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António Henriques Gaspar 
"Sinto-me muito 
desconfortável com as 
fugas ao segredo de justiça" 

PAULO TAVARES (DN) 
ANSELMO CRESPO (TSF) 

A justiça portuguesa está a travar um 
braço-de-ferro com o governo angola-
no a propõeito do processo que en-
volve o ex-vice-presidente deAngula, 
Manuel Vicente. Obviamente não lhe 
vou pedir para falar do caso, mas acha 
que tem havido Unia boa gestão de 
todo este processo? 
Se eu me pronunciasse sobre isso já es-
tava a falar do caso [risos] . 
Mas achaque o respeito pela autono-
mia dos dois sistemas Judiciais, quer 
o põringuês quer o angolano, deve ser 
um valor absoluto e deve sobrepor-se 
a outros interesses do Estado, nomea-
damente e nesta questão, à política 
externa? 
Como digo, se me pronunciasse sobre 
essa questão estava a pronunciar-me so-
bre o caso concreto porque estamos a fa-
lar não em questões de princípio, mas a 
propósito de um caso concreto. Quanto 
a isso apenas tenho a ri i7Pr  que eu pró-
prio faço, na medida das minhas possi-
bilidades, aquilo a que chamo e muita 
gente chama diplomacia judicial, inte-
gramo-nos em vários espaços, temos re-
lações bilaterais mais próximas com cer-
tos sistemas judiciais com que temos re-
lações de confiança. Quanto ao resto 
não me pronuncio. 
Mas não lhe custa dizer publicamente 
que o respeito pela autonomia é uma 
estrada com duas faixas, uma para 
cada lado? 
Em termos gerais é evidente que o res-
peito pela autonomia tem de ser mútuo. 
Vamos passar aoutro assunto que tem 
marcado a atualidade. Considera que 
FrandscaVan Dunem foi imprudente 
na forma como abordou a renovação 
ou não do mandato da atual procura-
dora-geral da República? 
Não me peça, por favor, que comente as 
declarações da senhora ministra da Jus-
tiça, não vou fazer isso. Não vou fazer ne-
nhum juízo, nada. 
Mas tem alguma dúvida sobre a inter-
pretação da norma que define adura- 

ção do mandato da atual procuradora-
-geral da República? 
Também não vou pronunciar-me sobre 
isso, qualquer coisa que eu dissesse teria 
sempre uma outra leitura. É óbvio que 
tenho a minha própria interpretação, 
mas é minha, não necessito de me pro-
nunciar sobre ela. 
O seu mandato, por exemplo, é de 
cinco anos não renovtiveL Em termos 
abstratos,o da procuradora-geral 
da República também deveria ser não 
renovável? 
Não é questão que me deva ser coloca-
da, até porque são situações efetiva-
mente diversas. O sistema de nomeação 
do PGR é o de uma nomeação através do 
poder político, no ST1 o presidente é elei-
to pelos jilín...s,  portanto não tem nada 
que ver uma coisa com a outra. 
Tem falado, porvezes, dos megapro-
cessos. Não vou referir quais são, até 
porque toda agente sabe quais são, 
mas... estes casos melhoram ou pio-
ram a perceção que o ddadão COMUM 
tem do funcionamento da justiça? 
Numa parte melhoram, numa parte si-
gnificativa pioram. Melhoram, porque 
os cidadãos sentem que há uma atuação 
firme da justiça e das suas instituições e 
que estas são rigorosas e independentes, 
e isso é bom para todos, para o sistema 
democrático e para os cidadãos. Pioram, 
porque além de certo limite o tempo 
conta e hoje vivemos, como sabe, numa 
época de grande velocidade, a começar 
pelo vosso tempo, o tempo mediático 
que é de urgência. O da justiça não pode 
ser assim, mas há também aquilo que se 
chama, por vezes, a necessidade de tem-
po e de alguma prudência nos processos 
ou nos procedimentos democráticos de 
deliberação e, hoje em dia, o tempo étão 
urgente, corre tão depressa que os cida-
dãos podem começar a sentir alguma 
falta de paciência como tempo dos pro-
cedimentos democráticos de delibera-
ção. Há cientistas da política que falam 
do cansaço da democracia, por isso 
mesmo. Temos de ter cuidado com isso 
e os tempos acabam, porvezes, por cau-
sar alguma má imagem e alguma ideia 
que não é positiva nos cidadãos. 

