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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

As questões da formação dos nossos Juízes e Magistrados do Ministério Público merecem ao

Partido Social Democrata uma atenção permanente e especial, na mesma medida. O Centro de

Estudos Judiciários (CEJ) - organismo sob tutela do Ministério da Justiça, fundado em 1979 -

assegura a formação inicial e contínua de juízes (para os tribunais judiciais e para os tribunais

administrativos e fiscais) e de magistrados do Ministério Público.

Na última audição regimental, no âmbito da especialidade do Orçamento do Estado para 2023,

em resposta à questão colocada pelo PSD sobre se estava a ser equacionado o desdobramento

do CEJ em dois polos, mantendo-se o Polo de Lisboa e criando-se outro no Norte do País, a

Senhora Ministra respondeu ser defensora da criação desse segundo Polo a Norte.

Tomamos, na semana passada, conhecimento do anúncio da Senhora Ministra, feito no

discurso de abertura do ano judicial, de que o novo polo deste organismo de formação de juízes

e procuradores ficará instalado no concelho de Vila do Conde, sabendo-se, entretanto, que será

mais concretamente no Convento do Carmo, que será inclusivamente alvo de requalificação

para o efeito.

Sucede que, segundo o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, estiveram

previstos três locais para a instalação do CEJ: Coimbra, Aveiro e Viseu, tendo o município de

Viseu manifestado total disponibilidade em encontrar as instalações necessárias na cidade de

Viseu para receber a instalação deste organismo. Tal decisão configuraria um gesto do Estado

central no sentido da ambicionada descentralização e do apoio ao interior do país, tantas vezes

esquecido na execução das políticas públicas.

É, portanto, com surpresa que encaramos a decisão do Governo, que optou por uma cidade do

litoral, perdendo a oportunidade de investir no interior do país e de fazer dos seus discursos

realidade. Não foi dado um sinal de descentralização, não foi reforçada a coesão territorial, pelo

que, face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis os

deputados abaixo-assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, dirigir à Senhora Ministra da



Justiça, através de Vossa Excelência, as seguintes questões:

1. Quais são as razões e critérios objetivos que presidiram à escolha da localização do novo

polo do Centro de Estudos Judiciários?

2. Que razões justificam a opção por Vila do Conde, uma cidade do litoral do país, em

detrimento de uma cidade localizada no interior, como Viseu?

Palácio de São Bento, 23 de janeiro de 2023
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