
Começo por dizer obrigado. 

Obrigado aos Srs. Conselheiro Representante da República, Presidente da 

Assembleia Legislativa, Secretário Regional, em representação do Governo 

Regional, e Presidente da Câmara, pelo vosso apoio institucional e pessoal e 

pela ajuda constante, eficiente e hospitaleira que recebemos dos Gabinetes 

de V. Exas. 

Obrigado, também, à Secretaria Regional de Turismo e Cultura, à Associação 

de Promoção da Madeira e aos órgãos de gestão da Comarca da Madeira, 

pelo apoio na preparação deste congresso. 

Um obrigado muito sentido – este também pessoal – pelo trabalho de meses, 

aos colegas da comissão organizadora da nossa associação: a Paula Cardoso, 

vice-presidente, a Carla Oliveira, secretária-geral, a Nélia Brito, tesoureira, o 

Domingos Mira, secretário regional sul, e a Susana Mão de Ferro, membro do 

conselho geral e nossa representante na Madeira. 

E, por fim, obrigado a vós, juízes e convidados, pela presença expressiva, 

que enche esta sala de juventude e alegria e enche os nossos corações de 

orgulho. 

Em 2020, quando a maldita pandemia tomou conta do mundo e das nossas 

vidas, fomos obrigados a interromper a cadência normal trianual dos 

congressos e a adiar este evento, que se devia ter realizado em Novembro 

desse ano. 

Já quase nos esquecemos desses tempos perturbadores. 

Nem de propósito, faz hoje exactamente 3 anos, numa mensagem que 

dirigimos aos juízes, procurando acalmar a intranquilidade que então existia, 

dissemos: “O que mais importa agora é que temos de estar cá todos quando 

este pesadelo terminar.” 



Pois bem, demorámos mas chegámos. Ultrapassadas as dificuldades e os 

medos, cá estamos todos.  

E estamos muito bem. Não há melhor maneira de celebrar o regresso à 

normalidade associativa que vir à encantadora ilha da Madeira, a uma das 

mais bonitas cidades de Portugal, cumprir finalmente o compromisso de levar 

os congressos dos juízes a todo o país.  

Sejam, portanto, bem-vindos a este congresso – ao vosso congresso. 

Imagino que hoje à entrada muitos terão ficado intrigados com as duas faces 

de Janus no cartaz deste encontro. A figura da mitologia romana que 

simboliza os inícios, as decisões e as escolhas, com uma face mais velha a 

contemplar o passado e outra mais jovem a olhar o futuro. 

Duas faces, que, se repararem, aqui dentro, invertemos propositadamente, 

fazendo convergir para este local os dois olhares, para significar a presença 

dos valores do passado e dos desafios do futuro, que deve caracterizar 

qualquer processo de transformação. 

Por isso, neste espaço de diálogo com a sociedade, por um lado, e de 

encontro das várias gerações de juízes, por outro, queremos reflectir sobre a 

grande responsabilidade de se imaginar e conceber um futuro renovado para 

a justiça, sem se abdicar dos valores e princípios estruturantes sedimentados 

na passagem do tempo que fazem a sua identidade. 

Mas porquê reflectir sobre os caminhos de mudança estrutural no sistema de 

justiça? 

Pensemos por instantes nas alterações drásticas que ocorreram no período 

de uma geração: 

Uma sociedade indiferente e alheada da justiça, tornou-se exigente e 

próxima.  



A acção dos tribunais passou a ser esmiuçada ao pormenor, em cada 

procedimento, em cada palavra, em cada acto, em cada decisão. 

A transparência do poder judicial tornou-se obrigatória e fiscalização 

democrática inevitável. 

A vida pública judicializou-se e colocou os tribunais no centro da controvérsia 

política. 

Os casos chegam à justiça mais complexos, mais variados, mais 

especializados.  

O juiz nacional do ordenamento jurídico homogéneo limitado por fronteiras 

geográficas é agora o juiz global, chamado a aplicar normas de tratados 

internacionais e a cooperar com sistemas judiciais estrangeiros. 

A maneira de administrar a justiça transformou-se.  

Em processos cada vez mais tortuosos, o contraditório é mais intenso, a 

fundamentação da decisão mais exaustiva e a reacção à discordância mais 

enérgica. 

O processo físico em papel foi substituído por informação desmaterializada, 

armazenada em bases de dados. 

Crescentemente, os actos processuais são padronizados e automáticos e o 

trabalho do juiz descaracteriza-se para se adaptar à formatação de uma 

aplicação informática concebida e gerida pelo governo. 

Parte significativa da justiça, mesmo no momento mais simbólico do 

julgamento, já não se faz sequer dentro das paredes dos tribunais. 

O contacto pessoal na recolha da prova é substituído pelo contacto virtual 

das videoconferências. A presença do juiz no tribunal dá lugar ao trabalho 

remoto a partir da residência. 



Na envolvente organizativa, os conselhos superiores de magistratura e os 

órgãos de gestão dos tribunais profissionalizaram-se e ganharam 

competências que não tinham. Na gestão dos meios e dos processos, têm já 

um poder efectivo para conformar os métodos de trabalho dos juízes e, 

assim, capacidade de influenciar o seu resultado. 

Os administradores judiciais, dependentes do governo, têm poderes que em 

muitas situações interferem directamente com o trabalho judicial. 

Competência essas que exercem muitas vezes com insuficiente controlo, de 

presidentes que podem mas não se querem impor e de juízes que querem 

mas não se podem impor. 

