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JUSTIÇA

Ministério Público
perde75magistrados
PLENÁRIO Movimento foi aprovadonoConselho Superior mas comtrêsvotos vencidos
CARÊNCIAHá registo de 43 saídas pormotivos de óbito jubilação licenças oupenas disciplinares
ANA LUfSANASCIMENTO

OMinistério Público perdeu 75 magistrados no
último ano O número é

reveladopela atadaúltimareu
nião do Conselho Superior do
Ministério Público CSMP
quando foi aprovado o movi
mento de magistrados mas
com três votos

contra

Um dos vo

gais do Con
selho um
procurador adjunto fez ques
tão de deixar expressaaatual si
tuação de carênciademagistra
dos apesar de ter votado favo
ravelmente por entender que o
chumbo do movimento traria
mais prejuízos O total de saí
das dos quadros do Ministério
Público ascenderá comasmo

vimentações ao nível dosma
gistrados colocados nos tribu
nais superiores aos 75 magis
trados lê se naextensadecla
ração de voto de David Albu
querque e Aguilar já depois de
referir que houve sete situações
de doençaprolongada e 43 saí
das dos quadros pormotivos de

óbito apo
sentação ou
jubilação li
cenças e penas
disciplinares

Feitas as contas e tendo em
conta que entraram nos qua
dros apenas 19magistradosque
terminaramo estágio e que oito
regressaram de comissões de
serviço o Ministério Público
tem neste momento um saldo
negativo de 48 procuradores
em relação ao ano passado ao

mesmo tempo que o Governo
reabriu tribunais que tinham
sido extintos obrigando à cria
ção de novos lugares
Comumamagistratura enve

lhecida um quadro comple
mentar insuficiente e compro
cessos cadavezmais complexos
só o casoMarquês que envol

ve José Sócrates tem10 magis
trados afaltademeioshuma
nos é neste momento uma

grande preocupação que ficou
patente noutras duas declara
çõesde voto O procurador Mi
guel Rodrigues que votou ven
cido escreveuque é patente o
esforço de flexibilização para
racionalizar e distribuir umnú
mero insuficiente demagistra
dos face às necessidadesde ser
viço declaração que foi subs
critapormais colegas

PORMENORES

Procuradores de saída
Cinco procuradores coordena
dores de comarcas requereram
a não renovação das respetivas
comissões de serviço Teresa
Almeida Évora João Rato
Aveiro José Branco Lisboa
Fátima Duarte Lisboa Oeste e
Eduardo Loureiro Porto

Mudanças em 6 comarcas
Além dos cinco procuradores
que estavam como coordenado
res desde setembro de 2014 e
que não vão continuar de saída
está também a magistrada de
Portalegre mas por decisão do
Conselho Assim haverá mu
danças no Ministério Público em
seis das 23 comarcas
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