
Governo chama
magistrados
jubilados
à justiçamas
não quer pagar
Juizes Desembargadores conselheiros e
procuradores que já não estão no ativo mas
aceitem voltar podem ajudar a suprir faltas
nos tribunais Mas sem receber nada Médicos

que regressam têm 75 do salário págs aes
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Magistrados
jubilados podem
regressar desde que
não ganhemmais

Orçamento Governo não quer pagarmais ajuízes e procuradores
que queiramvoltar a trabalhar mas dá 75 do ordenado amédicos

CARLOS RODRIGUES LIMA

Osmagistradosjudiciais e do Mi
nistério Público já jubilados que
pretendamvoltar ao serviço nos
tribunaispodem fazê lo mas des
deque isso não impliqueuma des
pesa extraparao Estado Amedida
surge no Orçamento do Estado
mas não está a suscitar grande en
tusiasmo porparte dasmagistratu
ras jáquenão sãodados aosjuizes
e aos procuradores incentivos al
guns ao contrário por exemplo do
que acontece comos médicos re
formados

É caricato maisum exemplo de
como as coisas nos tribunais têm

sido aguentadas apenas e só com a
boavontadedosmagistrados dis
se aoDNManuelaPaupério presi
dente daAssociação Sindical dos
Juizes Portugueses ASJP consi
derando que os magistrados judi
ciais e do Ministério Público já ju
bilados até poderiam receber um
incentivo para regressar ao traba
lho nos tribunais tal como osmé
dicos Como princípio é de facto
umaformade tratamento diferen
te porqueno caso dosmagistrados
anorma doOrçamento apenasdiz
que podemvoltar a trabalhar co
mo seprecisassem de uma autori
zaçãopara o fazer comentou por
sua vez AntónioVentinhas presi
dente do Sindicato dos Magistra
dos doMinistério Público SMMP
acrescentando que os magistra
dos atépoderiam terumincentivo
para regressar ao trabalho tempo
rariamente

Osmagistrados jubilados que
podem serjuizes desembargado
res conselheiros procuradoresda

República e procuradores gerais
adjuntos poderiam por exemplo
dar apoio aos seus colegas nos tri
bunais superiores nos recursos
Nesta situação encontra se um
procurador geral adjunto noTri
bunal da Relação do Porto jájubi
lado Nos últimos anos segundo o
DNsoube algunsjuizes conselhei
ros do Supremo mantiveram se
emfunções jádepois dajubilação

Só queparaumproblemaseme
lhante o executivo optou porduas
soluções segundo oOrçamentodo
Estado para 2017 os médicos re
formados podem receber 75 da
remuneração auferida antes da re
forma Osmagistrados porsuavez
até podem voltar aos tribunais
desde que isso não importe qual
quer alteração do regime remune
ratório atribuído porforça dajubi
lação refere o documento orien
tador das finanças públicas para
este ano

Nos últimos dias o DN tentou
esclarecer esta diferença de trata
mento estabelecida no Orçamen
to do Estado OMinistério da Justi
ça assume adiscriminação dizen
do que no caso dos médicos
aposentados o regime especial

aplicado visa dar resposta imedia
ta à escassez destes profissionais
dos quais depende a prestação de
cuidados de saúde à população
Quanto aos magistrados pese
embora as limitações reconheci
das ao nível dos recursoshumanos

nos tribunais o governo entendeu
não se adequaro recurso às mes
masmedidasde exceção

Ogabinete daministraFrancis
cavanDunemdisse ao DN que o
ministério prefere retomar a regu
laridade no recrutamento dema
gistrados recordando o anúncio já
nestemêsdemaisumcurso de for

mação no Centro de Estudos Judi
ciários E em recente entrevista ao
DN ver edição de 8dejaneiro a
ministra admitiudiminuiro tempo
de formação de um magistrado
que atualmente é de três anos
Fontejudicial porém admitiu

como possível que a diferença fei
ta no Orçamento do Estado tenha
quever com oestatuto dajubilação
dosmagistrados Isto é ummagis
trado juiz oudoMinistério Públi
co jubiladomantém como valor
da reforma o último ordenado
Omesmo não sucede comummé

dico cuja reforma é calculada ten
do em conta a sua carreira contri
butiva

Por isso os valores pagos a am
bas as profissões aquando das re
formas diverge umjuiz conselhei
ro e umprocurador geral adjunto
podem auferir uma pensão entre
quatro e cinco mil euros Já um
médico no topo dacarreira assis
tentegraduado sénior poderá le
varpara casa entre 3500 eumpou
comais de quatromil euros

