
JUSTIÇA COSTAMOURARESPONDEAANTÓNIOVENTINHASEAMARIAJOSÉCOSTEIRA

Governante ataca
líderes sindicais
Secretário de Estado

diz que há tendência
para a mentira nos sin
dicatos dos magistrados
ANA LUÍSANASCIMENTO

Osecretário de Estado daJustiça diz que há uma
tendência para amentira

por parte dos sindicatos das ma
gistraturas a propósito do pro
cesso de revisão dos estatutos

Ontem Costa Moura quebrou o
silêncio e respondeu pela pri
meiravez àAssociação Sindical
dos Juizes ASJP e ao Sindicato
doMinistério Público SMMP

Não podemos deixar de es
tranhar o tomdestes recém em

possados dirigentes São lide
ranças novas que querem ga
nhar espaço mas estão a seguir o
caminho errado diz Costa
Moura referindo se aMaria José
Costeira é a António Ventinhas
eleitos para os respetivos sindi

catos em março O
dr António Venti

nhas é compulsiva
mente mentiroso
acusa o secretário de
Estado E acrescen

ta A nossa preo
cupação não é servir
dirigentes sindicais
CostaMoura lembra

que a ministra da Justiça teve
uma intervenção em defesa da
autonomia doMinistério Públi

co contra a procuradoria euro

peia e frisa que ne
nhum governo de
fendeu como este a

independência das
magistraturas

Mas alguém foi
aumentado 40 por
cento em Portu

gal
Costa Moura con

cluindo que não há condições
para aprovar os estatutos mas o
trabalho está feito e a tutela tem

aconsciênciatranquila

Conselho fala
em falta de
rigor técnico
OConselho Superior doMi

nistério Público esteve ontem
reunido e emitiuumanota em

quemanifesta estranheza em
relação ao teor de várias altera
ções propostas referindo se ao
documento final dos estatutos

elaborado peloMinistério da
Justiça e fala em ostensiva falta
de rigor técnico Este órgão en
tende que o texto da tutela põe
emcausa a autonomia doMi

nistério Público ao contrário do
projeto do grupo de trabalho Já
ajuízaMaria José Costeira con
tactadapelo CM afirmouque o
Ministério da Justiça portou
semuitomal e que é notória
a sua fuga paraa frente dizendo
que fez as críticas quetinha de
fazer com educação
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