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Contestação adia
descida das taxas
Ano judicial arranca com greves e reivindicações de quase todos os profissionais
mas ministra avisa que é preciso articular as muitas prioridades do sistema

JOÃO MONIZ

jmoniz@destak ptCercade três mil funcionáriosjudiciaisprotestaramontem em frente ao Supremo Tri
bunal de Justiça onde de

correu a cerimónia de abertura do

ano judicial Esta é uma das muitas
classes profissionais do setor que têm
reivindicado melhores condições
E sejuizes procuradores inspeto

res da PJ guardas prisionais e traba
lhadores dos Registos também já fi
zeram ou vão fazer greves ontem o
Sindicato Independente dosMédicos
pediu que cesse a degradação labo
rai no Instituto de Medicina Legal e
Ciências Forenses que está numa si
tuação crítica devido à incapacida
de em manter os seus profissionais
médicos e de recrutar novos

Consciente do ambiente que a ro
deia a ministra da Justiça afirmou
que é preciso articular de forma coe
rente e responsável as necessida
des de investimento em infraestrutu

ras da área da justiça com as legíti
mas ambições das classes profissio
nais do setor emmatéria reivindica

tiva que nem sempre são realizáveis
hoje e agora
Em face deste aviso dificilmente

Francisca Van Dunem acolherá o

repto lançado pelo bastonário da Or
dem dos Advogados Ajustiça nes

te Portugal de estado de direito de
mocrático encontra se e manter se
á doente enquanto não se adequa
rem as custas e taxasjudiciais ao país
real enquanto mantivermos umajus
tiça para ricos e umajustiça para po

bres disse Guilherme Figueiredo A
dispensa dos trabalhadores no pa
gamento prévio da taxa dejustiça nas
ações em que estivesse em causa a
impugnação da extinção da relação
laborai seria um primeiro passo
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