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Criada comissão para analisar 
relatório do Observatório da Justiça
Ministro convidou sete personalidades, que se reúnem hoje
pela primeira vez no Tribunal da Relação de Coimbra

� O ministro da Justiça, Alberto
Martins, criou uma comissão pa-
ra analisar os relatórios do Ob-
servatório Permanente da Justiça
(OPJ) sobre a aplicação dos novos
Códigos Penal e de Processo Pe-
nal e formular propostas de alte-
ração. O Ministério da Justiça
adianta em comunicado divulga-
do ontem que a comissão é presi-
dida pelo secretário de Estado da
Justiça, João Correia, e integra
também sete personalidades
com ligações ao meio judicial ou à
docência do Direito.

Alfredo Castanheira Neves,
advogado, Euclides Dâmaso, pro-
curador-geral-adjunto, Francisca
Van Dunem, procuradora-geral
distrital de Lisboa, Helena Mo-

rão, assistente da Faculdade de
Direito de Lisboa, José Mouraz
Lopes, juiz desembargador, Ma-
nuel da Costa Andrade, profes-
sor catedrático da Faculdade de
Direito de Coimbra, e Maria Fer-
nanda Palma, professora cate-
drática da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, são as
sete personalidades.

«Esta comissão apresentará o
seu trabalho até ao termo do cor-
rente ano», refere o comunicado
do Ministério da Justiça, segundo
o qual a primeira reunião decorre
hoje, no Tribunal da Relação de
Coimbra.

No despacho que cria a comis-
são, o ministro Alberto Martins
lembra que o programa do Go-

verno para a Justiça destacou o
«reforço da eficácia na preven-
ção, na investigação e na punição
do crime». «Neste âmbito, definiu
como matricial a obtenção de
celeridade e eficácia na investiga-
ção criminal, qualificadas como
vitais para a defesa dos direitos
fundamentais dos cidadãos e do
Estado de Direito Democrático. E
especificou a necessidade de
medidas e políticas dirigidas à
prevenção e ao combate à acção
delituosa, designadamente à cri-
minalidade organizada e econó-
mico-financeira e à corrupção»,
refere o despacho.

O OPJ, que funciona no Centro
de Estudos Sociais da Faculdade
de Economia de Coimbra, apre-

sentou ao anterior Governo, no
âmbito da avaliação da aplicação
dos Códigos Penal e de Processo
Penal, relatórios de monitoriza-
ção onde se «formulam sérias re-
flexões sobre essa reforma e pre-
conizam ‘alterações legais cirúrgi-
cas correctivas’ e soluções alter-
nativas para o quadro organiza-
tório actual», refere o ministro. 

Explica ainda no despacho que
a comissão não fica limitada às
conclusões do OPJ, podendo
«apresentar outras propostas que
se lhe afigurem adequadas à
obtenção de uma maior eficácia
do sistema de investigação e jul-
gamento na acção penal, no qua-
dro da defesa dos direitos, liber-
dades e garantias dos cidadãos». I



Diário de Coimbra   Tiragem: 11004

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 3,38 x 2,65 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 27593421 14-11-2009

COMISSÃO 
SOBRE JUSTIÇA
REÚNE-SE HOJE
EM COIMBRA
CRIADA PELO MINISTRO P28


