
Ministra da
Justiça admite
reduzir o valor
das custas

tribunais Francisca van

Dunem responde assim ao
bastonário dos advogados
que defendeu a redução
do valor das taxas de Justiça

Aministra daJustiça Franciscavan
Dunem defendeu apossibilidade
de alteraros custos do acesso àJus
tiça ao dizer estar disposta a uma
análise aprofundada da questão
comaOrdem dosAdvogados OA
O governo está aberto a discutir
essa questão Tínhamos criado um
grupo de trabalho para fazer a aná
lise global dessa questão que foi
suspenso devido à transição naOr
dem dosAdvogados que é umpar
ceiro relevante disse Francisca
vanDunem

OnovobastonáriodaOA Gui
lherme Figueiredo defendeu re
centemente uma diminuição
acentuada das custas judiciais
considerando que estas atingem
valores insuportáveis Francisca
vanDunem anunciou que vai reu
nir se com o novo bastonário co
mentando que tem de haver uma
análise aprofundada de todas as
componentes que isso envolve

Aministra falava à margem da
visita às instalações doJuízo de Pro
ximidadedeSeverdoVouga reati
vado no início do ano onde se des
locou para avaliar a situação da
quele tribunal após a sua reaber
tura juntamente commagistrados
funcionários e autarcas

FanciscavanDunem referiu se
a propósito dos recursos humanos
às dúvidas sobre a constítucionali

dade da reafetação dosmagistra
dos semo consentimento destes
observando que oParlamento goza
de soberania para tomar as deci
sões O Ministério da Justiça já
prestou os esclarecimentos neces
sários Apresentámos umapropos
ta legislativa no quadro da reforma
domapajudiciário e a decisão final
coube ao Parlamento que tem o
poder de decidir disse

Sobre os recursos humanos para
os tribunais que foram reabertos
aministra salientou que houve a
preocupação de criar todas as con
dições para que no dia 1 de janeiro
existisse o pessoal necessário em
bora reconheçaexistiremcarências
demagistrados e oficiais de Justiça
Esta semana foi publicado o des
pacho de abertura de concurso
para 400 oficiais de Justiça e por
outro lado para o novo curso no
Centro de Estudos Judiciários re
tomando a normalidade ao nível
do recrutamento disse aministra
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