vinha do passado e, como V. Excelência recordou, 

termina no ano que vem, sendo como que o retrato de um período de grande, grande 

mudança na sociedade portuguesa. Queria apenas dizer-lhe como Presidente da 

República Portuguesa que lhe agradeço o quão notável foi o desempenho do cargo que 

cessa no ano que vem. Muito obrigado em nome de todos os portugueses. 

 

Excelências, 

Apresenta, neste seu XII Congresso, a Associação Sindical dos Juízes, um monumental 

estudo-relatório — reflexão sobre as mudanças que considera urgentes para a Justiça 

em Portugal. 

De um monumental documento se trata, na verdade, pela dimensão das matérias 

versadas, mas também pela profundidade da análise e das vias de solução avançadas. 

Está de parabéns a Associação, o Presidente, os dirigentes, os associados — 

representando uma iniciativa de envergadura dos juízes portugueses. 
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Antes de me referir, de modo específico, ao documento que li não apenas no seu 

resumo, mas por inteiro e às suas propostas, gostaria de, muito brevemente, regressar 

a tópicos essenciais, a que me referi na recente Sessão Solene de Abertura do Ano 

Judicial, que, como sabem, se realiza, de acordo com a lei, perto do início do ano civil, 

mas, na prática, totalmente descompassada do ano judicial.  

E os tópicos são cinco e muito simples: 

Primeiro tópico — a pandemia, os efeitos da guerra em curso na Europa, em termos de 

localização geográfica, mas, em termos efetivos, global, as crises económica, financeira 

e social emergentes ou agravadas não retiram prioridade à Justiça, só a acentuam. E a 

tornam mais urgente do que nunca. 

Segundo tópico — essa urgência não pode querer dizer apenas preencher lacunas, 

acudir ao mais imediato, remendar o que está a esgaçar no tecido da Justiça, seja ela 

entendida como orgânica, como procedimento, como adesão à realidade. Tem de 

envolver, sempre, uma visão de médio e longo prazo. 

Terceiro tópico — pensar a Justiça com longo fôlego implica ter percebido que Portugal 

2030 ou 2040, e, desde já, Portugal 2023, é e será muito diverso de Portugal — final dos 

anos 90, Portugal 2000, Portugal 2010, ou mesmo Portugal 2019. 

Portugal está diferente, mudou numas coisas para melhor, noutras para pior. Está mais 

aberto ao exterior, mas também menos coeso, mais dualista, mais desigual em tantas e 

decisivas vertentes, mais difícil e exigente para a Justiça, mais atreito a climas de 

escrutínio emocional — como outras sociedades europeias —, mais frágil nos clássicos 

sistemas político, sistema económico e social, mais acelerado, mais carecido de uma 

Justiça que possa antecipar e não ir a reboque em meios e resultados, sobretudo em 

novas e novíssimas áreas de intervenção. 

Quarto tópico — a legislação e a administração, que, inevitavelmente, condicionam a 

missão de quem aplica leis e os atos de administração, fazem parte do problema, não 

são alheios ao problema. 

A multiplicação e o caracter individual e concreto das leis – já são muito mais do que 

leis-medidas, recorrem, vezes em excesso, à retroatividade, à excecionalidade, tudo é 

retroativo ou é excecional, à generalidade e à abstração desse novo Direito legislativo 

de segunda ordem, que são os atos normativos da Administração, criam uma situação 

peculiar. Que é a de o legislador e o administrador se queixarem da Justiça ser muito 

lenta, ser muito complexa, e todos os dias contribuírem para aumentarem a lentidão e 

a complexidade da Justiça. Sem disso terem a mínima noção. É ver os diplomas que me 

chegam para promulgação, são exceções de exceções de exceções. São, em muitos 

casos, para entrarem em vigor – já há uma diferença entre a entrada em vigor e o início 

da aplicação, sofisticada, com efeitos retroativos a não sei quantos dias, semanas ou 

meses anterior. 

E já nem abundo nesse labirinto e intelectualmente estimulante e praticamente 

perplexizante que é o incessante Direito Europeu derivado – com o qual, aliás, eu me 
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sinto solidário com o Governo porque transpor essas diretivas é um esforço de 

imaginação, de criatividade e de paciência também ilimitadas – até porque as diretivas 

são elaboradas a milhares e milhares de quilómetros dos povos, e, em muitos casos, a 

milhares de quilómetros do bom senso dos factos. 

