
Juízes eprocuradores
divorciam sede Paula Teixeira

da Cruz
Já não temos quaisquer
relações com a ministra
da Justiça portanto não
vale a pena matar algo
que já está morto

António Ventinhas
PRESIDENTEDO SINDICATO DOS MAGISTRADOS

DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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Polémica
Juízes e

procuradores
deixam ministra

isolada

Perante a falta de confiança as associações sindicais
anunciam um corte de relações institucionais com Paula

Teixeira da Cruz Os estatutos são fundamentais mas
garantem não estarão prontos nesta legislatura

PEDRO RAINHO

pedro rainho@ionline pt

Paula Teixeira da Cruz está iso

lada Em apenas dois dias aminis
tra da Justiça viu os represen
tantes sindicais dos magistrados
do Ministério Público MP e dos
juizes decretarem o corte de
relações institucionais com o
ministério Em causa está a for
ma como Teixeira da Cruz tem

gerido o processo de aprovação
dos novos estatutos

As declarações da ministra na
comissão de Assuntos Constitu

cionais no início de Junho foram
a gota de água Quis passar para
a opinião pública a imagem de
que os juizes eram os responsá
veis pelo impasse na aprovação
dos documentos acusa a presi
dente daAssociação Sindical dos
Juízes Portugueses ASJP Maria
José Costeira

Na altura a ministrajustificou
o arrastar do processo com as
actualizações salariais em cima
da mesa Farei tudo para con
cluir o processo mas não posso
concluir o processo se as exigên

cias continuarem nestes pata
mares Nem o país perceberia
defendeu Teixeira da Cruz que
falava em aumentos de mais de

2 mil euros por mês
As palavras da ministra colan

do o bloqueio na aprovação dos
estatutos às posições de juízes e
procuradores deixaram indig
nados os magistrados Ambos
os representantes sindicais falam
em perda de confiança na res
ponsável pela Justiça Agiu de
má fé acusam
A resposta dos juízes foi toma

da este fim de semana e decidi
da por unanimidade Conside
rando ter havido uma quebra
irreparável e definitiva na con
fiança institucional com a senho
ra ministra da Justiça e com a
sua equipa ministerial a ASJP
sem prescindir dos seus direitos
corta com aquelas relações ins
titucionais divulgou ontem em
comunicado a associação
A associação sindical tal como

os representantes dos magistra
dos do MP rejeitam quaisquer
responsabilidades neste proces
so Os projectos de estatutos
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entregues às secretarias de Esta
do do Orçamento e da Adminis
tração Pública para que apre
sentassem o seu parecer foram
alterados pela senhora ministra
diz Maria José Costeira A pro
posta podia ser o mais estapafúr
dia possível que a ministra tinha

toda a legitimidade para alterálos antes de passar os projectos
sublinha a presidente da ASJP
Se Paula Teixeira da Cruz o fez

ou não é uma questão por escla
recer Simplesmente porque da
parte do ministério ainda não
foi divulgado aos representantes
sindicais qualquer modelo uni
formizado em que a ministra
terá estado a trabalhar depois de
receber ambas as propostas no
início de Março
Além disso acrescenta a presi

dente daASJP o documento entre
gue a Teixeira da Cruz dificil
mente foi proposto pelos juízes
O grupo de trabalho que prepa
rou o projecto dos estatutos foi
criado pela senhora ministra e
os trabalhos foram conduzidos

pelo secretário de Estado da Jus
tiça Cada um dos grupos tinha

entre sete e nove elementos sen
do apenas um representante de
cada uma das associações sindi
cais de resto um argumento
replicado pelo MP
No final da semana com base

no mesmo processo os magis
trados do MP deram o primeiro

sinal de distanciamento Ontem
também eles disseram basta Já

não temos quaisquer relações
com a ministra da Justiça por
tanto não vale a pena matar algo
que já está morto assume aoi
o presidente do Sindicato dos
Magistrados do Ministério Públi
co SMMP António Ventinhas
Do lado de Paula Teixeira da

Cruz o silêncio Contactado o
Ministério da Justiça opta por
não reagir à radicalização de posi
ções dos magistrados

INVESTIGAÇÃO PARALISADA
A não aprovação dos estatutos
coloca sérios riscos ao funcio

namento dajustiça A lerda orga
nização do sistema judiciário
de 2013 ditou uma reorganiza
ção do mapa dos tribunais com
repercussões na movimentação
dos juizes O modelo criou um
conflito de normas com os esta

tutos em vigor Até hoje não
levantámos problemas porque
esperávamos que os novos esta
tutos viessem resolver a situa

ção refere Maria José Costei
ra Como esses estatutos não

vão ser aprovados nesta legisla
tura vamos ter um problema
para resolver admite
Os problemas estendem se à

investigação António Ventinhas
refere se a uma fuga em mas
sa dos procuradores mais espe
cializados para os tribunais onde
há perspectiva de progressão na
carreira Consequência a inves
tigação criminal particularmen
te à criminalidade económico
financeira ressente se desta
migração Isto vai rebentar com
o Departamento de Investiga
ção e Acção Penal Em última
análise estamos a falar da mor
te do MP defende Ventinhas
Ao mesmo tempo juízes e pro

curadores acreditam que amudan
ça abrupta de postura de Paula
Teixeira da Cruz tenha interven
ção superior A ministra está iso
lada mas tem o aval do primei
ro ministro diz Maria José Cos
teira O pedido de audição da
ASJP ao primeiro ministro fei
to logo a seguir à audição da
ministra no parlamento e rejei
tado por Pedro Passos Coelho
contribui para reforçar essa ideia
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