
Jornal PPúblico, de 10-004-2012 

 



A
reforç

«
correr
Espin

Q
recuo 
perde

«
hoje, 

A
judiciá

P
conclu

E
nenhu
tribun

«
desen
coma

A
para 2
das re

A
não a

P
por a
Judici

P
na ce

N
admin
juiz de

O
subor

 

F
4072.h

 

A ministra da
çada com exte

«No limite, po
r numa instân
ho, na abertur

Questionada 
 no seu proje

em a sua instâ

«Não se trata
muitas inquiriç

A escolha das
ário para o cid

Paula Teixeir
uída no final d

Em defesa do
um imperativo
al em localida

«Temos quas
nvolvimento ec
rcas, mais 25

A ministra ass
2011, sem que
egras». 

A proposta go
tinjam 250 pro

Prevê-se aind
administradore
ários. 

Paula Teixeira
rimónia de ab

Noronha do N
nistrar tribunai
e carreira e qu

O encontro do
rdinado ao tem

Fonte: http
html 

a Justiça adm
ensões de just

oderiam receb
ncia entendes
ra do oitavo e

pelos jornalis
eto para lança
ância judicial. 

a de um recuo
ções são feita

s localidades o
dadão», frisou

a da Cruz di
deste mês e su

o novo mapa j
o constituciona
ades onde o n

se uma centen
conómico», ac
1 do que em P

sinalou que os
e os processo

overnamental 
ocessos por a

da que os tribu
es, que pode

a da Cruz aco
bertura do enco

Nascimento d
is seja clarifica
ue tenha comp

o Conselho Su
ma «A Adminis

p://www.tvi24.io

mitiu hoje que
iça, onde se p

ber julgamento
sse, justificad
ncontro anual

tas, a ministr
ar um tribunal 

o, trata-se de 
as por videoco

onde haverá e
. 

isse que a s
ublinhou que o

judiciário, a ti
al, qualquer qu
úmero de proc

na de cidades
crescentou, ci
Portugal. 

s custos da ju
os aumentasse

de reforma do
ano. 

unais de âmbit
erão obter fo

mpanhou o pr
ontro do CSM

defendeu que
ada, nas nova
petência para 

uperior da Ma
stração dos Tr

ol.pt/politica/pau

 

e a rede de 2
poderão realiz

os ou alguma 
damente, fazê
l do Conselho

ra recusou qu
 por distrito, d

adequar os m
onferência», al

extensões de j

egunda fase 
o projeto final 

itular da pasta
ue seja o prism
cessos seja in

s sem tribuna
itando ainda o

ustiça subiram
em, mas tamb

o mapa judiciá

to distrital seja
ormação espe

residente do S
M. 

e a «fronteira
as comarcas, 
escolher um 

agistratura dec
ribunais - Rum

ula-teixeira-da-c

20 comarcas, 
zar alguns julg

sessão de ju
ê-lo», disse P
 Superior da M

ue a criação 
depois dos pr

meios que tem
legou. 

justiça obedec

do processo
será entregue

a da Justiça d
ma por onde s
nsuficiente». 

is e não foi is
o exemplo da S

m de 458 milhõ
bém sem queb

ário prevê a po

am geridos, à 
ecífica para 

Supremo Tribu

a movediça» 
com a escolh
administrador

corre hoje e sá
mos de uma R

cruz-ultimas-not

 

do novo ma
amentos ou p

lgamento, se 
Paula Teixeira
Magistratura (C

de extensões
rotestos de au

mos e facilitar 

cerá «sempre

da reforma 
e em setembro

disse que «nã
se olhe, que s

sso que gerou
Suécia, onde,

ões de euros 
bra da pendên

ossibilidade de

semelhança d
esse trabalho

unal de Justiça

entre o pode
ha de um pres
r da sua confia

ábado no Cen
Reforma Inevitá

icias-mapa-judic

apa judiciário, 
parte deles. 

o juiz titular d
a da Cruz, qu
CSM). 

s de justiça re
utarcas de loc

a vida a cad

e» a um critério

do mapa jud
ro no Parlame

ão há nenhum
sustente a exis

u qualquer en
, como disse, 

para 527 milh
ncia processu

e fecho de 47

das atuais com
o no Centro

a, Noronha do

er de fazer ju
sidente de trib
ança. 

ntro Multimeio
ável». 

ciario-tvi24-just

 

venha a ser

do processo a
ue falava em

epresente um
calidades que

a cidadão. Já

o técnico, «do

diciário estará
nto. 

ma razão, nem
stência de um

ntropia no seu
há apenas 57

hões, de 2008
al, «por culpa

7 tribunais que

marcas-piloto,
 de Estudos

o Nascimento,

ustiça e o de
bunal que seja

s de Espinho,

ica-tv/1340594-

r 

a 
m 

m 
e 

á 

o 

á 

m 
m 

u 
7 

8 
a 

e 

, 
s 

, 

e 
a 

, 

-



 


