
Juízes não
marcamnovos

julgamentos
há trêsmeses
MapaJudiciário Magistrados só conheceram
os lugares onde vão ficar a partir de setembro na
sexta feira Até aqui evitaram agendar diligências
Até à passada sexta feira os magistra
dos judiciais optaram por nãomarcar
julgamentos casos como Setúbal Lei
ria Vila Franca deXira ouAveiro para
que não haja sobreposição de agenda
mentos Emcausa o novomapajudiciá
rio emvigor a partir do dia 1 de setem
bro quevai obrigar àmovimentação de
juizes e de processos Hoje começam a

ser distribuídos eletronicamente os pri
meiros dos 3 5 milhões de processos
Apartir de agosto serão transportados
fisicamente O Conselho Superior da
Magistratura acredita que em setembro
tudo estará a postos para a concretiza
ção domapa mas há893 funcionários
necessários nas secretarias que ainda
não foram contratados
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Juízes semmarcar
julgamentos desde abril
MapaJudiciário Só na 6 ªfeira foram conhecidasascolocaçõesdos magistrados Atéagora
não foram feitos agendamentos nos tribunais em que poderia haver sobreposição de datas

FILIPA AMBRÓSIO DE SOUSA

Nos últimos três meses osjuízes
praticamentenãomarcaramjulga
mentos commedo de sobreposi
ção dedatas das sessões pois só na
sexta feira ficaram a saber em que
tribunalvão ficarcolocados em se
tembro umarealidade que pode
vir a atrasar aindamais a justiça
portuguesa jáque osprocessos fi
carampraticamente parados des
de essa data Em causa está a im
plementação domapajudiciário
prevista para 1 de setembro e que
obriga a redistribuição física de
processos colocaçãodemagistra
dos nas novas comarcas e transfe
rência eletrónica de toda a infor

mação existente nostribunais por
tugueses

OConselho Superior daMagis
tratura CSM justifica se Nas si
tuações emquehaviapossibilidade
dehaver sobreposição de agenda
mentos optou sepornãomarcar

explicou ao DN ajuízaAlbertinaPe
droso do CSM Muitos dos juízes
não vão sequer ficar responsáveis
pelosmesmos processos nemnos
mesmos tribunais Aestebloqueio
junta se aindao facto de oMinisté
rio da Justiça ainda aguardar a au
torização das Finanças paraa con
trataçãode893 funcionáriosjudi
ciais para as secretarias
Desde abril que os juízes opta

rampor congelar amarcação de
sessões e diligências Ao que o DN
soube serão vários os casos espa
lhados pelo País Um advogado de
Leiria JoãoMateus assume que
desde abril que não tenho novos
julgamentos oqueécompreensí
vel porque não se sabe quem fica
como quê Mas isto está a causar
muito transtorno aosmeus clien
tes Bem comonacomarcade Se
túbal em que desdemarço deste
ano a atividade dos tribunais cri

minais está praticamenteparada
Não sabendo ondeos juízes fi

carão colocados considerou se

preferível adiarasmarcaçõesdeno
vosjulgamentos mas queagorajá
passarão a ser feitas apartir de se
gunda feira hoje explicou José
MourazLopes presidente daAsso
ciação Sindical dos Juízes Portu
gueses Fernando Jorge doSindica
to dos Funcionários Judiciais con
firma mas critica a decisão As
diligências e os julgamentos estão
parados porque osjuízes resolve
ramsuspender asmarcações oque
tambémme parece exagero disse
aoDN EmAveiro a instalação da
nova comarcajá está a adiar sem
datamarcadajulgamentos de tri
bunais coletivos Como o caso do

sexagenárioacusadodetentarma
tar amulher naMurtosa Estarre
ja ao incendiardurante amadru
gada a residência por suspeitar
que avítima o andavaatrair Na se
manapassada o coletivo não quis
arriscar iniciar umjulgamento que
poderia ser repetido