Quinto tópico — e o mais relevante. Falar em Justiça, e no seu papel renovado na 

sociedade portuguesa, é falar, antes de tudo, daquilo de que menos se fala — dos 

valores de que ela é portadora. 

E é, precisamente, por este quinto tópico que começarei, antes de aludir às vossas ideias 

e sugestões. 

O essencial na Justiça e para a Justiça são os valores, como o são para a Legislação, para 

a Administração, para toda a vida comunitária. 

E eu sei, nós sabemos, que é sempre apetecível e, em especial, nestes dias de modismos 

antissistémicos, ser-se cavaleiro andante da contestação global dos sistemas 

constitucionais vigentes. É meio caminho andado para sucesso adquirido. 

É uma receita certa para alimentar emoções, para conjugar coligações negativas, para 

distrair do que está a fracassar ou suscitar sonhos tão vagos que tudo prometem sem a 

nada se comprometerem. 

Também é sabido que há em todas as Constituições, e a nossa não é uma exceção, 

lastros do passado que perderam atualidade, que perderam vigor, que perderam 

ajustamento aos desafios do presente e às reclamações do futuro. 

Assim sucede, em particular, com Constituições compromissórias, longas ou muito 

datadas. 

Mas o essencial de uma Constituição não é isso. O núcleo duro da Constituição material 

é o ser ou não um Estado de Direito Democrático, e, nalgumas delas o ser ou não um 

Estado Social de Direito Democrático. 

Por aí passa a diferença entre Estado de Direito e Estado de não Direito ou de anti- 

Direito, entre Democracia e Ditadura, entre Liberdade e Opressão, entre Justiça Social e 

prevalência social de minorias privilegiadas sobre a generalidade dos cidadãos, cavando 

fossos insuperáveis de pobreza irredutível. 

Por aí passa a diferença entre Personalismo ou Humanismo – consoante a 

fundamentação filosófica – de um lado — e a primazia absoluta da verdade única 

incompatível com a tolerância, o pluralismo, a liberdade – a liberdade política, a 

económica e a social, indissociáveis das condições para poder afirmar-se. 

Ora, a nossa Constituição, no que é essencial – não naquilo que já tem sido revisto ao 

longo do tempo e que pode e deverá vir a ser revisto no futuro porque acompanhando 

os tempos e as mudanças das circunstâncias – naquilo que é essencial consagra a 

dignidade da pessoa humana e a aspiração a um Estado Social de Direito Democrático. 

Estes valores devem prevalecer também na legislação, na administração, na Justiça. 
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Não emergir como meras armas de arremesso nas lutas ou campanhas de cada instante. 

Mas como opção e vivência cívica de fundo. 

Até porque de nada vale bramar, como de vez em quando encontramos, contra-apelos 

ou incentivos a violações de direitos das pessoas ou do Estado de Direito, decorrentes 

de omissões, desleixos, erros, arrogâncias ou insensibilidades de quem depois rasga, as 

vestes, escandalizado pelos efeitos do que fez mal ou deixou por fazer. 

Tão ou mais grave do que os discursos de ódio são os discursos ou inações daqueles que 

os ajudam a nascer, a florescer e a crescer com a sua não ação, omissão ou 

incompetência. 

 

Excelências, 

Dito isto, e ao fim e ao cabo é o essencial, gostaria de dizer umas palavras sobre as vossas 

ideias, sugestões e propostas. 

A primeira grande observação que a vossa Agenda suscita é a de representar uma 

oportunidade única para os restantes parceiros da Justiça e os poderes públicos e outros 

parceiros económicos e sociais se debruçarem e poderem reabrir plataformas de 

diálogo e de entendimento neste domínio tão relevante para todos nós. 

Não duvido que o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais o façam, com celeridade. 

Mas é possível ir mais longe. E ensaiar um regresso ao esforço de 2016-2017, com o, 

naquela altura muito limitado, muito limitado, Pacto acordado entre os diversos 

parceiros da Justiça portuguesa. 

E, em tempo de revisão constitucional – ainda que nenhum dos projetos cubra 

substancialmente a matéria da Justiça – por que não concitar os partidos políticos, no 

plano dessa revisão, como no da lei ordinária, a procurarem no mínimo corresponder, 

em apreciação e debate interno ou externo, a tão vasta e inspiradora iniciativa dos 

magistrados Judiciais? 

