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Apenas umjulgamento feito
nos vinte tribunais reabertos

Justiça Novomapa de FranciscavanDunem está no terreno desde o início de janeiro Mas além
de um julgamento noTribunal deMurça houve 623 atos praticados por funcionários judiciais

FILIPA AMBRÓSIO DE SOUSA

Háprecisamente 22 dias que 20 tri
bunais espalhadospor doze distri
tos do país foram reabertos pela
ministra da Justiça Franciscavan
Dunem No total nesses mesmos
tribunais sete deles no distrito de
VilaReal e deViseu foram regista
dos 469 atendimentos no balcão
380 pedidos de certificados de re
gisto criminal 623 atospraticados
pelos funcionários judiciais mas
apenas se realizou umaaudiência
dejulgamento noTribunal deMur
ça VilaReal com25 intervenientes
Estes dados avançados ao DN

pelo gabinete de FranciscavanDu
nem reportam se ao períodoentre
2 e 17 de janeiro num total de dez
dias úteis Fonte oficial do gabinete
daministra justifica estes números
referindo que só serão realizados
nos novos tribunais osjulgamentos
jáagendadosmassóapartirdodia2
dejaneiro datada entradaemvigor

do novo mapa Para além do facto
deque noque toca a processos an
tigos equejá estavam pendentes
só transitam aqueles que o magis
trado judicial decidir Ontem após
visitaadois dos tribunaisreativados
Cadaval e Bombarral a titular da
pasta da Justiça esclareceu que a
perceção que tenho do que temos
estado a ver até agora é que local
mente as coisas estão a funcionar
bem disseFrancisca vanDunen

Agovernante esclareceu ainda
que há tribunais onde não existem
aindajulgamentos agendados por
quenão fazia sentido adiaraudiên
cias já agendadas para as remarcar
para estes espaços apontando para
meados de fevereiro amarcação
das audiências nos tribunais rea

bertos Os campeões de atos prati
cados são os tribunais de Penela

Coimbra Murça VilaReal e Cas
telo deVide Portalegre Segundo
um documento explicativo distri
buído pelo executivo no dia 4 deja
neiro data de início da atividade

dos tribunais após as fériasjudiciais
podem transitaros processos cíveis
cujo julgamento ainda não tenha
começado se as partes assim o pe
direm Bem como os casosde pro
moção e proteção de menores a
pedido do juiz procuradorou dos
próprios pais os processos tutela
res educativos aindasemjulgamen
to iniciado desde que apedido dos
magistrados e ainda os processos
criminais por despacho de autori
dade judiciária exceto se o debate

instrutório e audiência de julga
mento já tiver começado
Vinte tribunais reabriram a4 de

janeiro as suas portas dois dias an
tes algumas das secretarias já ti
nham iniciado funções depois de
o governo ter conseguido fazer
aprovar a reativação das 20 cir
cunscrições extintas pela reforma
do mapa judiciário de 2014 e que
desagradou a autarcas e às popula
ções locais Além de reativar os 20
tribunais extintos foramalargadas
as competências materiais das
atuais secções de proximidade de
modo a que ali se realizemjulga
mentos Contactado pelo DN An
tónioVentinhas do Sindicato dos
Magistrados doMinistério Público
SMMP admite ser aindamuito
cedo para umbalanço justo em
bora defenda que por alguma ra
zão estes tribunais fecharam no

passado São tribunais que não ti
nhammuitos processos
Fernando Jorge presidente do

Sindicato dos Funcionários Judi

20 reaberturas
em 2017

ciais também aoDN defende que
só mais para a frente se pode fazer
uma análise mais cuidada deste

novomapajudiciário porque épre
cisoporo sistema a trabalhar mas
ainda assim remata dizendo que
isto prova a inutilidade destes juí
zos de proximidadeque sãobalcões
de atendimento

Perante a entrada em vigor da
novalei de organização do sistema
judiciário o Sindicato dosMagistra
dos do Ministério Públicomantém

a acusação de que o diplomaé in
constitucional Em causa o ponto
que prevê que os magistrados do
MinistérioPublicopodemserreafe
tados sem prestaremo seuconsen
timento ao contrário do que a lei
define paraosmagistradosjudiciais
Mantendo se assim uma norma

inconstitucional que deveria ter
sido removida explica a petição do
SMMP liderado porAntónioVenti
nhas Que critica aindaque consa
grou se que os magistrados judi
ciais têm necessariamentede pres
tar o seu consentimento antes de

serem reafetados ou seja legislou
se em flagrante violação do princí
pio estatutário do paralelismo das
magistraturas configurando se
duas soluções diferentes explica
AntónioVentinhas alertaparao fac
to deque será essencial que osma
gistrados do Ministério Público te
nham a garantia de não serem
transferidos para longe da sua resi
dênciaporquanto desagradaram
aos seus superiores hierárquicosou
se recusaram acumprir ordens ile
gítimas pois caso contrário a sua
tranquilidade parapoder decidir
em consciênciaficará afetada
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