
13 juízes
expulsos
Umcomentava de forma excêntrica os seus processos
em artigos de jornal outro esquecia se de escrever as
sentenças e os casos prescreviam Eram juízes e tal como
aconteceu a outros 11 forambanidos da profissão

SóniaGraça

NESTE momento são três
os juízes em risco de serem
afastados dos tribunais So

mam se aos 13 que nos últi
mos dez anos o Conselho
Superior de Magistratura
CSM expulsouda profissão
para sempre O motivo foi
em todos os casos omesmo
trabalhavammuito pouco
EmMaiodoano passado

o CSM aplicou a pena de
aposentação compulsiva a
ummagistrado sançãoque
ainda não transitou emjul
gado eestánestemomento
aavaliara aptidãodeoutros
doisjuízesparadecidir se se
mantêmounãoemfunções
Os três dois homens e uma
mulher foramclassificados
com medíocre na avalia
ção feita ao seu trabalho a
nota mais baixa que os juí
zes podem ter
Nos últimos dez anos o

Conselhodecretououtras 13

penas de aposentação com
pulsiva amaisgravosaase
guir àdemissão todasmo
tivadas por fraca produtivi
dade Dos 13 expulsos sóum
eramulher

«Ao contrário do que é
voz corrente em muitos

sectores o Conselho con
segue detectar casos de
produtividade insatisfa
tória age disciplinarmen
te sobre essas pessoas e
aplica lhes penas expulsi
vas em quantidade consi
derável» sublinhaManuel

Ramos Soares secretário
geral da Associação Sindi
cal dos JuízesPortugueses

«Que outras profissões
dosector público comeste
grau de exigência idên
tico ao de médicos e pro
fessores universitários
por exemplo têmnúme
ros comparáveis a estes
questiona aquele magis

trado E lembra que Portu
gal é o único país da União
Europeia onde osjuízes são
alvo de inspecções periódi
cas de quatro em quatro
anos «O sistema toma a

iniciativa não ficaà espe
ra de queixas»
E a aposentação compul

siva não é a única sanção
para os que trabalham pou
co «Estes 13 casos de ex

pulsão representam ape
nas uma parcela dos juí
zes medíocres Hámuitos

outros que foram suspen
sos ficaram sem venci
mentoe sempoderemtra
balhar entre seis meses a

um ano Isto é pouco

Sempre que um juiz
chumba no exame fican
dosepelo medíocre numa
escala que prossegue com
suficiente bom bomcom
distinção e muito bom
soa oalarme omagistradoé
suspenso preventivamente
e é abertoum inquéritoque
acaba regrageral converti
do em processo disciplinar
Que critérios podem afi

nal condenar um magis
trado As regras são claras
no Estatuto dos Magistra
dos Judiciais se não revelar

aptidão para o cargo isto é
capacidadehumana prepa
ração técnica eadaptaçãoao
serviço leia se produtivi
dade e volume de serviço
arrisca a expulsão E a qua
lidade das decisões «O

Conselho não pode deci
dir se umjuizjulgou bem
ou mal mas sim se o fez
comqualidade isto é se a
sentença está fundamen
tada comcritério ou se o
fez por capricho» respon
de Ramos Soares

«Os inspectores são juí
zes desembargadores
com muita experiência
conhecembemas comar

cas e as dificuldades ine

rentes Têm noção do que
umjuiz normal consegue
fazer até porque inspec
cionam juízes da mesma
zonae têmparâmetros de
comparação Se há um
que consegue fazer 200
sentenças por ano por
que razão o colega só con
segue fazer 20»explica

Duro Mateus juiz desem
bargador e chefe degabine
te do vice presidente do
CSM acrescentando que
normalmente ao juiz mal
classificado é dada uma se

gunda oportunidade «Ini
cialmente é suspenso ou
transferido para outro
tribunal»

Ramos Soares recorda o

caso deumajuíza vítimade
cancro da mama que ven
ceuduasbatalhas «Nunca

meteu baixa e por isso
andou dois anos a traba

lhar em sofrimento Não

podia ter mais que me
díocre Mas o CSMnão a

mandou embora Venceu

a doença recuperou a
produtividadee continua
a trabalhar»

Mas o contrário também

existe «Lembromedeum

juiz deVila Nova deGaia
comproblemas deprodu
tividade detectados há 15

anos OConselho deu lhe

várias oportunidades
mas ele nunca melhorou

e foi expulso com quase
60 anos No gabinete
quando os inspectores
desviaramoarmário caí
ram pilhas de processos
que já estavam prescri
tos tal era o descontrolo»
Nos arquivos do CSM

não faltam histórias de ne

gligência preguiça dis
tracção e até indisciplina

Oindeciso
Quando visitaram em
2000 o gabinete de umjuiz

com 17 anos de serviço os
inspectores encontraram
1 775 processos a aguardar
despacho muitos com con
clusão aberta desde Setem

bro de 1996 emesmo antes

Nesse juízo havia então
2 844 processos parados
muito mais do dobro dos

queexistiam quando oma
gistrado ali entrara
Isento cordial idóneo

sem cadastro os inspecto
res não compreendiam
comoé que ummagistrado
que trabalhava diariamen
temuito para além das ho
rasnormais de expediente
e ainda aos sábados do
mingos feriados e até nas
fériasjudiciais não produ
zia mais Descobriram de

