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TRIBUNAL DE COMARCA DE LISBOA NORTE 

REGULAMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

Disposições preliminares 

Artigo 1º 

Definição 

O regulamento interno do Tribunal de Comarca da Lisboa Norte é o documento 

definidor do regime de funcionamento dos serviços, de cada um dos seus órgãos, 

unidades orgânicas, e dos utentes em geral, bem como definidor dos direitos e dos 

deveres respectivos.  

Artigo 2º 

Âmbito de aplicação 

1- O regulamento interno do Tribunal de Comarca da Lisboa Norte aplica-se a 

todos os espaços e serviços do Tribunal de Comarca da Lisboa Norte, bem como a 

todos os magistrados, funcionários, utentes e a todos aqueles que directa ou 

indirectamente possam interferir com o espaço e/ou utilizadores.  

2- As normas fixadas no presente regulamento são de cumprimento obrigatório 

em todas as instalações do Tribunal de Comarca da Lisboa Norte.  

Artigo 3º 

Cooperação e colaboração 
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Sem prejuízo das competências próprias de cada serviço, o tribunal coopera e 

colabora com todas as demais entidades e serviços da Administração Pública.  

Artigo 4º 

Afixação e consulta 

1- O texto do regulamento interno encontra-se disponível para consulta geral 

em cada uma das portarias dos edifícios que compõem o Tribunal de Comarca da 

Lisboa Norte.  

2- Em todas as instalações do Tribunal de Comarca da Lisboa Norte será 

afixada, em lugar visível e acessível ao público, uma súmula dos deveres do utente, 

decorrentes deste regulamento. 

CAPÍTULO II 

Disposições Gerais 

Secção I 

Natureza, Visão, Missão e Valores 

Artigo 5º Natureza 

O Tribunal de Comarca da Lisboa Norte é um órgão de soberania, 

independente, estando apenas sujeito à Constituição e à lei. 

Artigo 6º 

Visão 
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O Tribunal de Comarca da Lisboa Norte pretende ser um tribunal eficiente, com 

um ambiente de trabalho cooperante e realizador, onde os resultados serão 

consequência directa do envolvimento de todos.  

Artigo 7º 

Missão 

1- Incumbe ao Tribunal de Comarca da Lisboa Norte, na sua área de 

competência, assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos, 

reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesses 

públicos e privados.  

2- No prosseguimento da sua missão o Tribunal de Comarca da Lisboa Norte 

propõe-se:  

a) A melhoria contínua dos serviços prestados à comunidade;  

b) O aproveitamento racional, eficaz e eficiente dos recursos disponíveis;  

c) A dignificação e valorização profissional dos seus magistrados e funcionários 

Artigo 8º 

Valores 

O Tribunal de Comarca da Lisboa Norte pretende ter como referência, 

nomeadamente, os seguintes valores:  

a) Serviço público;  

b) Responsabilidade;  

c) Rigor;  
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d) Transparência e isenção;  

e) Qualidade;  

f) Cooperação;  

g) Segurança;  

h) Preocupação ambiental.  

Secção II 

Princípios de Funcionamento 

Artigo 9º 

Princípio de Planificação 

1- A planificação dos objectivos estratégicos e processuais a atingir, nos termos 

da Lei da Organização do Sistema Judiciário, constitui um dos instrumentos de 

escrutínio do bom funcionamento do tribunal, nas suas diversas vertentes.  

2- Magistrados e Secretarias, sem prejuízo e no respeito do princípio 

constitucional da independência da magistratura judicial, deverão dar cumprimento ao 

planeado no que respeita à sua área de actuação.  

3- Na elaboração dos instrumentos de planeamento e programação, por todos 

deve ser dada colaboração, promovendo a recolha e registo de toda a informação que 

permita não só uma melhor definição de prioridades de acção, como da respectiva 

aplicação.  

4- Para além do acompanhamento exercido nos termos legalmente previstos, 

Magistrados e Secretarias poderão criar os seus próprios mecanismos de 

acompanhamento da execução do planeamento, nomeadamente elaborando 
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relatórios periódicos sobre os níveis de execução atingidos e os constrangimentos ou 

problemas constatados. 

Artigo 10º 

Princípio de Organização e Gestão 

1- A organização e funcionamento dos tribunais de comarca e, 

consequentemente, do Tribunal de Comarca da Lisboa Norte, decorrem do disposto na 

Lei da Organização do Sistema Judiciário. 

