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Director do Jornal

Como seria se...

B

astos discursos sobre o judiciário fizeram já parte do nosso
quotidiano. Uns, atentos, interrogam-se sobre a sua eficácia.
Outros, talvez indiferentes, opinam através do seu silêncio que não é
inocente. Outros ainda, parecem recusar qualquer mais valia ao esforço
e labor daqueles, quem sabe se por medo da mudança ou por obstinada
instalação no conforto de quem acha que tudo mudou o suficiente.
Não obstante este cenário, construído sobre uma hipótese, entre outras
possíveis, de apreensão cognitiva do que se vai pensando nesta área,
creio que a fartura do alheamento, a sensaboria da rotina e a cultura
light criaram raízes profundas no nosso viver judiciário.

EQUIPA DE XADREZ
Procuram-se colegas para formar uma equipa de verdadeiros mestres.

Tão light, que desde os anos noventa se pressente, de forma light,
terem realmente mudado apenas meia dúzia de coisas definitivamente
antibióticas. Entre elas, há bem pouco, no processo penal, o TIR,
verdadeiro motor de celeridade. E no campo da informática, o propalado
programa habilus, com o protagonismo que se avizinha.

Os campeonatos estão aí à porta.
Vamos participar .
Inscreva-se pelo fax 219245768, ou deixe mensagem com o seu nome
e contacto no telefone 219245766.

Portugal é assim, somos pequenos e a ambição não pode ser muita...!
Continuamos porém na depressão da descrença. Um milhão e 700
mil processos pendentes, a área criminal esgotada nas comarcas de maior
concentração urbana, metade das acções cíveis sem meios coercitivos
operacionais, uma advocacia percentualmente significativa sem
intervenção mediadora dos litígios, o foro fiscal polvilhado por estruturas
arcaicas e autistas entre os seus diversos sectores, a polemizada
modificação das competências no âmbito dos tribunais administrativos...entre outros exemplos que aqui nem valerá a pena relembrar.
Continuamos porém, contra ventos e marés, com uma judicatura séria,
independente e imparcial, embora perseverante a levar a estalada e a
oferecer estoicamente o outro lado da face. A assumir-se pela força da
verdade e da responsabilidade, nesta missão nobre, todos os dias
cumprida ...por demais.

CAMPEONATO DE KARTING
Continuam abertas as inscrições para o
campeonato de karting.
10 equipas com 3 pilotos cada. 4 provas
de resistência no ano de 2002/2003.
Inscreva-se pelo fax 219245768, ou deixe
mensagem com o seu nome e contacto no telefone 219245766.

Pergunto-me, contudo, como seria se a regra fosse a excepção. Como
seria se os missionários deixassem de acreditar que o seu esforço de
uma vida não valeu a pena. Se os juízes, nomeadamente dos tribunais
superiores, se apercebessem que, nas suas remunerações, pouco ou
nada se distinguem do escalão mais elevado da 1ª instância. Como seria
se os turnos fossem vistos como o pecado e a paga fosse a punição para
a disponibilidade. Ou como seria se , em vez de nos compararmos com
os males dos outros, o fizéssemos mais com as suas virtudes.

CURSO DE TIRO DESPORTIVO
É já no próximo dia 28 de Setembro, em Lisboa.
Inscreva-se pelo fax 219245768, ou deixe mensagem com o seu nome
e contacto no telefone 219245766.

A César o que é de César...mas só colhemos o que semeamos, todos
bem o sabemos.
É por isso que, se continuarmos a deixar que a paga das favas deve
continuar a sair das nossas vidas, então que não nos admiremos se, bem
mais cedo que se julgará, a nossa independência passar a ser mais light,
com malvas à mistura.

EQUIPA DE PAINTBALL
Fomos desafiados para mostrar o que valemos.
Recrutam-se os ou as colegas mais corajosos/as.

Despeço-me até Setembro com votos de umas excelentes férias ...
sem processos, mais atentos aos amigos, familiares e aos filhos , mas
sem cadilhos!

Inscreva-se pelo fax 219245768, ou deixe mensagem com o seu nome
e contacto no telefone 219245766.
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MANTENHO A ESPERANÇA
Entrevista a sua Excelência o Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça,
Juiz Conselheiro Dr. Jorge Alberto Aragão Seia

período de formação conjunta teóricoprática dos auditores de justiça da magistratura judicial e do M.º P.º, no momento de
opção pela carreira preferida, nos períodos
de formação específica teórico-prática no
CEJ, nos tribunais e no do regime de
estágio; e, ainda, na possibilidade de

reformas, pela sua complexidade e, necessariamente, morosidade, incide na revisão do
processo civil e do processo penal, com vista
à sua simplificação. Há, no entanto, todo
um conjunto de medidas e iniciativas
legislativas pontuais que podem ser
avançadas, tendo em vista a melhoria do
funcionamento do sistema da justiça. Mais
do que enunciá-las, e porque o diagnóstico
sobre o estado da Justiça está feito e é
conhecido, importa que se tenha a coragem
e a vontade políticas para as projectar e,
sobretudo, para sobre elas decidir, ultrapassadas que sejam as fases de auscultação de
opiniões e de obtenção de pareceres de todos
os intervenientes sobre as matérias. O que
de, todo em todo, se não compreende é que
sobre uma qualquer tomada de decisão
decorra um lapso de tempo injustificado,
ou, pior ainda, que ela seja adiada sine die,
muitas vezes apenas para não ferir os
interesses dos que eventualmente têm
meios para gritar mais alto.

recurso, a título excepcional, a cursos
especiais de formação, para suprir as
carências de juízes.
CJ: Quais as prioridades que o actual
presidente do Supremo Tribunal da Justiça
elege como mais prementes para a reforma
do sistema judiciário?
AS: Em recente entrevista que concedi a
um órgão de comunicação social, manifestei
a minha dificuldade em estabelecer prioridades nas reformas a introduzir no sistema
judiciário, tantas e tão complexas são as
exigidas, as necessárias e as inadiáveis.
Essa dificuldade resulta do facto de, no
sistema judiciário, e visando a sua reforma,
intervir uma multiplicidade de parceiros, de
governantes a legisladores, passando pelos
magistrados judiciais e do M.º P.º, advogados, solicitadores, oficiais de justiça e
universitários: é que, estando, embora,
conscientes, todos eles, de que algo terá de
ser mudado na área da justiça, não há
identidade de pontos de vista  e, assim,
consenso  na definição das medidas
prioritárias a tomar. Uma coisa, porém,
tenho como certa: a mais importante das

É por isso que insisto para que haja um
pacto de regime entre todos os parceiros
judiciários. Um pacto de regime que
dispensa qualquer formalização e que há-de
assentar na capacidade de cada parceiro se
consciencializar de que, sendo o destinatário
das suas acções o cidadão, o objectivo a
prosseguir há-de ser a defesa dos direitos,
liberdades e garantias daquele. O que, para
alcançar-se, exigirá, obviamente, que cada
um seja capaz de se despojar, para os pôr de
lado, de uma parcela dos seus próprios
interesses.
CJ: O actual sistema de funcionamento
do Supremo Tribunal de Justiça, designada-mente com a orgânica recentemente
aprovada, é consentâneo com a sua
dignidade, enquanto cúpula do sistema
judiciário português, ou serão necessárias
algumas alterações?
AS: Com a aprovação do Dec. Lei n.º 74/
2002, de 26 de Março, dotou-se o STJ da
orgânica que, estou em crer, lhe há-de
permitir desenvolver com eficiência e
eficácia as suas competências e atribuições.
As únicas alterações que, com expectativa,

Comunicar Justiça entrevistou o Presidente do
Supremo Tribunal de Justiça, Juiz Conselheiro Aragão
Seia.
Um homem de acção e não de palavras  como gosta
de se definir  concedeu a entrevista que agora se divulga,
levando assim a todos os nossos leitores e particularmente
a todos os juízes as suas ideias, opiniões e esperanças.
A direcção redactorial e a direcção do M.J.D., agradecem
publicamente a disponibilidade manifestada.
CJ: Num tempo em que falham cada vez
mais as referências e os valores, os candidatos ao exercício da judicatura debatemse com a questão de saber o que espera hoje
a sociedade dos seus juízes.
No entender do Sr. Presidente que
principais qualidades se devem exigir hoje
aos juízes para bem servir a comunidade?
AS: O juiz é, simultaneamente, um
cidadão e um profissional. De um juiz
espera-se, como se espera de qualquer
cidadão e profissional de qualquer outro
ramo de actividade, saber, competência,
empenho, dedicação e zelo no desempenho
da função e, ao mesmo tempo, respeito e
cumprimento dos seus deveres de cidadania.
A circunstância de o juiz ser detentor de
poderes de soberania impõe-lhe responsabilidades acrescidas, que se traduzem na
necessidade de obedecer a um conjunto de
normas pessoais, sociais e profissionais de
conduta que, no desempenho da função, o
hão-de levar a ser merecedor do estatuto que,
constitucionalmente, lhe é reconhecido.
É bom, assim, que o juiz não se esqueça,
em momento algum, de que o seu prestígio
e o respeito que outros têm pela função que
exerce decorrem da forma como o faz, ou
melhor, resultam da sua capacidade de
conciliar o poder de que se encontra
investido, com a humildade como o utiliza,
desde logo, no modo de relacionamento
humano com os parceiros judiciários, que
há-de ser respeitável, respeitador e correcto;
com o bom senso que revela nas suas
intervenções e tomada de decisões; com a
urbanidade que manifesta no trato, quer com
os outros profissionais judiciários, quer com
o público; com a irrepreensibilidade do seu
comportamento no e fora do local de
trabalho; com a exemplaridade que seja
capaz de transmitir como agente e parceiro
social, etc., etc.
São todas essas qualidades, que têm
subjacentes valores que são importantes na
vida em sociedade, que vão ganhando aos
olhos do cidadão uma crescente importância sobre aquelas outras que, felizmente,
de um juiz já são habitualmente esperadas:
o seu rigor, a sua isenção, imparcialidade e
independência.
CJ: Sente que haverá necessidade, a curto
prazo, de alterar o modelo de formação dos
auditores de justiça que pretendam servir
como magistrados judiciais?
AS: A formação de magistrados judiciais
está na ordem do dia no âmbito da actividade do Conselho Superior da Magistratura,
que elaborou e submeteu à consideração da
Senhora Ministra da Justiça um projecto de
diploma que introduz alterações no plano
da formação que se encontra em vigor. As
propostas de alteração incidem, entre outras,
no chamado período de espera de dois anos,
no prazo de formação dos magistrados, no
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se aguardam residem nas disponibilidades
orçamentais que vão ser afectadas ao
funcionamento desse sistema. Do orçamento que vier a ser aprovado, dependerão,
a partir de agora, os resultados que se
projectam alcançar com a publicação do
citado diploma.
CJ: O Presidente do Supremo Tribunal
de Justiça é a quarta figura do Estado e
preside a dois órgãos de cúpula do poder
judicial. Para exercer convenientemente a
sua função necessita de estruturas organizadas e de apoio substanciais. As que
encontrou ao tomar posse do cargo
revelaram-se suficientes ou, como se
suspeita, deficientes?
Que medidas pensa encetar ou promover
para modificar tal situação, designadamente
no que respeita ao exercício do mandato
constitucional do Conselho Superior de
Magistratura?
AS: Foi no sentido de se colmatarem as
deficiências e insuficiências que, há muito,
se faziam sentir no funcionamento do
Supremo Tribunal de Justiça, que, sob
proposta minha, se aprovou o diploma a que
anteriormente fiz referência, onde sobressai
o objectivo de fazer intervir na gestão e na
administração da instituição os próprios
juízes conselheiros. A criação de um
conselho consultivo, constituído por juízes
conselheiros designados pelo plenário dos
juízes, sob proposta do presidente do STJ, e
a presença também de juízes conselheiros
na composição do conselho administrativo,
são disso prova.
Com o mesmo objectivo de eficiência e
eficácia, encontra-se em apreciação no
Ministério da Justiça um projecto de
diploma relativo à organização e funcionamento do Conselho Superior da Magistratura. É, no entanto, importante voltar
aqui a frisar que de nada vale a publicação
de diplomas que aprovem estruturas organizativas e de funcionamento, apoiadas em
modelos de gestão modernos, eficientes e
eficazes, se não forem disponibilizados os
meios financeiros necessários para a sua
implementação. Nesse caso, os diplomas
não serão mais do que letra morta...
CJ: O Estatuto do Presidente do Supremo
Tribunal Administrativo foi recentemente
alterado. Concorda com essa alteração?
AS: Concordo com o estabelecimento de
um prazo mais longo de duração do respectivo mandato e, nesse caso, que este seja
improrrogável. No entanto, pergunto-me
que razão há para que esse prazo seja fixado
em cinco anos, e não em seis, como sucede,
por exemplo, com os mandatos do
Procurador-Geral da República e do
presidente do Tribunal de Contas ou em
quatro anos e meio, com possibilidade de
recondução  e, assim, num total de nove 
como no caso do presidente do Tribunal
Constitucional.
CJ: Por vezes, designadamente ao nível
da primeira instância, comenta-se que
função de representante institucional de
todos os juízes, atribuída ao Presidente do
Supremo Tribunal de Justiça, deveria
implicar uma alteração da forma como é
designado. Uma das possibilidades poderia
ser, por exemplo, a eleição directa por todos
os juízes, de entre um grupo de candidatos
designados pelo Plenário do Supremo
Tribunal de Justiça. Que pensa sobre isto?
AS: Sobre essa questão, o princípio que
defendo é de que o presidente do Supremo
Tribunal de Justiça deve ser eleito apenas
pelos juízes conselheiros que compõem o
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STJ. Não vejo que o facto de o presidente
do STJ presidir ao Conselho Superior da
Magistratura aconselhe que, na sua eleição,
participem outros juízes; desde logo, porque
estes já elegem o vice-presidente do CSM e
mais seis outros juízes. Relativamente ao
corpo eleitoral, nomeadamente ao seu
alargamento, nos termos que são sugeridos,
vejo vantagens e inconvenientes. A principal
vantagem reside na justificação de uma
maior representatividade do presidente
perante toda a magistratura judicial. As
desvantagens resultam das atenções que se
dispersam nos preparativos que sempre
precedem os actos eleitorais, situação que
será mais agravada com o eventual acolhimento da sugestão avançada.
Independentemente dos caminhos a
escolher, o importante é que se mantenha o
princípio de que o presidente do Supremo
Tribunal de Justiça deve ser eleito pelos
juízes.
CJ: No discurso de abertura do ano
judicial, o Presidente da República, referiuse à necessidade de introduzir nos tribunais
índices de produtividade. Entroncará aí a
chamada contingentação processual,
velha bandeira programática dos juízes cujo
conteúdo útil nunca parece ter sido bem
definido. O que pensa sobre este tema,
como poderá ser implantado um sistema
de contingentação e que passos deu o
Conselho Superior da Magistratura nesse
sentido ?
AS: Reconheço que a contingentação
processual é uma medida justa, tanto mais
que não é admissível que haja juízes que
têm, entre mãos, mais de três mil processos.
Mais justa ainda, se se tiver em atenção que
a actual distribuição ilimitada de processos
se repercute desfavoravelmente na vida
familiar e social do juiz, que deixa de poder
obedecer a padrões de normalidade, e, bem
assim, na qualidade do trabalho produzido,
o que, depois, se vai reflectir na respectiva
classificação.
Perante o actual estado de funcionamento
dos tribunais, onde se sente, em cada dia
que passa, a crescente insuficiência de
magistrados nos tribunais onde dão diariamente entrada dezenas de processos, de
complexidade cada vez mais acrescida, a
definir-se uma contingentação, esta só será
provavelmente viável a médio ou a longo
prazo. No entanto é, do meu ponto de vista
oportuno que se proceda desde já à
definição e quantificação da chamada
contingentação processual, para efeitos de
avaliação da produtividade dos tribunais e,
sobretudo, para se dispor de um termo de
referência para uma avaliação mais criteriosa
e uniforme do desempenho dos juízes. Nesse
sentido, o Conselho Superior da Magistratura solicitou ao Gabinete de Auditoria
e Modernização do Ministério da Justiça um
estudo sobre a matéria.
CJ: Em que ponto está a restruturação
orgânica do Conselho Superior da Magistratura, que anunciou no seu discurso de
abertura do ano judicial ?
AS: O diploma orgânico encontra-se, após
um profundo e exaustivo debate no seio do
Conselho Superior da Magistratura, em
apreciação no Ministério da Justiça.
CJ: A independência do poder judicial
manifesta-se na independência subjectiva
dos juízes quando exercem a função jurisdicional e na independência orgânica
assegurada pela gestão autónoma do
Conselho Superior da Magistratura. Mas,
do ponto de vista administrativo, parece
fazer mais sentido falar numa relação
hierárquica entre o Conselho Superior da
Magistratura e os juízes do que numa
independência individual destes. Como
Presidente do Conselho Superior da
Magistratura não lhe parece que os juízes,
em geral, não apreenderam ainda esta
distinção? E porquê?
AS: A independência do juiz diz exclusivamente respeito à função de julgar: é aí que
ele deve obediência apenas à lei (a primeira
delas, a Constituição da República) e aos