A relação de liderança do juiz na unidade administrativa que lhe devia dar 

apoio descaracterizou-se sem regresso. O juiz manda fazer uma coisa e o 

funcionário faz outra, porque a sua fonte de autoridade estabelece-se com 

quem exerce um poder hierárquico efectivo, capaz de condicionar a carreira, 

e não com quem tem apenas um poder de superior orientação, abstracto e 

inconsequente. 

Apareceram de rompante problemas novos. Na gestão dos processos, dos 

métodos e tempos de trabalho, das agendas e prioridades e da relação 

funcional com as unidades de apoio, deixou de ser claro onde acabam os 

poderes jurisdicionais do juiz e começam os poderes administrativos dos 

conselhos, dos presidentes dos tribunais e dos administradores judiciais. 

Está aí, a bater à porta dos tribunais, o invencível desafio da inteligência 

artificial, com riscos sérios de descaracterização e desumanização da justiça. 

Neste contexto, de rápida e profunda evolução, temos perigos enormes 

dentro da nossa casa a acrescentar dificuldades. 

Sujeito à pressão dos números, da rapidez de resposta e da produtividade 

estatística, o exercício do poder judicial está cada vez mais funcionalizado. 



O afastamento físico do juiz no tribunal, permitido pelo acesso electrónico ao 

processo e incentivado pelas vantagens da eficiência, se não for rapidamente 

contido em limites razoáveis, vais aniquilar a função simbólica clássica da 

justiça, desumanizar o processo de análise e decisão, aumentar a 

probabilidade do erro, prejudicar a partilha de informação, vital para 

uniformidade dos procedimentos e previsibilidade da jurisprudência, e 

deslaçar de vez as já frágeis relações interpessoais, que são essenciais para 

a formação e transmissão de valores, cultura e identidade.  

Ao mesmo tempo, pese embora os ganhos consideráveis dos últimos anos na 

capacidade de resposta do sistema de justiça, persistem teimosamente, sem 

solução à vista, zonas de grave ineficiência em áreas sensíveis como, por 

exemplo, a justiça administrativa e fiscal e a justiça penal dos processos 

complexos de criminalidade económico-financeira. Problemas que fragilizam 

a justiça e criam tentações de estabelecimento de formas impróprias de 

controlo da administração da justiça. 

E, pior ainda, casos recentes de comportamentos de juízes e magistrados do 

Ministério Público, uns ainda em investigação ou julgamento e outros já 

sancionadas criminal e disciplinarmente como corruptivos, puseram em 

profunda crise a confiança dos cidadãos na integridade da justiça e na 

robustez dos mecanismos de controlo existentes nos conselhos superiores 

das magistraturas. 

Portanto, neste contexto, que descreve apenas uma parcela das dificuldades, 

a interrogação que se nos coloca não é “reformar a justiça porquê”. Aquilo 

que nos temos de perguntar é antes “como não pensar em mudar um 

modelo de funcionamento, essencialmente concebido nos anos 80, para uma 

sociedade que já não existe, que além do mais nem funciona sequer com 

suficiente qualidade e celeridade, se o queremos preparado para enfrentar os 

desafios das próximas décadas”. 



Desafios esses que são imensos e que trouxemos para o tema do congresso: 

Democracia, Direitos, Desenvolvimento. 

O que podemos fazer melhor para que a justiça, nos anos próximos, continue 

a ser um factor estruturante das democracias liberais? 

Afinal, saber que papel cabe aos tribunais quando se vê que cada vez mais 

as sociedades parecem caminhar no sentido de deixarem de ser Estados de 

direito para passarem a ser estados de autoridade, de oportunidade ou de 

outra coisa qualquer. 

O que podemos fazer melhor, num tempo em que o juiz já não é o aplicador 

passivo e acrítico da lei, mas assume um papel criador da solução legal do 

caso concreto, necessariamente vinculado aos valores da justiça material, 

para que os tribunais assegurem, pela sua acção, a promoção, 

desenvolvimento e protecção dos direitos fundamentais? 

E o que podemos fazer melhor para que a justiça seja, também, como lhe 

compete, factor de desenvolvimento social, económico e ambiental, em linha 

com os objectivos globais traçados na Agenda 2030 das Nações Unidas? 

São estas fundamentalmente, as questões que quisemos trazer para debate 

neste congresso. 

Da nossa parte, da parte da associação dos juízes, não deixámos de fazer o 

que nos compete; diria mais, não deixámos de fazer aquilo a que sentimos 

estar obrigados. 

Constituímos um grupo de trabalho, plural, com elementos das mais diversas 

proveniências profissionais e académicas, que, com total autonomia, refletiu 

sobre a justiça e sobre os caminhos da mudança, de forma aberta e 

alargada, sem tabus ou zonas proibidas, e que nos apresentou um estudo e 

um conjunto de propostas, agora editadas em livro, para avaliação e debate 

público e científico e para reflexão dos responsáveis políticos. 



Falar-se-á nesta temática nas sessões de amanhã e sábado. 

Para hoje, a seguir a esta sessão de abertura, propomos-vos uma visita 

guiada à problemática dos direitos humanos. Não como vêm nos livros, mas 

sim como são vividos na prática, por pessoas verdadeiras, com base nos 

seus testemunhos e experiências de vida que as obrigaram a vencer 

dificuldades inesperadas. 

E também, logo a seguir, outra visita guiada à problemática dos direitos 

humanos em ambientes de conflito armado, quando a validade dos grandes 

princípios é posta à prova. 

Propositadamente, não trouxemos aqui alguém que nos viesse falar de 

cátedra sobre direitos humanos.  

Quisemos trazer a realidade, para nos atingir como um murro no estômago. 

Caros congressistas e convidados, termino renovando a nossa gratidão pela 

vossa presença e desejando que este vosso congresso vos seja útil. 

Muito obrigado. 

  


