
Exm.º Senhor Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, em representação do 

Exm.º Presidente. 

Exm.ª Senhora Juíza Conselheira, em representação do Exm.º Presidente do Tribunal de 

Contas.  

Exm.ª Senhora Procuradora-Geral da República.  

Exm.º Senhor Provedor de Justiça Adjunto, em representação do Exm.º Provedor de 

Justiça.  

Exm.ª Senhora representante do Exm.º Bastonário da Ordem dos Advogados.  

Exm.º Senhor. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura.  

Exm.ºs Senhores representantes dos Chefes do Estado-Maior da Armada, do Exército e 

da Força Aérea.  

Exm.º Senhor Vice- Presidente da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, em 

representação do Exm.º Bastonário.  

Exm.ºs Senhores Presidentes do Tribunal da Relação de Évora e do Tribunal Central 

Administrativo do Sul.  

Exm.ª Senhora Procuradora-Geral Distrital de Lisboa.  

Exm.ºs Senhores antigos Presidentes deste Tribunal da Relação de Lisboa.  

Exm.ºs Senhor Secretário-Geral, Diretores-Gerais e Sub-Inspetores-Gerais, do 

Ministério da Justiça e 

Exm.ºDiretor do Centro de Estudos Judiciários.  

Exm.ºs Senhoras Juízas Desembargadoras e Senhores Juízes Desembargadores,  

Senhoras Procuradoras-gerais-adjuntas e Procuradores-gerais-adjuntos,  

Senhoras Funcionárias e Senhores Funcionários deste Tribunal.  

EXCELÊNCIAS.  

Caros convidados,  



Minhas Senhoras e meus senhores.  

As minhas primeiras palavras são de agradecimento a todos os presentes, pelo quanto de 

valioso significada a vossa comparência neste acto, que é de celebração para a 

Veneranda Senhora Desembargadora Dolores Silva e Sousa e também para este 

Tribunal da Relação do Porto, que, em rito protolocar e também festivo, assinala um 

novo passo na sua História como Instituição da Justiça. 

São as Pessoas que fazem as Instituições, pontuando como que uma relação 

directamente comunicante de honradez e prestígio entre umas e outras, desde a sua 

génese, percorrendo seu caminho e trilhando a sua evolução, momentos de glória e 

júbilo, assim como os instantes mais críticos, que infelizmente também podem suceder. 

Cabe-nos a nós, todos quantos nesta Casa de Justiça trabalhamos, em prole dos valores 

fundamentais da comunidade de que fazemos parte, e a nós especialmente, como 

representantes da instituição, desenvolver todos os esforçosno sentido da dignidade e da 

prestigiosaimportância deste Tribunal da Relação do Porto, um mérito não apenas 

virado para dentro, mas, talvez sobretudo, dirigido ao exterior, Maxime ao Povo que 

servimos, em cujo nome administramos a Justiça. 

Este momento, de seu empossamento como Vive Presidente deste Tribunal da Relação 

do Porto, Senhora Desembargadora Dolores Silva e Sousa, assume, pois, marcante 

relevância para a crescente dignificação e memória desta Casa de Justiça, uma Memória 

que todos desejamos auspiciosa e prestigiante. 

Este Tribunal da Relaçãotem um peso histórico relevante nesta cidade do Porto, que 

deve ser sempre lembrado e honrado. 

Surgiu no Reinado de Filipe I, com o objectivo de descentralizar os tribunais de recurso 

e indo ao encontro de solicitaçõesdas gentes do Norte. 

O Monarca deslocou a Casa Cível da Casa da Suplicação para o Porto, fundando em 27 

de Junho de 1582 a inicialmente designadaRelação e Casa do Porto, funcionando como 

tribunal de segunda e última instância, para receber apelações e agravos provenientes 

das Justiças das Comarcas de Trás-os-Montes, entre Douro e Minho e Beira. 



