
Ministra põe em dúvida
êxito de julgados de paz
JustiçaDeputados enalte
ceram eficácia dos tribunais

de proximidade cuja altera
ção à lei é hoje aprovada na
Assembleia daRepública

Criados háquase 12 anos osjulga
dos de paz JP foramvalorizados
pela generalidade dos deputados
que ontem no Parlamento inter
veio no debate sobre a alteração à
lei daqueles 25 pequenos tribu
nais de proximidade em funciona
mento Mas aministra da Justiça
apelou para que se faça uma ava
liação correra da sua eficácia pois
lembrou emdez anos resolveram
60mil processos o que emmédia
deu a cada um240 por ano

PaulaTeixeira daCruz tal como
noticiou ontem o DN esteve no
Parlamento a apresentar as altera
ções às lei dos JP Lei 78 2001
destacando quatro pontos au
mento dovalor dos processos que
ali podemser decididos passando
de cinco mil para 15 mil euros a
possibilidade de ali serem julgadas
providências cautelares e proces
sos que envolvam a realização de
perícias as empresas poderão
também ali recorrer quando esti

ver em causa o cumprimento de
obrigações e ainda a atribuição de
competências para a tramitação
de incidentes processuais provo
cados pelas partes em litígio

Mas quer o BE quer o PCP que
tambémapresentarampropostas
de alteração à lei queriam que se
fossemais longe e por exemplo se
atribuísse competência exclusiva
aos JPpara determinados proces
sos e que os juizes pudessem ter
umacarreiraprofissional
PaulaTeixeira da Cruz no en

tanto defendeu que seria incons
titucional impedir as pessoas de
optarempelos tribunais comuns
Por outro lado considerounão fa
zer sentido estar a criar se mais

umamagistraturajudicial parale
la à que já existe Assim os juizes
vão continuar a ser nomeadospa
ra mandatos a termo certo que
passam de três para cinco anos
compossibilidade de renovação
Cada juiz de paz custa por ano

umamédia de 48 mil euros ha
vendo alguns que recebem ape
nas seis processos pormês

AAssembleia daRepública de
bateu tambémumanovaleidame

diação quevai hoje seraprovada
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