
JUSTIÇA Mapa judiciário
fecha 22 tribunais

e reduz 25 a
pequenas secções

Para contornar distância da comarca
há seis secções de proximidade
obrigadas a assegurarjulgamentos

FILOMENA LANÇA

Pelo menos 22 dos actuais tribu
nais deverão serencerrados e ou
tros 25 deixarão de existir com a

configuração que hoje têm pas
sando a funcionar como secções
deproximidade Entre estas pelo
menos seis serão obrigadas a as
segurar a realizaçãodejulgamen
tos uma vez que ficarão localiza
das a mais de 50 quilómetros da
sede de Comarca e em regiões
onde os acessos públicos são es
cassos e difíceis Assim acontece
rá em Mértola Miranda do Dou
ro Mondim de Basto Nordeste
São João da Pesqueira e Pampi
lhosa daSerra

É essa a previsão do ante pro
jectodedecreto lei que criao novo
mapa judiciário e que foi ontem
enviado aos parceiros os quais têm
até dia 11 Novembro para se pro
nunciarem Esta versão a que o
Negócios teve acesso pode ainda
não ser definitiva avisa fonte ofi
cial doMinistérioda Justiça uma
vez que continuarão a receber
apreciações das várias entidades
que estão a ser ouvidas incluindo
aAssociaçãoNacional deMunicí
pios Portugueses

Ontem Paula Teixeira da Cruz
afirmou mesmo que o número de
fechos poderia ser de 27 sempre
frisando que háumnúmero signi
ficativoque não fecha aocontrá
rio doque constavanapropostado
anterior Governo PS passando
antes a secções de proximidade
onde podematé chegar a realizar
se julgamentos A proposta agora
sobre a mesa recua no encerra

mento de dois tribunais quando
comparada com a que foi elabora
daháum ano pelo Governo

Menos comarcas mais
tribunais especializados

Onovo mapajudiciário altera to
talmente aactual estrutura dosju
diciais que se distribui por 231 co
marcasemais 77tribunais de com

petência especializada Apartirde
1de Janeiro quando se pretende

que entre em vigor a nova organi
zação o País passará a contar só
com 23 comarcas que no geral
coincidirão com os distritos à ex
cepçãodePorto eLisboaque serão
divididas emduas etrês comarcas

Depois cada uma das comar
cas será por suavez dividida em
instancias centraise instâncias lo

cais Asprimeiras incluirão as sec
ções cíveis para processos acima
de 50mil euros as criminais e as
especializadas comércio execu
ções família ou trabalho por
exemplo Neste caso explica o
preâmbulododocumento aofer
ta de especializaçãopara cada co
marca foi adequadanão só aovo
lumeprocessual expectável mas
sobretudo à respectiva dimen
são geográfica às frequentes des
locações e também à inadequa
daoferta de transportes públicos

Quanto às instâncias locais in
cluirão as chamadas secções de
competênciagenérica quenocível
por exemplo só poderão receber
processos até 50 mil euros No li
mite serão só secções de proximi
dade estruturasmuito reduzidas
sem magistrado mas onde será
possívelconsultarosprocessos en
tregardocumentos ouefectuardi
ligências várias como depoimen
tos porvídeo conferência Nalguns
casosemquedistemmaisde50qui
lómetros da sede de Comarca se
rãoobrigadas aassegurara realiza
çãodejulgamentos com lusa

Ante projecto foi
ontem enviado

aos parceiros
e aos grupos
parlamentares
e ficará em

avaliação até
11 de Novembro

23 NOVAS
COMARCAS
SUBSTITUEM
AS ACTUAIS
231

As actuais 231 comarcas serão
substituídas apenas por 23 e a
palavra chave para o novo mapa
judiciário será especialização
Cada comarca terá sede na capital
de distrito e depois em muitos
casos onde antes havia tribunais
de competências genéricas
passará a haver secções
especializadas criadas de acordo
com as características

demográficas e geográficas A
grande mudança será para os que
fecham e para os que passarão a
secções de proximidade

ALTERAÇÕES
TRIBUNAIS DE COMPETÊNCIA
TERRITORIAL ALARGADA

Além das Comarcas e respectivas
secções especializadas há
tribunais com competência
alargada a várias comarcas Serão
os seguintes tribunais de execução
das penas tribunal da propriedade
intelectual tribunais marítimos
tribunal da concorrência
regulação e supervisão e tribunal
central de instrução criminal

SISTEMA INFORMÁTICO ÚNICO
Todos os tribunais estarão ligados
em rede o que significa que será
possível consultar processos ou
entregar papéis
documentos articulados e
requerimentos a partir de
qualquer secção de
instância central local ou secção
de proximidade no âmbito da
respectiva comarca

GESTÃO TRIPARTIDA
À semelhança do que já agora

acontece nas chamadas comarcaspiloto a gestão dos tribunais será
assegurada por uma estrutura
tripartida composta pelo
presidente do tribunal centrada na
figura do juiz presidente pelo
magistrado do Ministério Público
coordenador e pelo administrador
judiciário

APOIO ESPECIALIZADO AOS

MAGISTRADOS

Haverá gabinetes de apoio aos
magistrados judiciais e
magistrados do Ministério público
compostos por especialistas com
formação académica em diversas
áreas nomeadamente economia
finanças gestão ou outras
consideradas necessárias
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