Jornal Público, de 10-0
04-2012

A ministra da
a Justiça adm
mitiu hoje que
e a rede de 20
2 comarcas, do novo maapa judiciário, venha a serr
reforççada com exte
ensões de justiça, onde se p
poderão realiz
zar alguns julgamentos ou pparte deles.
«
«No limite, po
oderiam receb
ber julgamento
os ou alguma sessão de julgamento, se o juiz titular do
d processo a
correrr numa instân
ncia entendes
sse, justificad
damente, fazê
ê-lo», disse Paula
P
Teixeiraa da Cruz, qu
ue falava em
m
Espinho, na aberturra do oitavo encontro anuall do Conselho Superior da Magistratura
M
(C
CSM).
Q
Questionada pelos jornalistas, a ministrra recusou qu
ue a criação de extensõess de justiça re
epresente um
m
recuo no seu proje
eto para lança
ar um tribunal por distrito, depois
d
dos prrotestos de auutarcas de loc
calidades que
e
perde
em a sua instâ
ância judicial.
«
«Não se trata
a de um recuo
o, trata-se de adequar os meios
m
que tem
mos e facilitar a vida a cada cidadão. Já
á
hoje, muitas inquiriçções são feita
as por videoco
onferência», allegou.
A escolha dass localidades onde
o
haverá e
extensões de justiça
j
obedec
cerá «sempree» a um critério
o técnico, «do
o
judiciá
ário para o cid
dadão», frisou.
P
Paula Teixeira da Cruz diisse que a s egunda fase do processo da reforma do mapa jud
diciário estará
á
conclu
uída no final deste
d
mês e su
ublinhou que o projeto final será entregue
e em setembro
ro no Parlamento.
E
Em defesa do
o novo mapa judiciário,
j
a tiitular da pasta
a da Justiça disse
d
que «nãão há nenhum
ma razão, nem
m
nenhu
um imperativo
o constituciona
al, qualquer qu
ue seja o prism
ma por onde se
s olhe, que ssustente a exis
stência de um
m
tribunal em localida
ades onde o número de proccessos seja in
nsuficiente».
«
«Temos quasse uma centen
na de cidadess sem tribunais e não foi is
sso que gerouu qualquer en
ntropia no seu
u
desen
nvolvimento ecconómico», ac
crescentou, ciitando ainda o exemplo da Suécia,
S
onde,, como disse, há apenas 57
7
comarcas, mais 251 do que em Portugal.
P
A ministra asssinalou que os
s custos da ju
ustiça subiram
m de 458 milhõ
ões de euros para 527 milh
hões, de 2008
8
para 2
2011, sem que
e os processo
os aumentasse
em, mas tamb
bém sem queb
bra da pendênncia processual, «por culpa
a
das re
egras».
A proposta go
overnamental de reforma do
o mapa judiciá
ário prevê a po
ossibilidade dee fecho de 47
7 tribunais que
e
não atinjam 250 pro
ocessos por ano.
a
P
Prevê-se aind
da que os tribu
unais de âmbitto distrital seja
am geridos, à semelhança ddas atuais com
marcas-piloto,,
por a
administradore
es, que pode
erão obter fo
ormação espe
ecífica para esse trabalhoo no Centro de Estudoss
Judiciários.
P
Paula Teixeira
a da Cruz acompanhou o prresidente do Supremo
S
Tribu
unal de Justiçaa, Noronha do
o Nascimento,,
na cerimónia de ab
bertura do enco
ontro do CSM
M.
N
Noronha do Nascimento
N
defendeu
d
que
e a «fronteira
a movediça» entre o podeer de fazer ju
ustiça e o de
e
admin
nistrar tribunaiis seja clarifica
ada, nas nova
as comarcas, com a escolh
ha de um pressidente de trib
bunal que seja
a
juiz de
e carreira e qu
ue tenha comp
petência para escolher um administradorr da sua confiaança.
O encontro do
o Conselho Su
uperior da Ma
agistratura dec
corre hoje e sá
ábado no Cenntro Multimeios de Espinho,,
suborrdinado ao tem
ma «A Adminis
stração dos Trribunais - Rum
mos de uma Reforma
R
Inevitáável».
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