Agora, se me permitem, vou deixara mi-
nha perceção sobre as perceçõe& E elaé 
que as coisas correm, por vezes, de tal 
modo que a grande crítica que neste 
momento se faz à justiça tem que ver 
com a gestão dos megaprocessos. Mas, 
as coisas complexas ou hipercomplexas 
não têm soluções simples. Depois tam-
bém é preciso desmontarmos algumas 
coisas que correm por aí: nenhum siste-
ma, em nenhum lugar, até hoje conse-
guiu gerir melhor do que nós, de uma 
forma que os cidadãos compreendam, 
os chamados grandes processos. Ainda 
hoje estive a recordar umas leituras que 
tenho acompanhado - interessa-me 
também a informação que temos, não é 
uma informação inside, mas é uma in-
formação através da comunicação e da 
imprensa, que normalmente é de refe-
rência-, por vezes diz-se por aí "Ah, isto 
connosco são anos, o Madoff foram seis 
meses!", não foram. As autoridades ame-
ricanas já andavam a investigar o Ber-
nard Madoff desde 1992, foram 15 anos, 
15 anos! 
Mas não se soube nada da investigação 
até que ele foi detido... 
Sabia-se, sabia-se. O problema é saber 
se o que hoje temos - estou a fazer uma 
análise geral, não estou a fazer nenhuma 
critica a ninguém e, muito menos, a ne-
nhuma das magistraturas-, se, porve-
zes, fossem cumpridas as regras de 
conexão de processos do Código de Pro-
cesso Penal, haveria tantos megapro-
cessos ou se os processos não seriam re-
partidos do a regra de conexão de 
processosau6lbvio que isso depois tem 
os riscos de problemas de prova, de de-
cisões contraditórias, eventualmente, 
portanto é tudo uma análise de riscos, 
de qual é o pior risco, se é aseparação de 
processos com risco de decisões contra-
ditórias ou é um único processo sem ris-
co de decisões contraditórias, mas mais 
demorado. 
Continuando no tema, sabia-se que o 
Madoff estava a ser investigado, mas 
não eram conhecidos detalhes do pro-
cesso. Sente-se confortável com a 
constante fuga de informação para a 
comunicação social de pormenores de 
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"A lei tem 
solução para 
as fugas ao 
segredo de 
justiça, não 
sei porque 
é que não é 
cumprida" 

"Há jorna-
listas consti-
tuídos assis-
tentes em 
processos 
mediáticos, 
conhecem 
o que está 
no rocesso. 

casos pode 
haver abuso 
desse direito 
de se consti-
tuir assis-
tente" 

"A reforma 
da justiça 
faz-se todos 
os dias" 

"Reforma 
da justiça 
em quê? 
Se temos 
uma justiça 
que relativa-
mente 
a todos os 
critérios 
fundamen-
tais de apre-
ciação de 
qualidade, 
sejam do 
Conselho da 
Europa 
sejam do 
Banco Mun-
dial, corres-
ponde a 
todos os 
critérios" 

