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Emvésperas do novo anojudicial magistrados
funcionários e advogados reclamam correcções
ao mapa judiciário e reforço de meios Cerimó
nia oficial será pela primeira vez em Setembro
Háum ano foi o «caos» com o blo
queio do sistema informático e o
novo mapa judiciário Agora em
vésperas de início do novo ano ju
dicial os operadorespedem aoGo
verno actual e futuro que não faça
mudanças radicais é preciso «ava
liar» o que foi feito introduzir
«correcções» e sobretudo contra
tar mais funcionários e magistra
dos para os tribunais

«Vou fazer umaprevisão con
trária à do anopassado Vaitudo
correr sem sobressaltos haverá
uma continuidade na recupera
ção do tempoperdido como caos
verificado em2014 e amanuten

ção de velhos problemas» prevê
FernandoJorge presidente do Sin
dicato dos Funcionários Judiciais
referindo se aos problemas no Ci
tius «que persistem» aos tribu
nais ainda em obras de remodela

ção à falta de funcionários e ao
afundamento de certos tribunais

centrais que ganharam competên
cia para todo um distrito e recebe
rammilhares de processos de um
dia para o outro casos das Execu
ções e Comércio
Por estes dias nesta estrutura

sindical os telefones nãoparamde
tocar por causa da colocação dos
600 funcionários judiciais que o
Ministério da Justiça acaba decon
tratar e que entrarão agora ao ser
viço Mesmo assim «ainda fica
remos comum défice de 600 fun

cionários» pois até Dezembro
deverão reformar se «entre 300 a

400» explica Fernando Jorge
Os conselhos superiores dasma

gistraturas eváriospresidentes de
comarcasjáalertaramquemuitos
tribunais podempararpor falta de
funcionáriospara tramitar os pro
cessos

Reforma em risco
de naufragar
Quemgerenodia a dia as comarcas
sente na pele as limitações «A re
forma só devia ter avançado
quando estivessem criadas con
dições para isso E vai naufragar
se não se arrepiar caminho em
algunspontos» dizAntónioRodri

gues da Cunha juiz presidente da
comarcado Porto referindo seàfal
ta demeios humanos emateriais O
exemplo mais gritante é o do Palá
cio da Justiça do Porto onde traba
lham35juizes emapenas 15 salasde
audiência «São necessárias pelo
menosmais três» apontaomagis
trado lembrando que já propôs a
criação deumamega sala para aco
lher os maiores julgamentos no
Convento de Santa Clara em Vila
doConde que pertence aoMinisté
rioda Justiça «Isso resolveria de
finitivamente o problemadosar
rendamentos É absurdo o Esta
do pagar a privados quando tem
espaços disponíveis na cidade»
Outra fragilidadeéa falta de fun

cionáriosnacomarca 1 100 onde
deverão ser colocados em Setem

bro outros 50 a 60 «Ajuda a tapar
buracos mas não resolve»
EmLisboa amaior comarca do

país são tramitados emmédiapor

ano cerca de 500mil processos ehá
apenas cerca de 1 100 funcionários
Adimensão «monstruosa» da co

marca torna a quase «ingerível»
diz ajuiza presidente Amélia Cor
reia de Almeida que propôs à tu
tela criar uma nova comarca Lis
boa Sul para autonomizar as ju
risdições de Almada Seixal
Barreiro Moita e Montijo
Em Setúbal a par do défice de

funcionários 157 arrastam se os
problemas de falta de espaço OPa
lácio da Justiça aindaemobras fi
caráemOutubro com 14 salas mas
são necessáriasmais duas ou três
diz Manuel Sequeira juiz presi
dente da comarca para albergar
as Execuções o Comércio oDIAP
e uma sala de testemunhas que
neste momento «deambulam pe
los corredores do tribunal»

«Estou muito apreensivo A
Justiça está com um contencio
so no seu interior que temde ser

resolvido» diz por seu turno
João Correia antigo secretário de
Estado da Justiça no Governo so
cialista numa alusão às críticas
dosmagistrados por Paula Teixei
ra daCruz não ter cumprido apro
messa de aprovar novos estatutos
Oadvogado diz que é preciso criar
«tribunais municipais para jul
gar os pequenos e médios con
flitos» o modelo dos julgados de
paz «não resolve» e completar o
mapa judiciário «mas sem vol
tar atrás» porque o anterior «era
absolutamente inviável»

António Ventinhas presidente
do Sindicato dos Magistrados do
MP prevê para os próximos meses
«uma grande indefinição» por
causa dos períodos eleitorais «O
mapa não está resolvido o sis
tema informático temde serme

lhorado o quadro de funcioná
rios e magistrados reforçado e
os estatutos das magistraturas
alterados»

Cerimónia a 16 de Setembro
O rescaldo do novo mapa judiciá
rio deverámarcar a cerimónia ofi

cial deabertura do anojudicial que
pelaprimeiravez se realizanomês
de Setembro em vez de finais de
Janeiro como era habitual É que
a nova lei de organização judiciá
ria ditou que o anojudicial deixas
se de coincidir com o ano civil pas
sando a iniciar se a 1 de Setembro

Segundo o SOL apurou a ses
são está marcada para 16 de Se
tembro mesmo para evitar o pe
ríodo oficial da campanha eleito
ral para as legislativas que se
inicia dia 20

BPN ameaça recorde da Casa Pia
Em Dezembro completam se cinco anos desde
que se iniciou o julgamento do processo princi
pal do BPN em que é arguido José Oliveira
Costa e estão em causa os crimes que ditaram
a falência do banco 0 tribunal está ainda a
ouvir testemunhas e alguns arguidos que não
quiseram falar no início Faltam as alegações
do Ministério Público e dos advogados dos 20
arguidos Já houve 579 sessões manhãs e tar
des o julgamento será retomado dia 8 de
Setembro e é cada vez mais provável que o
processo vai bater o recorde da Casa Pia cujo

julgamento durou cinco anos e 10 meses Outro
caso sério é o processo da Universidade
Independente o julgamento arrasta se há qua
tro anos foi tudo anulado quando já ia na fase
final devido à morte de uma jucá e será reto
mado a 7 de Setembro Já o processo principal
do dossiê Furacão aguarda há mais de um ano
juizes disponíveis para iniciar o seu julgamento
Quem deverá finalmente sentar se no banco
dos réus é Jorge Silva Carvalho ex director do
SIED após dois adiamentos a nova data é 10 de
Setembro A P A S G
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