 Muitas referências interessantíssimas poderia aqui fazersobre a evolução 

histórica do Tribunal da Relação, mas, tendo-o feito o Senhor Presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça pela forma mais eloquente, viajo directamente para este Tribunal 

da Relação do Porto, onde nos encontramos, cuja construção foi iniciada em 1958, sob 

a alçada do então Ministro da Justiça Professor Antunes Varela, no local onde se 

realizava o mercado do peixe do Porto, com projecto do arquitecto Raul Rodrigues 

Lima, vindo a ser inaugurado em 20 de Outubro de 1961. 

 

Os tribunais da relação foram instituições essenciais na consolidação da administração 

da justiça e constituíram, durante séculos, os tribunais de última instância do Reino em 

questões de direito nos feitos cíveis e criminais. Na formulação relevante das 

Ordenações Filipinas, os tribunais da relação eram os tribunais de justiça em que «as 

causas de maior importância» se apuravam e decidiam. A importância das Relações na 

nossa história judicial esteve bem presente na competência para produzir Assentos na 

«interpretação autêntica da lei que suscitasse dúvidas» e que constituíam, até à Lei da 

Boa Razão de 18 de Agosto de 1763, decisões vinculativas para casos semelhantes. A 

Casa da Suplicação, que vem já do tempo de D. João I, permaneceu com continuidade 

até à instituição da Relação da Lisboa na reforma judicial da revolução liberal de 1833. 

A Casa do Cível do Porto, que este Tribunal da Relação continua, concretizou, em 

1582, a primeira descentralização dos tribunais superiores, respondendo a exigências 

das populações do Norte, tal como, mais tarde, a Relação da Baía, a Relação do Rio de 

Janeiro e a Relação de Goa acompanharam o desenvolvimento dos territórios e a 

demografia do Reino. Foram instituídas para responder às necessidades e exigências dos 

povos, tanto na garantia do direito ao recurso, como na proximidade possível com as 

populações. Como salientei neste mesmo lugar, poderemos dizer que os fundamentos 

invocados nas Cortes no séc. XVI, para criação da Casa do Cível do Porto, permanecem 

actuais na realização de finalidades de dupla ordem: melhor distribuição de serviço da 

justiça de modo a que centros urbanos relevantes acolhessem tribunais e servissem de 

base a estruturas judiciárias; por as populações «estimarem a proximidade dos 

tribunais» e, ao mesmo tempo, 3 racionalizar o serviço, mantendo-o na escala humana 

que «a justiça deve conservar». Devemos salientar que na interpretação dos 

historiadores boa parte da história de Portugal passou por esta Casa, no julgamento de 



factos, de ideias e de pessoas, na dinâmica relacional entre instituições judiciais e 

políticas e na relevante interpretação das leis e na construção da jurisprudência. Nos 

momentos conturbados do presente, a continuidade de história tão rica e o dever de 

preservar o prestígio desta instituição primeira da Justiça portuguesa, ficam entregues a 

Vossa Excelência, Senhor Presidente, como primusinter pares, e a todos os Senhores 

Desembargadores, bem como ao corpo de oficiais de justiça e funcionários, que têm o 

privilégio de servir o Tribunal da Relação do Porto. 3. Este tempo, breve e efémero, 

exige dos juízes espírito forte e a grandeza da coragem serena. Está na nossa frente o 

caminho das pedras e o destino da lei e da democracia. Permitam-me que retome a 

reflexão que tenho partilhado em momentos semelhantes. Na incerteza do presente, os 

valores da segurança e da confiança, que constituem a essência da realização da justiça, 

parecem ficar sem lugar. A justiça, refúgio na incerteza, que deve construir lugares de 

certeza e preservar os valores do Estado de direito, enfrenta esta desagregação sem 

outras armas que não seja a força moral, a firmeza na acção, a coerência dos princípios e 

a recusa da cedência ao desvario do niilismo axiológico. A instabilidade dos 

relativismos coloca a justiça na obrigação – possível ou impossível? - de fazer habitável 

um espaço cada vez mais inabitável, nas contradições entre o vazio e a diluição do 

sentido do valor da excepção e da regra. 4 Os tribunais têm a função de reconhecer 

direitos, encontrar na lei a solução de conflitos através do processo, reafirmar a validade 

das normas penais e contribuir para realizar a paz social. Vivemos, no entanto, na época 

