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Juízes e procuradores defendem justiça mais ágil e procedimentos
mais simples
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Mais de metade (57,8 %) dos magistrados inquiridos numa ánalise do Centro de
Estudos Sociais, da Universidade de Coimbra, defend eu ser necessário agilizar a
administração da justiça e simplificar  os procedim entos. 

O estudo, subordinado ao tema "Quem são os nossos magistrados?" e ao  qual responderam 574
magistrados (judiciais e do Ministério Público) e que  será hoje apresentado, revela que a segunda
prioridade indicada (9,7%) para  a reforma do sistema é a reorganização do mapa judiciário. 

"Dotar os órgãos de justiça de meios de registo, transmissão e processamento  de dados" surge
em terceiro lugar nas reformas pretendidas, com 8,7% das  respostas, seguido da opção "melhorar
a remuneração dos profissionais na  área da justiça", com 6,4%. 

Os inquiridos consideram igualmente importante aumentar o número de  magistrados do Ministério
Público e de juízes de primeira instância. 

Uma percentagem de 0,8 % dos magistrados que responderam ao  questionário considerou que a
reforma mais importante seria "estabelecer  ingressos distintos para as carreiras judicial e do
Ministério Público".

Sobre a evolução que se sentiu nos últimos 10 anos, 32,6% dos inquiridos  considerou que,
relativamente à independência no exercício profissional,  a situação "tem piorado", enquanto 8,8 diz
que "tem melhorado" e mais de  metade (51,2%) acha que "tem permanecido igual". 

Relativamente à remuneração, 61,1 % garante que "tem piorado  muito" e 33 % que "tem piorado".
Apenas 3,6 % das respostas  referem que "tem permanecido igual". 

Relativamente ao "prestígio na sociedade" da profissão, 52,5%  entende que "tem piorado muito" e
42,5% que "tem piorado", enquanto  4,8% diz que "tem permanecido igual". 

Uma larga percentagem (59,3%) dos magistrados concorda que  a atividade "gera stress
profissional" e 42% acha que "o volume  de trabalho é excessivo". 
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