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Exclusivo

SOCIEDADE

“O juiz �ca agora impedido de quase
tudo”: magistrados contestam o artigo 40

de uma lei que vai “criar uma enorme
tensão judicial”

No dia 21 de março, entra em vigor uma nova lei que diz que
os magistrados �carão impedidos de fazerem a instrução e o

julgamento do mesmo processo. Como é que isto se traduz na
prática? Assim: basta que tenha autorizado uma escuta ou

validado uma busca num caso para �car impedido de o julgar
ou de decidir quem vai ou não a julgamento
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ão previsíveis dias de tempestade em comarcas como a dos
Açores com a aplicação da nova lei, dia 21, aprovada pelo
Parlamento no fim da legislatura anterior, que impede um

juiz de realizar a instrução e o julgamento do mesmo processo.
Basta que tenha autorizado uma escuta ou validado uma busca
num caso para ficar impedido de o julgar ou de decidir quem vai
ou não a julgamento.

“Esta norma vai criar uma enorme tensão no sistema judicial e
muitos problemas funcionais principalmente não só nas
comarcas mais pequenas, mas também nas que têm menos juízes
ou com condições geográficas mais adversas”, antecipa o juiz-
presidente da comarca dos Açores, Pedro Albergaria.

O magistrado dá o exemplo daquele arquipélago, onde existem
juízes em oito das nove ilhas e em que em cinco delas existe
apenas um magistrado. "Estes magistrados têm competências
genéricas. Trabalham com matérias cíveis e criminais. E realizam
os inquéritos, a instrução e o julgamento. Numa ilha mais
pequena, terá que vir outro juiz dirigir a instrução ou presidir o
julgamento."

O Conselho Superior da Magistratura (CSM), que já tinha dado
um parecer claramente negativo ao artigo 40 desta nova lei,
aprovou esta semana um conjunto de “orientações genéricas” que
visa “minimizar o impacto negativo da organização e
funcionamento dos tribunais com a nova redação do artigo 40”.
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O órgão de gestão e disciplina dos juízes propõe, por exemplo,
que nas comarcas “com juízo de instrução com dois ou mais
lugares de juiz” todos os “atos jurisdicionais” de um processo
sejam distribuídos a um mesmo juiz. Isto é, o CSM pretende que
seja sempre o mesmo juiz a despachar na fase de inquérito, de
modo a evitar que mais magistrados fiquem impedidos de fazer,
depois, a instrução ou o julgamento.

No caso das comarcas mais pequenas o princípio é o mesmo:
deve ser sempre o mesmo juiz a autorizar os atos da fase de
inquérito; e nos tribunais que têm apenas um juiz deve recorrer-
se a juízes de outros municípios ou a juízes da bolsa de
substitutos. O CSM pretende ainda que atos mais simples, como
a tomada de declarações para memória futura, não impeçam um
juiz de vir a julgar esse processo.

"Estamos a falar de remédios e não ir à causa da doença para um
problema que foi criado", define Pedro Albergaria, que evita
adjetivos fáceis para rotular a nova lei saída do pacote anti-
corrupção do Governo. "É uma norma que caiu inopinada no
sistema judiciário e rompeu de forma drástica com o regime de
impedimentos anterior. O juiz fica agora impedido de quase
tudo", defende.

Esta nova lei parlamentar tem a oposição da Associação Sindical
dos Juízes. O presidente, Manuel Soares, escreveu no “Público”
que “agora é que vem aí o diabo”
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