da pós-verdade – que não é mais do que a desonestidade e a decepção na vida 

contemporânea. Reconheciam-se as categorias intelectuais e espirituais da verdade e da 

mentira. Neste tempo, confrontamo-nos com outras noções - a para-verdade, os factos 

alternativos; o estado de negação em lugar da mentira. Na era da pós-verdade o discurso 

está para além da verdade e da mentira; esbatem-se os limites entre verdade e a 

«narrativa», entre honestidade e desonestidade, ficção e não ficção; os eufemismos 

abundam; enganar tornouse um desafio e um jogo ou, finalmente, mesmo um hábito. 

Hoje, o discurso público parece estar para além do desafio ético da verdade e da não 

verdade. 

Muitas referências interessantíssimas poderia aqui fazersobre a evolução histórica do 

Tribunal da Relação, mas, não querendo alongar-me demasiadamente,  

… 



viajo directamente para este Tribunal da Relação do Porto, onde nos 

encontramos, cuja construção foi iniciada em 1958, sob a alçada do então Ministro da 

Justiça Professor Antunes Varela, no local onde se realizava o mercado do peixe do 

Porto, com projecto do arquitecto Raul Rodrigues Lima, vindo a ser inaugurado em 20 

de Outubro de 1961. 

Com o traço da arquitectura do Estado Novo, certo é que se trata de um espaço 

recheado de arte, patente em todos os pisos e salas de audiência, desde a arquitectura, a 

escultura, a pintura, neste Salão Nobre bem evidenciada pelos deslumbrantes frescos de 

Martins Barata, um ilustrando o Casamento de D. João I com D. Filipa de Lencastre, o 

outro a partida da Armada do Infante D. Henrique para Ceuta. 

Faço respeitosa vénia aos meus antecessores, na medida em que tanto se 

empenharam na conservação do edifício, bem como na salvaguarda de todo o acervo 

artístico e histórico deste Palácio de Justiça, desígnios que assumirei como integrantes e 

essenciais para o pleno exercício de minhas funções. 

Um longevidade que nos cumpre assinalar e que no decorrer do ano 2021 nos 

cumpre assinalar, face ao 60º aniversário deste Palácio de Justiça. 

Celebrações a que ainda não demos início, mercê da situação pandémica que 

estamos a viver, incompatível com as cerimónias que pretendemos grandiosas, tal como 

grandioso é o Edifício de Justiça em que todos trabalhamos, não apenas pela dimensão 

do edificado, mas também e fundamentalmente pela dimensão humana e como agentes 

proactivos da Justiça de todos quantos aqui, intramuros, tiveram a digna missão da 

administração da justiça, aqui ficando uma vénia de reconhecimento perante a memória 

de todos os nossos antecessores Juízes Desembargadores, que com o seu brioso 

empenho tornaram possível manter Bem Viva e alvo dos maiores respeitos esta 

Instituição de Justiça da nossa Nação Portuguesa.  

Senhora Vice-Presidente 

Com a devida solenidade, hoje testemunhamos mais um acto integrante do ciclo 

vital desta Relação, com a tomada de posse de vossa Excelência como Vice-Presidente, 

expressivamente eleita por voto secreto pelosseuspares.  



São de profunda sinceridade os votos de felicitações que dirijo a Vossa 

Excelência, Senhora Vice-Presidente, pela sua eleição e por tudo quanto ela significa 

em termos da evidenciação das suas elevadas capacidades, enquanto Mulher e enquanto 

Magistrada 

Muito contamos todos, Juízes Desembargadores, com a sua especial 

sensibilidade para colaborar para a mais elevada manutenção dos níveis de dedicação de 

cada Magistrado, quer no seu labor diário, persistente e imparável, quer para a coesão 

do Corpo de Desembargadores que todos juntos somos. 

É para mim uma honra e um privilégio presidir a este acto, que é um momento 

ímpar para este Tribunal e também para si, pessoal e profissionalmente, demonstrativo 

das qualidades humanas e vasto saber e experiência de Vossa Excelência, Senhora Vice-

Presidente, dimensões suas por demais comprovadas ao longo do exercício da 

judicatura, pelos mais diversos tribunais e em especial, neste Tribunal da Relação do 

Porto.  

