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CM Se for eleita será a primeira
mulher presidente daAssociação
Sindical dosJuizes ASJP

Maria José Costeira É aprimeiravez que há uma candidata
mulher Nestemomento somos
muitasmulheres namagistratu
ra Parece me que de facto se
calhar está na altura de a repre
sentatividade dos juizes de pri
meira instância também se fazer
sentir nos órgãos daASJP

 Se for eleita presidente da
ASJP qual será a sua prioridade
Nós temos várias prioridades

porque osmomentos são difíceis
e exigem que trabalhemos em
várias vertentes Do ponto de

vista associativo a grandeprioridadeé a união dos juizes em
torno de uma associação única
Do ponto de vista da defesa dos
interesses dos juizes há sobre
tudo dois assuntos muito im

portantes estatuto dos magis
trados judiciais e reformada or
ganização do sistema judiciário

Onovo mapa judiciário implica
alterações no estatuto
 Há sobretudo algo relacionado

com anova gestão dos tribunais
que precisa de ser garantido no
estatuto e que se prende com a
independência dos juizes A in
dependência não é algo bonito
nopapel Temos nestemomen
to uma estrutura diferente mas
estamos obviamente cientes de

que a nova organização não veio
alterar aquilo que é essencial na
função de julgar E porque nãohá
ainda regulamentação e porque
a lei tem alguns artigos que po
dem levar a interpretações não
corretas o nosso grande objetivo
é que também o estatuto con
temple e consagre esta indepen
dência A lei tem alguns artigos
que são ambíguos

 Que balanço fazdo novomapa
 As coisas não começaram

bem e não estamos só a falar do
Citius Muitos tribunais estão

comproblemas graves de insta
lações Estão dimensionados de
uma forma que os juizes só têm
sala de audiências para fazer jul
gamentos umaouduas vezes por
semana A falta de funcionários

é outro problema gravíssimo
Vamos ter de fazer um balanço
da situação e perceber como é

que ficaram conformadas as comarcasseestãobemdimensionadasounão

 Melhorar a comunicação na

Justiça é um dos seus objetivosMas o Conselho Superior
CSM não deveria ter também
aqui um papel diferente

 OCSMtemumpapelfunda
mental nesta nossa ideia da

transparênciana Justiça Preci
samos que as pessoas conhe
çam os tribunais Temos de ter

umavoz oficial e a voz oficial
é o tribunal A imagemda Justi
ça não interessa só aos juizes
As pessoas têm de confiar na
Justiça e ninguém confia naqui
lo que não conhece O objetivo
é que o CSM constitua o seuga
binete de imprensa que se irá
articular com os presidentes das
23 comarcas
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