ditames da sua consciência. Essa independência não é um direito  e muito menos
um privilégio  do juiz. É antes um dever
ético-jurídico para com a comunidade  a
communitas civium , pois são os cidadãos,
as pessoas, que têm direito a juízes independentes, uma vez que a independência é
condição de imparcialidade e de isenção, e
estas são pressupostos essenciais da boa
administração da justiça.
Fora da função de julgar, o juiz deve
obediência à lei nos mesmos termos de
qualquer outro servidor público. E, por isso,
embora com o absoluto respeito pela sua
independência no acto de julgar, ele está
sujeito às orientações e instruções do

Com isto, não quero significar que o juiz
deva comportar-se como um eremita. Pelo
contrário, a convivência social é importante
e necessária para que possa melhor conhecer
a realidade que o rodeia. Exige-se-lhe tão só
sobriedade.
Também com isto não quero dizer que o
juiz deva ser apolítico. A independência o
que impõe é que ele reserve a manifestação
e a defesa públicas das suas ideologias e
opções partidárias para a boca das urnas; e
que, no exercício do cargo, seja capaz de
sobrepor as opções da lei às suas opções e
preferências pessoais. Esse é o esforço que o
cargo de juiz lhe pede.
A visibilidade de um juiz ganha-se e

Conselho Superior da Magistratura, que é o
órgão de gestão e disciplina do corpo judicial.
Este é, do meu ponto de vista, o correcto
entendimento da independência, que não
pode nunca confundir-se com um qualquer
irrestrito direito do juiz para agir como se
não fizesse parte de um corpo que está
sujeito a uma disciplina apertada, cujo
exercício a Constituição da República e a
lei cometem a um órgão constitucional
representativo, não apenas do corpo judicial,
mas também da comunidade de cidadãos.
CJ: No exterior da judicatura alguns
defendem o exercício do poder soberano dos
Tribunais de uma forma velada ou recatada,
classificando-se de exacerbada qualquer
atitude que pretenda recolocar o juiz no
centro da actividade dos Tribunais.
Que comentário lhe merece tal circunstância? Qual a linha de separação entre a
invisibilidade social e o vedetismo judiciais?
AS: Quer se queira, quer não, o juiz está
no centro da actividade dos tribunais. É
principalmente sobre si que recaem os olhos
do cidadão, porque é ele, tomando por
analogia a representação de uma peça teatral,
o actor que entra em cena no último acto.
Sobre o desempenho do actor sairão os
aplausos ou as vaias. O desempenho do juiz,
esse deixará, ou não, o sentimento de ter
proferido uma sentença justa. Por isso, o juiz
que a profere deve agir com grande ponderação e serenidade, agindo, verdadeiramente,
como tertium inter partes: como terceiro
independente do poder, independente das
partes e independente da popularidade;
como terceiro que não busca outra notoriedade que não seja a da sua competência e
empenho em bem servir o Direito e a Justiça.
Para isso o juiz não deve oferecer aos olhos
do público oportunidade(s) para que sobre
ele recaiam quaisquer dúvidas, tendo
presente que, inclusive, os comportamentos
da sua vida privada podem fazer nascer
suspeitas de irresponsabilidade ou falta de
bom senso; e que a defesa pública que, acaso,
ele faça de determinadas soluções para os
problemas sociais são susceptíveis de,
mesmo contra os seus desejos, levantar
desconfianças nos cidadãos.

reforça-se através de uma conduta irrepreensível, do seu saber, da sua competência
e imparcialidade, do seu sentido de responsabilidade, da sua isenção e independência no
exercício da função.
CJ: Que parâmetros antevê como mais
acertados para regular o relacionamento
entre os Tribunais e a Comunicação Social?
AS: Tive oportunidade de me debruçar
sobre esta questão no discurso que proferi
no último congresso de magistrados
judiciais, que se realizou na cidade de Aveiro.
Para aqui trago apenas a defesa que na
altura fiz, e que continuo a defender, da
necessidade de haver uma acreditação de
jornalistas junto dos tribunais. Os temas
judiciais, pela sua natureza e complexidade,
requerem que sejam tratados por profissionais habilitados e qualificados para o
fazerem. Daí se explica o aparecimento no
mundo televisivo de canais temáticos, cuja
programação, alinhamento e direcção são
entregues a profissionais com formação
especializada nas áreas de que se ocupam.
Considero igualmente importante a
criação de gabinetes de imprensa junto dos
tribunais, pois, mais do que ninguém, estão
os magistrados interessados em que o
cidadão seja informado e fique esclarecido
sobre o que neles se passa, salvaguardados
que sejam os princípios de confidencialidade. Contudo, a sua missão será votada
ao insucesso se o seu interlocutor, aquele
que for encarregue da divulgação de uma
determinada situação, não tiver a formação
jurídica necessária que lhe permita
apreendê-la, ao menos no seu essencial, e
aprofundá-la no seu pormenor. Não sendo
este o caso, o cidadão não será nunca
devidamente informado, nem esclarecido,
pois limitar-se-á a tomar conhecimento de
uma situação ou de um facto, que impressionará os menos entendidos, mas que
suscitará nos outros alguma perplexidade
crítica, que conduzirá a uma gradual
descredibilização dos órgãos de comunicação social.
Não é isso que se deseja. Penso que, com a
criação de gabinetes de imprensa e a
institucionalização de um sistema de
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acreditação dos jornalistas junto dos
tribunais, sairá beneficiado o cidadão, que
passará a conhecer ou a acompanhar melhor
a Justiça e os seus meandros  e, assim, a ter
uma maior certeza e segurança de que vive
num estado de direito democrático.
Concluirei dizendo apenas o seguinte: é
difícil respeitar e amar aquilo que se
desconhece.
CJ: Nas últimas décadas, o poder políticolegislativo criou magistraturas autónomas
(judicial e do ministério público) e de certa
forma, também desligou os funcionários
judiciais da tutela funcional e disciplinar
dos juízes, submetendo-os quase por
completo à direcção e controlo da
administração do executivo.
Esta situação não terá deixado três classes
profissionais à mercê das leis sociológicas
ou da natureza, i.e., cada uma tentando
ocupar espaço que considera vital,
desgastando-se energias no acessório em
detrimento do essencial  o serviço aos
cidadãos?
AS: Considerando que a situação
apontada relativamente ao quadro dos
funcionários judiciais foi parcialmente
resolvida com a publicação do Dec. Lei n.º
96/2002, de 12 de Abril, vou incidir a minha
atenção sobre o que se prende com as duas
magistraturas: a judicial e a do M.º P.º.
A separação entre os dois corpos de
magistrados nunca a encarei com entusiasmo. Era para mim previsível que, com a
separação e a autonomia das magistraturas,
mais cedo ou mais tarde, por razões humanamente compreensíveis, questões de
afirmação, de identidade e, quiçá, de
importância e de supremacia, tenderiam a
ganhar corpo. Não era também de todo
imprevisível que o afunilamento de oportunidades de acesso ao topo das carreiras iria
traduzir-se, a médio prazo, num foco
permanente de incompreensões e de algumas
tensões.
Assim não o entenderam, porém, os
legisladores de então. Apraz-me registar que,
no VI Congresso dos Juízes Portugueses,
realizado em Aveiro, houve quem tenha
assumido as responsabilidades por essa
decisão.
Entendo que é chegado o momento de se
pensar em termos de futuro, buscando
formas de entendimento e soluções que, sem
dispêndio de energias com o acessório e o
supérfluo, sejam capazes de pôr o sistema
judicial ao serviço exclusivo do cidadão.
Neste momento, o meu receio é de que
não se colham as lições destas experiências
do passado e se persista na formação
autónoma e individualizada, que não no
Centro de Estudos Judiciários, ou sob a sua
direcção e orientação, dos juízes a ingressar
ex novo nos tribunais administrativos e
fiscais, pois, tal sucedendo, eles ficarão
privados de qualquer base de legitimidade
para, no futuro, aspirarem a transitar para
os tribunais comuns.
Faço votos para que o tempo não volte a
ser, uma vez mais, o implacável julgador...
CJ: O diálogo com a magistratura do
Ministério Público e com a advocacia
encontra-se num momento de expectativa
de incremento real com o anúncio do
Congresso da Justiça. Que espera o
Presidente do Supremo Tribunal da Justiça
desse fórum?
AS: Embora me sinta um homem de
acção, e não de palavras, tal não significa
que atribua uma importância menor ao
diálogo e ao confronto de ideias e de
opiniões teórico-profissionais que resultam
de encontros ocasionais, como sejam,
palestras, seminários, conferências ou
congressos. Sempre que as disponibilidades
de tempo se me oferecem, a eles assisto e
neles procuro participar. Neste contexto,
está projectada a realização do Congresso
da Justiça, iniciativa cujo mérito pertence
 e é justo reconhecê-lo  à Ordem dos
Advogados. Como um fórum de debate e de
troca de ideias e de opiniões sobre a Justiça,
considero-o interessante. Mas a minha já
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longa carreira profissional leva-me a
confessar que não são grandes as minhas
expectativas a respeito das suas conclusões
e resultados. Basta reavivar a memória com
a leitura das conclusões de muitos encontros
afins para concluir-se da superficialidade dos
seus enunciados, condicionadora da sua
subsequente materialização.
Espero que neste caso me engane.
CJ: O Sr. Presidente, no exercício da
judicatura, viveu um dos períodos mais
conturbados mas também mais ricos da
nossa história recente, com o fim do
Estado Novo e com a Revolução de Abril.
Fale-nos um pouco das dificuldades e
vivências da judicatura nesse período,
atendendo a que grande parte dos juízes
actualmente em exercício o sentem já como
distante ou não o presenciaram.
AS: Com o pedido que me fazem, sou
forçado a admitir publicamente a minha
longevidade. Não serei talvez o juiz mais
indicado para relatar a história da magistratura judicial, reportando-a a esses dois
períodos. Nem tão-pouco tenho episódios
políticos para contar, como provavelmente estarão esperançados em ouvir. Isto,
porque a única carreira apaixonante que
abracei foi a de juiz e, como juiz, procurei
sempre, e tão só, cumprir a minha missão: a
de julgar de acordo com a lei. Fi-lo nos
períodos antes e após o 25 de Abril.
O conceito que tenho da função, ou
melhor, dos princípios que devem nortear o
seu exercício, de que depende a credibilidade da Justiça e a confiança que no juiz
deve poder depositar o cidadão, levou-me
sempre a substituir a visibilidade pública,
que vai muito bem aos políticos, por actos
que dependem sobretudo da pena que, como
magistrado, seguro entre os dedos da mão:
no passado, aplicando sempre a lei, mesmo
que dela discordasse, reservando-me a
faculdade de graduar as penas, ou, como
muitas vezes sucedeu, pagando do meu
bolso as multas que aplicava; no presente,
procurando resolver os problemas pelas vias
institucionais, e não na praça pública.
Mas, entre o passado e o presente, uma
diferença abissal separa hoje o exercício da
magistratura do de então: desde logo, a
remuneração, que impunha enormes sacrifícios na gestão do orçamento familiar; as
acessibilidades de que resultava que uma
viagem de comboio e, depois, de camioneta,
do Porto a Miranda do Douro, ocupasse onze
horas; o isolamento familiar e também o
técnico-profissional perante a dificuldade de
acesso a bibliotecas; as instalações dos
tribunais, em deficiente estado de conservação e destituídos de climatizadores; e, por
último, as comarcas onde os juízes compartilhavam a única mesa da sala de refeições
da pensão com os réus!
Justiça há, no entanto, que ser feita e dita:
que as melhorias em termos de infraestruturas foram iniciadas nas duas décadas
que precederam o 25 de Abril, onde, nos
edifícios então construídos, e agora melhorados, continuam ainda hoje a funcionar a
maior parte dos tribunais.
Perante isto creio que poderei dizer: como
seria bom ter iniciado hoje a minha carreira
de juiz...
CJ: Quais os momentos que retém como
mais marcantes na sua vida de juiz?
AS: Sendo imensos os momentos que
marcam a vida de um juiz, podendo dizerse que cada comarca onde se instala ou cada
processo que pelas suas mãos passa deixam
a respectiva marca, seleccionarei três
momentos especiais.
O primeiro quando, sendo eu ainda juiz
de primeira instância, fui eleito pelos meus
Colegas como membro do primeiro
Conselho da Magistratura, criado após o 25
de Abril; e quando, a seguir, também por
eleição dos meus Colegas, ocupei o cargo
de secretário regional da Associação Sindical
dos Magistrados Judiciais Portugueses, o que
aconteceu pela primeira vez a um juiz de 1ª
instância.
O segundo, quando me foi dada a