Estou certo que o exercício das suas novas funções constituirá marcante 

contributo para a o bom funcionamento da Justiça nesta Relação, e, nessa medida, 

constituirá também um notável registo para o prestígio da Instituição.  

Para além da paciência que lhe rogo em trabalhar comigo, embora esteja de 

antemão tranquilo quanto ao excelente nível de relacionamento pessoal e institucional 

que se manterá e até aperfeiçoará entre nós, desejo que este mandato venha a revelar-se 

para si enriquecedor a todos os níveis, e que a sua dedicação lhe seja intimamente 

retribuída com o sentimento de dever cumprido, algo que só espiritualmente se pode 

alcançar, mas que nem todos alcançam.  

Não vou aqui falar das específicas e árduas competências deste Tribunal e das 

suas Secções, nem das estatísticas e índices de produtividade, nem das acumulações e 

dos atrasos processuais, nem dos perigos de negação do exercício de direitos e de 

prejuízos para os nossos concidadãos, nem vou aludir aos momentos de Crise que 

também denigrem o Edifício da Justiça e a Imagem dos Tribunais. 

Todos nós conhecemos esses problemas. 



Mas todos sabemos também que a Justiça é um Ideal inatingível na sua 

plenitude, também nós, que somos o seu braço executor, vivemos a insatisfação de 

percebermos que nem sempre as coisas correm como desejamos, havendo hiatos 

incompreensíveis, 

 

e nem sempre se logrando a maior celeridadeo maior respeito 

 

Pela falta de juiz, pela falta de celeridade e pela ausência de cidadania e de 

eficácia em que uma e outra se traduzem, o Código de Processo Penal é uma das 

soluções que entravam a justiça portuguesa. Sejam quais forem as soluções no quadro 

legislativo para a justiça, os/as Juízes/as Desembargadores/as deste Tribunal da Relação 

de Lisboa estão preparados para dar o seu melhor. O nosso compromisso é com os 

portugueses. A insatisfação dos portugueses com a justiça será o nosso elixir da 

juventude para transformarmos o cansaço no final de uma decisão em energia renovada 

no começo de uma outra. Em 2016, os/as Juízes/as Desembargadores/as deste Tribunal 

da Relação de Lisboa receberam cada um/a: - 135 processos na área cível, - 106 na área 

criminal e - 79 na área do trabalho, dos quais 92 apelações, 100 recursos penais e 69 

apelações, respetivamente.  

Pelos dados estatísticos provisórios, a generalidade dos/as desembargadores/s, decidiu 

mais recursos do que aqueles que recebeu. Tal só foi possível com dedicação exclusiva 

à causa da justiça, nalguns casos com prejuízo da saúde e em todos com sacrifício 

pessoal e das próprias famílias. Como Presidente eleito, como Juiz Desembargador que 

sou, par inter pares, todos/as sabem o que penso sobre isto. O nosso dever perante os 

portugueses só conhece o limite das nossas forças. A partir de hoje contamos também 

com a dedicação acrescida da nossa Vice-Presidente eleita, Juíza Desembargadora,  

Não tenho dúvidas que abraçou as suas novas funções com determinação, que vai 

colocar toda a sua energia ao serviço delas e que não vai vacilar, sejam quais forem as 

dificuldades.  

Para que, de antemão, saiba que a sua dedicação terá testemunhas 

 



 

 

As Relações debatem-se, neste contexto, com um modelo de recurso em matéria de facto que 

tem problemas de proporcionalidade e eficácia a complexidade do recurso em matéria de 

facto deve merecer ponderação tanto sobre a construção do modelo como sobre a 

proporcionalidade na eficácia e nos resultados. O estudo que está a ser desenvolvido nos 

tribunais da relação, que revela algumas indicações provisórias, pode constituir base para 

encontrar uma construção melhor para o futuro. No presente, os tribunais da relação ficaram 

num lugar central e com uma responsabilidade acrescida. Com competências alargadas de 