2- A condução da gestão administrativa, patrimonial, financeira e de recursos 

humanos compete ao Conselho de Gestão da comarca, integrado pelo juiz presidente, 

que preside, pelo magistrado do Ministério Público Coordenador e Administrador 

Judiciário. 

3- Existe ainda na comarca um conselho com funções consultivas. 

CAPÍTULO III 

Da Comarca da Lisboa Norte 

Secção I 

Caracterização e incumbência dos órgãos e serviços do Tribunal 

Artigo 11º 

Juiz presidente do Tribunal de Comarca 

O Juiz presidente do Tribunal de Comarca tem as competências legalmente 

fixadas na Lei da Organização do Sistema Judiciário.  

Artigo 12º 
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Magistrado do Ministério Público coordenador 

O Magistrado do Ministério Público coordenador tem as competências 

legalmente fixadas na Lei da Organização do Sistema Judiciário, podendo o mesmo ser 

coadjuvado por procuradores da República, com funções de coordenação sectorial por 

jurisdição, abrangendo a área territorial da comarca, por município ou grupo de 

municípios, ou com funções de imediato superior hierárquico, sob orientação daquele 

magistrado, nos termos da lei.   

Artigo 13.º 

Juízes coordenadores 

Os Juízes coordenadores exercem as competências que lhes forem delegadas 

pelo Juiz presidente do Tribunal de Comarca.  

Artigo 14º 

Administrador Judiciário 

O Administrador Judiciário exerce as competências legalmente fixadas na Lei da 

Organização do Sistema Judiciário. 

Artigo 15º 

Conselho de Gestão 

1- O conselho de gestão é constituído pelo juiz presidente, que preside, pelo 

magistrado do Ministério Público coordenador e pelo administrador judiciário. 

2- O conselho de gestão terá um regulamento próprio, que aprova. 

3- O conselho de gestão exerce as suas funções em absoluto respeito pela 

independência do juiz e da autonomia dos magistrados do Ministério Público. 
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Artigo 16º 

Conselho Consultivo 

O conselho consultivo terá um regulamento próprio, que aprova e exerce as 

funções definidas na Lei da Organização do Sistema Judiciário. 

Artigo 17.º 

Gabinetes de apoio 

1- O gabinete de apoio aos magistrados Judiciais tem o objectivo de assegurar 

assessoria e consultadoria técnica aos magistrados judiciais. 

2- O gabinete de apoio aos Magistrados do Ministério Público tem o objectivo 

de assegurar assessoria e consultadoria técnica aos Magistrados do Ministério Público. 

Artigo 18º 

Serviço de apoio ao Juiz presidente e ao Magistrado do Ministério Público 

coordenador 

Na sede da comarca, para assegurar o apoio administrativo ao Juiz presidente, 

ao Magistrado do Ministério Público Coordenador e ao Administrador Judiciário, serão 

destacados os funcionários judiciais ou administrativos por eles designados.  

Artigo 19º 

Secretários de justiça 

 Os secretários de justiça, para além das competências definidas pela lei, 

poderão ser responsáveis pelas competências de gestão subdelegadas pelo 

administrador judiciário. 
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Artigo 20º 

Secretaria 

1- A secretaria única, compreendendo os serviços judiciais e do Ministério 

Público, assegura o expediente e a tramitação dos processos da comarca e é dirigida 

pelo administrador judiciário. 

2- A secretaria organiza-se em unidades centrais comuns aos dois serviços 

referidos, unidades de processos e unidade de serviço externo. 

Secção II 

Juízes 

Artigo 21º 

Os juízes de direito julgam apenas segundo a Constituição e a lei.  

Secção III 

Magistrados do Ministério Público 

Artigo 22º 

 1. Os magistrados do Ministério Público representam o Estado, defendem os 

interesses que a lei determinar, participam na execução da política criminal definida 

pelos órgãos de soberania, exercem a acção penal orientada pelo princípio da 

legalidade democrática, nos termos da Constituição e da lei.  