oportunidade para, em Macau, desempenhar
funções fora dos tribunais, o que me
enriqueceu profissionalmente.
E, por último, a presente oportunidade
que me é dada de, no exercício da presidência
do Supremo Tribunal de Justiça, poder dar o
meu contributo para a dignificação da
magistratura judicial e para a melhoria do
nosso sistema judicial.
CJ: Qual a importância que dá à
preservação da memória e da identidade dos
membros da magistratura judicial? Que
espaços e instrumentos poderiam ser
criados para fomentar e salvaguardar esses
elementos históricos e esses valores
culturais?
AS: Essa importância reflecte-se no
incentivo e no estímulo que dei à criação
do Círculo Cultural do Supremo Tribunal
de Justiça, de que sou, justamente, um dos
membros fundadores, cuja constituição já
foi objecto de escritura notarial e está em
fase de legalização final.
São iniciativas dessa natureza que gostaria
de ver multiplicadas no seio da magistratura
judicial, sedimentando no seu seio essa
identidade e o espírito de corpo  que não é
sinónimo de corporativismo  que liga
solidariamente e no espírito de entreajuda
e amizade esse grupo de homens e mulheres
que a Constituição encarregou da difícil
missão de, aplicando as leis, administrarem
a justiça.
Quero deixar aqui expresso que, enquanto
for o presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, não regatearei o meu apoio a
qualquer iniciativa que vise esses
propósitos.
CJ: Como vê o actual momento do
associativismo dos juízes? Na sua opinião
que importância tem este fenómeno
associativo para a integridade e para o
crescimento cultural do corpo de juízes e
que mudanças sugeria para potenciar a
participação activa dos juízes na sua vida
colectiva?
AS: A Associação Sindical dos Juízes
Portugueses, na esteira dos objectivos que
prossegue qualquer outra associação
congénere, tem o seu papel e ocupa o seu
espaço no contexto da magistratura judicial.
Quanto ao seu papel, não pode negar-se a
importância do que desempenhou e
continua a desempenhar na defesa dos
interesses dos seus associados, ganhando,
em determinados períodos, maior visibilidade do que noutros, por pressão e influência
de factores conjunturais e estruturais
oriundos da própria sociedade. Em matéria
de espaço, ela oferece-se indivisível, sob pena
de, com o seu fraccionamento, resultar em
quebra de força na indispensável união de
esforços exigível para a concretização das
metas definidas. É nestes pressupostos que
o movimento associativo dos juízes se revela
e se manifesta, em massa, nos actos
eleitorais.
Com o seu voto, o juiz associado mostra
a sua fidelidade à instituição e reafirma a
sua vontade para que a mesma subsista e
prossiga os seus objectivos. Penaliza-se
amiúde por não poder a ela dedicar algum
do seu tempo que, muitas vezes, se revela
escasso para a própria família. Concluída a
eleição, a vida associativa prossegue o seu
rumo, conduzida por uma nova direcção,
onde não haverá vencedores nem vencidos,
passando a haver tão-só associados. A
participação destes na vida associativa será
tanto mais activa quanto melhor se
aperceberem da presença de uma identidade
de objectivos a atingir e da existência de
uma acção conjunta e concertada para os
concretizar.
Criadas estas condições, pode ter-se a
certeza de que o associativismo dos juízes é
uma realidade. Revelando-se o papel da
associação insubstituível, a sua força está
na mensagem de união que for capaz de
transmitir.
CJ: O Estatuto da Judicatura, designadamente ao nível remuneratório, foi instituído
nos idos de 1989. Um tão largo período sem
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que se proceda à revisão do estatuto começa
a revelar-se inédito no Estado.
Que comentário lhe oferece esta
circunstância?
AS: Sobre esta questão tenho-me pronunciado tanto em privado como em público,
porque, respeitando embora a opinião dos
que entendem que não devo fazê-lo, por se
tratar de matéria de que devem ocupar-se
outras instâncias, em causa está, a meu ver,
a dignificação da magistratura judicial.
Tenho assumido esta atitude não só relativamente ao estatuto remuneratório dos
magistrados, mas também no que diz
respeito a todos os outros aspectos que se
prendem com o exercício da função, porque
entendo que devo ser também uma voz a
reflectir publicamente essas questões.
O único grande esforço que me é exigido
é o de ser capaz de afastar a linguagem a que
a profissão me habituou, de forma a que a
informação que pretendo transmitir seja por
todos entendida pela sua clareza e simplicidade. É o que neste momento procuro
tentar fazer, reservando para os encontros
técnicos e para os meus trabalhos essa
linguagem hermética, de que todos nós,
juízes, e quiçá, com alguma razão, somos
acusados.
A circunstância de, a coberto da justificação da dignificação da carreira judicial,
serem os magistrados judiciais, como os do
M.º P.º, colocados no topo da tabela
remuneratória da função pública, não tem
hoje significado. Todos temos conhecimento como, na prática, aquele propósito
se encontra hoje desvirtuado. A situação que
melhor espelha esse desvirtuamento está no

nomeadamente nos novos departamentos
do Ministério da Justiça (equiparação a
desembargador e conselheiro), o que
equivale a dizer que um funcionário  por
mais dignas e relevantes que sejam as suas
funções - passou a ter a mesma correspondência retributiva que os nossos mais
altos magistrados.
Que comentário lhe merece esta questão?
AS: O exemplo aqui apontado confirma o
que disse em resposta à pergunta anterior.
Mas, pior do que a equiparação ao estatuto
remuneratório do magistrado para efeitos
de fixação da remuneração base, está em que,
na maior parte das vezes, a essa remuneração,
acrescem outras de natureza acessória e
outras benesses, de que o magistrado não
beneficia. Relativamente aos magistrados
é, assim, chegado o tempo de se deixar de
invocar, por tudo e por nada, o seu estatuto
remuneratório, porque, há muito já ele
deixou de ser cobiçado, tal como exactamente é.
Porque é num diploma em que se proceda
à revisão do estatuto dos magistrados
judiciais que há que consagrar esta e outras
situações, que interessam ao exercício da
função, tenho pedido aos Colegas juízes que
me façam chegar as suas observações e
sugestões, por forma a habilitar a magistratura judicial a tomar a iniciativa de
apresentar a sugestão de um projecto de
diploma que altere e melhore o estatuto
actualmente vigente.
CJ: A recente colocação de juízes jubilados, designadamente conselheiros, ao
nível inferior da prolacção de despachos e
sentenças de 1ª. Instância, vem sendo vista

tecto salarial estabelecido para os juízes
conselheiros: os seus vencimentos estão
limitados ao vencimento base percebido
pelo Primeiro-Ministro, mas, contrariamente aos vencimentos deste, que têm sido
revistos com regularidade, embora não em
termos da remuneração base, mas em
termos dos valores que vão sendo fixados
para outras remunerações acessórias, bem
como pela atribuição de outras regalias não
quantificáveis numericamente, os dos
juízes conselheiros têm beneficiado apenas
das actualizações de vencimentos que tem
tido a função pública.
O mesmo se conclui relativamente ao nível
remuneratório da generalidade dos magistrados, a ponto de ser tentado a referir aqui
um comentário que frequentemente oiço
de profissionais de outras carreiras da função
pública: fiquem os senhores juízes, pela sua
dignidade, com o privilégio de ocuparem o topo
da tabela salarial da função pública, ao que
não nos opomos, desde que isso não se apresente
como um plafond para o que levamos para
casa ao fim do mês!
Dito isto, ficamos esclarecidos...
CJ: Para além do acima referido, nestes
treze anos e em matéria de vencimentos,
vimos assistindo à equiparação de cada vez
mais classes profissionais aos juízes,

com alguma perplexidade. Sente que é uma
medida de recurso admissível e para manter
no futuro?
AS: Digo com toda a frontalidade que não
me agrada a medida a que faz referência.
Compreendo a posição acolhida, atendendo
à actual carência de juízes, a que não é alheio
o facto de alguns magistrados, após a
jubilação, terem dificuldades em se adaptar
a uma vida totalmente afastada do mundo
judiciário e, indo até mais longe, do próprio
acto de manuseamento dos processos que,
durante décadas, os absorveu.
Entendo, porém, que a insuficiência de
magistrados resolve-se com a disponibilização de maiores recursos para o seu
recrutamento e posterior formação.
Relativamente aos juízes jubilados, porque
o seu saber e experiência não devem ser
desperdiçados, penso que deve ser considerada a hipótese de aproveitar o seu
contributo no apoio a juízes no início da
sua carreira, transmitindo-lhes a confiança
de que muitos, por terem sido colocados
em comarcas isoladas, não podem obter
junto de colegas mais experientes.
CJ: Sente que a situação da Justiça em
Portugal tende a melhorar?
AS: Mantenho a esperança!
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Mais e melhores condições
de trabalho

Entrevista a sua Excelência o Senhor Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa,
Juiz Desembargador Dr. Manuel Augusto Moutinho Silva Pereira
Lembro que a notação de muito bom era
até há poucos anos atrás, uma classificação
que o juiz só podia adquirir ao fim de várias
inspecções. Na normalidade dos casos,
começava-se com o bom, depois passavase ao bom com distinção e, finalmente,
no fim da carreira na 1ª instância, já com
dois ou mais bom com distinção, podiase ganhar o muito bom, quando se
ganhava. Esta última classificação de muito
bom premiava o mérito e a antiguidade,
que é como quem diz a persistência na
judicatura. Como é sabido, muitos juízes
desembargadores ainda são desse tempo.
Agora já não é assim porque houve uma
alteração na classificação dos juízes, fruto
da mudança de mentalidades. Assim, nos
últimos anos tem-se verificado que alguns
juízes chegam ao termo da sua carreira na 1ª
instância classificados com dois ou mais
muito bom. E esses, depois como juízes
desembargadores, e já vai havendo muitos,
na graduação para o Supremo, num critério
que também é quantitativo, passam à frente
de outros mais antigos e, talvez, com não
menos mérito. Ora, e era aqui que se queria
chegar, a lei, ao consagrar as inspecções
judiciais para os juízes desembargadores, a
seu pedido, não quis abrir o caminho para
as inspecções judiciais nos tribunais
superiores, apenas pretendeu corrigir a
injustiça relativa gerada pela alteração
havida na classificação dos juízes. Agora
permite-se que o juiz desembargador, com
real mérito, mas, muitas vezes por míngua
de inspecções, sem qualquer muito bom
ou com poucos muito bom, acrescente
ao seu currículo mais essa notação. Resta
dizer que, se não fossem os motivos referidos,
as inspecções aos juízes desembargadores
seriam até absolutamente inúteis, servindo
apenas para desperdiçar meios: antes de
mais, para além do constante exame público
a que estão sujeitas todas as decisões
judiciais, mormente quando susceptíveis de
divulgação em publicações especializadas,

Recentemente eleito pelos seus pares, o Juiz Desembargador
Silva Pereira falou para o Comunicar Justiça dando a sua
visão sobre alguns dos aspectos da gestão do Tribunal da
Relação de Lisboa e relatando as suas expectativas no
desempenho das funções que lhe foram confiadas.
A direcção redactorial e a direcção do M.J.D. agradecem
publicamente a disponibilidade manifestada.
C.J. - Recentemente eleito Presidente do
Tribunal da Relação de Lisboa, quais são as
linhas mestras do seu programa de mandato?
P. R. - Não tenho um programa de mandato
no sentido formal em que essa palavra é
usada. Os presidentes dos Tribunais de
Relação são eleitos pelos juízes desembargadores da respectiva Relação na base da
simples confiança, o que os dispensa de
apresentar um programa antes ou depois das
eleições. Tenho, sim, um projecto de
mandato que, em termos gerais, consiste em
representar com dignidade o Tribunal da
Relação e o Distrito Judicial e cumprir com
bom senso, pragmatismo e determinação as
funções que são cometidas na lei. E em
concreto, proponho-me, com o peso
institucional que o Presidente da Relação
de Lisboa tem, dar o meu contributo com o
objectivo de obter mais e melhores
condições de trabalho nos Tribunais do
Distrito Judicial, para o que, em face dos
problemas existentes  dos que conheço e
dos que for tomando conhecimento pelos
interessados, magistrados judiciais ou não
, farei, com a insistência que se mostrar
necessária, exposições escritas e orais às
entidades competentes. Este projecto
parece modesto, mas, pelo contrário, é
muito ambicioso, porque são muitos os
interesses que se chocam e muitas as
susceptibilidades que se ferem sempre que
se pretende melhorar alguma coisa.

fundamentalmente, porque a prática da
contingentação ou se faria pelo estabelecimento de limites aos processos distribuídos,
conduzindo a situações de denegação de
justiça que não podem aceitar-se, ou se faria
pelo aumento constante, e neste caso sem
limites à vista, do quadro de desembargadores, com todos os inconvenientes da
massificação. De qualquer modo, e é o que
aqui releva, os índices de contingentação
nunca tiveram consagração legal e, por isso,
a sua aprovação pelo Conselho Superior da
Magistratura teria traduzido uma simples
orientação em certo momento histórico,
sem força vinculativa, não esquecendo que
a composição desse Órgão foi variando ao
longo do tempo, e provavelmente, de então
para cá, já mudaram todos os seus membros.
Ignora-se, porém, se os referidos índices de
contingentação são tomados em conta na
avaliação dos procedimentos disciplinares
levantados aos juízes desembargadores que
atingem determinada pendência processual.
C.J. - A lei permite a realização de
inspecções judiciais a Juízes Desembargadores, a seu pedido. Será este o caminho
certo para as inspecções judiciais nas
diferentes instâncias?
P.R. - Não é essa a leitura que faço da lei.

