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0 Executivo, através do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e 

do Ministério das Finanças, adquiriu, em 2013, 22 edifícios iguais a este 

para neles virem a funcionar os actuais 19 Tribunais Provinciais que 

temos. 

 

Sublinho que essa acção representa o maior investimento já feito pelo 

Estado Angolano em infraestruturas para os Tribunais, desde a 

independência nacional. Reconhecemos isso embora se possa 

questionar a adequação destes edifícios para neles funcionar um 

Tribunal, carecendo todos eles de avultados trabalhos complementares 

de adaptação e ampliação. 

 

De todos estes edifícios, este, o do Tribunal Provincial do Bengo, é 

aquele que beneficiou de maiores e melhores trabalhos de adaptação, 

ampliação e equipamento. 

 

Por isso sirvo-rne desta ocasião para reconhecer publicamente e louvar 

o empenho pessoal do Sr. Ministro da Justiça, para que pudéssemos 

estar aqui hoje a inaugurar estas instalações com a reconhecida 

qualidade que elas têm para servir o Tribunal Provincial do Bengo. 

 

Muito obrigado por isso Sr. Ministro da Justiça, agradecimento que por 

seu intermédio estendo também ao Sr. Secretário de Estado da Justiça 

e demais quadros e funcionários desse Ministério. 

 

Senhor Ministro, 

 

Temos ainda muito que fazer no domínio das infraestruturas dos 

Tribunais nas demais 17 Províncias do País. A situação geral nesse 

domínio é muito preocupante. Há um trabalho indispensável, urgente e 

amplo para fazer. Sem esse trabalho não conseguiremos fazer a 

reforma judiciária e criar, como previsto na Lei, 60 Tribunais de Comarca 

e 5 Tribunais da Relação 

 

Mas eu acredito, Sr. Ministro, que se continuarmos a trabalhar como até 

aqui, o MJDH em representação do Executivo e o Conselho Superior da 



Magistratura Judicial em representação do poder judicial, em 

cooperação estreita, dialogo permanente e entreajuda, nós vamos 

conseguir multiplicar por todo o País este born exemplo das obras do 

Tribunal Provincial do Bengo. OxaIá não nos faltem os recursos do OGE 

e do Cofre Geral de Justiçaa 

 

Meritíssimos Juízes de Direito, Procuradores e Oficiais de Justiça do 

Bengo: há muitos anos vocês vêm trabalhando em edifício sem 

condições de conforto, segurança, salubridade e dignidade. 

 

A partir de hoje acabou o vosso calvário. 

 

Este novo edifício é mais do que um prémio merecido. Ele é algo devido 

à população desta província, aos seus Juízes, aos seus Procuradores e 

Oficiais de Justiça. 

 

Conservem-no e façam dele o melhor uso. 

 

Façam deste edifício e do Tribunal nele instalado a casa da Justiça. 

 

Mas que Justiça? Eu respondo: 

A Justiça que protege a Constituição e faz cumprir a Lei; 

A Justiça que pune os criminosos e protege as vítimas; 

A Justiça que é firme e não vacila ante corruptores e corrompidos, ante 

violentadores de crianças e delapidadores de bens e do património 

público; 

A Justiça que é implacável para quem tira a vida de outrem; 

A Justiça que é célere. 

Finalmente, quero aproveitar esta ocasião para deixar uma exortação a 

todos os Magistrados Judiciais, de Cabinda ao Cunene. 

 

Todos vemos e sentimos que o país vive uma nova era, caracterizada, 

entre outros aspectos, pelo desejo de moralização da sociedade e de 

combate a corrupção e à impunidade. 



Combater a corrupção, o malbaratamento e delapidação dos bens 

públicos não é uma questão, um processo, a que os Juízes e os 

Tribunais devam ficar indiferentes. 

Pelo contrário. Os Juízes e os Tribunais, enquanto garantes da 

Constituição, da Lei e dos princípios do Estado Republicano e do Estado 

de Direito, devem estar na linha da frente desse combate. 

Mas não participam desse combate como parte mas sim como 

julgadores e como fiscais das liberdades. 

Enquanto julgadores, temos a obrigação de ser imparciais no 

julgamento, de ser objectivos no apuramento da verdade e de ser justos a 

decidir. Se tivermos de condenar, façamo-lo de modo exemplar e com o 

rigor da Lei. Mas, se não houver provas e razões para condenar, 

sejamos justos e façamos cumprir a Lei absolvendo os acusados pois a 

isso obriga o nosso dever de fazer justiça. 

Enquanto fiscais dos direitos, liberdades e garantias de todos, incluindo 

os dos acusados, os Juízes de garantia a todos os níveis, os chamados 

Juízes de turno, têm a obrigação de com serenidade e imparcialidade 

verificar a legalidade, a necessidade e a proporcionalidade das medidas 

de coação restritivas das liberdades dos arguidos decretadas pelo 

Ministério Público. 

Faço assim um apelo a todos os Juízes para que vistam a camisola do 

combate à corrupção e à delapidação do erário público. Participem 

nessa luta que é de todos, mas façam-no sem subjectivismos e 

motivações que não sejam as resultantes da Lei. Façam-no sempre com 

isenção, desapaixonadamente, com verticalidade, com rigor, com 

objectividade. Façam-no sempre sem sacrifício da verdade, sem 

prejuízo do direito a defesa dos acusados e da sua presunção de 

inocência. Decidam sempre com base na Lei, seja como julgadores, seja 

como fiscais de garantias. Decidam sempre com isenção, com justiça e 

baseados na Lei e na vossa consciência 

Essa postura dos Tribunais vai credibilizar, moralizar e legitimar este 

combate a corrupção, que, volto a dizer, é de todos. 

Muito Obrigado.  


