
Encerra-se hoje o XII Congresso dos Juízes. 

Um congresso em que se falou de democracia, de direitos e de 

desenvolvimento e de caminhos de mudança para a justiça, sob os 

olhares convergentes das duas faces de Janus, a simbolizar o passado e 

o futuro. 

Agradeço a presença de Sua Excelência o Presidente da República, que 

vemos como um sinal da atenção que tem dedicado aos temas da 

justiça e à necessidade de se pensar numa reforma de longo fôlego – 

na expressão que usou na abertura do ano judicial. 

Agradeço, igualmente, a presença do Exmo. Presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça, a mais alta instância judicial do nosso país, a quem 

manifesto o nosso respeito e admiração pela forma como tem 

desempenhado o cargo, não hesitando em trazer para o espaço público 

de discussão questões da maior importância para a justiça e para a 

cidadania. 

Muito obrigado, também, ao Exmo. Presidente do Governo Regional, 

pela sua presença e pelo seu apoio pessoal e institucional para que 

fosse possível realizar este encontro pela primeira vez, na região 

autónoma da Madeira. 

Agradeço, por fim, à Exma. Ministra da Justiça, a sua presença e a 

forma sempre correcta, leal e atenciosa como que tem dialogado 

connosco. 

Sr. Presidente da República,  

Estava presente na conferência “Que Justiça Queremos”, promovida 

pela nossa associação, em Setembro de 2016, no Centro Cultural de 



Belém, quando V. Exa., assinalando a necessidade de vencer o bloqueio 

imposto pelo que então chamou de “bloco central de interesses”, 

desafiou os agentes judiciários a promoverem um pacto de justiça que 

pudesse influenciar a agenda política e legislativa. 

A ideia era boa. O que talvez não se soubesse então era da dificuldade 

em a concretizar. 

As 89 propostas apresentadas em resposta àquele desafio pelos 

chamados agentes judiciários, sob o nome de “Acordos para o Sistema 

de Justiça” não tiveram sequência.  

Por serem, em muitos pontos, desinteressantes, pouco debatidas e 

mais alinhadas com reivindicações particulares de cada sector do que 

com um propósito de alcançar consensos para mudar alguma coisa 

verdadeiramente importante, as propostas daquele “pacto da justiça” 

não influenciaram a agenda política. 

Na recente cerimónia de abertura do ano judicial, referiu-se Va. Exa., 

de novo, à necessidade de uma reforma de longo fôlego, mas agora 

apontando ao governo e à maioria absoluta que o sustenta a 

responsabilidade de, até ao fim da legislatura, abrirem um processo de 

reflexão participada, alargada e abrangente. 

Tenho hoje as maiores dúvidas que algum dia alcancemos esse 

objectivo, de congregar as principais forças políticas, as profissões 

jurídicas, as academias e os outros saberes relevantes para pensar 

numa reforma transversal e integrada do sistema de justiça a médio 

prazo. 

Porquê? 



A primeira dificuldade é porque todos são capazes de dizer que a 

justiça está em crise, mas ninguém ainda identificou a natureza dessa 

crise. É de eficiência? De independência? De integridade? De 

responsabilização? Está na organização? Nos processos? Nas normas 

substantivas? Sem resposta a esta questão – qual crise – não se 

projectam medidas correctivas cuja necessidade se imponha como 

evidente. 

Depois, os partidos políticos são mais dados à controvérsia que ao 

consenso. 

Há forças partidárias mais interessadas em destruir que em construir. 

A justiça é palco fácil para abordagens demagógicas e populistas, que 

fazem perder o foco e o rumo. 

Os governos, as maiorias e as oposições têm um horizonte de interesse 

que não ultrapassa o período da legislatura e mais facilmente se 

comprometem com medidas que dão apoio imediato do que com 

outras, mais difíceis, mais polémicas, cujos benefícios só mais longe se 

alcançam. 

A acrescer a isto, todos parecem desconfiar de todos: 

Os políticos dos juízes e dos procuradores do Ministério Público: são 

corporativos, têm uma agenda de domínio da política pela justiça, não 

têm legitimidade democrática, têm demasiado poder, são 

incontroláveis. 

As magistraturas dos políticos: desejam diminuir a independência dos 

tribunais e a autonomia do Ministério Público, não querem uma justiça 

eficiente e prestigiada, capaz de escrutinar e limitar o exercício dos 



seus poderes, não querem ser pessoalmente responsabilizados por 

actos ilícitos. 

Juízes, procuradores do Ministério Público e advogados, esses 

desconfiam todos uns dos outros: sobre a forma como cada um exerce 

a função que lhe compete nos processos, como se partilham os poderes 

na organização, como as profissões estão organizadas e actuam – 

talvez seja a contaminação dos espaços de consenso pelas sequelas do 

relacionamento adversativo e emotivo nos processos. 

Diante disto tudo, é evidente que a legitimidade democrática e a 

responsabilidade pela definição das políticas públicas de justiça estão 

no lado do parlamento e dos governos.  

