
Nota à Comunicação Social

“REFORMA” DO MAPA JUDICIÁRIO, OU MAIS UM PASSO
NA DESTRUIÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONSTITUCIONALMENTE PREVISTOS!

O processo de “reforma” da Justiça que o Governo está a levar a cabo, não é mais do que um novo
passo para a destruição do Estado democrático e da Administração Pública, cujos modelos estão
fixados  na  nossa  Constituição  da  República,  claramente  postos  em causa  com as  decisões  da
maioria PSD /CDS que afastam as populações do acesso a este pilar da Democracia e destroem as
estruturas desconcentradas que o suportam e que compõem o mapa judiciário.

Este  processo  a  que  estamos  a  assistir,  de  encerramento  de  tribunais  nos  concelhos  mais
desfavorecidos do País, de onde já foram retiradas, por este Governo e outros anteriores do PS e do
PSD, tantos  serviços,  tal  como escolas,  centros  de saúde ou hospitais,  zonas  agrárias,  serviços
florestais  e mesmo, forças de segurança,  evidencia o projecto político de um governo, como o
actual,  que sómente tem por  objectivo,  reduzir  o Estado às  funções  de soberania,  mas de uma
soberania atada a interesses que nem sequer são os do País e os do Povo português.

Tal  como  outros  ministros  do  actual  governo,  a  Ministra  da  Justiça,  invoca  a  necessidade  do
cumprimento dos acordos com a troika e de “racionalização”dos custos com a Justiça, para levar
por diante esta “reforma”integrada no PREMAC que como se está a constatar, mais não traz do que
afastamento do Estado e da Administração Pública das populações, com sérios prejuízos para estas,
em particular  para as  mais  carenciadas;  graves  perturbações  no funcionamento dos serviços;  e,
impõe aos trabalhadores dos tribunais sacrifícios acrescidos no plano económico, social e familiar.

Esta alegada reforma e outras que se perspectivam, aliás já anunciadas pelo Governo e que poderão
passar pelo encerramento de serviços da Segurança Social,  do Emprego e mesmo das Finanças,
fundidos em “balcões do cidadão”, não são mais do um logro do ponto de vista da qualidade e
quantidade dos serviços prestados, já que a coberto desta suposta racionalização, estará a efectiva
redução dos serviços prestados às populações e a destruição de centenas e centenas de postos de
trabalho.

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais considera
que a inversão do processo de desertificação e de abandono das regiões mais desfavorecidas do País
e de desenvolvimento integrado de todo ele, não se faz sem a Administração Pública e os seus
trabalhadores,  num processo de proximidade às populações,  que garanta em pé de igualdade o
usufruto das funções sociais do Estado.

Está provado que este não é o projecto do actual governo, pelo que se impõe uma mudança de
política  e  de  governo,  num  quadro  de  alternativa  que  permita  consagrar  um  modelo  de
Administração Pública ao serviço do Povo e do País.
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