processos, de processos que estão 
ainda em fase de investigação, de por-
menores de escutas, com transcrições 
de escutas e mesmo com vídeos de 
interrogatórios? 
Claro que me sinto muito desconfortá-
vel. A lei tem solução para isso. 
E porque é que não é cumprida a lei? 
Não sei, não sei. Por um lado pode haver 
circunstâncias específicas das quais hoje 
não temos muita perceção disso, que 
têm que ver com a circunstância de co-
legas vossos serem assistentes nesses 
processos e conhecerem o que está no 
processo. 
Não devia ser permitido? 
Tenho algumas dúvidas. Nalguns casos 
pode haver um abuso do direito de se 
constituir assistente. Agora, também há 
aí outra questão que é a relatividade do 
segredo de justiça. Hoje em dia, o nosso 
regime de segredo de justiça, que é exce-
cional- a regra é a publicidade-depen-
de do juiz de instrução e do Ministério 
Público, portanto, o que se protege é a 
investigação e mais nada, tudo o resto, a 
reputação, a honra, tem outros meios de 
proteção. Nomeadamente, uma ação 
especial do Código de Processo Civil, de 
exercício de proteção imediata de direi-
tos fundamentais que eu praticamente 
nunca vi utilizar.  
Outro tema que está na ordem do dia 
é o Pacto da Justiça e, sobre isto, o se-
nhor já disse que o exercício tem de ser 
continuado, que é agora o momento 
de as instituições olharem sobre o 
conjunto, para além das ideias avulsas 
e, na quinta-feira, o Presidente da 
República sugeria que o próprio 
Parlamento olhasse para estas 
propostas que foram apresentadas. 
Acha que o pacto que foi apresentado, 
tal como foi apresentado, não passa 
disso mesmo, de um conjunto de 
ideias avulsas? 
Não lhe chamemos um pacto porque é 
uma expressão que eu, por um lado, 
não aprecio muito e, por outro, que na 
nossa história recente tem uma cono-
tação que não é muito... [risos], não di-
rei positiva, mas que não tem sido de 
boa memória, portanto chamemos-lhe 
como o próprio documento se chama 
a si próprio, um Acordo sobre Questões 
de Justiça. É um conjunto de medidas 
muito interessantes, mas que têm um 
peso completamente diverso umas das 
outras. A partir do momento em que 
têm um peso completamente diverso 
umas das outras -e são 88 -, é óbvio que 
podem gerar uma leitura atomística e, 
portanto, não inseridas num conjunto 
de sistema. Por isso é que eu digo que 
foi um trabalho muito interessante, 
muito empenhado, de muita gente que 
trouxe a sua experiência, a experiência 
das suas vivências, das dificuldades que 
sente, que são tudo dificuldades de or-
dem prática, não são dificuldades de 
sistema nem dificuldades de soluções, 
são quase todas dificuldades de ordem 
prática. Agora, vamos pegar nisso, va-
mos encontrar aí um conjunto coeren-
te ou uma série de conjuntos coerentes 
dentro do sistema e vamos trabalhar 
nisso. 
Ou seja, está longe de ser uma reforma 
da justiça? 