2. Os magistrados do Ministério Público gozam de autonomia em relação aos 

demais órgãos do poder central, regional e local e actuam vinculados a critérios de 

legalidade e objectividade.  
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Secção IV 

Secretarias 

Artigo 23.º 

Unidade Central 

1- Independentemente da sua localização, as unidades centrais registam a 

entrada de papéis, denúncias e processos destinados a qualquer serviço da comarca e 

prestam informações gerais e processuais não reservadas. 

2- Compete ainda às unidades centrais: 

a) Distribuir o serviço externos pelos oficiais de justiça; 

b) Passar certidões dos processos no arquivo; 

c) Guardar objectos respeitantes a processos e, bem assim, quaisquer 

documentos que não possam ser apensos ou incorporados nos processos; 

d) Registar e tratar a informação criminal; 

e) Registar armas e outros objectos apreendidos; 

f) Passar certificados de registo e de denúncia; 

g) Contar os papéis avulsos e, quando superiormente determinado, os 

processos; 

h) Escriturar a receita e a despesa; 

i) Processar as despesas; 

j) Elaborar os termos de posse e declarações de início de funções; 

k) Organizar a biblioteca; 

l) Organizar o arquivo e respectivos índices; 

m) Desempenhar outras funções conferidas por lei ou superiormente 

determinadas. 
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Artigo 24.º 

Unidades de processos 

As unidades de processos procedem à contagem e tramitação dos processos 

pendentes e praticam os atos inerentes, na dependência funcional do respectivo 

magistrado.  

Artigo 25.º 

Unidades de serviço externo 

As unidades de serviço externo têm as seguintes competências: 

a) Receber e registar os papéis que lhes sejam remetidos para execução de 

serviço externo, quando tal não seja efectuado automaticamente pelo 

sistema informático; 

b) Diligenciar pelo cumprimento do serviço externo que lhe seja cometido; 

c) Devolver, registando, os papéis após cumprimento do serviço; 

d) Assegurar a prática dos atos de serviço externo atribuídos ao oficial de 

justiça, enquanto agente de execução; 

e) Desempenhar outras funções conferidas por lei. 

Artigo 26.º 

Objectos 

 1- Todos os objectos e bens apreendidos, independentemente do local onde se 

encontrem, são obrigatoriamente registados na respectiva aplicação informática. 
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 2- Os objetos apreendidos, que não devam ser apensados ao respetivo 

processo, são entregues na sala de espólio, registando-se na aplicação informática o 

local onde foram guardados.  

3- As requisições de objectos são satisfeitas na terça-feira seguinte à 

apresentação do pedido, pelas secções centrais do Tribunal ou dos serviços do 

Ministério Público, salvo em situações de carácter urgente, caso em que a requisição é 

imediatamente satisfeita.  

4- Quando seja necessário proceder a exame de qualquer objecto que se 

encontre apreendido e guardado nas instalações do tribunal não se procede à 

requisição, procedendo-se, sempre que possível, a exame no local onde se encontra 

depositado, sem prejuízo do que for em concreto determinado pelo magistrado que 

ordene ou presida ao exame.  

 

Artigo 27º 

Objectos declarados perdidos a favor do Estado 

 No decurso do mês de Janeiro, relativamente a objectos que no ano 

imediatamente anterior foram declarados perdidos a favor do Estado, é organizado o 

respectivo processo de venda ou destruição.  

Artigo 28º 

Arquivo 

1- A gestão do arquivo, relativa aos processos das secções do Tribunal dos 

serviços do Ministério Público da comarca, é realizada pela unidade central. 
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 2- Os processos que cumpram os requisitos de ingresso no arquivo, são 

enviados para o arquivo, entre o dia 1 e o dia 5 do mês seguinte ao da sua correição, 

salvo se coincidir com fim-de-semana ou feriado, caso em que o envio ocorrerá no 

primeiro dia útil seguinte.  

3- As requisições de processos que se encontrem no arquivo, deverão ser 

realizadas apenas à segunda-feira, salvo nos casos de natureza urgente, decorrente da 

lei ou de ordem do Magistrado respectivo.  

4- A entrega dos processos requisitados ao arquivo será feita pela unidade 

central até à quarta-feira seguinte à segunda-feira em que é entregue a requisição, 

salvo nos casos de natureza urgente, que são satisfeitos de imediato.  

 

Artigo 29º 

Destruição de processos 

1- Nos meses de Janeiro, Abril, Julho e Outubro de cada ano organizar-se-á a 

destruição de processos e demais expediente, com respeito pelas normas legais 

aplicáveis. 