Em abril o CSM recomendara
aosmagistradosjudiciaisqueevi

tassemmarcar audiênciasparade
pois de 31 de agosto Maso cenário
agora vai melhorar explicou a
fonte oficial do CSM jáquenapas
sada sexta feira o órgão que regu
la a atividade dos magistrados di
vulgou a lista de colocações de
mais demil juizes portugueses
Parahojeestájámarcadooinício

da transferência eletrónicade 3 5
milhões de processos Posterior
mente em agosto será a vez dos
dois milhõesdeprocessos empapel
passarempara as novas comarcas
Para isso os tribunais vão contar
comaajudademilitares elementos
daGNR eaté funcionários das res
petivasautarquias segundoconfir
mouaoDNoCSM Nasemanapas
sada oMinistériodaJustiça proce
deu aumaprimeira fase de trans
ferência eletrónica que envolveu
cercade cemmil processos Ami
nistra PaulaTeixeira daCruz ga
rantiu queos novos tribunais es
tarão em condiçõespara arrancara
1 desetembro comJúlioAlmeida

Providências
contra fecho
de tribunais
estão paradas
SuspensãoQuando o novomapa
judiciário foi aprovado em Conse
lho deMinistros emfevereirodes

te ano uma forte contestação
juntou desde logo os autarcas dos
municípios afetados pelo fecho
dos tribunais Do total das vinte au

tarquias treze recorreram a tribu
nal com providências cautelares
para evitar queo fecho se concreti
zasse Porém quatromeses depois
nada foi decidido pelos tribunais
administrativosrelativamenteaes

ses pedidos
Na altura alguns especialistas

admitiram que alguns dos tribu
nais se podiam recusar a resolver
esta questão julgando se incom
petentes para o efeito Tese aliás
defendida pelaministradaJustiça
PaulaTeixeira da Cruz O caminho

poderá ser apenas o pedido de
fiscalizaçãopreventivaou sucessi
vadaconstitucionalidade junto do
Tribunal Constitucional e numa

fasejáposterior
Aproposta apresentada em fe

vereiro pela titular dapastadaJus
tiça revelou ligeiras alterações em
relação à versão de outubro de
2013 Dos 22 tribunais previstos
para encerrar o Executivo recuou
nos casos deCastro Daire emVi
seu e Carrazeda de Ansiães em
Bragança autarquias socialista e
social democrata respetivamen
te que passam a secções de proxi
midade Aliás do total dos tribu
naisquevão acabar dezperten
cem a autarquias eleitas pelo PSD
eoutras dezacâmaras socialistas

Por todo o País têmsido organi
zados protestos à porta dos tribu
nais quedeverão encerrar ou da
quelesque serão despromovidos
a secções deproximidade organi
zados pelas várias delegações da
OrdemdosAdvogados OA Para
dia 15 de julho a OA marcou um
protestojunto àAssembleiadaRe
pública Nessemesmo dia a basto
nária Elina Fraga entregaránoMi
nistério Público umaqueixa crime
contra os membros do Governo
pelo fecho dos 20 tribunais que
põeemcausao acesso àjustiça de
fendeaadvogada FAS

As230comarcaspassama
ser23 E27 tribunais são

despromovidosa secções
deproximidade Faltam
893funcionáriosjudiciais

Quaisasmudanças
previstas
Areformajudiciária prevê
que passe ahaver apenas
23 comarcas em vez das
230 atuais 20 tribunais
fecham e são criadosmais
oito DIAP Há ainda 27 tri

bunais quepassam a sec
çõesdeproximidade

Paraquandoaen
tradaemvigor
A1 de setembro Osjuízes
presidentes foram nomea
doshá 15 dias comatrasos
devido a impugnação de al
guns casos os coordena
dores doMPhá doismeses

e alista de colocações de
juízesfoidivulgada6 ªfeira

Qualomodelode
gestão
Os tribunais terão uma ges
tão tripartida juiz um
coordenadordo Ministério
Público e um administra

dor um aumento do qua
dro de magistrados ehave
rá ainda uma avaliação de
três em trêsmeses

Qualocritériopara
fecho de tribunais
O volume processual
todos aqueles que tenham
menos de 250 processos
por ano para despachar são
encerrados E ainda aque
les cujas condições de
acessibilidade para outras
comarcas sejam aceitáveis

Númerodeproces
sos transferidos
Esta semana vai começar
a transferência eletrónica

de 3 5 milhões deproces
sos Apartir de agosto
serão cerca de doismilhões
mudados fisicamente com
a ajuda das polícias e ainda
das autarquias
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