Sim, mas também não quer ser uma re-
forma da justiça, meu Deus, não quer 
ser isso. 
Só que já andamos há alguns anos 
a falar nisso. 
Vamos lá ver, nessa perspetiva a reforma 
da justiça faz-se todos os dias. 
Acha que sim? 
Sim, todos os dias. As instituições judi-
ciais são os órgãos do Estado que mais 
atos praticam, são milhões de atos todos 
os dias. 
O senhor não acha que faz falta uma 
reformada justiça em Portugal? 
Não, não acho. Temos é de verificar em 
cada momento quais são as dificuldades 
que temos e como ultrapassar essas di-
ficuldades. Neste momento, essas difi-
culdades não são do sistema nem de 
princípio, são de ação, e se se lerem as 88 
medidas, com exceção de uma, vê-se 
que são sugestões de ação para proble-
mas específicos. É preciso colocarmos 
alguma ordem, algum contexto; são 
ideias muito interessantes, umas mais 
imediatas, outras menos imediatas, mas 
que, evidentemente, precisam de ser tra-
balhadas. Quem teve intervenção até 
agora neste exercício, com todo o empe-
nho, com toda a dedicação, foram as as-
sociações sindicais. Agora é o tempo de 
as instituições pegarem neste trabalho, 
aproveitarem-no e fazerem aquilo que 
têm de fazer, ou que devem fazer, com a 
sua própria análise. A maior parte das 
soluções propostas não implica nenhu-
ma reforma nem nenhuma alteração le-
gislativa, por exemplo. Portanto, não há 
aqui um problema de reforma da justi-
ça. Reforma da justiça em quê? Se temos 
urna justiça que relativamente a todos os 
critérios fundamentais de apreciação da 
qualidade, sejam do âmbito do Conse-
lho da Europa sejam até os critérios de 
qualidade do Banco Mundial, corres-
ponde a todos os critérios... 
Tendo em conta aquilo que acabou de 
dizer, que a reforma da justiça se faz 
todos os dias, e juntando essa sua de-
claração com outra que fez há quase 
um ano -"o país não pode andar 
a jogar um jogo de reformas na justi-
ça" -, a verdade é que cada vez que 
muda o governo, não sei se se faz uma 
nova reforma da justiça, mas mudam-
se várias coisas, não só na justiça 
como noutros setores. Que avaliação é 
que faz das alterações que foram in-
troduzidas pelo atual governo? 
São pequenas alterações, todas em con-
sequência da transposição de normas 
comunitárias, algumas de harmoniza-
ção. É a tal reforma contínua, sobretudo 
desde Lisboa [Tratado de Lisboa] a 
União tem algumas competências tam-
bém em matéria penal e eu, relativa-
mente a isso, tenho as minhas distân-
cias, porque urna coisa são os princípios, 
são as grandes ideias, outra. coisa é estar-
mos a copiar determinações penais com 
determinadas características sem res-
peitara idiossincrasia de cada sistema 
jurídico. O que se tem feito é isso. Quan-
to ao resto, concordo com o que este go-
verno tem feito e com toda a dinâmica e 
a atenção da senhora ministra da Justi-
ça, que conhece muito bem os proble-
mas, dada a sua vivência de distintíssi-
ma magistrada. 
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Redes sociais podem "criar a ideia 
de que a justiça não responde 
às exigências da sociedade" 

Na cerimónia de aberturado ano judi-
cial disseque é necessário evitar trapo-
lírica criminal à flor da pele, condido-
nada por pressões que têm assinatu-
ra". Pode partilhar connosco de quem 
é essa assinatura? 
De vários grupos. Quando disse"à flor da 
pele" não me referia apenas ao nível na-
cional, referia-me também às institui-
ções europeias e à política criminal que, 
ultimamente, começa a ser também ob-
jeto da política europeia e da União Eu-
ropeia. E, aí, temos alguns problemas 
porque nem sempre se respeitam as 
idiossincrasias nacionais e, por outro 
lado, há uma maior capacidade de inter-
venção de alguns setores que têm maior 
acesso ao espaço público e podem - e 
têm-no feito-colocar como necessida-
de premente a intervenção penal, dese-
quilibrando as situações. Eu não digo 
que não tenha de haver, relativamente a 
determinadas matérias, uma política pe-
nal e uma política criminal cuidadas, o 
que eu digo é que pode haver alguns de-
sequilíbrios em relação à proporcionali-
dade, no modo como os grupos atuam, 
pois são muito ativos entre nós, por 
exemplo em alguns aspetos... 
Mas pode concretizar? 
Nos media, nas redes sociais. Por exem-
plo- aquilo que eu vou dizer é muito in-
correto politicamente -, a questão da 
violência doméstica. A violência do-
méstica é um problema que nós senti-
mos e que, como já disse uma vez, todos 
nós abraçamos como causa, agora mis-
turar coisas que são muito diferentes é 
sempre um risco, pelos condiciona-
mentos ambientais que isso pode cau-
sar. Nomeadamente, quando através de 
um nome ou embrulhado num nome se 
integram ou podem ser integradas mui-
tas realidades. 
Estáa falar do processo que envolveu 
o juiz Neto de Moura? 
Não estou a falarem caso nenhtim con-
creto, estou a exprimir uma opinião que 
é aquilo que eu sinto nas análises que te-
nho feito relativamente a esta matéria. 
Quis apenas deixar um alerta, por vezes 
são-nos apresentadas questões aparen-
temente novas, com nomes novos, em 
que não se acrescenta nada a tudo aqui-
lo que já temos na nossa lei e que já te-
mos equilibradamente na nossa lei. 
Pode, eventualmente confundidas sob 
um nome que é apenas um nome, ter-se 
realidades muito diversas que implicam  