 2- Deverão ser estabelecidas regras para a remessa de processos para o 

arquivo distrital – que sejam de conservação permanente – ou celebrado 

definitivamente protocolo com as Câmaras Municipais para conservação dos processos 

aí arquivados ou a arquivar.  

Artigo 30º 

Requisição de certidões 
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1- Sem prejuízo da observância das disposições legais aplicáveis, as certidões 

requeridas pelas partes, serão preferencialmente passadas no próprio dia em que são 

solicitadas e, quando a parte se desloque ao Tribunal, imediatamente entregues. 

Artigo 31º 

Controlo da assiduidade 

 1- É dever geral dos funcionários, a comparência regular e contínua ao serviço, 

para desempenho das funções que lhes são cometidas, no horário fixado por lei. 

 2 - É obrigatório o registo da presença ao serviço, por meio da assinatura diária 

do livro de ponto, sob pena de se haverem por injustificadas as faltas correspondentes 

aos dias em que tal obrigação não seja cumprida, com total respeito pela legislação em 

vigor no que se refere ao regime das faltas justificadas. 

3 – Estão sujeitos ao registo diário da sua presença todos os funcionários, 

exceto os Secretários de Justiça. 

4- As faltas podem ser justificadas no prazo de cinco dias úteis.  

5 - Depois de registada a entrada ao serviço, nenhum funcionário poderá 

ausentar-se do seu local de trabalho, sem autorização do seu superior hierárquico ou, 

na sua ausência, do respetivo substituto legal e sem motivo considerado justificado. 

6 - A ausência do local de trabalho sem a autorização referida no número 

anterior equivale a falta injustificada. 

7 - É assegurado a todos os funcionários o direito à informação relativamente à 

respetiva assiduidade, abrangendo, designadamente, os períodos de ausência e as 

irregularidades do registo, bem como quanto às férias e faltas. 

  

Artigo 32º 
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Transporte de processos 

O transporte de processos entre as diversas instalações da comarca será 

assegurado pelo motorista do Tribunal em dia pré-definido para cada município, sem 

prejuízo do transporte imediato dos processos urgentes.  

Secção V 

Organização 

Artigo 33º 

Distribuição do pessoal 

1- O Administrador Judiciário, mediante as orientações genéricas do juiz 

presidente e do magistrado do Ministério Público coordenador, conforme o caso, 

distribui, nos termos da lei, os oficiais de justiça e demais funcionários judiciais, 

atribuindo-lhes o serviço.  

Artigo 34º 

Registo de entradas 

1- O registo de entrada de qualquer documento fixa a data da sua entrada nos 

serviços.  

2- Sempre que os interessados o solicitarem, quando a entrega for efectuada 

em suporte físico, é passado recibo no duplicado do papel apresentado e, no caso de 

denúncia, certificado do registo, nos termos da lei de processo.  

Artigo 35º 

Registos dos serviços 
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1- Nas secretarias judiciais e nos serviços do Ministério Público os registos 

indispensáveis ao serviço são efectuados através de sistema informático.  

2- Não sendo possível efectuar o registo através dos meios referidos no número 

anterior, estes são efectuados em livros.  

Artigo 36º 

Turnos de distribuição 

Os turnos de distribuição serão elaborados no prazo de 5 dias a contar da 

publicação de cada um dos movimentos de magistrados judiciais e comunicados a 

todos os magistrados, sempre que possível por correio electrónico, afixando-se na 

unidade central a respectiva tabela.  

Artigo 37º 

Turnos de serviço urgente 

1- Em cada ano organizam-se turnos de serviço urgente durante o período de 

férias judiciais.  

2- Na elaboração dos turnos são ouvidos todos os magistrados, por ordem de 

antiguidade, sendo comunicada a escala de turno pelos meios electrónicos disponíveis. 

3- São igualmente elaborados turnos para cada uma das secções com 

competência criminal. 

4- São ainda organizados turnos para assegurar o serviço urgente que deva ser 

executado aos sábados, nos feriados que recaiam em segunda-feira e no segundo dia 

feriado, em caso de feriados consecutivos. 
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5- Os turnos devem conter a indicação do magistrado que assegura a realização 

do serviço e da secção de turno, cabendo ao escrivão da secção, com antecedência de 

5 dias, indicar os funcionários respectivos. 

