ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
TELEF. 254 489999 * FAX: 254 489989 * Email: cmsjp@mail.telepac.pt
5130-321 S. JOÃO DA PESQUEIRA
--------Contribuinte N.º 506892646

A Assembleia Municipal de S. João da Pesqueira, tomando conhecimento da proposta de
Reorganização Judiciária através do documento publicado em Maio de 2012 intitulado
“Quadro de Referência para a Reforma Judiciária”, reuniu em sessão extraordinária nos
Paços do Concelho, no dia 8 de Junho de 2012, a fim de debater, sem preconceitos, as
propostas apresentadas.
A final decidiu aprovar, por unanimidade, a Moção que a seguir se publica, pretendendo
com ela demonstrar com números e factos a realidade do concelho e da comarca de
S. João da Pesqueira:

Moção de Protesto
Quadro de Referência para a Reforma Judiciária

CONSIDERANDO QUE:
1. A proposta vertida no documento “Quadro de Referência para a Reforma Judiciária”
de Maio de 2012 do Ministério da Justiça propõe a extinção do Tribunal Judicial de S.
João da Pesqueira e a agregação dos processos do concelho à comarca de Moimenta da
Beira, como Tribunal de competência genérica, contrariamente ao “Ensaio Sobre a
Reforma da Justiça” de Janeiro de 2012 que garantia a continuidade do Tribunal
Judicial de S. João da Pesqueira agregando os processos do concelho de Tabuaço;
2. Não se descortinando que tivessem entretanto surgido novos factos ou alteração de
critérios, nem se justificando quaisquer benefícios com a nova proposta;
3. O concelho de Moimenta da Beira dista da sede de concelho de S. João da
Pesqueira cerca de 60 Km, percorridos em tempo médio superior a uma hora, sem

prejuízo de algumas freguesias do concelho se encontrarem ainda mais distantes, por
estradas sinuosas, com muitas curvas e de muito mau piso;

4. Não existem transportes públicos para a deslocação da população entre S. João da
Pesqueira e Moimenta da Beira;

5. Os custos elevados no acesso à justiça com todas as despesas de deslocação, de
refeições, de tempo despendido, etc..
6. Os concelhos de Moimenta da Beira e de S. João da Pesqueira não confrontam entre
si, nem existem quaisquer motivos de afinidade histórica, cultural, económica ou
social, sendo o primeiro um concelho beirão e o segundo um concelho duriense;
7. Verifica-se que os critérios levados em consideração na presente proposta não
estão de acordo com a realidade, designadamente porque:
•

É referido no Quadro de Referência que “foram também ponderados os elementos
apresentados ou resultantes das reuniões havidas com autarcas ou representantes
das localidades em causa”, ou seja, dos Tribunais a extinguir.
- Mas nada foi perguntado ou discutido com o município de S. João da
Pesqueira;

•

Preconiza-se no Quadro de Referência a “extinção de um total de 57 tribunais, numa
média de encerramento de 2 tribunais por distrito”.
- Média largamente ultrapassada no Distrito de Viseu, onde se pretende encerrar
9 Tribunais;

•

A “ferramenta-base” adotada para o encerramento de tribunais é o número de
processos entrados se inferior a 250:
- Não se compreende a razão da proposta de encerramento do Tribunal de S. João
da Pesqueira onde entram anualmente cerca de 400 processos, registando-se em
2011 o número de 358 processos entrados (num total de 497 se considerados
outros processos como reclamações, recursos, deprecadas e outros atos);

- Quanto à média de processos entrados entre 2008 a 2010, diz-se na pág. 358
que é de 301, mas na realidade é de 313 processos (num total de 413 se
considerados outros processos);
(Junta-se Anexo I)

- Verifica-se no Tribunal de S. João da Pesqueira uma tendência de aumento do
número de processos de ano para ano, contabilizando-se já em Maio de 2012 o
número de 183 processos entrados, estimando-se 400 processos este ano;

- E mesmo que se considere o número expectável de processos entrados, após
reorganização, excluídos da sua competência alguns processos como os ordinários,
os coletivos ou os de família, há por seu turno de considerar a proposta de
aumento do valor de alçada para 50 mil euros e o volume de processos
oriundos de outros concelhos limítrofes a agregar;
•

Deve atentar-se, também, para a natureza dos processos aqui tramitados, muito
mais trabalhosos, numa região como o Douro Vinhateiro com realidades específicas,
onde as pessoas sentem na pele o que custa um palmo de terra, com oposições e
incidentes constantes, processos profundamente diversos daqueles que são
experimentados noutras comarcas, designadamente do litoral.

