
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:
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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Os Deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral de Aveiro tomaram conhecimento da grave

situação em que se encontra o Tribunal de Arouca, cuja juíza titular colocada em setembro

deste ano, em virtude de gravidez de risco, não se pode deslocar de Espinho, onde reside, ao

tribunal Arouca, fazendo com que este tribunal se encontre sem juiz há dois meses, como, de

resto, tem sido amplamente noticiado na comunicação social.

Apurámos que foi tentado colmatar esta situação através da realização de diligências em

Espinho e simultaneamente em Vale de Cambra, locais que, para além da enorme distância

(distam 51km e 21 km, respetivamente, em relação a Arouca) que coloca em causa a realização

de uma justiça de proximidade, têm a grave lacuna de não disporem de transportes públicos

com ligação a Arouca, dificultando de sobremaneira o acesso à justiça por parte dos cidadãos

de Arouca.

Em nosso entender, esta situação é insustentável e carece de uma solução urgente que passe

pela colocação de um juiz residente no Tribunal de Arouca, que assuma em plenitude as

funções da juíza titular enquanto esta se encontrar impedida de o fazer devido à sua situação

clínica.

Apesar de muito respeitarmos o princípio da separação de poderes, dada a extrema gravidade

dos factos relatados, não pode o poder político alhear-se a esta situação e, por isso, deve ser

informado sobre este assunto.

Assim, os Deputados do Partido Social Democrata abaixo-assinados vêm, ao abrigo das

disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, requerer ao Conselho Superior de

Magistratura as seguintes informações:

1 – Tem o Conselho Superior da Magistratura conhecimento que o Tribunal de Arouca está sem

juiz há dois meses?



2 – Está a ser equacionada a colocação de um juiz no Tribunal de Arouca que assuma em

plenitude as funções da juíza titular enquanto esta se encontrar impedida de o fazer devido à

sua situação clínica?

2.1. - Em caso afirmativo, para quando está prevista essa colocação?

2.2. – Em caso negativo, que outras medidas estão a ser equacionadas para ultrapassar esta

situação de forma a que o acesso à justiça por parte dos cidadãos de Arouca não seja posto em

causa?

Palácio de São Bento, 20 de novembro de 2019

Deputado(a)s

HELGA CORREIA(PSD)

CARLOS PEIXOTO(PSD)

MÓNICA QUINTELA(PSD)

CATARINA ROCHA FERREIRA(PSD)

ANTÓNIO TOPA(PSD)

ANDRÉ NEVES(PSD)

ANA MIGUEL SANTOS(PSD)

BRUNO COIMBRA(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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