Ao poder judicial, aos juízes, compete, participar nesse processo de 

decisão política, prestando informação e apresentando propostas. 

E, ao contrário do que já foi dito, por exemplo, quando se propôs ao 

parlamento uma solução de criminalização da ocultação intencional de 

riqueza adquirida em funções públicas, não há aí, quando os juízes 

apontam caminhos, qualquer pressão ilegítima ou violação da 

separação de poderes. 

Essa visão desconfiada, defensiva e sectária sobre o modo como 

funcionam as democracias e como devem coexistir e cooperar os 

poderes soberanos é errada e ultrapassada. 

Por isso, tomámos a decisão de criar o grupo de trabalho que produziu 

o que tenho por certo ser a análise mais profunda, completa e 

transversão dos problemas e das possíveis vias para uma reforma da 

justiça com valor estrutural. 



Uma análise que mostra que os juízes são capazes de reflectir sobre as 

disfunções do sistema onde actuam e sobre as suas próprias 

insuficiências, fazendo propostas disruptivas, sem medos, sem tabus, 

sem zonas interditas. 

Caberá agora ao poder político decidir se quer abrir esta discussão. 

Do nosso lado, a disponibilidade é total. 

Sra. Ministra da Justiça, 

Ouvimos os seus compromissos na abertura do ano judicial. 

Há áreas problemáticas em que temos pedido uma intervenção mais 

decidida e mais pronta do governo e que ainda estão sem resposta. 

O problema dos processos atrasados nos tribunais administrativos e 

fiscais, de promessa em promessa, de adiamento em adiamento, de um 

grupo de trabalho para o outro, não tem solução à vista. 

Estamos à espera da lei orgânica e dos meios para o Conselho Superior 

dos Tribunais Administrativos e Fiscais, das assessorias, de mais 

recursos humanos, de mais capacidade de resposta nos tribunais 

centrais administrativos e da simplificação processual nos litígios de 

baixo valor ou massificados. 

Até lá, pese embora o esforço dos juízes que trabalham na jurisdição e 

a lenta recuperação que têm sido capazes de fazer, há pessoas e 

empresas que vão ter de continuar a aguardar anos e anos por uma 

decisão final nos seus litígios com o Estado. 

Isto é simplesmente inaceitável.  



No processo penal, na criminalidade económico-financeira complexa, a 

realidade que se constata quando estão envolvidas pessoas com poder 

na política, na banca, nos negócios, no desporto, na justiça, é que os 

processos não têm fim. 

Há casos que, para vergonha de nós todos, dificilmente chegarão a 

uma decisão final antes da prescrição. 

Também isto não pode estar certo. 

É preciso, já, criar um grupo de trabalho que faça uma análise 

retrospectiva dos processos terminados, localizando os momentos e 

causas dos bloqueios e propondo soluções para os eliminar, dentro dos 

princípios do sistema e com respeito pelas garantias constitucionais. 

Não podemos continuar a olhar para isto como se nada fosse, 

parecendo cúmplices de uma ineficiência que objectivamente beneficia 

a impunidade de pessoas poderosas a quem o Estado de direito um dia 

foi bater à porta. 

Não pedimos, obviamente, que se estabeleçam limitações 

desproporcionais no exercício legítimo dos direitos processuais dos 

arguidos e nas garantias de defesa. Mas pedimos que haja uma 

intervenção legislativa que acabe com as possibilidades de exercício 

abusivo, e por isso ilegítimo, desses direitos. 

Já sugerimos, por exemplo, que, nas situações de manifesto abuso de 

direitos processuais, a lei conceda ao juiz o poder de, por decisão 

irrecorrível, determinar o prosseguimento do processo sem entraves 

até ao julgamento, relegando para um apenso toda a discussão dos 



incidentes supérfluos e anómalos e para o momento do recurso final a 

verificação da sua pertinência. 

Estamos dispostos para colaborar na concepção de uma solução desta 

natureza que, julgamos, poderia limitar para o futuro muitas das 

situações de flagrante abuso que existem em muitos processos. 

Veja-se, por exemplo, o que está agora a acontecer nos tribunais por 

causa da falta de regulamentação atempada da lei que alterou as 

regras de distribuição dos processos. Descobriu-se mais um filão para 

entorpecer a justiça nos processos. 

Será normal, legítimo, aceitável, que um só advogado, num só tribunal 

de recurso, em 9 meses, suscite 23 incidentes de recusa dos juízes, 2, 

3 e 4 vezes nos mesmos processos e que não haja maneira de por 

termo a isso, apesar das sucessivas decisões que negam provimento 

aos seus pedidos? 

Sra. Ministra, aquela lei tem de ser regulamentada imediatamente para 

acabar com as situações de chicana processual naqueles processos que 

todos sabemos bem quais são. 

Numa área diferente, outro problema que temos identificado e que o 

governo já disse que vai enfrentar é o das arbitragens administrativas e 

fiscais em que o Estado é parte e se decidem questões de interesse 

público. 

