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TRIBUNAIS CONDENADO A PENA DE MULTA DE 15 DIAS

Procurador punido por
atrasar 275 processos
Alguns inquéritos arrastaram se durante 20 meses

devido a má metodologia de trabalho do magistrado

Durantequasedoisanos umprocurador adjuntoprovocou o atraso de 275
processos Pelo menos

60 desses inquéritos arrasta
ram se durante umano e houve

mesmo situações em que os
atrasos se estenderam até aos 20

meses O Conselho Superior do
Ministério Público CSMP con
siderouque omagistrado violou
os deveres de zelo e foi instaura

do umprocesso disciplinar que

culminou napunição doprocuradornumapena de multa de 15
dias suspensapor oitomeses

O magistrado recorreu dadecisãoque foi agora confirmada
pelo Supremo Tribunal Admi

nistrativo Aministra da Justiça

PaulaTeixeiradaCruz temalertadopara a gravidade destas si
tuações as quais mancham a
imagemdo sistema judicial
Os atrasos nos

processos foram
cometidos entre
outubro de 2010 e

julho de 2012 O
magistrado alegou
que padecia de uma

doença que o impediade fazer horas
extraordinárias
Acrescentou ainda

que trabalhou com um juiz cuja
metodologiade trabalho o obri
gava a passar grande parte do
horário de trabalho em diligên
cias O Conselho Superior do

Ministério Público admite que a
doença domagistrado possa ter
tido alguma interferência nos
processos mas logo acrescenta
que a maioria dos atrasos se

deveu à forma erra

da como o procurador adjunto orga
nizou o trabalho

A responsabili
dade dos atrasos
cuja extensão e in
tensidade realmente

impressionam ape
nas é imputável ao
autor que não se

guiu o modus operandi mais

adaptado às circunstâncias lêse no acórdão do STA

Instaurados
70 inquéritos
disciplinares

Entre 2011 e o anopassado o

Conselho Superior doMinistérioPúblico tutelado pelapro
curadora geral adjunta Joana
MarquesVidal instaurou 70

inquéritos disciplinares a procuradoresO caso mais grave foi
o de umamagistrada de Santa
Maria daFeira que deixoupres
crever 19 processos
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