C.J. - O Conselho Superior da
Magistratura aprovou em tempos, índices
de contin-gentação processual para os
Tribunais de Relação. Porém, talvez algo
contraditoriamente, a avaliação da produtividade dos Juízes Desembargadores é
feita por referência ao volume de processos
distribuídos e não àqueles índices. Como o
número de processos distribuídos por cada
Juiz Desembargador ultrapassa, em muito,
os referidos índices de contingentação, o
Conselho Superior da Magistratura acaba
por instaurar procedimentos disciplinares
àqueles que não conseguem despachar todos
os processos distribuídos, não obstante
poderem ter nesse período proferido
acórdãos em número muito superior ao que
o próprio Conselho considera racionalmente exigível. Qual é a sua opinião sobre
esta prática do Conselho Superior da
Magistratura ?
P.R. - Tanto quanto sei, e a resposta é
pessoal, os índices de contingentação
aprovados não passaram de uma mera
referência, de uma meta ideal. Isso,
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cada juiz desembargador tem, desde logo,
dois inspectores, que são os respectivos
adjuntos, que importa convencer da
bondade da solução propugnada; e, depois,
no caso das Relações, dado o número ainda
relativamente reduzido de juízes desembargadores, concentrados em apenas cinco
Tribunais, o Conselho Superior da Magistratura pode saber exactamente quantos
processos atrasados tem cada magistrado,
já que semestralmente são elaboradas listas
para esse controlo.
C.J. - Do ponto de vista do funcionamento
interno do Tribunal da Relação de Lisboa e
da sua capacidade de resposta ao aumento
das pendências, que medidas gostaria de
ver implementadas no imediato?
P.R. - De um modo geral, à custa da
dedicação e do imenso sacrifício dos juízes
desembargadores, e de todos aqueles que
prestam serviço no Tribunal da Relação de
Lisboa, a pendência processual não constitui
problema, porque não excede o que é
necessário à decisão dos processos. Melhor
dizendo, há casos pontuais de processos
atrasados, mas essa não é a regra, antes
constitui a excepção. Preocupante é a
enorme carga processual, com questões cada
vez mais complicadas, sendo frequente ouvir
queixas da falta de tempo para melhor estudo
dos processos e ponderação das questões
neles equacionadas e a maioria dos juízes
desembargadores queixa-se de cansaço e de
certo desencanto ou frustração nas suas
funções, mantendo-se muitos no seu
exercício apenas porque ainda não têm 36
anos de serviço. E a tendência é para o
aumento significativo do número de
processos. No imediato, essa situação, sob
pena de mais tarde ou mais cedo se atingir a
rotura de todo sistema, exige a implementação de medidas legislativas corajosas
a nível do processo, porque, como se disse,
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não se vê a viabilidade prática da chamada
contingentação, nem se considera como boa
solução o aumento proporcional do quadro
de juízes desembargadores. Essas medidas,
sem prejuízo de outras, seriam: aumentar as
alçadas das jurisdições cível e social; elevar
as baratíssimas custas em geral e dos recursos
e das reclamações em especial, prevendo-se
aqui também a possibilidade do seu
agravamento automático a final quando a
mesma parte vê desatendida a sua pretensão
sucessivamente na 1ª Instância e nos
recursos para a Relação e para o Supremo
Tribunal de Justiça; acabar de vez com a
dispensa de custas e preparos para as
empresas, constituindo fundamento de
falência o simples reconhecimento pela
própria empresa da falta de capacidade
económica para suportar os encargos
normais de uma lide judicial; e limitar mais
a possibilidade de recursos de decisões
interlocutórias, admitindo a subida imediata em casos tipificados. E ainda, para
tentar pôr cobro à prática corrente e imoral
de recorrer para ganhar tempo, conceber um
sistema de triagem  eventualmente, a
cargo de um grupo de advogados em cada
Distrito Judicial  para, caso a caso,
determinar se um recurso deve ou não seguir.

gadores, pelo que só estes poderiam
candidatar-se ao cargo.

P.R. - Desde que sou juiz, e já o sou há
quase 27 anos, sempre os Tribunais da
Relação anularam julgamentos com o
consequente mal estar dos juízes da 1ª
Instância. Não significa isso que os juízes
de 1ª instância antes julgavam mal ou que
agora julgam mal. Nem significa que a
Relação descobriu uma fórmula expedita 
e ilegal  para despachar processos. Penso
que a produção de provas perante o juiz da
1ª instância, designadamente da prova
testemunhal, dá-lhe uma visão de conjunto

C.J. - A anulação de julgamentos pelos
Tribunais das Relações e a consequente
repetição pelos Tribunais da 1ª Instância
começa a ser cada vez mais frequente,
gerando-se algum mal estar nos juízes destes
últimos. Será que está encontrada a formula
para baixar a pendência das Relações ou será
mesmo a 1ª instância que julga mal?

C.J. - Os Presidentes dos Tribunais da
Relação, por via da delegação de competências prevista na lei e praticada anualmente pelo Conselho Superior da Magistratura exercem, em certas áreas, funções
de gestão administrativa e funcional e de
monitorização dos juízes dos respectivos
distritos judiciais. Esta descentralização
das competências do Conselho Superior da
Magistratura é vantajosa? Porquê?
P.R. - Em princípio, a entidade delegada,
porque está mais perto dos acontecimentos,
encontra-se melhor habilitada a tomar as
decisões correctas e nos momentos mais
oportunos e, neste aspecto, a descentralização é sempre vantajosa. No entanto,
que eu saiba, tradicionalmente o Conselho
Superior da Magistratura tem delegado
competências nos presidentes de Relação
em áreas muito restritas e sem grande
significado, o que não é uma crítica, mas
uma explicação para a inexistência de dados
sobre as vantagens ou desvantagens da
descentralização das competências do
Conselho Superior da Magistratura.
C.J. - Perspectivando-se no futuro a
valorização dessa função do Presidente da
Relação, também como órgão de gestão da
primeira instância, que pensa da sua eleição
pelo colégio de todos os juízes do distrito
judicial, embora, para assegurar também a
sua legitimação interna, condicionando as
candidaturas à aprovação dos respectivos
Juízes Desembargadores ?
P.R. - A questão do colégio eleitoral na
eleição dos presidentes de Relação foi
discutida quando estava ainda na forja o
Estatuto dos Magistrados Judiciais que veio
a ser aprovada pela Lei nº 85/77, de 13 de
Dezembro, que antecedeu o actual Estatuto, defendendo então os juízes da 1ª
instância a possibilidade de votarem na
eleição dos presidentes de Relação, mas já
não me lembro do que se argumentou a
favor e contra. A vingar a perspectiva referida,
não tenho dúvida que os juízes da 1ª
instância devem ter capacidade eleitoral
activa na eleição dos presidente de Relação.
Quanto à capacidade eleitoral passiva, essa
deve ser exclusiva dos juízes desembar-

dos factos mais clara do que a resultante
dos papéis à disposição dos tribunais
superiores e daí que a Relação encontre
obscuridades ou contradições onde a 1ª
instância não encontra. No entanto, segundo me apercebo, a maioria das anulações
recentes na jurisdição cível provêm da
indicação de matéria de facto por referência
a meios probatórios, concretamente a
documentos juntos ao processo. Note-se que
até há poucos anos estava vulgarizada e era
comummente aceita a prática, sem dúvida
errada, de mencionar os factos por remessa
para documentos, usando-se na especificação, no questionário e nas respostas ao
questionário fórmulas algo tabeliónicas do
tipo provado o que consta do documento
a fls. ... que aqui se dá por integralmente
reproduzido para todos os efeitos legais ou
provado o teor do documento a fls. .... No
entanto, mais tarde começou a fazer carreira
a jurisprudência no sentido de que a
indicação de factos por simples referência
aos meios probatórios não constitui actividade judicativa. Na verdade, julgar a matéria
de facto é declarar quais os factos que se
consideram provados ou não provados,
independentemente do meio probatório em
que o tribunal baseou a sua convicção. No
fundo, dizer que está provado o que consta
de um documento é o mesmo que dizer, por
exemplo, que está provado o que consta do
depoimento registado da testemunha X, o
que ninguém faz por que há a consciência
geral que é errado fazê-lo, pelo que não se
percebe o porquê da insistência em algumas
sentenças discriminarem os factos com
interesse para a decisão da causa mediante
a remessa para os documentos que os
provam. Voltando à anulação dos julgamentos, e à sua razão de ser, a jurisprudência
dominante entende que a remessa para
documentos sem alusão aos factos que eles
provam corresponde à nulidade da não
discriminação dos factos, nulidade essa que
não pode ser suprida pela Relação, ainda que
este seja um tribunal de instância.
C.J. - O que gostaria de poder dizer aos
colegas quando terminar o seu mandato?
P.R. - Gostaria de dizer  e perdoem-me a
imodéstia  que contribuí em pontos
concretos para o melhor funcionamento da
máquina judicial.

ASSINATURA DO JORNAL
COMUNICAR JUSTIÇA
O Jornal Comunicar Justiça pode ser assinado e assim ser recebido por todos os interessados, mantendo-se contudo a sua
distribuição gratuita a todos os Magistrados Judiciais.
Para efectuar a assinatura do Jornal deverá preencher o presente cupão, remetendo o mesmo por correio para a Av. Álvares Cabral,
nº 215, Linhó, 2710 SINTRA, acompanhado por um cheque à ordem de: MJD Movimento Justiça e Democracia, CRL, no valor de e
30 ou de e 50 conforme o caso (IVA Incluido)

Destaque, ou fotocopie e envie para :
Av. Álvares Cabral, nº 215, Linhó, 2710 SINTRA
Pretendo assinar o Jornal Comunicar Justiça, com início no mês de ................................................. , pelo período de 20
meses, devendo o mesmo ser enviado pelo correio para a morada:
....................................................................................................................................................................................... ,
ao cuidado de ..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Junto envio o cheque nº ..................................................... , do Banco ....................................................... , no valor de
e 30 (e 50 para o estrangeiro)
Data: ...............................

Assinatura: ......................................................................
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Associação de Juízes Espanhóis
XVII Congresso  21 e 22 de Junho, Vigo

JUECES PARA LA DEMOCRACIA
&

MOVIMENTO JUSTIÇA E DEMOCRACIA

N

o dia 28 de Maio de 1983, na
Escuela Judicial em Madrid, teve
lugar a fundação da Associação Jueces para
la Democracia, assumida desde logo como
corrente organizada dentro da única e
primitiva Asociación Profesional de la
Magistratura espanhola, A.P.M..
A sua criação foi sentida pelos juízes do
país vizinho, como uma necessidade perante
la más rigurosa atonía. Sin outra forma de
manifestación que la puramente vegetativa, ni
outro ritmo que el impuesto por la cadencia
reglamentaria. Completamente disociada de
cualquier posible dialética de base virtualmente
inexistente da Asociación Professional de la
Magistratura.
Assentavam, os juízes fundadores, na
preocupação de encontrar uma identidade
cultural para a sua classe , podendo ler-se na
declaração de princípios desta associação:
una forma diferente de entender la justicia
demanda también un distinto tipo de juez. Un
juez que debe asumir sin reservas su previa
condición de ciudadano. De hombre de a pié
antes que nada. Profundamente implicado 
como todo el mundo - , situado quiera o no
quiera y comprometido com la realidade de la
polis, en que ocupará un lugar e no outro
A independência do poder judicial encontrava eco nessa declaração, assumindo-se
como um pilar fundamental da sua existência, entendida  no como presupuesto
metafísico mas sim como  independencia
frente al poder como forma de consolidar
um Estado de Direito e garantir a aplicação
de uma justiça livre e democrática.
A Associação Jueces para la Democracia,
integra-se, como corrente de opinião, no seio
da A.P.M., assumindo os fins desta, mas
tendo um programa próprio onde defende 
una específica concepción de los mismos y de
los medios para su realización, reservando a
sua actividade no interior da classe, sem
prejuízo de el derecho de informar a la
opinión pública en las cuestiones que le afecten
específicamente y cuando considere conveniente
exteriorizar sus discrepancias com las
manifestaciones o actuaciones de la Asociación
Profisional de la Magistratura
Decorridos 19 anos desde a sua fundação,
a associação Jueces para la Democracia,
assumiu-se como a mais activa e influente
em Espanha, tendo inicialmente lutado e

obtendo a democratização interna da
tradicional associação profissional espanhola de juízes através da sua abertura
estatutária ao estabelecimento de um
sistema de sufrágio proporcional e à
admissão de correntes organizadas dentro
de si mesmo, criando, após isso, uma
dinâmica própria que a levou a organizar e
executar centenas de iniciativas no âmbito
do Judicial.
Por muito que não se queira, não é possível
deixar de encontrar pontos de referência e
semelhança entre a associação espanhola
Jueces para la Democracia e o nosso
Movimento Justiça e Democracia, este
último fundado igualmente por juízes e
também se assumindo como corrente
organizada no seio da ASJP.

publicamente, divulgando a sua opinião
perante a comunidade, sempre que esteja
em manifesto desacordo com as manifestações e atitudes da direcção da ASJP.
É fundamental para o MJD a união da
classe dos juízes em torno da sua Associação,
e, tal como Jueces para la Democracia, (que
inclusive obriga os seus membros a estarem
filiados na A.P.M.), tal união não deverá
jamais ser confundida com unanimismos.
Vem estas palavras a propósito do XVII
Congresso da associação Jueces para la
Democracia organizado sob o tema O
espaço Judicial Europeu e que teve lugar
em Vigo nos passados dias 21 e 22 de Junho
e cujo programa foi:
Viernes, 21 de junio
9.00 - Recepción de asistentes y
constitución de la mesa del
Congreso.
9.30 - Acto de inauguración
(Alcalde de Vigo / Excmo. Sr.
Consejero de Xusticia /
Exc mo . Sr. Presidente del
CGPJ)
10.00 - Mesa redonda: Garantía de
los Derechos Fundamentales
 Alternativas políticas de seguridad
ciudadana : Magistradas Pilar
Luna y Maria Ibañez
 El juez europeo como garantía de
los Derechos Fundamentales:
Magistrado Horsttpeter Kreppel
 La restricción de las garantías de
los Derechos Fundamentales tras
el 11 de septiembre: Observatorio
de Garantías Fundamentales
 Moderador: Pablo Aramendi
11.30 - Informe de gestión del
Secretariado y de los
Vocales del CGPJ
13.00 - Debate: Informe de gestión
(posible reanudación por la
tarde)
14.30 - Recepción a los asistentes
en el Centro Cultural de
Caixanova
15.00 - Cierre de la recepción de
candidaturas a miembros del
Secretariado

