
Magistrados cortamrelações
comMinistério da Justiça
Posição Juízes e procuradores esperavam revisão dos respetivos
estatutos ainda durante esta legislatura Mas ministra recuou

CARLOS RODRIGUES LIMA

AAssociação Sindical dosJuízes
ASJP anunciou ontem o corte de
relações institucionais com oMi
nistério da Justiça considerando
quehouve umaquebra irreparável
e definitivana confiança institucio
nal no processo de revisão dos es
tatutos profissionais Há duas se
manas játinha sido o Sindicato dos
Magistrados doMinistério Público
SMMP aacusaraministraPaula
Teixeira daCruz de máfé

Umaviolação grave dos deve
res de verdade e lealdade institu

cionais que devempautar a relação
de umministro daJustiça com os
juizes e com a suaAssociação Foi
desta forma que aAssociação Sin
dical dos Juizes Portugueses lide
radapelajuízaMariaJosé Costeira
classificou a atuação daministra
no âmbito do processo de revisão
dos estatutos da classe

Esta mudança dos estatutos
que corre emparalelo com a revi
são dos dosmagistrados doMinis
tério Público foi apontadadesde o
início comoumapeça chave da re
forma da organização do sistema
judiciário que inclui o novomapa
judiciário PaulaTeixeira da Cruz
sempredissequequeriaverosesta
tutos aprovados aindadurante esta
legislatura mas nosúltimos tempos
o processo foi ficando parado

Na sua última ida ao Parlamen
to àComissão deAssuntos Consti
tucionais aministrajá não deuga
rantia de aprovação do documen
to e revelou que aproposta estavaa
ser avaliada peloministério das Fi
nanças umavez que tinha impli
cações orçamentais Em causa es
tavam aumentos de vencimentos

para os magistrados sendo que
PaulaTeixeira daCruz afirmou en

tão que não eram exequíveis

Foi nesta altura que o recémeleito presidente do SMMP An
tónioVentinhas veio a público
denunciar má fé da ministra e

acusá la de manipulação de in
formação e de protagonizar uma
farsa incompreensível e inqua
lificável

Em comunicado a estrutura
sindical dos procuradores afirmou

que PaulaTeixeira da Cruz deu a
entender que não tinha qualquer
relação com os grupos que realiza
ram os trabalhos de revisão dos Es

tatutos fazendo crer que os mes
mos eramuma realidade estranha

aoMinistério da Justiça quando
na verdade os grupos até foram
presididos pelo próprio secretário
de Estado daJustiça
Ontem aASJP também em co

municado afirmou lamentar a
atuação da senhoraministra da
Justiça no processo de revisão do
Estatuto dosMagistrados Judiciais
associada às recentes declarações
que proferiu na Comissão Parla
mentar Porque afirmam osma
gistrados querer responsabilizar
os juizes por um fracasso político
pessoal usando para tanto argu
mentos falaciosos que não corres
pondem àverdade não é compatí
vel comas qualidades políticas exi
gíveis a umaministra da Justiça e
traduzuma desconsideração into
lerável para com os juízes
No seu comunicado aASJP dá

já como certo que aministra e a sua
equipa falharam o cumprimento
do programa do governo para a
justiça deixando inacabada a re
forma daorganização do sistema
judiciário e não concluindo o pro
cesso de revisão do Estatuto dos

Magistrados Judiciais Contactado
pelo DN o Ministério da Justiça
não quis comentar
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