última instância, cabe-lhes a missão essencial da criação de certeza e segurança das relações 

jurídicas por meio de jurisprudências coerentes, construídas na discussão e nas convergências, 

mas não com certeza na multiplicidade que compromete a certeza e a segurança jurídica. Para 

dar segurança aos cidadãos, como garantia da coerência e da certeza a colegialidade efectiva 

deve ser a essência dos tribunais superiores, fomentando a cultura do diálogo plural nas 

formações de julgamento. A coerência deve ser conseguida no estudo cuidado, no debate, no 

diálogo, na humildade intelectual dos espíritos fortes abertos à aceitação das divergências, que 

permitam reconstruir, a cada tempo, as certezas muitas vezes provisórias. A matriz de 

funcionamento dos tribunais superiores é a colegialidade; a sua actividade fica fortalecida na 

concepção colegial de exercício. 7 Fortalecer a colegialidade é cortar com o solipsismo e 

trabalhar em rede de referências jurisprudências cruzadas, para evitar a incerteza em 

momentos fundamentais. A tensão na organização do trabalho é atenuada e a coerência 

afirmada na colegialidade efectiva ou substancial, que permita fazer jurisprudência protegida 

do arbítrio individual e constituir garantia para o temperamento das subjectividades de 

substância e de linguagem. Nunca podemos esquecer que a legitimidade e a confiança têm de 

ser conquistas de cada dia, no rigor, na acção, na dedicação, no melhor que soubermos e 

pudermos e na serenidade da coragem. Mas a legitimidade e a confiança ganham-se ou 

perdem-se nos «pequenos nadas» de todos os dias. Para construir a confiança, a justiça deve 

comunicar. E comunica, através dos actos escritos, as decisões dos tribunais. Mas a 

comunicação da justiça exige sobriedade e vigilância semântica. A manifestação de crenças 

pessoais e de estados de alma, ou as formulações de linguagem de subjectividade excessiva, 

não são, com certeza, prestáveis como argumentação e não contribuem para a qualidade da 

jurisprudência. As considerações marginais, quando não mesmo destituídas de qualquer 

sentido, desviam a atenção do rigor da substância, induzem incompreensões ou violência 

crítica e apagam qualquer hipótese de ler a justiça das decisões. E não é a primeira vez que 



manifesto publicamente esta preocupação. Fomos confrontados, nos últimos 3 dias, com uma 

fronda de violência relativamente a uma decisão judicial. Pergunto: a intensidade e o exagero 

emocional não terão retirado, não terão conduzido e apagado a última réstia de razão e não 

terá transformado uma causa nobre que todos abraçamos num populismo da tirania das 

causas fáceis? Segundo: a intensidade e a violência das críticas não será objetivamente um 

serviço prestado não às vítimas, mas a todos aqueles que sentados na bancada ou 8 chorando 

lágrimas de crocodilo fazem o jogo da descredibilização e da perda de confiança na justiça? A 

intensidade e o alarido no espaço público não terão conduzido para além da primeira 

vitimização, da segunda vitimização no processo, uma terceira vitimização fora do processo, 

sem mandato, sem a vontade ou contra a vontade das pessoas, com um efeito devastador, 

este sim já sem remédio, na dignidade da pessoa humana. Deixo estas reflexões e estas 

questões aos cidadãos, em nome de quem a justiça é administrada, e à consciência de cada 

um. 5. Os últimos anos não têm sido fáceis para os Tribunais da Relação. Nas dificuldades por 

que têm passado, é meu dever reconhecer a dedicação, o trabalho e o espírito de serviço dos 

senhores Desembargadores, que permitem, apesar de tudo, garantir o cumprimento da nossa 

obrigação. Presidir hoje a um Tribunal da Relação é uma função intensa e muito exigente, mas 

estimulante. Vossa Excelência, Senhor Presidente, com o saber, competência, esclarecida 

inteligência, a força das convicções, dedicação e elevado sentido de missão, vai superar os 

desafios, para bem do Tribunal da Relação do Porto e dos cidadãos a quem devemos o 

cumprimento da obrigação de justiça. 