Tal como em Espanha junto da A.P.M.,
também em Portugal foi obtida a democratização interna da ASJP. A alteração
estatutária levada a cabo em 1999 permitiu
a criação de mecanismos eleitorais que
respeitassem a proporcionalidade. Acabouse com os votos de braço no ar e com os
votos por procuração e instituiu-se um
verdadeiro e democrático processo eleitoral
interno.
O marasmo associativo da ASJP constituiu a verdadeira razão de ser do MJD,
procurando este fazer pela magistratura
judicial o que as direcções da ASJP não
faziam nem fazem.
Foram e são preocupações do MJD,
conferir uma dinâmica cultural ao exercício
da judicatura. Conforme se escreveu na carta
de princípios do MJD, divulgada em 1999:
É imperioso que o corpo de juízes, na sua
expressão representativa, seja habitado de uma
cultura judicial democrática, pautando-se,
além disso, por ascender à defesa de rigorosos e
eficazes critérios de profissionalismo... o juiz
não deve apenas dominar os conceitos
jurídicos, deve usufruir uma autoridade pessoal
e permitir à comunidade que se reconheça nessa
sua personalidade. A legitimidade do juiz
depende da sua estatura humana, social e ética,
na articulação com o seu estatuto e com as
condições de trabalho dignas do respectivo
cargo.
Também, e como o faz Jueces para la
Democracia, o MJD apenas intervêm

16.30 - Continuación del debate y
votación del informe de
gestión
19.00 - Votación del nuevo Secretariado.
22.00 - Cena ofrecida por la Xunta
en el restaurante El Castillo
y clausura oficial del
Congreso (Excmo. Sr. Ministro
de Justicia / Exc mo . Sr.
Presidente de la Xunta)
Sábado, 22 de junio
10.00 - Mesa redonda: Hacia la
integración penal europea
 Ministerio Fiscal europeo: Fiscal:
Antonio Camacho (UPF)
 La Euro-orden de detención:
Magistrado: José Antonio López
Ortega
 Corpus Iuris Penal europeo:
Magistrado Angel Juanes Peces
 Moderador: Angel Juanes Peces
14.00 - Clausura definitiva del
Congreso y recepción ofrecida por el Concello de Vigo
en el Pazo de Castrelos
O MJD deseja aos seus colegas espanhóis,
os maiores êxitos na luta que travam pela
dignificação e independência do poder
judicial no seu país, mostrando-se solidário
com as suas reivindicações e agradecendo
publicamente a iniciativa daquela associação de integrar a nossa página da net no
seu site oficial, sendo de estimular no futuro
uma efectiva aproximação institucional
entre a nossa ASJP e os Jueces para la
Democracia.
Importa referir que o MJD está presentemente a manter contactos informais com
diversas associações de magistrados judiciais, não só na Europa como na América e
África, recusando-se a participar oficialmente nas suas iniciativas, pelo menos
enquanto a ASJP se mantiver como única
associação sindical dos juízes portugueses.
Raúl Esteves  Presidente do MJD

ACORDES E ACÓRDÃOS
ACORDES E ACÓRDÃOS é o título do
1º CD do CORELIS, Coro da Relação de
Lisboa, com lançamento já no próximo dia
13 de Julho, Sábado, pelas 21,30 horas, no
Forum Lisboa (antigo Cinema Roma, à Av.
de Roma, nº14, em Lisboa). O concerto
contará com a participação do Grupo
Instrumental da Justiça (Porto) e a entrada
é livre.

bem como por Advogados e é dirigido desde o
início pela Maestrina Paula Coimbra.
Ao longo da sua existência, com nove anos de
vida e um total de mais de sessenta concertos, o
coro tem actuado em ocasiões diversas, maioritariamente em eventos que se prendem com a
vida das instituições a que está ligado, não
rejeitando, no entanto, outras solicitações, a que
tem correspondido. Assim é já tradicional a sua
participação nas cerimónias de Abertura do Ano
Judicial, quer oficiais, no Supremo Tribunal de
Justiça, quer oficiosas, na Sé de Lisboa.
Igualmente tem participado em vários
congressos, nacionais e internacionais e sempre
tem feito os seus concertos de Natal, de Primavera

Sobre o CORELIS:
O Corelis nasceu em 1993 e é constituído por
Magistrados e Funcionários da Relação de Lisboa
e de outros Tribunais, da Procuradoria-Geral da
República e dos Serviços do Ministério da Justiça,
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e muitos mais, em Lisboa e noutros locais do
País, quase sempre com outros coros, com os
quais vai criando amizades.
Do seu já vasto repertório constam peças
musicais variadas, com incidência nas canções
populares nacionais e europeias, nas canções do
Renascimento e do Barroco, principalmente
ibéricas, e nalguma música sacra de épocas
diversas.
O Coro ensaia duas vezes por semana, à hora
do almoço, no Tribunal da Relação e como tudo
o que tem vida, continua a querer juntar muitas
mais vozes no exercício de harmonizar ACORDES
COM ACÓRDÃOS.
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ESTATUTO UNIVERSAL DO JUIZ
Preâmbulo
Na elaboração preliminar deste Estatuto
colaboraram juízes de diversos países . Este
estatuto é o resultado desse trabalho e foi
obtido em consenso de todos os membros
das associações integradas na União Internacional de Magistrados, representando os
princípios gerais mínimos. O texto do
Estatuto foi aprovado por unanimidade dos
presentes na reunião do Conselho Central
da União Internacional de magistrados em
Taipé (Taiwan) a 17 de Novembro de 1999.
Art.1º Independência
No conjunto das suas funções, os juízes
devem garantir os direitos de toda a pessoa
a um processo justo. Devem accionar todos
os meios de que disponham para permitir
que os casos sejam analisados em audiência
pública num prazo razoável, perante um
tribunal independente e imparcial criado por
lei, a fim de determinar os direitos e
obrigações em matéria civil ou a veracidade
das acusações em matéria penal.
A independência do juiz torna-se indispensável para o exercício de uma justiça
imparcial com respeito da lei. A independência é indivisível.
Todas as instituições e autoridades,
nacionais ou internacionais, deverão respeitar, proteger e defender esta independência.
Art.2º- Estatuto
A independência do juiz deve estar
garantida por lei especial, que lhe assegure
uma independência real e efectiva realtivamente aos demais poderes do Estado.
O juiz, como depositário da autoridade
judicial, deverá poder exercer as suas funções
com total independência em relação a todas
as forças sociais, económicas e políticas e
independentemente dos demais juízes e da
administração judiciária.
Art.3º- Sujeição à lei
No exercício da sua actividade profis-

sional, o juiz não deve estar sujeito senão à
lei e não pode decidir para além dela.
Art.4º- Autonomia pessoal
Ninguém deve dar ou procurar dar ordens
ou intruções de qualquer tipo ao juiz. Esta
proibição não se aplica às instâncias
superiores quando tenham competência
para alterar as decisões em sede de recurso.
Art.5º- Imparcialidade e dever de reserva
O Juiz deve ser e aparentar ser imparcial
no exercício da sua actividade jurisdicional.
Deve cumprir os seus deveres com moderação e dignidade no âmbito da sua função
e na relação com qualquer pessoa nela
implicada.
Art.6º- Eficácia
O juiz deve cumprir as suas obrigações
profissionais em prazo razoável e põr em
acção todos os meios necessários à obtenção
de uma maior eficácia.
Art.7 Actividades extra-jurisdicionais
O Juiz não pode dedicar-se a nenhuma
outra função pública ou privada, remunerada ou não, que não seja plenamente
compatível com os seus deveres e o seu
estatuto.
O juiz não poderá ser nomeado para o
exercício de funções extra-jurisdicionais
sem o seu acordo prévio.
Art.8º Protecção do estatuto funcional.
O juiz não pode ser transferido, suspenso
ou destituído das suas funções senão nos
casos previsto na lei e no âmbito de
procedimento disciplinar.
O Juiz é nomeado sem limite temporal,
ou por um período limitado mas em
condicões determinadas desde que tal no
comprometa a sua independência.
Qualquer mudança por razões de jubilação
não poderá ter efeito rectroactivo.
Art.9º Provimento
O ingresso na carreira e os sucessivos
provimentos do juiz devem fazer-se segundo

critérios objectivos e transparentes tendo
por base a sua capacidade profissional.
Quando tal não seja assegurado por outras
vias como consequência de uma tradição
estabelecida ou provada a nomeação deve
ser garantida por um órgão independente
constituído por uma parte substancial e
representativa de juízes.
Art.10º Responsabilidade civil e penal
Tanto a acção civil dirigida contra um juiz,
quando seja admitida, como a acção penal
ou a sua detenção, deverão ser exercidas em
condições que não possam visar nenhuma
influência sobre a sua actividade jurisdicional.
Art.11º-Administração e princípios em
matéria disciplinar
A gestão administrativa e disciplinar dos
membros do poder judicial deve exercer-se
em condições que permitam preservar a sua
independência, fundada em critérios
objectivos e com as devidas adaptações.
Quando tal não seja assegurado por outras
vias como consequência de uma tradição
estabelecida ou provada a nomeação deve
ser garantida por um órgão independente
constituído por uma parte substancial e
representativa
de
juízes.
As sanções disciplinares contra os juízes não
podem ser impostas senão por razões
previamente previstas em lei e com observância de regras procedimentais previamente estabelecidas.
Art.12º Direito de associação
O direito de associação profissional do
juiz deve ser reconhecido por forma a
permitir a consulta dos juízes acerca da
fixação das suas normas estatutárias, éticas
ou outras, dos recursos da justiça e para
permitir assegurar a defesa dos seus legítimos interesses.
Art.13 Remuneração e jubilatura
O juiz dever receber remuneração que

seja suficiente para assegurar a sua independência económica. A remuneração não deve
depender do resultado da actividade do juiz
e não deve ser reduzida enquanto preste
serviço profissional.
O juiz tem o direito a jubilar-se e a auferir
uma pensão correspondente ao seu nível de
responsabilidade.
Depçois da jubilação não se pode proibir
o exercício de outra actividade jurídicoprofissional pelo facto de ter exercido antes
actividade judicial.
Art.14 Meios materiais
Compete aos outros poderes públicos
estaduais proporcionar ao poder judicial os
recursos necessários para a sua actuação.
O poder judicial deve poder participar ou
poder ser ouvido em tudo o que respeite às
decisões relativas aos meios materiais.
Art.15º- O Ministério Público
Nos países em que os membros do
Ministerio Público estejam equiparados aos
juízes, os anteriores princípios são-lhes
aplicáveis segundo a natureza da sua função.
Novembro de 1999
Lista das delegações que participaram na
reunião do Conselho Central da União
Internacional de Magistrados en Taiwan a
17 de Novembro de 1999
Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica,
Bolívia, Brasil, Camarões, Canadá, Costa
Rica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovénia,
Espanha, Estados Unidos da América,
Estónia, F.Y.R.O.M., Finlândia, França,
Grécia, Islândia, Israel, Itália, Costa do
Marfim, Letónia, Liechtenstein, Lituânia,
Luxemburgo, Marrocos, Noruega, Paraguai,
Polónia (observador), Portugal, República
Checa, República da China (Taiwan),
Roménia, Senegal, Suécia, Suíça, Holanda,
Túnisia, Reino Unido, Uruguai.
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AMBIENTE SELECCIONADO  COMIDA CASEIRA
ABERTO
das 8.00
às 22.00

RESTAURANTE LORGA & ALVES, LDA.
Rua Ressano Garcia, N.º 37A
LISBOA
Telf.: 21 387 26 87

FECHA AO DOMINGO
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O LUGAR DOS JUÍZES
Carlos Querido
(Juiz de Direito)

N

o seu libelo contra os juizes (Em
Nome da Lei, Editorial Inquérito),
Alain Minc constrói um cenário de conspiração, no qual, perante a apatia cúmplice da
classe política, emerge sub-repticiamente o
poder judicial, numa ascensão que preverte
a democracia, transferindo a soberania do
povo para o direito, a legitimidade da
administração para o juiz e o poder do
Estado para a Justiça.
Na génese da longa teia, que na sua versão
ameaça reduzir o poder político à insignificância pondo em causa o equilíbrio
constitucional, o autor citado coloca o mito
da independência, conjugando-o com o
velho princípio de que a criatura se volta
sempre contra o criador, ilustrado com
exemplos de Altas Autoridades, Comissões e Conselhos Superiores, entidades
que, na tese do autor, nasceram por razões
estratégicas do poder político, que visava
assim controlar com maior eficácia
actividades ou grupos profissionais, e que
acabaram por levar demasiado a sério o poder
e a independência de que eram apenas
formalmente investidos, referindo como
paradigma o Ministério Público, a quem
Napoleão terá conferido o estatuto de
magistrados com o único objectivo de os
utilizar como seus cavalos de tróia numa
justiça que o liberalismo proclamava independente, e que acabaram por adquirir uma
autonomia que o poder político nunca quis
verdadeiramente.
No que respeita ao alegado triunfo do
direito e à escalada do poder dos juizes, o
autor insurge-se contra o facto de  do vazio
de opinião, da anemia da sociedade, da falta
de credibilidade do Estado, da incapacidade
dos agentes políticos , emergir o juiz
investido no papel de último árbitro da
relação social, a resolver num dia a inseminação artificial, noutro a clonagem, noutro
a utilização de experiências gené-ticas, ou o
uso do véu islâmico, ou os critérios de
regularização dos indocu-mentados, etc, etc.
Este livro, entusiasticamente prefaciado
por Daniel Proença de Carvalho, constitui
um bom pretexto para uma breve reflexão
sobre o lugar dos juizes num futuro que já
vai revelando sinais contraditórios no que
respeita à definição desse espaço e à sua
articulação com os outros poderes.
Entre a transcendência do acto de julgar,
que foi império do rei por incumbência
divina, e a justiça terrena, laica e autónoma
que se tornou império da lei em representação do povo, distam muitos séculos,
mas não os suficientes para apagar uma
herança de sacralização que os juizes
interiorizaram numa atitude que condi-

ciona e embaraça qualquer reivindicação
profissional ou estatutária.

processo se subordina, a imagem e a função
do juiz não podem permanecer inalteradas,
indiferentes às convulsões do mundo que as
rodeia.

Com a revolução francesa, o liberalismo e
a separação de poderes, o juiz fica reduzido
à função de mero intérprete da lei, para a
qual se transfere a dimensão sagrada que
antes pertencia ao julgador.

Talvez deixe de fazer sentido a absoluta
solidão da decisão (cultivada como angústia
que a enobrece). Nos tempos que correm,
perante as novas e complexas questões de
natureza técnica que se colocam, é imperiosa a aposta na interdisciplinaridade (staff
e apoio técnico dignos da soberania do
Tribunal), o juiz rodeado e apoiado por
técnicos de outras áreas e saberes que lhe
permitem, com maior legitimidade, intervir
em matérias específicas e diversas, que
sozinho não pode conhecer com a profundidade que o acto de julgar exige.