8. Pretende-se e considera-se na proposta, ainda, que “a reforma se opere dentro das
estruturas físicas” existentes:
•

Ora, sem desprimor para ninguém, as instalações do Tribunal de Moimenta da Beira
não possuem, de longe, as condições que são oferecidas atualmente e
imediatamente pelo edifício onde se encontra o Tribunal de S. João da
Pesqueira, tendo aquele de ser ampliado ou pelo menos de sofrer obras para
receber todos os processos;

•

O Tribunal de S. João da Pesqueira encontra-se instalado no antigo e
belíssimo palacete da Casa do Cabo, onde também se encontra a Conservatória,
composto por dois pisos e área coberta de 1.356m2, sem contar com a área
descoberta, com salas não utilizadas disponíveis que lhe permitem receber sem
necessidade de obras todos os processos das comarcas limítrofes;
(Anexo II)

•

As

instalações

poderiam,

ainda,

receber

outros

serviços,

sugerindo-se,

designadamente, o Serviço de Finanças de S. João da Pesqueira, a custo zero,
sendo que atualmente o Estado paga renda a particulares;
•

Mais, o edifício onde se encontra o Tribunal de S. João da Pesqueira é
propriedade do Município, mas, cedido há várias décadas para receber o Tribunal,
nada custa ao Estado Central em rendas;

•

E toda a manutenção e obras são levados a cabo pelo Município, nada
despendendo o Estado;

9. Considere-se o seguinte exercício: Que a população de S. João da Pesqueira tenha de
tratar de assuntos judiciais a Moimenta da Beira, significaria, em distância e tempo, o
mesmo que a população de Lisboa ter de se deslocar para os mesmos assuntos, por
exemplo, a Nazaré, Tomar ou Beja, ou a população de Lamego, como exemplo mais
próximo, deslocar-se para tratar dos seus assuntos a Amarante ou Aveiro....

10. Conclui-se que os valores considerados na proposta não se encontram corretos
ou não correspondem à realidade;

11. De acordo com o Quadro de Referência no Douro extinguir-se-iam todos os atuais
tribunais, todos se agregando ao Tribunal da Beira Alta de Moimenta de Beira:
- Mas porque não a centralização em S. João da Pesqueira de um Tribunal de Comarca,
como o centro do Douro que este município representa, ou pelo menos a manutenção do
atual como Instância Local do Tribunal da proposta comarca de Viseu, recebendo os
processo de concelhos limítrofes.
Entender-se-ia uma proposta assim de reorganização mais equilibrada, possibilitando
um melhor, mais rápido e mais fácil acesso a todos; agregar Tribunais de pequena
dimensão seria dar escala a este território e contribuir para o desenvolvimento do interior;

12. As políticas têm sido sempre as mesmas, independentemente da orientação política,
isto é, centralistas:
- Mas porque não distribuir os vários serviços públicos de forma diversificada pelo
interior, concedendo por exemplo a Moimenta da Beira o serviço de urgências, como
atualmente, para onde se dirigem as pessoas de S. João da Pesqueira e de outros
concelhos, e o Tribunal a S. João da Pesqueira, para onde se dirigirão as pessoas de
Moimenta e de outros concelhos, e assim outros serviços pelos demais concelhos;
Isso sim, seria uma política de desenvolvimento, reduziria a despesa e os serviços não
estariam todos concentrados numa só zona, evoluindo todos os concelhos a uma só
velocidade, contrariamente às políticas atuais de expropriação, sem pagamento, de
alguns concelhos em favor de outros e o seu contributo para a morte a prazo da autonomia
do nosso concelho;

- A concretização de políticas como esta, ditará um dia a extinção do próprio
concelho; dir-se-á que o concelho não tem quaisquer serviços e que a população é tão
reduzida que se justifica também a sua extinção, pois os tribunais têm de existir onde

exista procura do serviço público de justiça, e menos serviços significará a saída de
pessoas...

