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Passam agora dois anos da criação da Comarca da Madeira. A justiça está a funcionar melhor?

Essa é uma conclusão que eu não devo fazer. O cidadão é o dono da democracia. Tem os poderes todos e
confia-nos estes poderes para os exercermos bem. Daí que a minha preocupação fundamental nestes dois
anos tenha sido abrir a justiça aos cidadãos, mostrar como é que funciona, torná-la absolutamente
transparente, de maneira a que os cidadãos possam avaliar o nosso trabalho e responsabilizar-nos por aquilo
que corre mal. Só faz sentido andarmos aqui por causa dos cidadãos.

Já teve necessidade de fazer correcções nos serviços da Comarca?

Tínhamos vários problemas que era preciso resolver. Por exemplo, havia cerca de 800 acções de valor acima
de 30 mil euros em Santa Cruz e Ponta do Sol que estavam quase paradas e uma das medidas foi trazer isso
tudo para o Funchal onde, na Secção Central Cível, já só restam 187. Esta transferência de processos não
estava prevista na lei orgânica judiciária. Foi uma proposta que a gestão da Comarca fez ao Conselho Superior
da Magistratura. A diferença entre processos findos e processos entrados foi positiva nestes dois primeiros anos
[ver destaque], o que significa que estamos a melhorar as nossas respostas. No entanto, ainda há processos
antigos. Na área dos direitos reais, alguns processos antigos estão dependentes de perícias de engenheiros.

A demora desses processos depende de entidades externas aos tribunais (peritagens de técnicos,
médicos, agentes de execução e insolvência). A gestão da Comarca consegue fazer alguma coisa nesse
capítulo?

Temos o dever de fazer. Em relação às perícias de saúde mental, o grande problema era quando eram feitas
pelo Serviço de Psiquiatria do SESARAM, onde só há dois ou três psiquiatras. Junto do Instituto de Medicina
Legal conseguimos mover influências para que o Gabinete Médico Legal do Funchal pudesse contratar três
psiquiatras no sector privado, o que tem permitido acelerar bastante as respostas.

E em relação aos agentes de execução e administradores de insolvências?

Na área do Comércio mas sobretudo na área das execuções muito foge do controlo do poder judicial.

Ou seja, nesses processos só resta ter fé de que esses agentes externos vão fazer bem o seu trabalho?

Sim. Existe a Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça (CAAJ), que é a entidade
fiscalizadora dessas profissões. Em relação à acção executiva, o que é preocupante é que, com o Código de
Processo Civil de 2013, os poderes do agente de execução são muito maiores. Por exemplo, uma venda no
âmbito de um processo de execução, que antes era designada, presidida e fiscalizada por um juiz no tribunal, é
feita agora no escritório de um agente de execução. A partir de agora, o controlo do juiz é muito pequeno. A não
se o executado suscite uma questão e vai para tribunal. Mas para isso é preciso ter dinheiro, constituir
advogado... Fica tudo na mão do agente de execução e temo pelo destino de muitos bens patrimoniais de
muitos cidadãos executados. Sobretudo a questão das vendas de imóveis de executados é algo que nos
preocupa porque vai correr tudo fora dos tribunais. Por exemplo, um executado emigrante pode muito bem
chegar aí e já não ter os seus imóveis e sobretudo ter ultrapassado o prazo para recorrer à justiça. Acho que se
está a caminhar para algo que é perigoso.

A privatização da justiça...

Sim. É que enquanto aos tribunais arbitrais só recorre quem quer (é um acto voluntário), a acção executiva na
mão absoluta dos agentes de execução parece-me perigoso para o estado de direito democrático.
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Milhões da Ilma distribuídos em breve

Mais de dois anos depois da venda do património da Ilma, tudo indica que está para breve a distribuição pelos
credores dos 2,5 milhões de euros que estavam depositados numa conta gerida pelo administrador de
insolvência. O presidente da Comarca da Madeira revelou que ontem a juiza do processo deu a sentença de
graduação de créditos. Um emaranhado de procedimentos, originado pelas várias listas de créditos do
administrador da insolvência, empatou o processo. Mas caso não haja recurso, tudo indica que o dinheiro será
distribuído nas próximas semanas, algo que era reclamado há muito tempo pelos ex-trabalhadores da empresa
de lacticínios, quase todos no desemprego.
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