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Juízes e 
procuradores 
pedem mais 
dignidade nos 
tribunais

A maioria dos tribunais nos 
Açores funciona sem equipa-
mentos de ar condicionado. 
Uma situação que motiva quei-
xas de juízes, procuradores, 
funcionários, advogados e, in-
clusivamente, testemunhas.  

O juiz Pedro Lima, represen-
tante da Associação Sindical de 
Juízes, afirma que “se vive um 
autêntico suplício, porque, 
como todas as pessoas sabem, 
as condições do clima nos Aço-
res não são compatíveis com a 
inexistência de ar condiciona-
do”, acrescentando que esta si-
tuação prejudica a produtivi-
dade nos tribunais.   

“Ninguém consegue estar a 
trabalhar com os pingos da 
transpiração a cair no teclado 
do computador”, frisa. 

José Camarinha Lopes, Pro-
curador da República, delega-
do do Sindicato dos Magistra-
dos do Ministério Público, 
afirma ser “penoso” trabalhar 

sem ar condicionado no DIAP 
ou Tribunal.  

“A maioria dos tribunais nos 
Açores funciona sem ar condi-
cionado. Onde existe o equipa-
mento instalado a maioria 
aguarda uma reparação. Apenas 
existe ar condicionado a funcio-
nar em Vila Franca do Campo 
e Vila do Porto”, assinala. 

O representante dos magis-
trados do Ministério Público 
considera que atualmente “as 
condições não são adequadas”. 

Justina Neto, coordenadora 
nos Açores do Sindicato dos 
Funcionários Judiciais, revela 
que “o maior problema é nas 
secções” e revela que alguns 
funcionários “trouxeram ven-
toinhas de casa para conseguir 
trabalhar durante o verão”. 

Esta situação já provocou 
queixas de advogados e uma 
testemunha formalizou uma re-
clamação dizendo que se sen-
tiu indisposta e apresentou de-
clarações pouco racionais 
devido às elevadas temperatu-
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ras no tribunal de Ponta Del-
gada. Os próprios inquéritos de 
satisfação/insatisfação realiza-
dos nos tribunais dos Açores 
apontam o descontentamento 
do público pela falta de equi-
pamentos de ar condicionado. 

O presidente do Tribunal Ju-
dicial da Comarca dos Açores, 
Moreira das Neves, por diver-
sas vezes sinalizou o problema 
junto do Instituto de Gestão Fi-
nanceira e Equipamentos da 
Justiça, mas até ao momento 
nunca foi efetuada uma inter-
venção para reparar ou subs-
tituir os equipamentos de ar 
condicionado.  

O juiz Pedro Lima admite que 
trabalhar nestas condições “é 
horrível e insuportável”, expli-
cando que diversas pessoas já 

se sentiram mal em audiências 
realizadas na sala principal do 
Tribunal de Ponta Delgada, que 
conta com uma enorme expo-
sição solar.  

Também no tribunal de Fa-
mília e Menores, onde a maio-
ria das audiências deve ser efe-
tuada à porta fechada, Pedro 
Lima, conta ser “impossível, 
porque não se consegue estar 
dentro da sala com as portas fe-
chadas”. 

“Mesmo com as portas aber-
tas o calor é enorme. As pessoas 
transpiram por todos os lados. 
É indigno trabalhar com estas 
condições. Começamos a ficar 
indignados porque este pro-
blema se arrasta há anos”, des-
creve. 

O Açoriano Oriental contac-

tou com o Ministério da Justi-
ça que apontou o período de 
2020 a 2021 para a realização 
de uma intervenção no sistema 
de ar condicionado no tribunal 
de Ponta Delgada. 

“O projeto está em prepara-
ção, referindo-se que em para-
lelo deve ser executado o proje-
to de remodelação da cobertura, 
pois são trabalhos que necessa-
riamente devem ser executados 
em simultâneo. O IGFEJ (Ins-
tituto de Gestão Financeira e 
Equipamentos da Justiça) tem 
como objetivo que após con-
cluídos os projetos e realizados 
os procedimentos concursais, 
as obras respetivas tenham exe-
cução dentro do período 
2020/2021”, sublinhou o Mi-
nistério da Justiça.  ♦  
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