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JUSTIÇA  : Proposta de Reformas Político-Legislativas  (tópicos)

Integrar e racionalizar superestruturas e meios

1. Integrar o Tribunal Constitucional (ora, de facto, 4ª e suprema Instância) no Supremo Tribunal de Justiça,
como Secção Especializada deste, mantendo o mesmo número de Juízes e os mesmos poderes, mas
alterando a apreciação da constitucionalidade de normas como questão prejudicial, a decidir antes de
qualquer outra questão, assim evitando os envios e reenvios de processos do STJ para o TC e vice-versa e os
consequentes atrasos e perigos de prescrição, além de permitir uma melhor gestão processual.

2. Do mesmo modo, integrar o Supremo Tribunal Administrativo no Supremo Tribunal de Justiça, também
como Secção Especializada deste, visto não se divisar razão para a existência de dois Supremos Tribunais.

3. Uma melhor gestão dos Tribunais e mais qualidade na Justiça exige a harmonização das Magistraturas, com
fusão do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais
e do Conselho Superior do Mº Pº no “CONSELHO SUPERIOR DE JUSTIÇA” (há anos o ex-Ministro da
Justiça Laborinho Lúcio propôs algo idêntico) (1), permitindo até a mudança de Magistraturas (do Mº Pº
para a Judicial e vice-versa), mediante regras e/ou concursos, a fim de permitir também o rápido
preenchimento de vagas em aberto, especialmente nos Tribunais superiores.

4. Porém, a medida talvez mais urgente e fundamental seria a da institucionalização (constitucional ?) do
princípio da “boa gestão dos recursos humanos” nos Tribunais, quiçá como excepção ao princípio
constitucional do “juiz natural”, face à até agora insuprível falta de Magistrados Judiciais e do Mº Pº e de
Funcionários em muitos Tribunais, indo buscá-los àqueles onde não fazem falta ou até extinguindo os que
não se justificam, por baixo volume processual, sugerindo-se que as transferências competissem aos
respectivos Conselhos (CSM, CSMP e COJ) ou pelo atrás sugerido “Conselho Superior de Justiça”,
mediante compensação pelos transtornos pessoais, a atribuir aos compelidos a mudar de Tribunal, devido à
avolumação de serviço naquele para onde fossem destacados.

O atrás proposto sucintamente implica alterações à Constituição, às leis orgânicas dos supracitados
Tribunais e demais legislação aplicável.

Dignificar os Tribunais Superiores, limitar e uniformizar os prazos de recursos

5. Reduzir mais a possibilidade de se recorrer em qualquer tipo de processo e nos de contra-ordenações, seja
pela moldura penal, seja pelo valor (exº neste último tipo processual: só permitir recurso para as Relações se
o valor das coimas for igual ou superior à alçada da 1ª Instância).

6. Em contrapartida, garantir aos cidadãos maior qualidade na Justiça, alargando as Inspecções a todos os
Tribunais, não as limitando só aos de 1ª Instância, devendo no caso do STJ a inspecção competir à Assemb.
da República, inspecções essas a efectuar não apenas por um Inspector mas sim por Comissões de pelo
menos três membros (exº: 1 Juiz, 1 Magistrado do Mº Pº e 1 Jurista de renome).

7. Simplificar em qualquer tipo de acções o formalismo processual, especialmente nas sentenças ou Acórdãos,
excepto nos do STJ, e nos despachos que não sejam de mero expediente, os quais, sucintamente, remeteriam
as identificações dos intervenientes para páginas anteriores, onde tal estivesse, descreveriam os factos mais
relevantes, subsumindo-os no direito, seguindo-se a decisão.

                                                            
(1) Em Maio de 2002, a Ordem dos Advogados propôs algo ainda mais abrangente: “Pacto para  a  Justiça  e  a Cidada-
      nia”, como repto ao poder político e a todos os operadores judiciários, com a institucionalização  de  um “Conselho
      Nacional para a Justiça”, proposta esta que mereceu algum consenso entre os  agentes  judiciários  e  com  a  qual
      também  genericamente  concordamos.
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8. Face à disparidade de prazos existentes nos vários tipos processuais para se recorrer de uma decisão ( p. exº,
no procº penal, caricatamente, o prazo para requerer abertura de instrução é de 20 dias, ao passo que para se
recorrer de uma sentença só se dispõe de 15 dias – cfr artºs 287º-1. e 411º-1. do C.P.P.), simplificar e
instituir o prazo geral e único de 15 dias em todo e qualquer tipo de processo em que se pretenda impugnar
decisões.