Não cabe ao Presidente da República, que não tem nenhuma competência em matéria 

de revisão constitucional, dizer mais do que a formulação desta ideia, sugestão, se 

quiserem, apelo aos protagonistas da revisão constitucional. 

Sabemos que há solicitações muito prementes que conduzem partidos e parceiros para 

necessidades e estrangulamentos imediatos. 

Sabemos que a Senhora Ministra da Justiça — compreensivelmente — está 

especialmente atenta a intervenção urgente, que, aliás, apresentou de forma 

circunstanciada na abertura solene do Ano Judicial.  

E registo, hoje, aqui mesmo, e queria felicitá-la por isso, o que disse quanto a iniciativas 

no domínio de orgânicas e procedimentos, nomeadamente, na jurisdição administrativa 
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e fiscal e, também, na abertura no tocante à ponderação do estatuto dos oficiais de 

Justiça. São bons sinais, correspondem a matérias justas e urgentes, e demonstram a 

atenção do poder executivo. Estou seguro que também tomou devida nota, como eu 

tomei, das palavras do Senhor Presidente da Associação Sindical em domínios como – já 

não apenas orgânica, mas o procedimento e ainda da ética que é um domínio, aliás, já 

versado por iniciativa do Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, também 

Presidente do Conselho Superior da Magistratura -, da ética e destrinça entre 

magistratura e exercício de funções políticas ou administrativas. Na medida em que isso 

passe por iniciativa legislativa ou exija algum complemento de iniciativas legislativas. 

Tenho a certeza que a Senhora Ministra da Justiça será sensível, como o está a ser 

parcialmente sensível o Parlamento na abordagem de uma das vertentes desta temática 

e contará, naturalmente, com a intervenção favorável do Presidente da República no 

momento da promulgação. 

Mas seria um desperdício deixar passar este ano de 2023 – um ano, ainda por cima, não 

eleitoral – sem um exame mais vasto, mesmo que não totalmente conclusivo – acerca 

da nossa Justiça no médio e longo prazo. 

A segunda observação que as vossas propostas me motivam é de que representam um 

esforço global, enquadrado e não um mero somatório de ideias avulsas ou concentradas 

num ou em limitados domínios da Justiça em Portugal. 

Pode ser tentador ou mesmo aparentemente inevitável ter de se optar, a nível de 

decisão política – parlamentar ou governamental –, como a nível de gestão do sistema 

pelo próprio poder jurisdicional, por intervenções mais imediatas porque prementes, 

pontuais, casuísticas, que acudam ao mais grave e ao mais indispensável.  

Nós sabemos todos que o risco é o de ao retocar, e muitas vezes é preciso retocar com 

urgência, ou remendar um tecido, esses remendos – mesmo se bem-intencionados e 

profícuos – serem carecidos de uma visão de conjunto, ou de uma visão integradora. 

E esse risco é o de rapidamente aquilo que foi feito num determinado momento perder 

parte da sua valia e significado em momentos ulteriores. 

Deve, por isso, juntar-se à preocupação com o mais premente a perspetiva de maior 

fôlego na substância e no tempo. E isso é o objetivo da vossa Agenda.  

E, dessa ótica, também, o vosso contributo ambicioso é largamente meritório. 

A terceira observação que ele convoca é a de que, para além da atenção ao plano 

constitucional – que não vou comentar atendendo aos poderes presidenciais, seria 

sedutor, mas não posso comentar — e que cobre relevantes propostas de princípios, de 

direitos fundamentais, de estatuto e de orgânica – o vosso texto aborda, também, 

desenvolvidamente, no plano legislativo ordinário e regulamentar, a governação da 

Justiça, suas titularidade e garantias, seu procedimento, sua qualidade, seus recursos, 

e, ponto crucial, sua transparência e prestação de contas à coletividade. No tocante à 

publicidade das decisões, da gestão global do sistema, e, de forma ainda mais ampla, na 

comunicação com os Portugueses, a comunicação clássica e as demais. 
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E aqui detenho-me porque é uma realidade muito complicada e nós sabemos isso. Nós 

juristas sabemos isso. Mas que é decisiva neste tempo de revolução digital e daí a 

importância do contributo – que foi referido pela Senhora Ministra já na abertura do 

Ano Judicial e hoje aflorado – das plataformas eletrónicas e do mundo digital do domínio 

dessa comunicação. Mas este é, também, o momento, de escrutínio público cada vez 

mais reforçado, de uma exigência crescente de renovação dos sistemas políticos, 

económicos e sociais. 