E é nesta ambiguidade que se percorrem
os séculos mais recentes  entre os ecos de
uma justiça mítica e transcendente e os
reflexos da realidade mais prosaica, de mero
aplicador do direito, confinado ao exercício
de um poder que nunca realizou totalmente
a sua soberania, face à relutância dos
restantes poderes em o aceitarem em
condições de paridade.
Como refere Cunha Rodrigues (Lugares
do Direito, pág. 156), é da relutância da
aceitação dos tribunais em paridade de
condições com os demais órgãos de soberania, que nasce a tendência do poder
político para os relegar para uma função de
meras válvulas de segurança do sistema, cujo
funcionamento se evita testar para além do
necessário a que os Estados adquiram ou
conservem a sua boa consciência acerca do
respeito pelas leis e pelas liberdades.

A intervenção do juiz nas questões sociais,
nomeadamente quanto aos novos limites
éticos que se suscitam, ao contrário do que
defende o autor citado no início deste texto,
será cada vez mais solicitada, porque a
independência não é um mito, e por alguma
razão a sociedade moderna a reclama, com
acrescida reserva quanto aos interesses que
se movem à volta do poder político,
tendendo essa intervenção a alargar-se com
a tutela e a garantia efectiva de novos direitos
(ambiente, qualidade de vida, urbanismo),
com o reconhecimento da imparcialidade,
que decorre da independência, e que
constitui uma das fontes da legitimidade
para julgar, com o Tribunal a ditar a última
palavra em questões polémicas e interesses
conflituantes, que o poder político não tem
condições para resolver (embora possa
depois esvaziá-la, não impondo coactivamente o respeito pela decisão judicial, como
ocorreu com os toiros de morte de Barrancos,
na velha tradição de relutância da aceitação
da plena soberania dos tribunais).

Será também da mesma relutância que
nasce a tendência para remeter o juiz ao papel
de mero diluente social, tanto quanto
possível, incolor, insípido e inodoro.
É condicionado por este ambiente, que o
juiz nas décadas mais recentes, nomeadamente ao longo do Estado Novo, vai
construir um perfil de discrição  apagado,
ausente, de intervenção social quase nula , em que se assume mais como executante
laborioso de tarefas repetidas, do que
arquitecto que cria o seu próprio projecto,
sendo a criatividade, se não proibida, pelo
menos desaconselhada.

O que parece ser uma inevitabilidade
histórica é o facto de o lugar dos juizes se
confinar a um espaço com fronteiras
definidas pelo poder político, bastando a
omissão para condicionar totalmente a
eficácia do poder judicial, num conveniente
processo de fragilização que compromete o
estatuto de soberania e a paridade com os
restantes poderes.

Sopram novos ventos a partir da década
de setenta e das alterações políticoconstitucionais, com o juiz a reivindicar um
outro papel, que as circunstâncias exigem,
não sendo viável a realização profissional,
sem uma intervenção social mais relevante
 à altura da soberania da função que exerce.

É simples a receita: ausência de meios e
condições de trabalho, legitimada por cortes
orçamentais ou outras prioridades, que leva
à atribuição de processos, não em função da
capacidade humana, mas da existência
processual do respectivo tribunal, sendo
indiferente mil ou cinco mil, porque não é o
Homem, mas o volume de processos que se
elege como medida das coisas, assim se
criando um factor de pressão que reduz os
horizontes, onde deixa de haver espaço para

Que tipo de intervenção, que espaço de
criatividade, face ao volume de processos, à
repetição de procedimentos, ao inevitável
primado da estatística, à tendência para a
uniformização das decisões?
Vivendo-se um tempo de mudança, com
o pragmatismo processual a substituir o
vazio da mera formalidade, com a realização
do direito erigida como imperativo a que o

a valorização teórica e intelectual (ocupado
que está pelos milhares de processos), e eis
o operário laborioso, funcionalizado e
humilde, imagem perfeita de uma função à
qual se nega a plena soberania.
A propósito da relutância da aceitação dos
tribunais como verdadeiros órgãos de
soberania, registe-se nesse enérgico testemunho de verticalidade, que é o texto do
Dr. Guilherme da Palma Carlos publicado
na última edição deste jornal, sobre os
tribunais plenários (mácula do passado que
urge olhar de frente), a citação indignada de
uma afirmação atribuída ao vice-presidente
da Ordem dos Advogados, com este teor:
«se um juiz decide contra o Estado, a sua
vontade impõe-se sobre a maioria que
elegeu aquele governo».
Finalmente, na reflexão sobre o lugar dos
juizes, cabe uma breve referência ao
relacionamento com o Ministério Público,
relativamente ao qual não pode haver
confusão nem sobreposição.
Na obra citada (Lugares do Direito, pág.
172), Cunha Rodrigues manifesta-se contra
a judicialização do Ministério Público,
traçando uma fronteira aceitável  aos juizes
incumbe a tutela dos valores da Justiça e
aos procuradores a tutela dos valores do
Estado.
O MP não pode pretender o papel de
julgador nem condicionar ou limitar essa
função exclusiva dos juizes, assim como os
juizes não devem reclamar atribuições
referentes ao inquérito penal, nomeadamente o controle funcional de entidades
policiais (salvo o estritamente necessário à
fase de instrução penal). É essencialmente
como julgador que o juiz realiza a soberania
da sua função, não descurando o papel de
garante, de último reduto da liberdade do
indivíduo perante o Estado, assumido pelo
juiz de instrução, não se vislumbrando
qualquer interesse na titularidade do
inquérito penal ou de outras funções que
incumbem por lei ao MP.
Há que dizer abertamente, que não
interessa aos juizes o desmantelamento do
Ministério Público, tal como foi proposto e
anunciado por potenciais ministros que, por
enquanto, não o foram.
Qualquer solução que passe pela criação
de uma estrutura directa e hierarquicamente
dependente do poder político (Ministro da
Justiça  com inevitável gestão política da
acção penal), virá necessária e reflexamente
pôr em causa o equilíbrio e a autonomia do
sistema, que pressupõe o respeito recíproco
entre funções com autonomia que se
completam sem se confundirem.
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 GERINOR  MANUEL SIMÕES - ECONOMISTA
Rua Ressano Garcia, nº. 39 - 1º. F - Lisboa
Telef.: 21 381 23 40  Fax: 21 387 15 29
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TERMINOU O PRIMEIRO CURSO
DE JORNALISMO JUDICIÁRIO
Encerrou no passado dia 25 de Junho o Iº Curso
de Jornalismo Judiciário promovido pelo M.J.D. em
colaboração com o Sindicato dos Jornalistas, a
Universidade Católica e o Cenjor, tendo os
formadores e formandos participado no jantar de
encerramento que teve lugar nesse mesmo dia na
Universidade Católica em Lisboa.
Nesse jantar foram entregues os diplomas aos
cerca de 44 jornalistas que frequentaram o curso
com aproveitamento.
Em Outubro dar-se-á início a um segundo curso,
em Lisboa, que conta já com 53 jornalistas inscritos,
e, simultaneamente, iniciar-se-á o curso na cidade
do Porto.
A direcção do M.J.D. agradece publicamente a
todos quantos estiverem envolvidos na organização
deste primeiro curso, particularmente aos colegas
juízes Rui Rangel, Nuno Coelho e Renato Barroso.
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JANTAR DE CONVÍVIO
NO PORTO

No passado dia 28 de Junho, teve lugar no Restaurante
da Fundação Cupertino de Miranda, no Porto, um jantar
de convívio para magistrados judiciais, promovido pelo
M.J.D..
Compareceram perto de 60 juízes do Norte do país,
ficando a promessa de repetir e reforçar as presenças numa
próxima oportunidade.

França  Formação de
Magistrados

Hugo Rialland
Auditor de justiça na
ENM de Bordéus

Bordéus, 7 de Fevereiro de 2002:

155 mulheres e 80 homens tomaram posse como auditores de justiça perante o Tribunal de Apelação. Após uma formação
durante 30 meses, iriam preencher no seio das jurisdições as diferentes vagas da magistratura que lhes seriam propostas...
14
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Um recrutamento diversificado
1. O recrutamento de magistrados em
França é muito diversificado. O processo
principal obtém-se por via de três concursos:
o primeiro, dirigido a estudantes, o segundo
a funcionários e o terceiro a pessoas com
experiência profissional no domínio
jurídico.
2. A via do concurso, que é a tradicionalmente usada para recrutamento dos agentes
do Estado, é igualmente completada por
mecanismos de integração directa de
profissionais qualificados. Estes, dispensados do concurso, virão juntar-se ao grupo
de auditores recrutados por concurso no
momento da formação na Escola Nacional
da Magistratura.

ciência da insatisfação dos utentes da
justiça quanto à qualidade e à rapidez desta.

pelos meios de comunicação social no seu
desempenho quotidiano. Recentes acontecimentos judiciários sublinharam certos
disfuncionamentos e os magistrados sofreram por terem sido considerados como deles
responsáveis.

9. Os dois principais sindicatos de
magistrados ( Sindicato da Magistratura e
a União Sindical de Magistrados) , para além
das suas divergências recordam com regularidade a preocupação dos magistrados com
a qualidade da sua justiça e a satisfação do
cidadão dela utente.

11. A magistratura francesa está em vias
de mutação. Após uma certa emancipação,
tornou-se uma exigência de responsabilidade e de eficácia por parte dos utentes
da justiça. Longe porém de ser rejeitada pelo

10. Cada vez mais a justiça é observada

Publicidade

3. Os auditores são sobretudo juristas, mas
se todos dispõem de bases indispen-sáveis
em matéria de conhecimentos jurídicos nem
todos são especialistas em direito.
A magistratura, com efeito, procura
recrutar não apenas técnicos. A diversidade
de opiniões e de abordagens da justiça deve
servir para alimentar a discussão entre
magistrados e surge, a este título, como
indispensável para uma boa justiça. Os
auditores mais especializados em matéria
jurídica ou seja, os recrutados pela via do
concurso beneficiam, no entanto, de um
estágio de 2 meses fora das actividades
jurisdicionais em empresas, na administração ou em associações, que lhes permitirá
novas abordagens sobre a justiça.
4. Quanto a conhecimentos jurídicos, a
escola tem por função ensinar todos os
auditores de justiça na perspectiva da sua
aplicação no quadro da sua futura actividade
jurisdicional. Entre a formação e a entrada
em funções um longo período de estágio está
previsto para aperfeiçoamento do auditor
nas diferentes funções no seio de um
tribunal. No início destes estágio e após
haver escolhido o seu lugar de afectação o
auditor recebe um complemento de formação especializada. Depois de 10 meses de
curso e 20 de estágio, o auditor é considerado
preparado para enfrentar a sua missão
jurisdicional.
As reivindicações sociais
5. À saída da Escola de Formação, um
magistrado aufere cerca de 2300 e (cerca de
460 contos) por mês. A remuneração dos
magistrados não verdadeiramente uma
fonte de reivindicações em França. Será ,
talvez mais, no plano da evolução das suas
carreiras que as críticas surgem.
6. Uma recente reforma efectuada pela
Chancelaria respondeu, porém , a esta
preocupação. As principais reivindicações
da magistratura, precisamente aquelas que
levaram os juízes e procuradores a saírem à
rua , trouxeram uma melhoria das condições
de exercício da sua missão.
7. A reforma do processo penal em Junho
de 2001 foi o elemento catalisador de certos
rancores. Essa legislação não foi criticada
pelo que trazia em si mesma mas sobretudo
porque subentendia uma certa desconfiança
em face do trabalho dos magistrados
(nomeadamente dos juízes de instrução) ao
mesmo tempo que complicava consideravelmente os procedimentos e atrasava ainda
mais a justiça.
8. O problema essencial da magistratura
francesa está com efeito no demasiado
pequeno número de efectivos e, mais
genericamente, de funcionários judiciais.
Os magistrados, no entanto, têm cons-
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conjunto dos magistrados uma tal evolução
na direcção de uma justiça de maior
qualidade necessita , acima de tudo, um
maior número de magistrados.
12. Os novos auditores de justiça- em
número particularmente importante este
ano- têm consciência, ao tornarem-se
magistrados, que deles se espera muito.
Cada um deles acabou por escolher a 7 de
Fevereiro 2002 o assumir desse desafio...
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4 perguntas  12 respostas
1ª- A Ministra da Justiça anunciou há dias numa entrevista ao jornal Público que pretende limitar o âmbito do segredo de justiça
no processo criminal. O segredo de justiça visa garantir, ao mesmo tempo, o direito do arguido à presunção de inocência e a
eficácia da investigação. Ponderando estes valores, até onde pensa que pode ir este levantamento do segredo de justiça?
2ª- Na mesma entrevista a Ministra da Justiça referiu-se à necessidade de alterar as regras do apoio judiciário. Tem-se falado,
designadamente, na criação de um instituto de acesso ao direito, no âmbito da Ordem dos Advogados, a quem poderia ser
atribuída a gestão de gerir as nomeações de patrono e o orçamento para pagamento dos honorários. Considerando que o
apoio judiciário corresponde a uma prestação social atribuída às pessoas economicamente mais carenciadas, com custos
financeiros muito elevados, deve a sua gestão ser atribuída à Ordem dos Advogados, que é essencialmente uma instituição
representativa de uma corporação profissional com interesses nessa área? E com que limites?
3ª- Concorda com a também anunciada privatização dos serviços de notariado?
4ª- Concorda com a possibilidade de se antecipar a idade limite de imputabilidade penal?