6- A unidade central da secretaria que assegura o turno contacta, sempre que 

possível, os magistrados e funcionários escalados para o turno, no último dia útil 

imediatamente anterior ao do turno. 

Artigo 43º 

Turnos de férias judiciais 

De forma a assegurar o serviço urgente nas férias judiciais, realizar-se-ão turnos 

de férias judiciais, nos termos descritos no artigo 54º do DL 49/2014, de 27 de março.  

Artigo 44º 

Turnos aos sábados e feriados 

Para assegurar o serviço urgente aos sábados, feriados que recaiam em 

segunda-feira e no segundo dia feriado, no caso de feriados consecutivos, os turnos 

serão organizados pelo juiz presidente do tribunal ou pelo magistrado do Ministério 

Público coordenador.  

Artigo 45º 

Regulamentos, ordens de serviço e provimentos 

 1. As ordens de serviço e provimentos, independentemente da sua natureza, 

emissor e destinatário, são sempre arquivados nos serviços de apoio ao Conselho de 

Gestão. 
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2. Os regulamentos aprovados e em vigor na comarca são sempre arquivados 

nos serviços de apoio ao Conselho de Gestão, em pasta própria, ficando uma cópia na 

unidade orgânica ou serviço respetivo. 

2. Na unidade central das secções instaladas em Alenquer, Lourinhã, Torres 

Vedras e Vila Franca de Xira existirá um livro de registo dos regulamentos, ordens de 

serviço e provimentos aplicáveis a toda a comarca e dos aplicáveis apenas às 

respetivas secções. 

Artigo 46º 

Divulgação de comunicações intra-tribunal 

 A divulgação de circulares e demais comunicações dentro do tribunal será 

sempre feita através de correio electrónico, para os endereços de correio electrónico 

oportunamente indicados para esse efeito. 

Artigo 47º 

Assistência informática 

 1- Os pedidos de assistência informática aos elementos do IGFEJ junto do 

Tribunal de Comarca da Lisboa Norte, deverão ser, preferencialmente, realizados 

através do correio electrónico, de forma a serem atendidos por ordem de 

apresentação, sem prejuízo de ser realizada uma triagem quanto à sua urgência.  

2- Cada pedido deverá especificar claramente o problema a resolver, de forma 

a permitir a triagem referida no número anterior.  

Artigo 49º 

Gestão do economato e entrega de material 
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1- O economato é gerido por um funcionário de justiça designado, para o 

efeito, pelo administrador judiciário.  

2- Os pedidos de material são efectuados ao funcionário de justiça responsável 

pelo economato do tribunal, mediante requisição oficial. 

3- As entregas do material são efectuadas no economato todas as quartas-

feiras, excepto nas compreendidas entre o dia 1 e o dia 5 de cada mês, que serão 

efectuadas na quarta-feira seguinte.  

4- Em caso de indicação de urgência a entrega será efectuada de imediato.  

Artigo 50.º 

Mapas de Férias 

Nos termos da lei, os mapas de férias de magistrados e funcionários ficam 

disponíveis para consulta no gabinete de apoio aos órgãos de gestão. 

Artigo 51º 

Livro de reclamações 

1- O livro de reclamações (livro amarelo) está disponível e ao cuidado do 

escrivão de direito da unidade central que o facultará a qualquer utente, sempre que 

tal lhe seja solicitado.  

2- Todas as reclamações são, antes de serem remetidas à Direcção Geral da 

Administração da Justiça, respondidas e comunicadas, com cópias, aos membros do 

Conselho de Gestão.  

Secção VI – Direitos e Deveres 

Artigo 52º  
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Direitos Comuns 

 Constituem direitos comuns dos utilizadores e utentes do Tribunal de Comarca 

da Lisboa Norte:  

a) Conhecer o regulamento interno.  

b) Ser respeitado na sua pessoa, bens e funções.  

c) Receber assistência em caso de acidente ou indisposição.  

d) Utilizar os serviços, as instalações e os equipamentos, de acordo com os 

regulamentos existentes. 