A reflexão sobre a Justiça e a sua perceção pela comunidade é inevitável e inadiável. 

Bem andastes, pois, ao não omitir o que, sendo muito sensível, não deixa de ser crucial. 

É crucial para a vossa atividade a perceção que os portugueses têm da vossa atividade, 

como é para o Presidente da República, como é para a Assembleia da República, como 

é para o Governo, como é para os demais Tribunais – todos eles, todos – como é para 

todos os órgãos do poder político. 

Uma quarta observação é a tocante à concretização de corolários de propostas mais 

genéricas ou abstratas. E aí, a vossa Agenda desce ao pormenor na ligação à economia, 

na regulação, na arbitragem, na mediação, na conciliação, na inteligência artificial, nas 

inúmeras pistas de reformas processuais. 

É uma parte do vosso estudo que pode parecer mais árida – guardo sempre esse trauma 

do estudo das disciplinas de processo civil e processo penal de que não me posso 

queixar, foram utilíssimas no resto da minha vida –, mas sendo uma matéria árida é uma 

matéria fundamental. Muito do que se ganha ou perde na Justiça, ganha-se ou perde-

se em matéria processual. Sendo substancial pode aquilo que propõem merecer 

acolhimento ou não, mas vale a pena avaliá-lo, cuidadosamente, porque são muitas as 

pistas apresentadas e pelo menos uma parte considerável merecia reflexão e, 

porventura, acolhimento. 

Por último – e esta é a quinta observação –, é essencial o espaço que dedicais aos juízes, 

à gestão dos tribunais para assegurar a sua plena independência e prestigiada jurisdição, 

ao recrutamento, à formação, à carreira, à avaliação, à ética e à disciplina da 

magistratura e dos magistrados.  

E aqui eu devo sublinhar a coragem da vossa reflexão porque não é muito frequente, 

embora tenha vindo a generalizar-se na sociedade portuguesa, o que é de louvar, a 

capacidade de quem é poder de se autoavaliar publicamente e suscitar a ponderação 

sobre essa avaliação. 

Só credibiliza a vossa posição o colocar, no centro da análise, no centro do debate, no 

centro da decisão, a questão nuclear que é a de quem, como, em que condições de 

isenção e transparência personifica a Justiça perante os cidadãos. 

E quando, aqui, os sucessivos oradores disseram que a Justiça é um pilar fundamental 

da Democracia eu quereria dizê-lo de forma ainda mais clara. Um dos problemas das 

democracias contemporâneas é o da falência de alguns dados referenciais clássicos 

dessas democracias, falência, crise ou fragilização. Ora, a Justiça é, à sua maneira, uma 
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última rácio ou ratio, conforme a pronúncia, numa Democracia e, nesse sentido, o pilar 

que representa é um pilar de carne e osso, não é um pilar abstrato, não é um pilar 

genérico. É um pilar presente em cada uma e cada um dos magistrados, em cada uma e 

em cada um dos protagonistas da Justiça que são, como sabemos, em número muito 

superior aos dos titulares dos demais órgãos de soberania ou do poder político, que são 

umas centenas, no máximo umas dezenas, em muitos casos, um no caso do Presidente 

da República. No caso dos órgãos de soberania Tribunais nós estamos perante um 

número incomparavelmente mais elevado de personificadoras e personificadores da 

Justiça e, portanto, da Democracia. Isso faz de vós, todas e todos, exemplos, pilares 

referenciais para a comunidade. O que numa comunidade, num tempo acelerado de 

mudança, às vezes vertiginosa, de fragilização de muitos dos clássicos valores ou 

protagonistas, aumenta o vosso papel, aumenta a vossa responsabilidade, tal como 

aumenta o nosso papel, o do Presidente, o do Governo, o dos Parlamentos nacional, 

regional, do Governo Regional, aumenta a nossa responsabilidade. 