soluções diversas e para as quais deter-
minado tipo de intervenção no espaço 
público pode requerer soluções idênti-
cas, e não o são nem podem ser, porque 
há questões de proporcionalidade, co-
mo digo. 
Fssas pressões e essa forma de intro-
duzir algum desnível no sistema traba-
lham mais ao nível da produção legis-
lativa ou chega mesmo a afetar a pro-
dução de decisão por parte dos juízes? 
Não chega a afetar- mal de nós se o fi-
zesse - a decisão por parte dos juízes, 
agora afeta muito a perceção externa 
que se pode ter sobre a decisão dos juí-
zes. Não sei se fui completamente cla-
ro no que acabei de dizer: afeta porque 
os juízes julgam segundo as provas, jul-
gam segundo os elementos que têm, 
julgam segundo a leitura que fazem da 
interpretação da lei, julgam segundo os 
critérios de valores que são valores pro-
porcionais, e, por vezes, isso não é com-
preendido. Vejam, nomeadamente, al-
guns grupos que são proativos nas cha-
madas redes sociais e que nunca 
aceitam a decisão do juiz, porque a de-
cisão do juiz não é tão pesada como 
eles exigiriam que fosse e, aí, os juízes 
têm de respeitar a proporcionalidade. 
Por isso é que eu disse na quinta-feira 
também no discurso que os juízes têm 
de ter a coragem de enfrentar as multi-
dões, ou as novas multidões que não 
estão já na rua. 
Para ser mais claro para as pessoas: eu 
não percebi se não quer concretizar 
que grupos são esses ou dar algum 
exemplo... 
São vários, são vários. Eu não queria 
identificar. 
Mas estamos a falar, por exemplo, de 
movimentos ou de grupos feministas 
que se pronunciam a propósito deste 
caso concreto de violência doméstica e 
que vêm para as redes sociais expres-
sar opiniões sobre decisões judiciais? 
Alguns são, alguns são. Têm todo o direi-
to de o fazer, não estou a contestar isso 
de modo nenhum. Estou é a dizer que 
esse tipo de intervenção, absolutamen-
te legítimo, pode fazer criar a perceção 
de uma justiça que não responda, não 
digo às exigências judiciais, mas às exi-
gências desses grupos e, aí, o juiz tem de 
intervir para atuar como seu sentido de 
justiça, como sentido de equilíbrio em 
relação, também, a outras situações que 
são igualmente graves. 

