
Mário Belo Morgado
Reivindico o fim das
disparidades salariais

Omagistrado foi o primeiro civil a
liderar a PSP em 2002 Mário Belo
Morgado atualmente vice presi
dente do CSM assumiu esta pas
ta em abril do ano passado Diri
giu os Serviços Judiciários em
1991 Foi o único candidato ao
cargo que exerce atualmente o
que não acontecia há duas déca
das Considera que o principal
desafio dajustiça atualmente é
que esta funcione sem demoras

Segundo o Relatório de
Atividades doCSMde2017 o or
çamento atribuído este anopara
o CSM é insuficiente O quepode
rá ficar prejudicado com esta res
trição orçamental
Nestamatéria interessa realçar que
em janeiro último se transferiu
para o CSM a competência para
processar e pagar as remunerações
dos juizes de l ª instância assimse
dando um importante passo no
sentido daplena autonomia admi
nistrativa e financeira doConselho
hámuitos anos reivindicada pelos
juizes portugueses Se necessário
solicitaremos aoMinistério das Fi

nanças a utilização da reserva de
2 5 do total dos 152 milhões de
euros e alibertação das cativações
estabelecidas naLei do Orçamen
to do Estado demolde a garantir o
normal funcionamento do Conse
lho É um processo que está a cor
rer muito bem e quevai continuar
a correrbem

Aimagem daJustiça noque à
magistratura judicial respeita
está amelhorar

A capacidade de resposta dos tri
bunais tem aumentado significa
tivamente após a entradaemvigor
do novomapajudiciário e do atual
modelo de gestão das comarcas
A par das suas competências tra
dicionais o CSM tem agora a res
ponsabilidade da gestão macro
dispondo de instrumentos que lhe
permitem definir objetivos estra

tégicos e numa lógica de proximi
dade que radica nas comarcas e nas
especificidades de cada umadelas
real coordenação e acompanha
mento dos juizes e dos tribunais
através dos presidentes das co
marcas Todos os dados indicam

umageneralizada descida das pen
dências processuais Temos de in
verteraperceção enraizadana opi
nião pública de que o sistema de
justiça é lento e continuar a traba
lhar para aumentar consistente
mente a capacidade de resposta
dos tribunais
Aavaliaçãodamagistratura é um
temamuito caro aos cidadãos Já
foram feitas alterações nesse sen
tido Esse lado fechado e corpora
tivista damagistratura temde
acabar

Não percebo essa crítica Temos
umaarquitetura institucional que
claramente acautela a legitima
ção democrática dos órgãos de
governo dos juizes e dos tribu
nais bem como os imperativos de
accountability de prestação de
contas inerentes a todas as insti
tuições públicas De facto o de
sempenho dos tribunais é per
manentemente monitorizado

pelo CSM que num total de 17
membros tem dois designados
pelo Presidente da República e
sete eleitos pelo Parlamento To
dos os juizes são rigorosamente
avaliados pelo menos de quatro
em quatro anos Nos júris dos
concursos de acesso aos tribunais

superiores intervêm professores
universitários e há umaminoria

de juizes A par de inúmeras reu
niões de trabalho com membros

do governo bem como com de
putados o CSM apresenta anual
mente ao Parlamento um relató
rio de atividades

Se tivesse aministra daJustiça à
sua frente qual seria o pedido
que lhe faria enquanto vice do
Conselho e enquantomagistrado
judicial
Enquanto vice do CSM acho es
sencial uma reforma das leis pro
cessuais verdadeiramente consen

tâneacom as exigências de eficácia
do século XXI Enquanto juiz e ci
dadão reivindico o fim da gritante
disparidade que existe entre as re
munerações daqueles que exer
cem funções de soberania e as dos
responsáveis pelas entidades regu
ladoras e dos institutos públicos
Só assim conseguimos que osme
lhores emais íntegros continuem
dedicados ao serviço público
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