 COMUNICAR JUSTIÇA QUESTIONA PERSONALIDADES
Dr. João Moreira do Carmo
(Juiz de Direito)
1ª - O segredo é a «alma» não só do «negócio»
como da investigação criminal. Daí que, durante
o inquérito, só com a anuência do MP seja
cogitável o seu levantamento. Findo o inquérito,
se o acesso aos autos por parte do assistente e do
acusado deverá ser irrestrito, já a publicidade da
instrução deverá continuar a depender da
anuência do acusado e, se a houver, da vítima.
Outra questão será a do acesso do arguido ao
processo, durante o inquérito, no âmbito do
incidente de aplicação, pelo juiz de instrução, de
medidas de coacção e, sobretudo, no do recurso
da respectiva decisão. Ainda aí, porém, o acesso
ao processo deverá continuar-lhe vedado (a
menos que o MP, quando não prejudique a
investigação, o consinta). O equilíbrio entre o
«segredo» e os direitos defesa contra medidas de
coacção restritivas da liberdade deverá procurarse não no levantamento do segredo (que
desprotegeria, porventura irremediavelmente, a
própria investigação criminal) mas na atribuição
da aplicação dessas medidas a uma autoridade imparcial, isenta e desinteressada - alheia ao
inquérito (o juiz de instrução) e na exigência
processual de que a aplicação dessas medidas se
faça preceder, sob pena de nulidade, de audição
do arguido (salvo impossibilidade ou fundamentada inconveniência) e de que o despacho
que a aplique, também sob pena de nulidade,
enuncie os motivos de facto da decisão, neles
incluídos não só os constitutivos do crime
imputado como os que sustentem, concretamente, a necessidade e a adequação da medida
aplicada (exigência que permitirá, por um lado,
compensar a inacessibilidade do visado ao processo
e, por outro, impugnar em recurso a sua eventual
ilegalidade, por discrepância entre os factos e o
direito). As mesmas razões aconselham que o
reexame periódico da subsistência dos
pressupostos da prisão preventiva inclua,
obrigatoriamente (e sob cominação de nulidade),
a audição cruzada do MP e do arguido e que a
(nova) decisão  viabilizando a sua impugnação
em recurso  enuncie, detalhadamente, os seus
(actuais) motivos de facto.
2ª - Só o «justo» merece (e tem direito a)
justiça gratuita. Daí que o apoio judiciário  sob
pena de, a expensas do contribuinte honesto,
beneficiar o (não contribuinte) «pecador» - não
deva incluir as «custas» devidas, a final, pela parte
vencida. O apoio judiciário já se justificará, quanto
aos adiantamentos no decurso do processo, a favor
da parte que, comprovadamente, os não possa
fazer, na íntegra ou em parte. A entidade melhor
vocacionada para gerir esse apoio serão, neste
âmbito, os serviços administrativos do tribunal
(sem embargo de eventual intervenção, mediante
reclamação, do juiz do processo). Só se justificaria
a intervenção aqui da Segurança Social se esta,
substituindo-se ao beneficiário, assumisse no
processo os encargos que viesse a dispensar. De
outro modo o (des)controlo dos condicionalismos
legais continuaria  como até aqui  completamente irresponsável. Onde se admitiria a
intercessão da Segurança Social  mediante
protocolo com a Ordem dos Advogados, em que
ela própria assumisse e controlasse os correspondentes encargos  seria no capítulo do patrocínio
oficioso.

3ª - É irreversível a caminhada (aliás, já em
curso) para a privativação da actividade tradicional
do notário público, a quem, tendencialmente,
apenas deverão ficar reservados os grandes actos
(aqueles relativamente aos quais o Estado, por
razões de transparência, publicidade e fidedignidade, excepcionalmente não dispense a sua
própria intervenção). O que seria intolerável é
que, a coberto do monopólio do Estado, alguns
serviços fossem tentados a abrir ao público
durante as horas de expediente para os pequenos
actos e a reservar os grandes actos, em regime
liberal, para as horas extraordinárias.

atropeladamente, à caça da noticia. Outras vezes
com interesses inconfessados.
Todavia, se os guardiões do segredo de justiça
abrirem os portões do templo, seja por dinheiro,
seja por razões de ordem política, seja por outras
razões, há que repensar de facto o sistema do
espelho fusco.
Do espelho meu, diz-me quem é mais
importante do que eu.
2ª - De modo nenhum. O Apoio Judiciário em
qualquer das suas modalidades deve ser regulado,
exercido e controlado pelo Estado. Em lugar
algum do mundo, ao que sabemos, existe justiça
gratuita. O Apoio Judiciário é apenas e só para os
economicamente carenciados. Ao entregar à
Segurança Social a decisão sobre o Apoio
Judiciário o Estado cometeu um enorme erro.
Criou despesas (contratação de equipas de
juristas) e fez diminuir as receitas. Hoje qualquer
pessoa com excepção das pessoas claramente ricas
tem Apoio Judiciário. Conhecemos casos de
Apoio Judiciário concedido pela Segurança
Social, que o único comentário justo que reclama
é absurdo.
O Apoio Judiciário deve voltar aos Tribunais,
decidido pelos Juízes, mas estruturado de maneira
a que não seja perturbador da marcha normal do
processo.

4ª - A imputabilidade criminal (absoluta) dos
menores de 16 anos constitui uma importante
conquista civilizacional. E o reconhecimento de
que a responsabilidade social pressupõe
maturidade intelectual, experiência de vida,
autonomia individual e conhecimento e
domínio das «regras do jogo». Daí que o CP de
1886 (na versão de 1954) tivesse sujeitado dos
menores de 16 anos de idade à jurisdição dos
tribunais de menores e estabelecido um sistema
de redução proporcional das penas, em razão da
sua semi-imputabilidade, aos menores de 21
anos. O CP de 1982 manteve a inimputabilidade
criminal dos menores de 16 anos (que hoje, aliás,
se confrontam com uma Lei Tutelar Educativa
que comina, entre outras medidas tutelares, a
reparação ao ofendido, a realização de tarefas a
favor da comunidade, a imposição de regras de
conduta, a frequência de programas educativos
e o internamento em centro educativo e que
prevê, como medidas cautelares, a guarda do
menor em instituição pública ou privada ou em
centro educativo) e sujeitou os «maiores de 16
anos e menores de 21» a legislação especial, que
(se bem que com alguma incompreensão da
nossa jurisprudência) privilegia - despromovendo
o fim penal da reafirmação da validade da norma
jurídica ofendida - o objectivo da «reinserção
social», através da pena, dos jovens adultos. É
que importa, mais que punir quem prevaricou,
evitar que o prevaricador volte a prevaricar. Daí
que deva apostar-se preferencialmente na
(res)socialização de quem ainda se está a
socializar. Só a total incompreensão desse
objectivo  que radicará na rejeição (inconstitucional) do axioma (constitucional) da
«dignidade humana»  é que poderia levar algum
parlamentar impreparado, e nunca um político
avisado, a arriscar mexidas nessa (e noutras)
trave(s) mestra(s) do nosso edifício penal.

3ª - Sem dúvida. A actual vida económica corre
a grande velocidade. Não pode ser de outra
maneira e não há modo de voltar atrás. Agilizar,
por isso, o tráfego jurídico é preciso, para as
Sociedades, particulares, etc.
Numa altura em que já se dessolenizaram
diversos actos (fim da escritura pública), a
privatização do notariado é medida lógica e
natural.
Diga-se aliás que já há cartórios privados (o da
C.G.D. por exemplo). Os calculáveis riscos dessa
privatização são inferiores às patentes vantagens.
E para esses riscos (condutas violadoras da lei,
condutas irregulares, atropelos), dos novos
agentes notariais o Estado pode criar medidas de
garantia e preventivas, além de sancionadoras (por
ex: fixação de caução para o exercício de agente
notarial, cassações de licenças, interdições da
função, etc.).
4ª - Não é facil responder. No momento actual
de reflexão, entendo que não. A actuação da
família e do Estado, a montante, deve continuar
a ser a pedra de toque do problema. Os pais
devem ensinar, educar, instruir e formar os filhos.
A escola tem também essa manifesta função e
deve exercê-la, defendendo por todos os meios
ao seu alcance esse poder-dever. O Estado
relativamente à sua função tutelar e de protecção
de menores deve francamente disponibilizar os
meios e pôr a sua estrutura a funcionar.
Tocando numa zona que interfere com o
futuro (os nossos jovens de hoje serão os nossos
cidadãos de amanhã), deve haver mesmo 
paixão, seja ela de quem for, pela educação.
Atenção, aqui é mesmo preciso (gastar dinheiro).

Dr. Carmona da Mota
- Juiz Conselheiro do STJ - Sec. Criminal
1ª - Nos termos legais em que está actualmente delimitado deve manter-se, pois respeita
minimamente a eficácia da investigação e
assegura o direito do arguido à presunção de
inocência até ao fim da investigação ou até ao
termo do prazo em que a instrução já não pode
ser requerida. Tem um âmbito equilibrado, e de
modo nenhum pode recuar nos casos em que se
investiga crimes com forte impacto social. Crimes
violentos, crime organizado, corrupção, crimes
com motivação económico-financeira, etc..
O  problema  do âmbito do segredo de justiça,
têm-se posto sobretudo nos casos mediáticos que
os média exploram até à exaustão, a maior parte
das vezes de modo especulativo, sem rigor,

Dr. Manuel Guerra Henrriques
- Advogado
1ª - A pergunta encerra nos seus pressupostos
o enunciado de dois direitos fundamentais.
O primeiro, o da presunção de inocência, é um
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direito inalienável do cidadão-arguido. É um
direito universal da pessoa humana, afirmado
desde logo no Artigo 11º, n.º 1, da DUDH de 10
de Dezembro de 1948. Mal iria uma qualquer
reforma que invadisse ou que limitasse o campo
de afirmação e alcance de tal direito. Este, numa
sociedade aberta e democrática, acha-se necessariamente em crise, em face do teor do artigo
86º do CPP, dada a abertura e as excepções nele
contidas. Não obstante as cautelas previstas neste
dispositivo do CPP, o grau de responsabilização
exigível dos diversos agentes judiciários,
intervenientes processuais, os media, bem como
a proclamação da reserva da vida privada como
limite intransponível, existe aí um vastíssimo
campo de discricionariedade a cargo da autoridade
judiciária, a merecer permanente e actualizada
reflexão.
O segundo dos referidos direitos, o da eficácia
da investigação, não sendo de subestimar, é de
outra ordem e é instrumental em relação ao
primeiro.
Com o que fica dito não quero significar que
não possa e/ou não deva, como na perspectiva de
advogado entendo que deve, existir margem para
o legal aperfeiçoamento. A reforma possível
deveria ir no sentido de uma maior cooperação
dos mandatários judiciais no processo penal, já
na fase do inquérito.
As partes, através dos seus mandatários,
deveriam poder ter um papel mais participativo
na tramitação processual: requerendo prova,
carreando elementos probatórios, sugerindo
diligências e meios de obtenção das provas e sua
avaliação, actuações susceptíveis de ajudar o
ministério público a realizar uma melhor e mais
completa instrução, tendo em vista a celeridade
na produção de uma acusação ou arquivamento,
conforme o caso concreto.
Evitar-se-iam, assim, muitos arquivamentos e/
ou muitas acusações com prova insuficiente e
pouco contraditada. E talvez se evitasse um bom
número instruções tão demoradas, quanto
inúteis.
2ª - Do programa com que o Dr. José Miguel
Judicie concorreu a Bastonário da Ordem constava
essa medida de acção, como forma de melhorar o
acesso ao direito por parte dos cidadãos mais
carenciados e tendo em vista a racionalização dos
meios postos pelo Estado ao serviço do desiderato
constitucional  art. 20º CRP  do acesso ao
direito e aos tribunais.
Essa linha programática, segundo creio, tem
como premissa maior a constatação de que o
actual regime do apoio judiciário, introduzido
pela Lei-30/2000, falha em vários dos eus aspectos,
nomeadamente, no controlo do acesso e na
qualidade do serviço do patrocínio prestado. Daí
que se imponha a alteração radical do sistema,
uma verdadeira inovação, através do Instituto do
Acesso ao Direito.
Por um lado, a sua consagração, no triénio em
curso, constitui um desafio aliciante e responsabilizante para a Ordem dos Advogados, para os
Conselhos Distritais, para as Delegações com
dimensão e recursos humanos e financeiros e
para todos os advogados. Mas encerra também
alguns perigos, já por vários colegas apontados: o
da estatização da Ordem, a sua perda de
independência moral e autonomia políticoadministrativa...
Por outro lado, tem de ter-se em conta a
formação dos jovens advogados e a forma como
estes poderão servir um tal instituto, sem descurar
o seu tirocínio. Nunca perdendo de vista os
destinatários de tal instituto, os cidadãos mais
carenciados, mal se perceberia que dele se
afastassem os jovens estagiários. Por isso é que, a
quando da sua regulamentação, não pode deixar
de ter-se em conta a necessidade de prever
formas de sua participação.
O Instituto do Acesso ao Direito, será gerador
de uma nova advocacia, a advocacia providência, como bem a designou e tipificou a Dra.
Arménia Coimbra, em artigo recente, publicado
no BOA n.º 20 de Maio/2002. Aí reside, também
boa parte do risco que é preciso medir e aceitar...
Não me parece que esse instituto possa existir
fora da Ordem dos Advogados, ou que esta possa
ser afastada da sua gestão.

Comunicar Justiça
Ano 1 - Nº 8/9 - Junho/Julho 2002

Isto sem prejuízo dos necessários mecanismos
de auditoria interna e externa, regular e
permanente por parte de quem fornece os meios
financeiros, o Estado.
Ao contrário do que a pergunta parece sugerir,
não creio que a Ordem dos Advogados seja uma
corporação com interesse profissional (especial)
nessa área, a não ser o interesse que releva da
sua função e acção de solidariedade, que é um
imperativo ético e estatutário, de serviço aos
cidadãos verdadeiramente carenciados.
3ª - Como advogado de província, duvido que
a privatização do notariado, com carácter geral e
de uma só vez para todo o país seja, não só a mais
urgente, como sequer a orientação necessária.
Tenho para mim que a reforma requerida pelos

ÚLTIMA HORA

advogados, pelos funcionários dos notários e pelos
cidadãos que precisam de tais serviços, no
momento presente, deveria ir noutro sentido.
Admito, até por alguma experiência com notários
de outros países, que a privatização de alguns
notários poderia ser um factor concorrencial,
indutor de melhorias na qualidade dos serviços,
especialmente nas zonas de maior densidade
populacional, nas grandes cidades de Lisboa e
Porto. Poderia começar-se, a título experimental,
por aí.
Tenho reservas quanto à necessidade da sua
generalização a todas as vilas e cidades do país.
Pela experiência pessoal e de outros colegas,
estou em crer que em cidades de dimensão média
e nos meios mais pequenos, rurais, etc. tal
privatização não se justifica e será mesmo um

factor negativo, fragilizador dos princípios da
segurança e da confiança, não compaginável com
o grau de satisfação exigido pelos cidadãos,
especialmente os de menor condição económica,
cultural e social.
Tenho ouvido aos notários mais reivindicações
de reposição dos seus quadros de pessoal,
indispensáveis a um bom serviço aos cidadão, do
que de privatização dos serviços. Não pode
escamotear-se, que nos últimos anos os notários
se viram depauperados nos seus quadros. Sempre
que se fala em privatização é mais um golpe que
se lhes desfere...
Mas há que, em primeira mão, corrigir
desequilíbrios. No caso de Setúbal é urgente a
criação de mais um notário. Os dois da cidade
não chegam para as encomendas. Praticam
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ASSEMBLEIA GERAL
DA ASJP
CRIAÇÃO DA REGIONAL CENTRO
No passado dia 29 de Junho, teve lugar
em Coimbra uma assembleia geral da ASJP,
onde foi aprovada a alteração dos estatutos
no sentido de consagrarem, a par com o
Norte e Sul, também a Regional Centro.
Aspiração de muitos anos, conforme
referiu o Desembargador Santos Cabral ,
colega que tomou a peito esta reforma
estatutária, acabou por ser aprovada na
assembleia sem qualquer voto contra.
O MJD congratula-se com tal alteração
pois sempre defendeu a criação da Regional
Centro, estrutura que fazia parte do projecto
de estatutos da ASJP, que apresentou a
escrutínio dos seus associados em 1999, não
tendo então sido aprovado nesta parte.