Há um tratamento diferente

entre as profissões éverdade um

juiz até podia receber algum in
centivoparavoltar a trabalhar mas
se quem trabalhanão tem incenti
vos dificilmente umjubilado terá
ironizou Manuela Paupério di
zendo que a reaberturados tribu
nais obrigou os juizes a desloca
rem se entre tribunais nas suas
viaturas sem qualquer ajuda de
custo

O recurso amédicos reforma
dos foi a forma encontrada pelo
governo para tentar ultrapassar a
falta de clínicos no Serviço Nacio
nal de Saúde Quando amedida foi
conhecida através da divulgação
do Orçamento do Estado para
2017 o bastonário daOrdemdos
Médicos JoséManuel Silva decla
rou Temos umdéfice de 600mé

dicos no imediato que poderá ser
preenchido largamente pelo re
gresso de médicos reformados
que é umamedida transitória de
implementação temporal porque
nestemomento há doismil jovens
a fazer formação de medicina ge
ral e familiar São suficientes para
colmatar o défice existente e as re

formas anuais que até 2016 se
gundo números revelados pelo
DN atingiu os 1299 clínicos

Nos tribunais assiste se a um
problema semelhante sobretudo
namagistratura doMinistério Pú
blico
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Falta de quadros
é consensual

Há de facto umafalta de qua
dros noMinistério Público ou

háum exagero nesta análise
Afalta de quadros é umdiagnós
tico consensual e não apenasuma
questão sindical O problema
pode ser resolvido comumame
lhor gestão dos recursos existen
tes e com a entrada de novosma

gistrados Ou seja devem entrar
novosmagistrados masagestão
dos mesmos também deve ser

melhorada e aprofundada
O recurso amagistrados
jubiladospodeajudar a resolver
o problema sobretudo no
Ministério Público
Éumasolução intercalarque não
resolve o problema da falta de
quadros mas ajuda a colmatar
algumas insuficiências sobretu
do nos tribunais superiores como

ostribunais daRelação Supremo
Tribunal de Justiça que recebem
centenasde recursos dosmaisva
riados processos Se as pessoas
já depois da jubilação ainda se
sentem com vontade de traba

lhar os tribunais podeme devem
recebê las em vez de lhes dizer
que se mantenham em casa a
gozar a reforma
OEstado está a tentar seduzir
osmédicos reformadoscom

umcomplemento à reforma
Deveriafazer omesmo com
osmagistrados
O governo precisa de refletir se
riamente sobre os tribunais Co

mo disse o recurso a magistra
dosjubilados é uma solução tem
porária e não ataca o problema
de fundo Se aspessoasjáganha
ramo seudireito à reformaouju
bilação e se se lhes está a dar a
possibilidadede semanterem em
funções deve lhes também ser
dado um incentivo Não é sensa

to por parte do Estado dizer aos
magistrados jubilados que já fi
zeram toda a sua carreira contri

butiva que podem continuar a
trabalhar e não lhes darnenhum
incentivo para isso enquanto se
tenta chamarmédicos reforma
dos com incentivos financeiros

P R

Quaisos requisitos para
inscriçãonoKJ

Ser cidadão português ou dos
Estados de língua portuguesa
com residência em Portugal e ser
titular do grau de licenciado em
Direito

Qualotempo deformação

Atualmente o curso dura três

anos mas a formação pode ser
reduzida segundo está disposto
na lei desde que tal redução seja
aceite pelo presidente do Centro
de Estudos Judiciários

Escola demagistrados for
majuizeseprocuradores

A formação dos auditores nome
dado aos formandos engloba os
futuros magistrados judiciais e os
futuros procuradores do Minis
tério Público No início do curso os
candidatos à magistratura esco
lhem qual das magistraturas
preferem seguir As vagas são
previamente definidas por despa
cho doMinistério da Justiça

Qualaregularidade
doscursos

Conforme decisão do governo
Com o atual governo passarão
a ser cursos anuais

Aformaçãoé igualpara
todos os tribunais

Existe formação para os tribunais
judiciais e autonomamente para os
tribunais administrativos e fiscais
Os auditores que serão os futuros
juizes ou magistrados do Minis
tério Público para os administrati
vos e fiscais terão formação dife
renciada em cursos específicos

Qualocustodoscursos

Durante muitos anos os cursos

eram gratuitos Porém passou a
ser pago à cabeça um valor para
despesas de inscrição que cada
auditor tem de pagar Em 2010
esse valor foi de 120 euros mas
em 2012 passou a ser de 230
euros Desde 2014 que o valor fi
xado por despacho do diretor do
CEJ passou a ser de 210 euros