- É preciso investir no interior, tirar serviços de Lisboa para os concelhos do interior do
país e não fazer o contrário;

13. Este tipo de reformas, quando levada ao conhecimento das comunidades locais,
poderá gerar uma revolta da comunidade, atenta a dignidade e orgulho colocados em
causa;

14. A dignidade de uma localidade para ser sede de concelho pressupõe a dignidade
desse mesmo concelho ter um Tribunal;
15. S. João da Pesqueira é o mais antigo concelho de Portugal, detendo o Foral de
1055-1065 concedido por D. Fernando O Magno, o mais antigo de que há memória no
país;

16. S. João da Pesqueira tem uma posição central no Douro Vinhateiro, porquanto:
- Possui 23.850HA de área inserida na Região Demarcada do Douro, sendo o
maior produtor de vinho do Porto, aqui se encontrando as maiores e mais
importantes Quintas (produtoras/ exportadoras) de estrutura e dimensão empresarial
que somam mais de 75 espalhadas pela área do município;
- Tem a maior área na zona classificada de Património Mundial, representando
20% da área total;

17. O concelho perdeu nos últimos anos grande parte dos seus serviços públicos,
senão todos, designadamente os serviços do Ministério da Agricultura, a favor de quem
na agricultura significa menos que este concelho para o País, e na Saúde,
designadamente com a deslocação para Moimenta da Beira do Serviço de Urgência.

CONSCIENTES, PORÉM, DE QUE:

1. É urgente criar políticas de desenvolvimento do interior e não o seu contrário,
porque depois potenciais e futuras políticas de combate à desertificação do interior de
nada valerão se os serviços públicos, como o da justiça, não existirem;

2. Aceitando que a reforma da justiça tem de ser feita, considerando, contudo, que
através de reformas processuais e menos de reorganização territorial de Tribunais, pois,
caso contrário, esta reorganização proposta não será com toda a certeza uma resposta
capaz para o funcionamento do sistema de justiça em Portugal;

3. Imbuídos, porém, da certeza de que a Sr.a Ministra e os Governos ou partidos não
têm de ser “todos iguais”, acreditando que pretendem o melhor pelo País e pelo
interior, sem o qual no futuro o País não será viável, e querendo fazer melhor justiça;

4. E não responde às necessidades deste concelho e da sua população uma “extensão”,
pelas razões anteriormente expostas.

CONCLUÍRAM QUE:
O Tribunal da Comarca de S. João da Pesqueira possui todas as condições para se
manter,

designadamente

como

Instância

Local,

constituída

por

secções

de

competência genérica, tendo em conta a oferta pré-existente e o movimento processual.

PELO QUE DELIBERARAM:
•

Não concordar com o modelo proposto de reorganização da estrutura
judiciária que extingue o Tribunal de S. João da Pesqueira, por desajustado
da realidade judicial, económica e social quer do concelho quer do país;

•

Mandatar o executivo municipal para promover ações de sensibilização e
mobilização da população e das forças vivas do concelho e dos concelhos
vizinhos para a importância e gravidade da proposta vertida no “Quadro de
referência”;

•

Mandatar o executivo municipal para promover uma reunião urgente com os
Ex.mos Senhores Primeiro-Ministro e Ministra da Justiça, com vista à
exposição dos motivos supra expostos e a reavaliação do modelo proposto.

A Assembleia Municipal vem, ainda, apresentar a sua moção de protesto às seguintes
entidades:

Presidente da República
Presidente da Assembleia da República
Primeiro Ministro
Ministra da Justiça
Deputados da Assembleia da República (partidos)
Conselhos Distritais dos Partidos eleitos por Viseu
Comissões Políticas Locais
Bastonário da Ordem dos Advogados
Conselho Geral da Ordem dos Advogados
Conselho Distrital da Ordem dos Advogados do Porto
Delegada da Ordem dos Advogados da comarca de S. João da Pesqueira
Comunicação Social (carta aberta)

O Presidente da Assembleia Municipal
____________________________________________

(Manuel António Natário Cordeiro, Dr.)

