
Pacto avança entre
agentes da justiça

Custasetaxas reduzidas
e cobradas em função dos
rendimentos de quem
procura os tribunais

Corrupção e crime eco
nómico serão debatidos
Reduzir ações de cobrança
de dívidas é outro objerivo

Magistrados agentes de
execução e advogados já
preparampropostas para
levar à ministra pág io
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Taxas de justiça
aplicadas em função
dos rendimentos

Pacto Magistrados agentes de execução e advogados já estão a prepa
rar propostas em grupos de trabalho para levarem àministra da Justiça

FILIPAAMBRÓSIO DE SOUSA

Taxas de justiça cobradas em fun
ção dos rendimentos de quemace
de aos tribunais semelhante auma
taxamoderadora eumsistema in
formático renovado e acessível a to

dos são duas das propostas quejui
zes Ministério Público agentes de
execução e advogadosvão levar à
ministra da Justiça Propostas ci
rúrgicas integradas emquatro gru
pos de trabalho ver caixa depon
tos ao lado que serão apresenta
das atéjunho naqueles que serão
osprimeiros passos dosoperadores
judiciários em direção a umpacto
de justiça

Em setembro na abertura do
ano judicial perante uma plateia
demagistrados oficiais de justiça
advogados solicitadores e vários
outros operadoresjudiciais o Pre
sidente da República deixava o
apelo É necessário abrir caminho
para a criação de um pacto para a
justiça Desdejá o que reúnemais
consenso tambémjá demonstra
do pelos vários grupos parlamen
tares é aredução das taxas de jus
tiça e a revisão domodelo do apoio
judiciário Adefinição do valor da
taxa de justiça pode passar a ser
calculado em função do rendi
mento mensal dos cidadãos em

vez do valor da ação segundo ex
plicou aoDNJoséPaulo Raposo da

Associação Sindical dos Juizes Por
tugueses ASJP integrado em dois
dosquatro grupos de trabalho Ou
tra das soluções pode passar a ser
o pagamento de apenas 10 da
taxadejustiça como compensação
pela deslocação no caso em que
um cidadão esteja longe do tribu
nal diz omagistrado
AnaBarona vogal do conselho

geral da Ordem dos Advogados
OA assumeque será urgente levar
àministra uma proposta seme
lhante à que existe emEspanha em
que as taxas são gratuitas para as
pessoas singulares E acrescenta
Bem como aatualizaçãodatabela
de honorários dos advogados ofi
ciosos que não é revista desde

2004 Guilhermede Figueiredo in
tegrado no grupo relativo à reorga
nização judiciária admite que é
preciso trilhar caminho para a
criação de um sistema informático
único para todos os tribunais já
que o Citius está sobredimensio
nado Sistema esse que será aces
sível a todos os operadoresjudiciá
rios mas não numa perspetiva de
bigbrother explicaJoão Paulo Ra
poso

O bastonário daOrdemdosAdvogadosadianta que propostas
paramelhorgerir os tribunais e no
caminho da especialização serão
apresentadas Na terça feira os
quatro grupos de trabalho reú
nem se e contam acertar algumas
agulhas para até junho entrega
rem as propostas a Franciscavan
Dunem Daparte do Sindicato dos
Magistrados doMinistérioPúblico
António Ventinhas remeteu para
mais tarde prestar declarações
pois é um temamuito sensível

Cobranças de dívidas
O buraco negro dos tribunais cer
ca de 70 do total de ações pen
dentes são as ações executivas de
|cobrançade dívidasEm
como o de Sintra Almada Lisboa
Loures Porto ouMaia cadajuiz tem
umamédia de 20 mil execuções

Osjuizes estão cientes de queagoratêm mesmo de pôr a mão na
massa E por isso é urgente pedir
mos mais juizes de execução ex
plica João Paulo Raposo que inte
gra o grupo de trabalho relativo à
justiça económica Caso isso não
aconteça então escolha se um re
gime semelhante ao da Suécia Ou
seja atribuir a responsabilidade a
uma entidade administrativa autó

noma privadaou pública que
funcione como regulador da ativi
dadedos agentes de execução Ad
mitindo quenão concorda neces
sariamente com asolução explica
que alguma coisa tem demudar
emvez de se pôr o ónus constante
mente nos tribunais pelos atrasos
O magistrado ele próprio juiz de
execução admite que temtambém
dehaverumagarantiadadaaos in
vestidores Dizermos se as dívidas
vão ser mesmo cobradas e quan
do O primeiropassoparaumpac
to najustiçajácomeçouaserdado
pelos partidos PS e PSD concor
dam que as taxas de justiça têm de
ser reduzidas e o sistema de apoio
judiciário temtambémde ser alte
rado OBloco deEsquerdajá entre
gou no Parlamento umprojeto de

resolução nesse sentido e o CDSPP sugere a existência de umataxa
moderadora para a justiça Já da
parte do PCP os comunistas pro
põemque seja criadaumaunidade
de missão Franciscavan Dunem

disse no Parlamento que está a ser
preparada aanálise do sistemade
acesso ao direito que envolve as
questões do financiamento e do
apoio judiciário no quadro de um
grupo de trabalho

GRUPOSDE TRABALHO

JUSTIÇAECONÓMICA
 Cobrança de dívidas é uma
das preocupações de um dos
grupos de trabalho criados
pelos magistrados advogados
e agentes de execução
Objetivo necessidade urgente
de reduzir o número de ações
executivas que atualmente
são cerca de 1 2 milhões por
concluir nos tribunais de pri
meira instância

ACESSO AO DIREITO

 A redução das custas judi
ciais é uma das áreas em que
os operadores estão de acordo
Bem como a revisão do siste
ma de acesso ao direito

ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA
 Gestão dos tribunais espe
cialização de magistrados e
advogados sistema informáti
co integrado e acessível a
todos os operadores judiciários
são algumas das matérias tra
tadas no segundo grupo criado

CORRUPÇÃO
 Crimes económicos e cor

rupção são as principais preo
cupações que serão debatidas
por magistrados e advogados
neste grupo criado por iniciati
va do Ministério Público
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