
Advogadosvãoapresentar
queixa crimecontraoGoverno
Ordem entende que encerramento de tribunais atenta contra direito fundamental dos cidadãos de acesso
à justiça Advogados juntam se à população num protesto contra fecho dos tribunais junto ao Parlamento

Novomapa judiciário
AnaHenriques
A Ordem dos Advogados aprovou
ontem numa assembleia geral ex
traordinária a apresentação de
uma queixa crime contra todos os
membros doGoverno poratentado
ao Estado de direito Na origem da
decisão está a entrada em vigor a
partir de Setembro do novo mapa
judiciário como encerramento de
duas dezenas de tribunais e a redu
ção de funções de outros 27
Segundo a bastonária dos Advo

gados Elina Fraga a queixa dará
entrada na Procuradoria Geral da
República na semana que vem A
deliberação foi tomadapelamaioria
dos perto de 700advogados repre
sentados na assembleia geral que
decidiram ainda convocar uma ac
ção nacional de protesto junto àAs
sembleia daRepública juntamente
com a Associação Nacional de Mu
nicípios Portugueses ANMP

A manifestação deverá realizar
se a 11 de Julho ou então até 15 do
mesmomês data emque têm início
as férias judiciais Elina Fraga diz
que a ideia é que tanto advogados
como a população que vai ficar sem
tribunais semanifestemdefronte do
Parlamento Também foi decidida
a realização de jornadas nacionais
para debater o impacto da entrada
em vigor domapa judiciário
Apresentada pela bastonária a

queixa crime reuniu menos con
senso entre os advogados do que
as outras duas propostas teve
14 votos contra e três dezenas de
abstenções Elina Fraga diz que a
anunciada extinção dos tribunais
atenta contra o direito fundamen
tal doscidadãos de acesso à justiça
subvertendo as regras e princípios
do Estado de direito democrático
Háquemesteja de acordo mas pen
se que é demasiado tarde para os
advogados conseguirem inverter o
processo É o caso de Vasco Mar
ques Correia antigo presidente
do conselho distrital de Lisboa da
Ordem Esta direcção da Ordem
dosAdvogados tentacamuflar a sua
inacção com a mais despudorada
e inconsequente demagogia com
acções obviamente destinadas ao
naufrágio critica chamando às
propostas aprovadas tentativasde
remendos que instrumentalizam

politicamente aOrdem Candidato
a bastonário derrotado nas últimas
eleições o advogado entende que o
fecho dos tribunais é pela ameaça
de extinçãodaadvocacia local epelo
afastamento dos cidadãos das insti
tuições judiciais mais umprego no
caixãodajustiça masque nãovale
a penachorar sobreo leite derrama
do umavez que esta é umaguerra
no seu entender já perdida

O Estado perdeu uma ocasião
para fazer uma reforma represen
tando um investimento do Estado
na justiça E o que sucede é que se
vai assistir ao encerramento de tri
bunais à transformação de outros
em secções de proximidade tal co
mo na saúde se fecham unidades e
também se fala em fecho de repar
tições públicas disse perante as
centenas de advogados que enche
ram o salão nobre da Ordem o ac
tual presidente doconselhodistrital

de Lisboa António JaimeMartins
citado pela agência Lusa
Osmunicípios que vão ficar sem

tribunais já interpuseramprovidên
cias cautelares contra a medida do
Ministério da Justiça Cerca de uma
centena de autarcas de todo o país
assistiu no início domês nas gale
rias do Parlamento ao debate do
mapa judiciário manifestando as
sim a sua discordância relativamen
te à reforma

Colapso judicial
A bastonária da Ordem dos Advo
gados antevê um colapso judicial
para Setembro da redução do nú
mero de juízes devido à reorgani
zação judiciária

Há uma impossibilidade absolu
ta de funcionamento dos tribunais
maisnão sejapelo número reduzido
de magistrados para fechar proces
sos afirmou ElinaFraga na assem

bleia geral extraordináriadaOrdem
dos Advogados E referiu que na
comarca de Lisboa Norte que vai
servir uma população de cerca de
700mil habitantes repartidos por
dez concelhos a instância central
vai ter seis juízes quando esta
vamprevistos nove face ao volume
de processos
Naárea comercial apenas cinco

dos 17 magistrados judiciais previs
tos serão colocadosnanovaáreade
jurisdição judicial enquantoparaos
assuntosde família haverá somente
seis juízes em vez de onze
A secção de execuções da comar

ca Lisboa Norte terá três juízes em
vezde seis previstos para694 545
habitantes repartidos pelos con
celhos de Alenquer Arruda dos
Vinhos Azambuja Cadaval Lou
res Lourinhã Odivelas Sobral de
MonteAgraço TorresVedras e Vila
Franca comLusa
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