pois faltava lhe método e
capacidade de decisão
Houve casos em que che

gou a realizar os julgamen
tos masnãoproferia as sen
tenças deixandoessa tarefa
para os colegas E quando
as elaborava proferia as
fora do prazo com vários
meses de atraso Em três

anos fez 41 julgamentos e
deu apenas 15 sentenças
Num deles fez apenas um
julgamento
O juiz não se emendou e

na inspecção seguinte em
2004 voltouaseralvodeum

processodisciplinarà custa
deumnovo medíocre Não

voltou a ter perdão

O excêntrico
Imagine se um juiz que
nãoaceita trabalhar se não

tiver gabinete exclusivo
que adopta sistematica
mente um estilo agressivo
e uma linguagemofensiva
e de mau gosto bem pa
tente aliás nas crónicas
que escrevia num jornal
locai «Foi aí que este por
calhão violou a jovem

Descobriu se a care
ca deste homem nojento
que era mais asqueroso
do que os porcos vendi
dos no talho dele» es

creveu então sobre um
processo que julgou
O magistrado da comar

cadoSeixaldavanasvistas
mas não só por trabalhar
pouco Tinha poucomais de
seis anos de serviço duas
inspecções em que nunca
foraalémdo suficiente na
primeira e do medíocre
na segunda e ainda três
processosdisciplinaresque
lhe tinham custado uma

suspensão e umamulta
O mau relacionamento

com os funcionários era

flagrante Certa vez em
plena sala de audiências
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referiu se a um nestes ter

mos «O senhor que esta
va comdificuldades psi
comotoras então diga lá
o que pretende»
Mesmosabendo queatra

vessavaum divórcio litigio
so e um luto familiar recen

te os inspectores não tive
ram dúvidas na hora de

fazer contas É que o juiz ti
nha sempremais de 500pro
cessospordespacharno ga
binetee eramrecorrentes as

situações em que os proces
sos aguardavam semanas
apenas para que fossem as
sinados ofícios editais ou
mandados de detenção
As actas nunca eram as

sinadas a tempo O magis
trado chegava a reter pro
cessos durante meses a fio

no gabinete sem assinar as
actas que costumavaemen
dai nãopor conteremerros
masporquestões de porme
nor semqualquer interesse
só porque não gostava da

redacção das minutas do
programa informático Ha
bilus utilizadas pelos fun
cionários queeramobriga
dos a trocar por exemplo
9 30 por 9h30m
À custa disso no seu juí

zo pendiam 4 900 processos
à datada inspecção As sen
tenças limitava se quase

sempre a ditá las por apon
tamento sem as depositar
em tempoporquenãoases
crevia Mesmo quando as
entregava continuava a
haver actas por assinar
Mas não foi só isso que

chocou os inspectoresnes
te juiz peculiar Em 2006 o
magistrado já tinha cente
nas de julgamentos marca
dospara2009 2010eatépara
2011 E mesmo quando a
data era marcada por si ou
por colegas antecessores
frequentemente voltava a
ser adiada invocando um
elevado número de diligên
cias que nunca explicava
outras audiênciasemcurso

ou então o adiantado da

hora Eafalta de critérioera

notória nummês marcava
para 2010 e no mês seguin
te para 2008

Odistraído
O magistrado colocado em
Almadadesde 2000 erabem
educado cordial e trabalha
dor eprimavapelas senten
çasbemelaboradas Porém
distraído e inseguro tinha
um hábito fatal lia as sen

tenças apenas por aponta
mento sem que de imedia
to ou em curto prazo as es
crevesse e depositasse na
secretaria do tribunal

Nalguns casos decorreu
mais de um ano entre a lei

turaeo seudepósito Àdata
da inspecção emNovembro
de 2004 estavam pordeposi
tar 182 sentençasdestejuiz
algumas dejulgamentos fei
tos em 2000 e 2001 Resulta

do como as sentenças eram
na prática inexistentes os
crimes e contra ordenações
em causa extinguiam seeos
casosprescreviam
O seuméritonunca foi de

resto elogiado pelo Conse
lho numa primeira inspec
ção teve suficiente quatro
anosdepois resvalouparao
medíocre Ainda reclamou

uma segundaoportunidade
mas os inspectores rende
ram seàsevidências no seu

gabinete acumulavam se
em Outubro de 2004 cerca

de 530 processos Outros tan
tosperderam seenão foram
sequer localizados no mo
mentoda inspecção talade
sorganizaçãodojuiz quead
mitiunão saberodestinode

muitos processos nem se
quer se a sentença fora lida
Nemmesmocomaajuda

de juízas auxiliares coloca
das depropósitono tribunal
para colmataremas dificul
dades o magistrado deu o
salto os casos pendentes no
seujuízo passaram de 1 500
em 2000 ano em que ali foi
colocado para 3 100 em fi
nais de 2003 Os processos
paravam meses e anos por

causa de gestos tão simples
comoapreciar um pedidode
pagamento de multa em
prestaçãoouconcederapoio
judiciário
Na sua defesa alegou

que fora prejudicado pelo
facto de ter tido uma ava

ria no computador o que o
obrigou a refazer as sen
tenças As más condições
do tribunal também não

ajudavam havendo só qua
tro salas de audiências
tendo muitas de ser reali

zadas no seu gabinete O
mais curioso é que ao ma
gistrado parecianão faltar
dedicação permanecia no
tribunal madrugada fora
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