Citações/Notificações mais rápidas

9. Instituir as citações/notificações em qualquer tipo de processo nos domicílios profissionais dos
citandos/notificandos, preferentemente, pois é nos locais de trabalho que as pessoas estão a maior parte do
tempo, passando todos os intervenientes processuais a indicar a empresa onde trabalham e a morada desta, a
par da profissão, quando se identificam, elementos estes que também devem mencionar quando pedem ou
renovam o Bilhete de Identidade.

Fim às “bagatelas” processuais nos Tribunais

10. Libertar os Tribunais de 1ª Instância das “bagatelas” penais, que são principalmente as
contravenções/transgressões, ainda existentes em elevado número (exº: passageiros sem bilhete válido nos
transportes colectivos – existem à volta de 20.000 processos desses por ano só na comarca de Lisboa, que
dão um prejuízo anual ao Estado de cerca de 5.000.000,00 €uros), despenalizando-as e convertendo-as em
contra-ordenações, por exemplo a instruir e decidir pela DGTT (2).

Compatibilizar prazos de prescrição penais com os contra-ordenacionais

11. Continuando a existir perigo de prescrição nos processos penais e uma vez que a Assembleia da República
aumentou os prazos de prescrição das contra-ordenações até 5 anos (vide Lei nº 109/2001 de 24/12),
conforme o valor das coimas, sendo estes ilícitos menos graves que os crimes, deve-se adaptar e alterar em
conformidade o regime prescricional do Códº Penal (cfr artºs 118º e ss.), a começar pelos prazos de
prescrição dos procedimentos penais para: (a) 17 anos; (b) 12 anos; (c) 7 anos e (d) 5 anos, pois o regime
de prescrição de crimes não faz parte do elenco de direitos e garantias fundamentais da Constituição,
podendo o Estado auto-limitar, para mais ou para menos, o seu “ius puniendi”.

Modernizar a legislação laboral na Administração Pública

12. No campo do direito de trabalho, face à nova lei, prestes a ser regulamentada, que harmoniza e sistematiza
em Código as inúmeras leis substantivas avulsas e que regula as novas formas de trabalho, ligadas à
chamada globalização, atento o princípio constitucional da igualdade, urge agora aproximar os regimes
jurídicos dos trabalhadores da administração pública dos que prestam trabalho a entidades privadas, além de
se aproveitar para criminalizar algumas condutas também merecedoras de tutela penal, ainda não previstas
no novo Código de Trabalho e que nos pontos 18. e 19. deste documento se propõem.

Responder à avalanche de acções executivas interpostas pelo Mº Pº

13. São cada vez mais e em catadupa os processos de execução com base em custas, multas ou coimas não
pagas, a maior parte das quais redundam incobráveis e em prejuízo para o Estado, desde logo com a
autuação e por falta de bens penhoráveis dos executados, pelo que, não obstante a reforma da acção

                                                            
(2) Vide documento intitulado “Conversão de Contravenções/Transgressões em Contra-Ordenações”, de 04-01-02, do
      qual o signatário é co-autor, cujo original se encontrará desde fins de 2002 no Minº da Justiça, sendo certo que no Pro-
      grama do actual Governo se consagra a despenalização das transgressões, no capítulo da Justiça.
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executiva (vide D.L. 38/2003 de 8/3 e artºs 801º e ss. do C.P.C., na nova redacção que lhe foi dada por
aquele diploma), tendo já sido alterado o Códº Custas Judiciais (cfr D.L. 324/2003 de 27/12), falta ainda
alterar o artº 89º-3. do R.G.C.O. (cfr DL 433/82 de 27/10 e subsequentes alterações) – vide ponto 25. infra.

14. Com efeito, tais execuções só deveriam ser instauradas após confirmação da existência e localização
efectiva de bens penhoráveis por parte das autoridades responsáveis pela fase processual anterior,
disponibilizando-lhes acesso aos ficheiros informáticos das Conservatórias de Registo Automóvel,
Segurança Social, Entidade processadora de vencimentos aos funcionários públicos, Caixa Geral de
Aposentações, etc.

15. Daí que, apesar da “apressada” entrada em vigor da referida reforma da acção executiva, capaz de resolver
as execuções de valor significativo, é pertinente a sugerida reforma legislativa também para as execuções de
valor diminuto, que se computam em menos de 250,00 €uros, mormente as respeitantes a custas, multas e
coimas não pagas, pois todas elas raramente ultrapassam esse valor e são em elevado número (exº: só no
Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa foram 7.261 em 2003).

