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Vivemos, na Justiça, uma ~ 

primeira vez que tal sucede e, di 
vivido desde o 25 de Abril num( 

Háfundamentalmente duas r 
uma é a necessidade real e efecl 
prática reprova; a outra result 
sempre incompletas ou desfasa(; 
vas, processuais, judiciárias), t 

«emperrar» ingloriamente. A tal 
corporativos que, em última inst 
legislativo), acabam por impor-~ 
a coerência lógica e teleológic, 

Uma reforma profunda do 
reclamada há muito. Era evidem 
legislador de 1987 (como, por 
justificação das faltas, a contum 
potenciar ou mesmo provocar o I 
proclamada «morosidade» da jl 

Mas, paralelamente, impun 
Público, de forma a dotá-lo das e 
da magna tarefa que o Código, 
a direcção do inquérito crimin, 

A revisão desses diplomas, 
sencial, a tais exigências (sem E 

tíveis), aprofundando e «purifi 
estrutura o Código de ProceSSG 

Sempre se dirá, no entanto, 
duzidos no sistema, mais uma VE 
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