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Comunicado

Coma 6 do conhecimento pablico, entrou em vigor no passado dia ll de

Setembro de 2014 a nova Lei de Organizagao do Sistema Judiciario que, a16m do

mais, instituiu o novo Tribunal Judicial da Comarca de Beja.

Este veio substituir, e absorver as compet6ncias, das anteriores unidades

organicas instaladas no Distrito de Beja(em Almod6var, Cuba, Beja, Ferreira do

Alentejo, Odemira, Ourique, M6rtola, Moura e Serpa), desse modo

concretizando nesta area geografica o objectivo de reorganizagao do mapa

judiciario, anunciado como uma das travel mestras da reforma judiciaria em
curso.

Deste modo, e desde o referido dia I de Setembro de 2014, data da sua

entrada em funcionamento, ao Tribunal Judicial da Comarca de Bela, com as

suas diversas instancias, centrais e locais, este confiada a administragao da

Justiga no Distrito de Beja, no fmbito das suas compet6ncias(civel, criminal,
laboral e familia e menores).

O Tribunal da Comarca de Beja completou assim fete meses e meir de

funcionamento, periodo de tempo que justifica ja um olhar atento sobre a
experi6ncia e os factores que a condicionam.

Desde logo, a malta de preenchimento dos quadros do pessoal oficial de

justiga constitui um factor permanente de bloqueio, que ameaga acentuar-se a

medida que se verificam os normais desligamentos de servigo para efeitos de

aposentagao, sem que essas perdas sejam compensadas com a respectiva
substituigao.

Em breve sintese, verifica-se que na fixagao do quadro de pessoal

efectuada oficialmente em Agosto de 2014 por Pod:aria conjunta dos Minist6rios

das Finangas e da Justiga, tendo em vista o fpncionamento desejavel dos
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servigos do Tribunal de Beja, ficou estabelecido para este 6rgao um total de 104

(cento e quatro) oficiais de justiga. Passados sete memes e meio, os oficiais de

justiga efectivamente em servigo no Tribunal(que, recorde-se, corresponde

agora ao conjunto de todas as suas instfncias espalhadas pda Area do Distrito)

mant6m-se em 69(sessenta e nove), verificando-se portanto a malta de

preenchimento de 35(trinta e cinco) lugares do quadro, sem que haja
perspectivas de rapida invers5o do d6fice

Elsa car6ncia de pessoal atinge todas as instAncias e secg6es, afectando

negativamente, de forma grave, a administragao da Justiga no Distrito.

Por outro dado, a centralizagao operada pda reforma agravou

notoriamente as insufici6ncias ja ha muito conhecidas do parque judiciario em

Beja, sem que seja previsivel qualquer solugao para o problema. Concretamente,

no Palfcio da Justiga de Bela passaram a funcionar as instfncias locais, civel e

criminal, e a instAncia central, civele criminal, num total de oito juizes, sendo

certo que o edificio conta apenas com dual salas de audi6ncia, com prqufzo
6bvio para a realizagao de diligencias e julgamentos.

Ainda no nQcleo de Beja, mant6m-se sem qualquer perspectiva de

alteragao a situagao da secgao do Trabalho, instalada num espago do edificio do

antigo Governo Civil em estado de not6ria degradagao fisica.

Finalmente, ainda no n6cleo de Bela, verifica-se a deslocalizagao da

secgao de Familia e Menores para Ferreira do Alentejo decidida

"transitoriamente" no final de Agosto altimo, precisamente para contornar a

impossibilidade da sua instalagao fisica no parque judiciario existente em Beja,

sem que se vislumbre hip6tese alguma de alteragao da situagao.

Saliente-se que tal deslocagao choca frontalmente com as inteng6es

expressas da reforma, onde vem justificada a escolha das capitais de Distrito
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para instalagao das novas unidades organicas exactamente por estas

constituirem "centralidades que s5o objecto de uma identificagao clara e
imediata por parte das populag6es e disp6em de acessibilidades ffceis e

garantidas"(Linhas Estrat6gicas para a Reforma da Organizagao Judiciaria, 15

de Junho de 2012).

O funcionamento da secgao de Familia e Menores em Ferreira do

Alentqo trouxe ao de ama precisamente a aus6ncia das tais "acessibilidades

ffceis e garantidas", sacrificando gravemente as expectativas legitimas das

populag6es que a essa instAncia precisariam de recorder, e que em muitos casos

se v6em impossibilitadas de tal pda inexist6ncia de transportes pablicos,

conjugada com as enormes distincias a percorrer (uma sede de Municipio como
Barrancos situa-se a distAncia de 124 Km, e outras como Moura ou M6rtola

situam-se a 72 e 77 Km, respectivamente).

Sendo os utentes da jurisdigao de Familia e Menores em regra

identificgveis como pertencendo aos sectores da populagao maid fragilizados

economicamente, as dificuldades geradas por esta deslocalizagao ofendem

decisivamente o principio consagrado no art.'. 20' da nossa Constituigao, que

prev6, genericamente, que "a todos 6 assegurado o acesso ao direito e aos

tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos".
Tendo presented os objectivos e finalidades associados a Reforma

Judiciaria pelos seus responsfveis politicos, nomeadamente a melhoria da

qualidade da prestagao dos servigos de Justiga, e o aumento da eficfcia e

celeridade desses servigos, n8o pode o Conselho Consultivo da Comarca de

Beja deixar de reclamar peta satisfagao das condig6es objectivas minimal

indispensfveis para tal, nomeadamente com a resolugao dos problemas acima
indicados.
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Nesta ordem de ideias, o Conselho Consultivo, 6rgao introduzido na

organica judiciaria pda presente reforma, no uso das compet6ncias que Ihe

est5o legalmente atribuidas (v. g. pronunciar-se sobre a evolugao da resposta do

tribunal As solicitag6es e expectativas da comunidade, cfr. art. 110', n.' 2, da

LOST) entende expressar publicamente e junto das entidades responsaveis do

sector a sua preocupagao pda continuidade dos constrangimentos que, a
persistirem, comprometem decisivamente a capacidade de resposta dos

servigos judiciarios no Distrito, e dessa forma conduzem a frustragao dos

objectivos proclamados da reforms judiciaria.

Beja, 16 de Abril de 2015

Aprovado em reuni5o do Conselho Consultivo


