GRAND FINALE THEMIS COMPETITION – 2021

Carolina Belo Lucas, Inês Lopes Furtado e Mariana Queirós Marques, hoje juízas de direito
estagiárias, as duas primeiras, e procuradora da República a última, quando, no ano
passado, no auge da pandemia, então auditoras de justiça em formação teórico-prática, com
o apoio do seu tutor, juiz de direito Alexandre Oliveira, se candidataram ao concurso
Themis, para ser realizado on-line, não acreditariam que o final seria de sonho.
Venceram a Grand Finale de 2020 com o tema The Rule of Law in the European Union: A
Fair(Y) Tale?, na categoria Acesso ao Direito – prémio aqui – e conferiram ao CEJ o
privilégio de organizar o concurso no corrente ano.
O concurso Themis, promovido pela Rede Europeia de Formação Judiciária, desenrola-se
em língua inglesa e tem como objetivo a troca de ideias e o desenvolvimento de novas
abordagens sobre temas relacionados com a cooperação judiciária internacional, civil e
criminal, direitos humanos e ética e deontologia judiciária.
Este ano concorrem 8 equipas, compostas, cada uma, de três formandos e um tutor, das
escolas ou entidades de formação de magistrados da Alemanha, Bulgária, França, República
Checa, Roménia, Sérvia (2) e Portugal.
Na próxima semana, de 6 a 10 de dezembro, o CEJ acolhe a competição para selecionar a
equipa vencedora de 2021 (Programa aqui).
Um júri internacional, composto de cinco personalidades de diferentes países e instâncias,
presidido por Françoise Tulkens (BE), ex-vice-presidente do Tribunal Europeu dos
Direitos Humanos (TEDH) tem a missão de avaliar a qualidade e a originalidade das
apresentações e escolher a melhor equipa.
Na manhã de sexta-feira, dia 10, no Tribunal Constitucional e com a presença do seu
Presidente, Conselheiro João Caupers, do secretário-geral da EJT, da representante da
Comissão Europeia em Portugal e do diretor do Centro de Estudos Judiciários, e a
participação do comissário para a justiça da União Europeia, que intervém à distância,
serão entregues os prémios aos vencedores e diplomas de presença a todos os
participantes.
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