Isso está presente em cada decisão e em cada omissão. E, muitas vezes, esta ideia de 

perceção pela comunidade escapa-nos, escapa-nos e não pode escapar porque os olhos 

dos nossos concidadãos olham para a Democracia através daquelas e daqueles que são 

as referências às quais se podem agarrar sobretudo em momentos mais críticos – é uma 

pandemia, é uma pandemia; é uma guerra, é uma guerra; é uma crise económica, é uma 

crise social, é uma crise financeira. Dir-se-á, mas a Justiça está mais longe disso. Não, a 

Justiça está no centro disso. Há uma pandemia, inúmeras decisões jurisdicionais têm de 

lidar com a crise pandémica como já lideraram no passado. E o mesmo no tocante à crise 

económica, social e financeira. E não é apenas o Tribunal Constitucional, são todos os 

Tribunais, porque todos os Tribunais apreciam a aplicação de leis ou apreciam atos de 

administração que aplicam as leis num contexto dessas crises. E essa é uma 

responsabilidade e um peso monumental porque aquilo que era patológico se 

converteu, normalmente, como o normal. Indo de crise em crise as sociedades 

contemporâneas e sendo a mudança a grande constante destes tempos. 

Resumindo: oportunidade única para discussão ampla e de largos horizontes que a vossa 

Agenda trás; visão global e não pontual ou casuística, de que também é portadora, 

preocupação cimeira com a garantia da independência, da qualidade e da transparência; 

busca de soluções concretas para dar corpo às intenções de princípio; especialíssima 

prioridade àquelas e aqueles, que, como juízas, juízes, devem ser recrutados, formados, 

avaliados e dispor de condições, para poderem corresponder ao papel decisivo que 

desempenham num Estado de Direito Democrático. 

Como com qualquer contributo de tão ambicioso alcance, também este porventura não 

merecerá, em todos os pontos ou em muitos pontos, concordância, mais ou menos 

vasta, de todos os intervenientes na Justiça, de todos os responsáveis políticos ou de 

todos os cidadãos. Mas isso é Democracia. 

Não é o que mais importa. 
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O que importa, disse-o à sua maneira cada um dos oradores – tirando o Senhor 

Presidente do Governo Regional que nos falou e justamente daquilo de que se pode 

orgulhar esta Região Autónoma. O que mais importa, disseram os demais oradores, é 

que se não passe por este Congresso e por este vosso trabalho com o silêncio, a 

displicência, a ligeireza de quem prefere o conformismo de tudo deixar como está – o 

que permite sempre a sua óbvia e constante crítica – ao incómodo ou ao risco da 

mudança. 

Em 2016-2017, acabado de chegar à Presidência da República, foi uma das primeiras 

prioridades o insistir na urgência de mudar e, na altura, mudar pela mão dos parceiros 

da Justiça – porque estava convencido de que pela mão dos decisores políticos nunca 

mais se mudaria – para obrigar depois os decisores políticos a sentirem-se obrigados a 

dar relevância àquilo que, de outra forma, continuaria na mesma. 

O sucesso, disse-o há já longos minutos, foi muito limitado. Valeu a pena. Entre outras 

coisas valeu a mudança dos estatutos dos magistrados. Valeu a pena num ou noutro 

ponto que decorreram um ano, um ano e meios depois, dois anos depois, demorou 

algum tempo, mas decorreram daquilo a que se chegou nesse Pacto com total acordo 

dos protagonistas da Justiça. 

Mas, no geral, pode dizer-se que o conformismo venceu a necessidade de mudar de 

vida. 

Neste ano não eleitoral e a tão grande distância do termo da legislatura, será que o 

vosso apelo-contributo pode ser ouvido e levado mais a sério? 

Espero bem que sim. 

Num tempo em que os clamores de mais Justiça, menos tolerância perante alegadas 

corrupções, desmandos, omissões, ineficiências, lentidões na investigação ou na decisão 

sobem de tom, dia após dia, seria estranho deixar no limbo esta oportunidade que é 

única. 

Vamos, pois, como também sugeria o Senhor Presidente do Supremo Tribunal de 

Justiça, tentar não perder esta oportunidade. Recolocar a Justiça no centro das 

prioridades dos portugueses. Até porque os portugueses dela falam todos os dias e 

merecem que seja aproveitado o vosso estudo. 

Diria mesmo mais, Portugal exige que esta oportunidade não seja perdida e que se possa 

não necessariamente aqui, mas no XII Congresso, no vosso Congresso, chegar e afirmar 

que muito mudou na Justiça portuguesa. Muito de mais urgente, no mais imediato. 

Muito na perspetiva de pensar o médio e o longo prazo entre o XII e o XIII Congresso. 

Seria um triunfo dos Juízes portugueses. 

Seria um triunfo de Portugal 