16. Assim, nestas execuções de valor até 250,00 €uros, face ao formalismo exigido, ao seu elevado número e à
morosidade inerente à instauração e autuação de cada execução (o que anteriormente era feito num ou dois
minutos agora exige 15 a 20 minutos ou mais – a “internet” é lenta ... e cara), o que implica esforço e perda
de tempo demasiado a Magistrados e Funcionários e que conduz a um esforço inglório, pois,  mesmo que
cobradas metade das quantias em dívida, o que em média é o normal, tudo contabilizado, redunda em
prejuízo para o Estado, pelo que, por um lado, tais execuções de pequeno valor deveriam ser dispensadas do
formalismo ora exigido pelo D.L. 38/2003 de 8/3 e, por outro lado, no caso das execuções com origem em
processos contra-ordenacionais, a sua remessa pela autoridade administrativa para execução ao Mº Pº
deveria estar dependente da prévia verificação da existência de bens penhoráveis dos executados (vide
ponto 25. infra).

Mais alterações legislativas

• Ao Código Penal

17. Como melhor se explica noutro documento (3), o agente vulgar do chamado crime de “maus tratos” é o
homem, em geral inseguro e com desordem no comportamento. Ora, apesar das alterações introduzidas no
tipo daquele delito, através da Lei 7/2000 de 27/5, não se cuidou da recuperação e reinserção social e
familiar daquele, uma vez que o nosso direito penal não se cinge apenas à punição da culpa, pelo que se
propõe seja aditado ao artº 152º do Códº Penal um nº 7 do seguinte teor: “ Nos casos de maus tratos
previstos nos nºs 1 a 3 do presente artigo e desde que a pena concreta aplicada não seja superior a 3 anos
de prisão, pode a mesma ser suspensa na sua execução, nos termos gerais e se o arguido aceitar sujeitar-
se a tratamento médico adequado. “.

18. São conhecidas as pressões exercidas por algumas entidades patronais sobre os seus trabalhadores para que
pratiquem actos ilegais no desempenho das suas funções, sendo as mais vulgares as de obrigar o empregado
a trabalhar fora do horário normal sem lhe pagar ou a falsificar documentos, inclusive para ludibrio do fisco,
sob pena de não lhe aumentar o ordenado ou de não lhe renovar o contrato ou até de o despedir, situações
estas que são censuráveis e não estão acauteladas no tipo do artº 154º, pelo que se propõe seja aditado um nº
2., passando o actual nº 2 a 3 e assim sucessivamente, com o seguinte teor: “A mesma pena (3 anos de prisão
ou pena de multa)  é aplicável a quem, por qualquer forma, constranger trabalhador ao seu serviço ou sob
as suas ordens a praticar acção, omissão ou actividade em violação de disposições legais, regulamentares
ou contratuais ”.

19. Existem assédios sexuais mais graves do que a conduta tipificada e punida como contra-ordenação no novo
Códº de Trabalho, mas que não são abrangidos pelo tipo actual do artº 163º-2. do Códº Penal, pelo que se

                                                            
(3) Vide estudo intitulado “Política Global de Prevenção à Violência Familiar”, datado de 21-11-01, de qual o signatário
      é co-autor.
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propõe seja este alterado para: “Quem, abusando de autoridade resultante de uma relação de dependência
hierárquica ou de trabalho, no exercício das suas funções ou por causa delas, de forma indesejada e por
meio de promessas de emprego, de promoção profissional, de aumento salarial ou equivalente, ou
ameaças de despedimento, de não promoção ou de não aumento salarial ou equivalente, constranger
outra pessoa a sofrer ou a praticar acto sexual de relevo, consigo ou com outrém, é punido com pena de
prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias. ”.

20. Recentemente, face a diversas notícias, o Grupo Parlamentar do PS, salvo erro, tomou a iniciativa de propor
a criminalização do tráfico e comércio de órgãos e tecidos humanos, mesmo com consentimento da própria
pessoa, com o que se concorda inteiramente, afigurando-se-me que bastaria alargar o tipo do artº 144º
(ofensa à integridade física grave) e do artº 144º (agravação pelo resultado), ambos do Códº Penal.

• Ao Código de Processo Penal

21. Conforme já atrás se referiu, em 8., urge compatibilizar prazos processuais e daí ser conveniente que o nº 1
do artº 287º do C.P.P. passe a ter a seguinte redacção: “ A abertura de instrução, pode ser requerida no
prazo de 15 dias a contar da acusação ou do arquivamento ... “.