Artigo 53º 

Deveres Comuns 

Constituem deveres comuns dos utilizadores e utentes do Tribunal e da 

Procuradoria da Comarca da Lisboa Norte:  

a) Tomar conhecimento de todas as ordens de serviço e informações que lhe 

são dirigidas, procedendo de acordo com o determinado.  

b) Respeitar a solenidade e dignidade das audiências e diligências para que 

forem convocados, nomeadamente quanto ao comportamento e vestuário.  

c) Respeitar o funcionamento das unidades orgânicas e demais serviços da 

comarca e respeitar os oficiais de justiça. 

d) Cumprir o que está determinado na lei, no regulamento interno e em outras 

determinações superiores. 
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e) Pugnar pelo estabelecimento de um clima de tolerância, colaboração, 

cooperação e entendimento entre todos.  

f) Respeitar a propriedade dos bens de todos aqueles que fazem parte desta 

comarca.  

g) Respeitar a confidencialidade dos elementos constantes nos processos 

individuais de terceiros, sempre que a eles tenham acesso.  

h) Cuidar das instalações e equipamentos e cooperar na sua vigilância, asseio e 

conservação.  

i) Não afixar cartazes, comunicados ou informações, sem prévia autorização do 

juiz presidente, do magistrado do Ministério Público coordenador, ou do 

administrador judiciário, sem prejuízo das situações legalmente previstas quanto ao 

direito de afixação, sem prévia autorização, e em local pré-definido. 

j) Manter desligado o telemóvel, ou outros utensílios que possam perturbar o 

decurso das diligências. 

l) Não trazer nem utilizar objectos e/ou produtos proibidos por lei.  

m) Não trazer animais para o tribunal.  

Artigo 54º 

Direitos dos Magistrados e Funcionários de Justiça 

Além dos direitos comuns supra referidos, todos os magistrados e funcionários 

de justiça têm direito a:  

a) Usufruir de um bom ambiente de trabalho.  
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b) Participar através dos seus representantes e nos termos da lei, no processo 

de gestão da comarca, nas suas diversas vertentes, e acompanhar o seu processo de 

desenvolvimento e concretização.  

c) Participar nas várias iniciativas promovidas, nomeadamente nas que 

promovam a sua formação, enquanto membro desta comarca.  

d) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes no respectivo 

processo individual, qualquer que seja a sua natureza.  

e) Participar, na medida da sua responsabilidade, no planeamento do serviço 

das secções respectivas, sem prejuízo da dependência funcional do magistrado 

respectivo.  

f) Verem respeitadas as regras de segurança e higiene no trabalho. 

Secção VII 

Instalações e equipamentos 

Artigo 55º 

Instalações e equipamentos 

1- Por razões de segurança e funcionalidade, o direito de acesso aos espaços do 

Palácio da Justiça de Loures deve ser controlado, evitando assim problemas ao normal 

funcionamento do mesmo. 

2- Qualquer pessoa estranha ao tribunal que se dirija ao mesmo, é identificada, 

informada e encaminhada.  

3- Não é permitido o acesso ou permanência no espaço interior do tribunal, a 

quem não for portador de documento de identificação oficial com fotografia.  
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4- Exceptuam-se do disposto no número anterior os seguintes casos:  

a) Exploradores de espaços comerciais existentes no interior do tribunal;  

b) Fornecedores regulares do tribunal;  

c) Funcionários regulares de limpeza;  

d) Forças de segurança;  

e) Bombeiros;  

f) Protecção Civil;  

g) Demais forças de emergência em serviço;  

h) Pessoas convocadas, mediante autorização da entidade que emitiu a 

convocatória.  

5 - A entrada principal do palácio da justiça de Loures é sempre controlada e 

vigiada por um vigilante, sem prejuízo da sujeição das pessoas que pretendem aceder 

ao interior do tribunal a obrigatório controlo electrónico de detetor de metais, com 

exceção dos magistrados, funcionários e advogados, que aí desempenhem funções.  

6- As entradas secundárias manter-se-ão encerradas, apenas sendo abertas 

quando tal se justifique.  

7- Os átrios e corredores são espaços de circulação e não de permanência, pelo 

que devem ser utilizados apenas para esse fim, excepto durante o período em que os 

utentes aguardam chamada para diligência.  

8- O tribunal não pode ser responsabilizado pelo desaparecimento ou 

deterioração de qualquer objecto/material.  
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9- Todos os danos causados no tribunal são passíveis de ressarcimento pelo seu 

agente causador.  