Admite que é um exercício multo difí-
cil nesse estado de coisas, conforme as 
descreve e que nós conhecemos bem, 
o juiz estar absolutamente imune 
àquela que é a perceção popular de um 
determinado caso? 
Eu sei que é difícil, mas tem de estar, é 
seu dever estar. 
Vamos falar do reverso da medalha 
-até porque já falou dele a propósito 
do caso que envolveu o juiz Neto de 
Moura. A esse propósito o senhor disse 
que a manifestação de crenças pes-
soais e de estados de alma ou as formu-
lações de linguagem de subjetividade 
excessiva não são com certeza prestá-
veis como argumentação e não contri-
buem para a qualidade da jurispru-
dência. Casos como este que envolveu 
o juiz Neto de Moura descredibilLzam 
de alguma forma a justiça portuguesa? 
Não falemos de casos. Eu não posso fa-
lar em casos nem posso partir de casos. 
Masa justiça sai descredibilizada? 
Eu não posso partir de casos porque, 
como compreenderá, se há alguém que 
tem de dar o exemplo de não se pronun-
ciar sobre casos concretos sou eu. Ago-
ra, o que eu tenho dito é umapreocupa-
ção minha de sempre e, portanto, verá 
que essas minhas declarações não são 
de agora, já são de há muito tempo, de 
há muitos anos. Eu preocupo-me com a 
linguagem judiciária, a linguagem das 
decisões, partindo sempre de uma ideia 
que também já disse em público: uma 
sentença não é um trabalho de autor, é 
um documento da República. Por isso, é 
preciso ter muito cuidado porque quem 
produz uma sentença está a produzir 
essa  sentença e a escrevê-la em nome do 
povo, portanto, o que eu digo sempre é 
que tudo o que não seja materialmente 
fundamentação, seja outra expressão 
que não tenha sentido, evidentemente 
que pode estar, mas não é bom que este-
ja pois pode causar algum ruído e algu-
ma perturbação nas perceções externas. 
Foi só isso que eu disse, mas não é de 
agora, não estou a referir-me a nenhum 
caso concreto, é uma preocupação mi-
nha de sempre, já há mais de cinco cai 
seis anos que insisto sempre nessa ma-
téria e quero pensar, e tenho alguns ele-
mentos para isso, que hoje em dia há 
muito mais atenção, muito mais cuida-
do com as expressões inúteis na lingua-
gem das decisões, tendo sempre pre-
sente este dever uma decisão judicial  

não é uma peça de autor, é um docu-
mento da República. 
Voltando à questão das redes sociais e 
desses grupos de pressão que diz atua-
rem de forma muito ativa nas redes, 
não o preocupa o outro lado da moeda, 
não o preocupa que muitos juízes 
e agentes da justiça também estejam 
presentes nessas redes com opinião 
publicada e que até tenhamos nos 
últimos tempos juízes a dar longas 
entrevistas afalar de casos concretos? 
Os juízes têm liberdade de expressão, 
como é evidente, devem intervir tam- 

"Alguns gru-
pos feminis-
tas, que con-
testam nas 
redes sociais 
decisões 
em casos de 
violência 
doméstica -
intervenção 
absoluta-
mente legí-
tima -
podem fazer 
criar a per-
ceção de 
uma justiça 
que não res-
ponda às 
exigências 
desses 
grupos" 

"Uma sen-
tença não é 
um trabalho 
de autor, é 
um docu-
mento da 
República. 
Tudo o que 
não seja 
material-
mente fun-
damentado 
pode estar, 
mas não é 
bom que 
esteja pois 
pode causar 
algum 
ruído" 
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"As entidades reguladoras 
têm competências em 
matérias que são penais" 

bém no espaço público, mas com todo o 
cuidado e toda a atenção, nunca falando 
de rasos concretos, porque isso é um de-
ver estatutário. Têm liberdade de ex-
pressão, devem exercê-la e, como disse 
devem intervir no espaço público, mas 
cada um sabe quais são os limites da sua 
intervenção. Limites que são funda-
mentais, que constituem o dever que há 
de criar condições de imparcialidade e o 
dever que há de não ter atitudes que de-
pois possam fazer os interessados, isto é, 
os cidadãos, pensar que há algum pre-
juízo ou preconceito que afete a impar- 

cialidade. Não a imparcialidade subjeti-
va do juiz, mas as aparências. Do ponto 
de vista externo, isto é, se se emite deter-
minado tipo de opiniões é preciso cui-
dado, não porque não tenha o direito, 
mas porque tem o dever de não criar 
uma perturbação que possa fazer pen-
sar os cidadãos, que possa parecer que 
haja algum preconceito. Isto para mim é 
fundamental e posso diwr, da minha ex-
periência, que os magistrados, e os jui-
zes em particular, estão muito, muito 
conscientes desse seu dever e o cum-
prem com todo o rigor. 