22. São conhecidas as divergências, em Pº Sumário, no que tanje à realização de julgamento dos detidos em
flagrante delito fora das horas de expediente, para além das 48 H., não aceitando muitos Magistrados que o
disposto no artº 387º do C.P.P. é excepção à regra geral do nº 1 do artº 381º desse diploma, sendo inúmeros
os processos que seguem para inquérito, quando podiam e deviam findar com a realização do julgamento.
Afigura-se-me que é necessário alterar a parte final do referido artº 381º-1. para: “ ..., sem prejuízo do
disposto nos artigos 386º e 387º. “

23. A disciplina do Procº Sumaríssimo é omissa quanto às possibilidades do arguido nada dizer ou, quando se
opõe, poder requerer a abertura de instrução, pelo que, respeitando a ideia do legislador e o princípio da
unidade do sistema, é de alterar parcialmente o disposto nos artigos:

  396º   nº 1.b): “ ..., se opor ou requer a abertura de instrução no prazo de 15 dias. “
                     nº 4    :  “ A oposição pode ser deduzida por simples declaração e  a abertura de instrução pode
                                  ser requerida nos termos do disposto no nº 2 do artº 287º. “
          397º   nº 1    : “ Quando o arguido não se opuser ou nada requerer, o que equivale a não oposição,  o
                                  juiz, por despacho, procede à aplicação da sanção, ... “
          398º             : “ Se o arguido deduzir oposição ou requerer  abertura  de  instrução,  o  juiz  ordena  o                             
                                  reenvio do processo para a forma comum, ... “

• Ao Regime Geral das Contra-Ordenações
       (D.L. 433/82 de 27/10, com última redacção dada pela Lei nº 109/2001 de 24/12)

24. Desde a entrada em vigor do referido R.G.C.O., apesar das várias alterações que sofreu, continua inalterado
o valor de 50.000$00, ou 249,40 €, a partir do qual é possível recorrer-se para o Tribunal da Relação,
quantia esta que está hoje manifestamente desactualizada, existindo no seu artº 73º outras duas alíneas que
carecem de aperfeiçoamento, tendo em vista restringir os inúmeros recursos que inundam injustificadamente
a 2ª instância, pelo que se propõem alterações às seguintes alíneas do citado artº 73º:

a) “ For aplicada ao arguido uma coima superior a 3.740,98 €. “
      b) “ A condenação do arguido abranger sanções acessórias, excepto se estas forem de inibição de
                condução de veículos. “ ...

d) (eliminar a actual alínea d), já que é inútil face ao disposto no artº 63º-2. do mesmo diploma, passando
para o seu lugar a alínea e) ).

25. Em sequência do referido supra em 13., deve ser aditado ao artº 89º-3. do R.G.C.O.: “ ..., depois de
averiguar e informar da existência de bens penhoráveis. ”
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• À lei reguladora da imigração

26. Enquanto se aguarda pela publicação da regulamentação do D.L. 244/98 de 8/8, alterado pelo D.L. 34/2003
de 25/2, ou seja, a legislação aplicável aos imigrantes, continuam por criar os “centros de instalação
temporária”, para os encontrados ilegalmente no nosso país, como alternativa humanista e até de inserção
social à medida de coacção prisão preventiva, visto os mesmos, apesar de previstos na Lei 34/94 de 14/9, ao
fim de quase 10 anos ainda continuam por instalar, com excepção do provisoriamente existente no
Aeroporto de Lisboa. Por exemplo: o que impede que sejam aproveitados para tal fim 2 ou 3 quartéis
desactivados ou semi-desactivados ?

Formar, modernizar, produzir mais e gerir melhor

27. Computadores, videoconferências, etc., tudo isto pode ser muito útil, mas para tanto é preciso dar a devida
formação, nos locais de trabalho, a Magistrados e Funcionários. Instalados computadores, não podem os
mesmos servir apenas como máquinas de escrever modernas, cumpre garantir aos Magistrados o acesso a
bibliotecas de legislação e jurisprudência, bem como permitir o acesso aos serviços de identificação civil,
registo criminal e às bases de dados das Conservatórias do Registo Predial, Automóvel e Comercial, pelo
menos, naturalmente com as devidas cautelas de segurança, desde logo nas “passwords”.

28. Perante a patente falta de Magistrados e de Funcionários sugere-se ainda, por um lado, que sejam admitidos
mais candidatos a Magistrados ao CEJ e, por outro, a transferência de Funcionários de Ministérios, onde se
ouve dizer que estão a mais, para os Tribunais onde faltam, mediante cursos de formação/adaptação. Em
muitos casos, porém, onde existem grandes atrasos no serviço, mediante a fixação de objectivos, quiçá
recorrendo ao regime de acumulação, premiando a produtividade ou abrindo legalmente uma excepção à
inamovibilidade  de Magistrados (vide supra o ponto 4.), não se poderiam resolver muitos problemas ?

29. No que respeita aos pequenos conflitos, não será possível incrementar a criação de mais Julgados de Paz e
de Centros de Informação, Mediação e Arbitragem, designadamente junto das Câmaras Municipais ?

Lisboa, 05 de Fevereiro de 2004

(Jorge da Paz Rodrigues)
Procurador-Adjunto


