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Antigo Ministro da Justiça criticou AR em mais um «colóquio para a cidade»

Mapa Judiciário
tem aspecto perturbador
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A recente reforma
judiciária tem um aspecto perturbador,
por ter sido iniciada
pelo governo anterior.
A ideia foi defendida
pelo antigo ministro
da Justiça, Laborinho
Lúcio, em mais um
«colóquio para a cidade».
O antigo ministro da
Justiça, Laborinho Lúcio
criticou a Assembleia da
República pela forma como
legislou no caso da mais
recente reforma judicial.
Laborinho Lúcio falava
na Assembleia de Guimarães em mais um «colóquio
para a cidade», iniciativa
organizada por um grupo
informal de vimaranenses
no âmbito dos comemorações dos 40 anos do 25
de Abril.
“Não é aceitável que a
Assembleia da República
tendo competência para
legislar nesta matéria e,
tendo legislado, tendo inclusivamente em algumas
dimensões da lei, sobretudo na dimensão anterior,
criado um período de experimentação da própria lei,
em que ao fim de dois anos
se faria uma avaliação da
própria lei, não é aceitável
que a lei entre em vigor e

a Assembleia da República
não tenha feita mais nada
sobre esta matéria”.
Sem se deter, o antigo
governante acrescentou
que “nestas circunstâncias,
abre-se toda a margem
para qualquer partido dizer: quando for eu faço
assim, quando for aquele,
faz assado”. Mas, para
Laborinho Lúcio, o Mapa
Judiciário enferma de outra
problema.
“Esta lei tem um aspecto
perturbador, é que começou a ser implementada
pelo anterior governo do
PS que implementou três
comarcas piloto”, referiu.
Na sua intervenção,
Laborinho Lúcio abordou
vários aspectos da Justiça,
num percurso das últimas
quatro décadas.
Independentemente das
opiniões, para Laborinho
Lúcio é certo que “40 anos
após o 25 de Abril, nunca
se disse tanto mal da Justiça e nunca como agora se
tomaram tantas medidas
para que a Justiça funcione
bem”. Um verdadeiro paradoxo, para o orador para
quem se torna fundamental “parar um pouco para
reflectir e lançar pontes
para o futuro”, naquele
que considera ser um dos
desafios que se colocam
ao sector.
Na sua convicção, Laborinho Lúcio entende que

“temos despejado sobre
a Justiça respostas para
perguntas fracas quando,
verdadeiramente, o que
se deve colocar a todos
nós cidadãos, é a questão
de saber que perguntas
fortes se devem formular
e tentar, depois, respostas
fortes para essas mesmas
perguntas”.
Na sua alocução, Laborinho Lúcio colocou a questão que recorrentemente
o cidadão comum coloca:
o funcionamento da Justiça é um dos mais graves
problemas da sociedade
portuguesa?
“Há uma desconformidade entre a adesão afectiva
do funcionamento das instituições e a própria realidade do sector”, afirmou para
acrescentar de seguida:
“hoje e com alguma razão
a Justiça é criticada por ser
lenta, ter falta de eficácia”.
Contudo, recorreu a um
exemplo simples para demonstrar como a opinião
sobre o assunto varia com
o interesse pessoal de cada
um.
“Se um senhorio quer
pôr um inquilino na rua,
naturalmente quer que o
processo ande depressa
e o inquilino quer que o
processo ande devagar.
Mas se o senhorio atropela
o inquilino, então passa o
senhorio a querer que o
processo ande devagar e

o inquilino passa a desejar que o processo ande
depressa”, afirmou. Nesta
conformidade, Laborinho
Lúcio só vê como solução
para este problema a seguinte fórmula.
“Divide-se a sociedade
em senhorios e inquilinos
que se atropelem uns aos
outros e talvez por aqui
sentíssemos então
que há um impulso
para intervir de forma
acelerada no processo”. De resto, para
o antigo Ministro da
Justiça, esta questão
da eficácia e/ou lentidão da Justiça “tem a
ver com a dimensão
cidadania. Todos reclamamos que a Justiça não funciona, é
lenta, excepto quando ela nos beneficia
e, então, lá estamos
nós a contribuir para
essa lentidão”.
Na sua intervenção, abordou outros
temas polémicos da
Justiça, entre eles
o direito à associação sindical. Numa
questão que divide
opiniões, Laborinho
Lúcio concorda com o
direito à constituição
de sindicatos na magistratura, “mas sem
direito à greve”.

Bebé vítima de bactéria desconhecida

Não foi meningite
que matou
João Pedro

O bebé de Guimarães que faleceu no passado dia
20 no Hospital de S. João, no Porto, não foi vítima de
meningite.
De acordo com o pai do pequeno João Pedro Baptista,
a causa da morte ainda é desconhecida.
Com efeito, o falecimento do bebé de quatro meses
ficou a dever-se a uma bactéria desconhecida, segundo
Nuno Baptista.
Os pais do bebé aguardam pelo resultado da autópsia
na esperança de que possa ser conclusiva. Ainda assim
e de acordo com Nuno Baptista, a hipótese da morte ter
sido causada por meningite meningocócica, foi posta de
parte.
Recorde-se que o bebé deu entrada no Hospital de
Guimarães no dia 19 com um “quadro clínico grave” de
"suspeita de meningite meningocócica". Foi com este
quadro clínico que o pequeno João Pedro foi transferido
para o Hospital de S. João, no Porto.
Entretanto, o caso foi comunicado à Unidade de Saúde
Pública que ordenou a devida medicação de todos os
conviventes com a criança. Foi com estes elementos confirmados que publicamos a notícia inserta na nossa última
edição. Posteriormente, o Hospital de S. João afastou a
hipótese da morte ter resultado de meningite meningocócica. Uma morte que afinal ainda não tem explicação.