Tem tido posições duras em relação 
ao poder sancionatório das entidades 
reguladoras, como o Banco de 
Portugal. Uma decisão recente do 
Tribunal de Santarém veio dar razão 
a um recurso de Ricardo Salgado e 
Amilcar Morais Pires e obrigou o re-
gulador a refazer todo um processo 
em que estavam em causa multas de 
150 mil e de 350 mil euros para os ar-
guidos. Na fundamentação dessa sen-
tença, o juiz cita-o. Sendo o senhor 
presidente do STJ, estas suas declara-
ções não podem ser encaradas como 
uma pressão sobre os juízes do 
Tribunal da Concorrência que têm de 
julgar precisamente as impugnações 
das decisões dos reguladores? 
Esta sentença não é precisamente 
uma prova disso mesmo? 
De modo nenhum. Não tenho sido mui 
to crítico, tenho alertado, o que é diferen-
te, não tanto para os poderes das entida-
des reguladoras-não tenho nada que ver 
com isso -, mas antes para o muito cui-
dado que devemos ter com a desnatura-
ção do conceito constitucional e da no-
ção constitucional de jurisdição. Consti-
tucionalmente, a jurisdição pertence aos 
tribunais e o que eu tenho alertado é para 
a emergência de entidades com poderes 
materialmente jurisdicionais e que não 
são tribunais. E não é tanto o poder san-
cionatório das reguladoras, é também o 
desvio completo ao sistema e à funda-
mentação, e mesmo à própria categoria 
dogmática das contraordenações, que 
não foram pensadas para determinado 
tipo de infrações que se consideram gra-
ves; porque se não se considerassem gra-
ves não tinham sanções tão pesadas, se 
têm sanções tão pesadas, então é porque 
são muito graves e se são muito graves 
então não podem automaticamente ser 
contraordenações. 
Na prática, o senhor acha que os 
reguladores têm um poder que não 
deviam ter? 
Os reguladores têm, neste momento, 
competências sobre matérias sobretu-
do sancionatórias que são, em termos 
conceituais europeus, matérias penais. 
Se analisarmos a jurisprudência do Tri-
bunal Europeu do Direito do Homem 
relativamente a isto, diz que há um con-
ceito material de natureza penal que não 
tem que ver com os nomes a nível inter-
no, tem que ver com as consequências, 
com os efeitos, com a gravidade e com a 
natureza das sanções. Ora, se as sanções 
são muito graves e se olribunal Europeu 
considera-em dois casos recentes, so-
bretudo no caso que tem que ver com a 
família Agnelli da FIAT- que é matéria  