Osfúturoosmagistrados
nãorecebemsalário
durante ocurso

Sim Enquanto estão a receber a
formação no CEJ os auditores re
cebem 70 a 80 do valor do or

denado base de umjuiz de primei
ra instância ou de um procurador
geral adjunto

Cursos mais curtos

para entraremmais
cedo nos tribunais

justiça Sindicato dos juizes
mostra se perplexo com a
não abertura de vagas para
os tribunais administrativos
e fiscais

FILIPA AMBRÓSIO DE SOUSA

Aministra da Justiça está a equa
cionar reduzir o tempo de forma
ção dos futurosmagistrados juizes
e procuradores doMinistério Pú
blico de forma a que osmagistra
dos entremmais rapidamente em
funções nos tribunais portugueses
Atualmente o curso no Centro de

Estudos Judiciários CEJ tem a du
ração de três anosmas podepassar
assim a ter apenas a duração de
dois OMinistério daJustiça está a
equacionar ahipótesede redução
dos períodos de formação quando
sejustificar tal como admite o n °4
do artigo 30 °da Lei n ° 22008de
14 dejaneiro segundo fonte do ga
binete deFranciscavanDunemga
rantiu ao DN

Paralelamente já está a decorrer
umnovo cursona escola demagis
trados desde setembroe será aber
to um novo namesma altura neste

ano segundo despacho assinado
pelaministrana semana passada
Porém este reforçonãoagrada àAs
sociação Sindical dos Juizes Portu
gueses ASJP que admiteestar per
plexa com a não abertura devagas
para os tribunais administrativos e
fiscais TAF cuja formação é autó
nomaà restante verP Rao lado
Emsetembropassado foi lança

do um concurso de ingresso CEJ
para 126 auditores dejustiça os fu
turos magistradosjudiciais ou do
Ministério Público

O curso vai permitir formar56
magistrados doMinistério Público
28 juizes para tribunais judiciais e
42juizes paratribunais administra
tivos e fiscais anunciaoMinistério
daJustiça Para2017 foi autoriza
da a abertura deum novo concurso

de ingresso noCEJpara o preenchi
mento de 126 lugares de auditores
de justiça sendo 42 vagas para a
magistratura judicial e 84 para a
magistratura do Ministério Públi
co concluiu E éprecisamente este
segundo curso que gera contesta
ção no sindicato dos magistrados
judiciais

Ao DN a presidente Manuela
Paupério considera incompreen
sível o esquecimento deFrancis
cavanDunem jáque são precisa
mente estes tribunais administrati

vos e fiscais que estão emcompleta
rutura Apesar de considerar boas
notícias aabertura das restantesva

gas AASJP já fez inclusive chegar
um ofício ao gabinete da titular da
pastada Justiça a queixar se dessa
falta de reforço paraosTAF Consi
dero que a regularidade anual dos
cursos é umamedidamuito positi
va e admito que com isso se regula
rize afalta demagistrados nos nos
sos tribunais mas quanto aos admi
nistrativos e fiscais nãoentendo

Devido ao elevado número de

impugnações em tribunal em
que os contribuintes contestaram
decisões daAutoridadeTributária

eAduaneira a pendência nos tri
bunais tributários aumentou em
flecha

No final de 2015 o número de

pendências atingia as 75 372 ações
Tanto que nesse mesmo ano o
Conselho Superior dos TAF pedia
mais cem juizes para reforçar os
quadros Ao longo de todo esse ano
deram entrada 34 850 novos pro
cessos que foram juntar se aos
muitos milhares que entupiamjá
as secretárias dos magistrados Os
findos foram apenas 27 810

Já o Sindicato dos Magistrados
do Ministério Público SMMP
pela voz do presidente António
Ventinhas consideramuito posi
tiva esta abertura regular de cursos
doCEJ aindamais quando amaio
ria das vagas são para amagistra
tura doMinistério Público expli
ca omagistrado do MP em decla
rações aoDN

210 euros de tarifa

O custoda inscrição dos auditores
de Justiça atualmente custa 210
euros Um valor que é definido
pelo diretor do CEJ mas que já foi
bem mais baixo já que em 2010
eram apenas 120 euros Um au
mento que foi na altura contesta
do em 2012 passou para 230 eu
ros visto que estemontante cobre
apenas os custos do processo de
seleção verPR
Esta importância não é porém

uma propina É antes uma tarifa
que os candidatos a auditores pa
gampara comparticipar os custos
da realização do procedimento de
recrutamento e seleção Épagaape
nas deumavez aquando da inscri
ção para a realização das provas e é
pressupostoda realização destas
explica fonte doMJ
Sendo admitidos e passando a

receber formação como auditores
terão direito a umabolsaque lhes é
pagamensalmente
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