MOÇÃO DOS JUÍZES DOS TRIBUNAIS
ADMINISTRATIVOS E FISCAIS
Nessa mesma assembleia geral foi apresentada e aprovada uma moção dos juízes dos
Tribunais Administrativos onde era pedido
à direcção da ASJP que tomasse uma posição
de força face às recentes alterações ao
estatuto daqueles Tribunais.
O nosso jornal dará destaque no próximo
número a este tema, sendo certo que a
Senhora Ministra da Justiça haveria de
repensar toda a reforma do Contencioso
Administrativo e suspender de imediato o
concurso de admissão de juízes para essa
jurisdição.

ASSIM NÃO
SENHORA MINISTRA
Datada de 19 de Junho de 2002, veio o
senhor Director Geral dos Impostos, José
João Duarte, pela circular nº 18/02 daquela
direcção geral, divulgar o despacho de
2.6.2002 do Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais onde, entre outras coisas diz:
Assim a partir de 1999 inclusive, e em
conformidade com o disposto no nº 14 do
artigo 2º do Código do IRS, tal subsídio
(nota nossa, o subsídio de renda de casa),
não estará sujeito a tributação, na parte que
não exceda, por dia, o montante fixado
anualmente para os servidores do Estado, e
na medida em que não ultrapasse os 90 dias
anuais estabelecidos no artigo 12º do
referido regime...
Isto é. O subsídio de renda de casa vai
passar a ser tributado para efeitos de IRS.
No próximo número divulgamos mais
pormenores.
Uma palavra final para a Senhora Ministra:
Assim não.
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grande percentagem dos seus actos ao serviço de
bancos e de imobiliárias. Não me canso de
denunciar o facto de boa parte da advocacia da
cidade andar a correr Alentejo e arredores para
fazer as escrituras dos seus clientes. O que está
mal? Porque não criar um notário especializado
para aqueles agentes económicos celebrarem as
compras e vendas?..
4ª - Sociológica e socialmente parece que não
há alternativa; a possíbilidade-necessidade de
antecipar a idade da imputabilidade jurídico-penal
dos cidadãos-jovens parece incontornável. Se não
se quiser meter a cabeça na areia, o problema,
mais cedo ou mais tarde, há-de entrar-nos em
casa...
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Cinema e direito
I am Sam  Maiores em Situação de Incapacidade
triunfando a afectividade sobre o racionalidade.

Renato Barroso
(Juiz de Direito)

A

té há pouco tempo em exibição nas
nossas salas de Cinema, A Força do
Amor (I am Sam no título original), para
além de um espantosa interpretação de Sean
Penn, a justificar a sua nomeção ao Óscar
para Melhor Actor, levanta questões curiosas
com extrema actualidade social e oportunidade jurídica.
Em breve síntese do seu argumento,
dever-se-á dizer que o filme conta a história
de Sam (Sean Penn), indivíduo que tem uma
capacidade mental de sete anos de idade e
que fica inteiramente responsável pela
educação da sua filha, que é abandonada pela
mãe imediatamente após o nascimento.
Ainda que de nível intelectual obviamente
diminuto, Sam vai criando a sua filha, com
uma enorme cumplicidade afectiva, feita de
frases e gestos, rituais e sorrisos, apadrinhado por um conjunto de amigos, todos
eles, retardados.
O problema coloca-se quando a sua filha
atinge os oito anos de idade, ou seja, uma
idade superior à cientificamente reconhecida a Sam, o que provoca a intervenção
estatal, retirando-a ao pai, por impossibilidade intelectual deste em a educar e a sua
entrega a uma família de acolhimento, cuja
respectiva mãe é interpretada por Laura
Dern.
Inicia-se então uma dura batalha legal pela
custódia da menor, patrocinada gratuitamente pelo lado de Sam pela sempre bonita
 apetece dizer, mais bonita do que nunca 
Michelle Pfeiffer, advogada combativa e que
encontra naquele caso uma forma de
exorcizar o seu casamento vazio e a ausência
de relacionamento com o seu filho menor.
Nesse combate jurídico, são esgrimidos,
dos dois lados, argumentos compreensíveis
e justificáveis das respectivas teses, sendo
que no fim, como não poderia deixar de ser
à boa maneira do happy-end americano, Sam
consegue ficar com a sua filha, assim

for a análise concreta e individual de cada
situação, quer ao nível da mera relação pais/
filhos, quer de qualquer outra interdependência psicossocial.

Sem pretender esgotar os temas de debate
jurídico que a propósito desta obra se
poderia alinhar, como por exemplo, a
natureza revogável do instituto da adopção,
frontalmente contrária aos princípios que
regem esta matéria em Portugal, gostaria de
salientar alguns pontos de reflexão e análise
que esta obra, independentemente dos seus,
quicá, menores méritos cinematográficos,
todavia, permite desvendar.

Numa palavra, importará que se actue a
um micro-nível.
Se assim não se fizer, cair-se-á, como no
filme, na solução mais fácil e esta será sempre
a da institucionalização, seja por via directa
 em regra, o internamento - , seja indirectamente, através da intervenção do Estado ao
retirar a criança do pai natural, encaminhando-a para a adopção.

Desde logo, a própria qualidade e estatuto
do personagem principal, interpretado,
como se disse, por Sean Penn.

Sendo certo, que também nestes ramos
do Direito, a realidade americana nenhuma
semelhança tem com a nossa, designadamente, no que agora conta, ao nível da
intervenção do serviço social, é bom realçar
que tal intervenção terá de se pautar por uma
perspectiva de empowerment e de contratualização, o mesmo é dizer, no caso de Sam,
pela criação de condições de apoio que lhe
permitissem a assunção plena das suas
funções de pai.

Sam, é uma pessoa que à luz do Direito
Português seria considerado incapaz, eventualmente sujeito a Curatela na sequência
da competente acção de inabilitação.
O seu caso, todavia, como o dos seus
amigos deficientes mentais, demonstra que
a dependência e a deficiência apresentam
diversos graus e diferentes extensões, a
exigirem, necessariamente, uma direccionada e especificada intervenção jurídica,
com capacidade adaptativa a cada caso
concreto.

Diga-se aliás, a talhe de foice, que essa é,
na minha perspectiva, a principal fragilidade
narrativa do filme, já que fica por explicar 
após o sucesso jurídico de Sam ao recuperar
a sua filha  o depois, como se desenvolveu
o quotidiano da vida entre ambos, das suas
relações, à medida que aquela crescia e o
seu pai se mantinha, inexoravelmente, na
idade mental dos sete anos.

Com efeito, talvez a melhor cena do filme
cristaliza-se na cena em que Sam pretende
efectuar a gravação da sua voz no atendedor
de chamadas que comprou, o que faz na
companhia dos seus amigos deficientes.

Retomando a análise jurídica, esta obra
lembra, uma vez mais, a importância do
investimento na formação de redes
informais de apoio e a necessidade de o
privilegiar em detrimento da resposta
tipicamente institucional, ou da facilidade
das famílias de acolhimento.

A sequência prolonga-se por alguns minutos,
já que por isto ou por aquilo, Sam não consegue
dizer a frase adequada para a gravação, ou
pontuá-la de acordo com os permanentes
comentários dos seus companheiros.
Para além de um verdadeiro show de
representação de Penn  já que ali, ao dizer
as mesmas frases sempre de forma diferente,
está a assumir, verdadeiramente, a sua
natureza de actor, ou, dito de outra, forma,
a representar dentro da representação  esta
cena demonstra, no que agora importa, como
diversos são os níveis de deficiência de toda
aquela gente, cujas nuances e graus de
dependência, em caso algum se adequam
com respostas meramente institucionalizadas, de natureza abrangente e redutora.

Nessa medida, para quem vê I am Sam é
impossível não reflectir, uma vez mais, na
urgência da reformulação da legislação em
vigor em Portugal relativamente ao
suprimento da vontade dos incapazes.
Existem mais de 60 mil pessoas em
situação de incapacidade em Portugal, com
diversos graus, desde a total impossibilidade
para decidir sobre a sua pessoa e bens até
aos casos em que bastaria uma mera
intervenção de apoio no domínio da
administração de bens.

A singularidade de cada vida, por vezes,
não se compadece com soluções regra.
Nessa medida, parece hoje indiscutível
que a padronização de comportamentos
sociais e afectivos é algo de normativamente
incorrecto, já que o sucesso das respostas
será tanto maior quanto mais aprofundada

Menos de 5% desses indivíduos possuem
representante legal nomeado judicialmente,
o que significa que todas as outras situações
são alvo de uma intervenção pelos respecti-

vos familiares ou pelas instituições de
acolhimento, na maioria das vezes bem
intencionada, mas sem suporte jurídico,
logo, objectivamente ilegítima, por vezes
inconsciente e quase sempre pouco
informada.
Acresce, que sobre as decisões assim
tomadas inexiste qualquer controle ou
fiscalização, apesar de as mesmas, bastas
vezes, se assumirem como irreversíveis em
relação à pessoa do incapaz e ao seu
património.
Ao contrário da maioria dos países da
Europa, que já encetaram processos de
revisão da legislação sobre estas matérias,
Portugal permanece impávido e sereno,
limitado, desde logo, por uma terminologia
completamente anquilosa e anacrónica,
como anomalia psiquíca, surdez-mudez,
cegueira, prodigalidade, conceitos que não
fazem já nenhum sentido no novo milénio.
Com efeito, Portugal é um dos poucos
países que ainda não incorporou as preciosas
Recomendações do Comité de Ministros
aos Estados Membros sobre Protecção
Jurídica dos Maiores Incapazes, datadas de
1999, apesar de algumas tentativas que
nesse sentido foram feitas, sendo de elementar justiça aqui consignar o trabalho então
elaborado por uma Comissão de Juristas
coordenado pelo Ministério da Justiça e a
publicação de um Guia para a Intervenção
com Maiores em Situação de Incapacidade,
elaborado pelo Núcleo de Medidas e
Políticas do Departamento de Envelhecimento e Dependência do Instituto para o
Desenvolvimento Social.
Por fim, importará reconhecer que
também nós, Magistrados, careceremos de
desenvolver a nossa sensibilidade social para
esta problemática, actualizando-nos com o
que se faz lá fora, procurando novas
respostas, mais inovadoras, mas certeiras,
mais seguras e mais ousadas, em relação ao
que se escreve, de há 40 anos a esta parte.
I am Sam?
E nós, quem somos?

Publicidade
TRANSCRIÇÕES DE AUDIÊNCIAS
DE JULGAMENTO
TRATAMENTO DE TEXTO
E SUPORTE INFORMÁTICO
Contacto: Rita Sardinha - 938353393

PARTICIPE, CRITIQUE E DÊ SUGESTÕES.
ESTE JORNAL É O SEU JORNAL.
E-mail: agosjud@clix.pt
AGUARDAMOS NOTÍCIAS SUAS.
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Boas férias.

Até dia 21 de Setembro.

A

pós 9 números de jornal, sendo este um número duplo, chegou o
momento de interromper a publicação durante os próximos dois meses.

O Jornal Comunicar Justiça voltará a ser publicado em Outubro com
algumas novidades.
O esforço feito pela sua Direcção Redactorial é a todos os níveis de louvar
publicamente, mantendo um elevado nível editorial e gráfico e uma razoável
periodicidade, levando o nosso jornal até si, todos os meses, com um nível
profissional.
De uma tiragem inicial de 2000 exemplares rapidamente o Jornal passou
para os 5000, tendo-se ainda alargado os pontos de distribuição e de divulgação
pública em Lisboa, Porto e Coimbra.
O carácter gratuito do Jornal apenas foi possível graças ao esforço financeiro
que os membros do MJD tem vindo a fazer e à abertura das nossas páginas à
publicidade, tendo hoje o jornal boas perspectivas de se manter sem preço de
capa.
Mas, e sempre com a vontade de melhorar, algumas novidades irão aparecer
em Outubro.
Em primeiro lugar, passará a ser fixado um dia certo para a saída do Jornal,
tendo-se escolhido o dia 21 de cada mês para efectuar a distribuição do número
do mês seguinte, isto é , no próximo dia 21 de Setembro estará disponível o
número de Outubro e assim sucessivamente, podendo haver alterações
pontuais como o seja no mês de Dezembro em que o jornal de Janeiro, por
razões óbvias, não será publicado a 21 de Dezembro mas sim a 5 de Janeiro,
Em segundo lugar, o jornal deixará de ser distribuído aos colegas juízes via
juiz presidente  não obstante o esforço destes colegas e que aqui também
agradecemos publicamente  passará a ser recebido por cada juiz, em
embalagem plástica, mediante envio personalizado e com a opção de recusa
ou de indicação de endereço mais conveniente para o efeito.
Em terceiro lugar, e pelas razões acima expostas, será modificado o formato
gráfico do jornal, passado a ser ligeiramente mais pequeno, mas com mais
páginas, fixando-se como paginação média as 28 páginas.
Pelo menos duas secções específicas surgirão no jornal: Uma como
suplemento, de 4 páginas, unicamente dirigida às nossas crianças, onde serão
publicados os seus textos, desenhos e jogos, e divulgadas as iniciativas que
estamos a preparar para eles, desde as festas infantis até às colónias de férias;
Outra de iniciativa da secção  MJD - Lazer e Desporto onde serão divulgadas
e acompanhadas as iniciativas por nós organizadas nesse campo.
Pretende a direcção do MJD, através do seu jornal, dinamizar a vida sindical
de todos os juízes e é assim que tem programado para o após férias desencadear
diversas iniciativas que levem os juízes ainda não sindicalizados a inscreveremse no sindicato, passando a publicar em cada número do jornal uma ficha de
inscrição na ASJP., por iniciativa dos colegas do MJD membros do Conselho
Geral da ASJP , tendo como objectivo a que as eleições para aquele sindicato,
com lugar em Fevereiro/Março de 2003 voltem a ser, à semelhança das últimas,
bastantes concorridas e representativas.
Juntamente com o jornal, está a ser modificada a página da Net e organizado
um sistema de contacto imediato via correio electrónico, de inscrição voluntária
e com garantias, não só de não divulgação como também de antivírus, sendo
divulgado em Setembro mais pormenores.
Contamos novamente com todos os nossos colegas e aproveitamos para
agradecer a todos eles a colaboração que nos deram nestes primeiros meses
de publicação.
Até Setembro e boas férias.

A direcção do MJD.
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