penal, então temos aí um problema e é 
para isso que eu estou a alertar. Há um 
problema de transmigração de nomes, 
de nornens, e as coisas têm de ser vistas 
não pelo nome, mas pela matéria: se não 
são muito graves, não necessitam de ser 
puníveis com sanções tão pesadas, se 
são puníveis com sanções tão pesadas é 
porque são graves, portanto deviam ser 
crimes e não contraordenações. 
Eu percebo a sua questão de princí-
pio, mas num país que tem historica-
mente um corpo de entidades regula-
doras com algumas fragilidades e 
com dificuldades em se imporem aos 
regulados, como é que acha que é pos-
sível que os reguladores consigam ser 
eficazes sem poder sancionatório e 
com a aplicação de contraordenações 
pesadas? 
Essa é a grande contradição. Não quero 
entrar por aí porque parece que estou 
aqui a fazer uma apreciação política. 
Não estou. Estou apenas a alertar para 
uma consequência que é a necessidade 
de se respeitarem os princípios funda-
mentais do processo equitativo. Que fi-
que claro que a minha preocupação é 
apenas essa, tenho o maior respeito pe-
las entidades reguladoras, pela sua com-
petência e pelo seu elevadíssimo nível. 
Não lhe dá descanso suficiente que 
exista uma instância de recurso inde-
pendente, judicial - o Tribunal de 
Santarém? 
É uma garantia, mas a intervenção em 
matéria de recurso, de impugnação ju-
dicial das decisões das sanções aplica-
das pelas entidades que têm competên-
cia em matéria de contraordenações, 
não é uma intervenção que possa ser tão 
intensa nem tão completa como se fos-
se uma intervenção de um tribunal com 
o Ministério Público, com uma dedução 
de acusação, com um julgamento; não é 
exatamente a mesma coisa. Portanto, há 
uma intervenção judicial, mas nas cir-
cunstâncias e dado o peso das entidades 
que estão em causa e as especificidades 
técnicas, não sei se será suficiente. Mas, 
para além disso, tenho ainda outro pro-
blema: são, como digo, matérias pesa-
das, são hard ca  cPc,  e o sistema de recur-
sos entre nós está construído de tal 
modo que o Supremo Tribunal de Justi-
ça não tem nenhuma intervenção nes-
sas matérias. Já disse também, em mais 
do que uma intervenção, que, neste sis-
tema, seria necessário construir outro 
modelo de recursos relativamente a ma-
térias que são tão sérias, tão pesadas pe-
las suas consequências, em que pudes-
se haver uma intervenção do Supremo 
Tribunal de Justiça. 

"A jurisdição 
pertence aos 
tribunais e o 
que eu tenho 
alertado é 
para a emer-
gência de 
entidades 
[regulado-
ras] com 
poderes 
material-
mente juris-
dicionais e 
que não são 
tribunais" 

"As coisas 
têm de ser 
vistas não 
pelo nome, 
mas pela 
matéria. 
Se não são 
infrações 
muito gra-
ves, não 
necessitam 
de ser puní-
veis com 
sanções tão 
pesadas, se 
são punidas 
com sanções 
tão pesadas 
é porque são 
graves, por-
tanto 
deviam ser 
crimes e não 
contraorde-
nações" 
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• NOTICIAS MAGAZINE 
Filhos de divorciados 
que vivem (felizes) 
em casas alternadas 
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CONTESTAÇÃO A TRUMP 

A ONDA AZUL SUCEDE 
MARCHA ROSA 
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MAIS DESPORTO 
+12 &INAS 
VALD0:10NAS 
MERECE SER 
CONSIDERADO 
O MELHOR 
BRASILEIRO 
DA HISTORIA 
DO BENFICA" 
I  LigaVitória (3-0) das 
águias sobre o Chaves 
com bis de Jonas deixa 
Benfica a um ponto 
do Sporting. 

França  André Villas-
-Boas é forte hipótese 
para treinar o PSG. 

Mais de um quarto 
das IVG ainda são feitas 
na Clínica dos Arcos 
Sande Médicos alertam que percentagem ainda pode aumentar, 
em resultado dos protestos dos enfermeiros em 2017 e da saída 
de especialistas de hospitais públicos de Lisboa. PÁGS. 8E9 

ENTREVISTA DNITSF 
PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICA 

ANTÓNIO HENRIQUES 
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E JUST CA Pa 

PREÇO 

Botija de gás 
pode baixar 
para metade 
com tarifa social 
PÁs r 

EIGIMIXADOR a a 

"O Japão está 
determinado a 
reforçar a aliança 
com os EUA' 
PÁGS. 44 E 45 

FLUE THE POST 

Spielberg celebra 
o jornalismo 
e a exigência 
da verdade 
PÁ/45.46E 47 

GAsmowas 

Um livro que faz 
viagem à história 
do sushi 
em Portugal 
PÁGS. 14 EIS 
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