Não está certo, não pode estar certo, que o Estado seja condenado por 

um tribunal arbitral, secreto, sem controlo de legalidade pelo Ministério 

Público, a pagar a uma empresa privada centenas de milhões de euros 

por violação de uma cláusula contratual, depois do tribunal de contas já 



ter recusado o visto declarando por sentença transitada que aquela 

cláusula era nula. 

Precisamos de mais controlo, transparência e integridade nesses 

mecanismos de justiça privada.  

De fiscalização pública das nomeações dos juízes-árbitos e do 

cumprimento dos seus deveres legais e deontológicos, intervenção 

obrigatória do Ministério Público em todos os processos em que o 

Estado é parte, mais possibilidades de recurso, intervenção do tribunal 

de contas para fiscalizar a legalidade da despesa pública nas matérias 

da sua competência e publicidade dos procedimentos e sentenças. 

Ainda nas questões para as quais pedimos uma intervenção 

governativa urgente, chamo a atenção para o problema dos 

funcionários judiciais. 

Eles têm razão. O que pedem é justo e razoável. Não se pode adiar 

mais a aprovação de um novo estatuto que alcance um consenso que 

ponha termo à grave perturbação causada no funcionamento dos 

tribunais por um clima de crispação generalizada, de desânimo e 

desmotivação do corpo profissional que dá apoio à administração da 

justiça e de paralisações e greves que adiam milhares de diligências e 

introduzem novos factores de ineficiência. 

Sr. Ministra da Justiça, precisa de resolver isto rapidamente. 

Dirijo-me agora aos conselhos superiores das magistraturas. 

A justiça falhou aos cidadãos quando não detectou atempadamente 

actos de natureza corruptiva dentro do sistema de justiça e quando não 



foi capaz de assumir publicamente essa falha e, sobretudo, de reforçar 

os mecanismos preventivos existentes. 

Em 2020 apresentámos aos dois conselhos um conjunto de propostas 

visando reforçar as garantia de transparência e integridade na justiça.  

Pedimos que se apertasse o filtro à entrada na carreira quando fossem 

sinalizadas dúvidas relativas à idoneidade pessoal dos candidatos no 

período formativo, que se criassem mecanismos de verificação dos 

requisitos de idoneidade e integridade pessoal dos juízes de direito e 

desembargadores, de acordo com as recomendações do GRECO, que se 

melhorassem os canais de reporte de suspeitas de actos corruptivos 

nos tribunais, que se estabelecessem mecanismos de fiscalização das 

obrigações declarativas dos juízes com base em indicadores de risco, 

que se alargassem os prazos de suspensão preventiva de juízes 

investigados por suspeitas de actos corruptivos e que se alterassem as 

práticas, demasiado permissivas de concessão de autorização, pelos 

conselhos, para comissões de serviço em funções não judiciais.  

Não fomos ouvidos e quase nada se fez nestas matérias. 

Mesmo a questão das chamadas “portas giratórias”, que recentemente 

conheceu um novo impulso, por iniciativa do Sr. Presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça, já podia ter sido adequadamente enfrentada, 

bastando para tal que os conselhos fossem mais criteriosos da 

concessão de autorização para os juízes saírem dos tribunais para 

funções que sejam tidas por inadequadas ou prejudiciais para a 

percepção pública de confiança na imparcialidade da justiça. 



Penso que é altura de regressarmos à discussão destes temas, uma vez 

que muitas das nossas propostas estão agora reforçadas na Agenda da 

Reforma da Justiça. 

Excelências, Convidados e Congressistas, é tempo de acabar e se me 

permitem vou fazê-lo dirigindo-me aos juízes. 

Os congressos costumam ser momentos de despedida das direcções em 

funções. 

Esta é a última vez que me dirijo a uma assembleia alargada de juízes 

antes de terminar o mandado daqui a um ano. 

Depois de cerca de 17 anos de dedicação ao associativismo, tenho um 

plano pessoal para depois de Abril de 2024: desaparecer. Desaparecer 

do espaço público, desaparecer do associativismo e regressar 

totalmente à vida de juiz. 

Chegará então o momento da renovação, de mais uma transição 

geracional, da nossa substituição por juízes mais jovens, com mais 

energia e mais capacidade de entender os problemas do futuro. 

Por isso, colegas, não esperem por nós, não contem connosco para 

designarmos sucessores e para interferirmos na nossa substituição. A 

associação não é nossa. É vossa. E será o que quiserem fazer dela. 

Mesmo assim, não sendo ainda o momento do adeus, porque temos à 

frente mais um ano de trabalho, antecipo, desde já, que um dia, 

quando chegar ao fim da linha de actividade profissional e associativa e 

olhar para trás para as pegadas que fui deixando no caminho, estas, na 

associação sindical dos juízes portugueses, estarão no lugar das mais 

recompensadoras e honrosas. 



Muito obrigado. 