10- As instalações do tribunal têm espaços de acesso público e acesso 

reservado, devidamente sinalizado.  

11- São de acesso público:  

a) Balcões de atendimento;  

b) Secções de processos;  

c) Secção de serviço externo;  

d) Unidade central;  

e) Salas de audiência, sem prejuízo do poder de decisão dos Juízes nos termos 

legais.  

12- É reservado a magistrados e funcionários o acesso aos corredores dos 

gabinetes de magistrados, sem prejuízo de autorização pelo magistrado, a cujo 

gabinete outras pessoas se dirijam.  

13- É reservado aos magistrados ou funcionários:  

a) o acesso às instalações sanitárias sitas, respectivamente, nas zonas de 

gabinetes ou das Secções; 

b) o acesso, respectivamente, à sala de magistrados sita na biblioteca do piso 1 

do palácio da justiça de Loures e a sala a determinar para uso dos funcionários.  

14- A entrada nas secretarias é vedada às pessoas estranhas ao serviço. 
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15- Sempre que pessoa do público tenha que se deslocar a local de acesso 

reservado, é acompanhada pelo funcionário que lhe indicará o gabinete a que tenha 

que se deslocar; sempre que haja mais de um interveniente, e só possa entrar no 

gabinete um de cada vez, os demais intervenientes aguardam a chamada no espaço 

destinado a testemunhas, junto à sala de audiências mais próxima. 

16- O acesso de pessoas pode ser vedado ou condicionado em caso de doença 

infecto-contagiosa, aparente ou diagnosticada, ou de pessoas que se apresentem sob 

o efeito do álcool ou de estupefacientes ou com qualquer outro comportamento 

susceptível de perturbar o regular funcionamento dos serviços e a tranquilidade 

pública. 

17 – O Tribunal de Comarca de Lisboa Norte dispõe de salas específicas para os 

advogados e/ou para solicitadores, identificadas como tal, cuja utilização é 

exclusivamente reservada a estes.  

Artigo 56º 

Equipamento instalado nas salas de audiência 

1- O equipamento existente em cada uma das salas de audiência, ou nas salas 

utilizadas para esse efeito, deve ser testado pelo funcionário encarregado de prestar 

apoio à audiência, antes de esta ter lugar.  

2- Em caso de qualquer deficiência de funcionamento, o referido funcionário 

comunicará o facto de imediato ao administrador judiciário.  

Artigo 57º 

Mobiliário e demais equipamento 
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 1- Todo o mobiliário e equipamento é registado e identificado pelo respectivo 

número de cadastro.  

2- O registo contém a identificação do local e utilizador habitual, que é seu fiel 

depositário.  

3- A deslocação do local onde foi cadastrado só pode ser feito depois de 

comunicado e autorizado pelo administrador judiciário.  

4- Sempre que qualquer equipamento ou móvel seja retirado do local onde se 

encontra, deve o facto ser comunicado ao administrador judiciário de imediato. 

Secção VIII 

Comunicação Social 

Artigo 58.º 

Gabinete de Imprensa 

1 - É criado, no âmbito do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte um 

Gabinete de Imprensa. 

2 - Compete ao Gabinete de Imprensa, designadamente: 

a) Exercer assessoria em matéria de comunicação social; 

b) Mediar instrumentos de acesso jornalístico à lei, à jurisprudência do Tribunal 

e às decisões do Ministério Público; 

c) Estudar e desenvolver formas de divulgação sistemática de informação sobre 

a actividade do Tribunal e dos Serviços do Ministério Público, com observância da lei e 

de directivas superiores, designadamente nos sítios a criar; 

 3 – O Gabinete de Imprensa é constituído por um elemento, a designar pelos 

membros do Conselho de Gestão. 
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4 – A informação relativa a processos em curso deve respeitar os limites 

impostos pelas leis em matéria de segredo e de protecção da integridade da vida 

privada e deverá ser precedida de consulta prévia e anuência do magistrado titular do 

processo. 

  

Artigo 59.º 

Dependência funcional 

O gabinete de imprensa funciona sob a superintendência do Juiz Presidente 

quando se tratem de processos pendentes no Tribunal ou noutra fase processual, em 

que haja intervenção jurisdicional e sob a superintendência do magistrado do 

Ministério Público Coordenador, quando se tratem de inquéritos pendentes na 

Procuradoria. 


