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RELATÓRIO SEMESTRAL 

Sobre o estado dos serviços e a qualidade da resposta - artigo 94.º, n.º 2, alínea g), da LOSJ 

 

 

TRIBUNAL  Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre 

 

PERÍODO   De 01.09.2014 até 28.02.2015   

 
 

I. Introdução 

1 – Âmbito do relatório: 

O presente relatório descreve e analisa o estado dos serviços e a qualidade da resposta do 

Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, nos termos previstos no artigo 94.º, n.º 2, al. g), da Lei n.º 

62/2013, de 26 de Agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário, doravante LOSJ), por referência 

ao período compreendido entre 1 de Setembro de 2014 e 28 de Fevereiro de 2015. 

O relatório semestral procura ainda evidenciar a forma como se desenvolveu a fase de 

implementação do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, ao nível da instalação dos órgãos de 

gestão, das secções judiciais e do Ministério Público e das unidades da secretaria. Aproveita-se ainda o 

ensejo para sublinhar as dificuldades encontradas, demonstrar os resultados obtidos ao longo deste 

processo, executar o diagnóstico dos pontos negativos, enumerar as medidas de gestão adoptadas e 

prever as medidas correctivas a implementar. 

Trata-se do primeiro relatório semestral após a implementação da nova estrutura judiciária 

(NEJ) introduzida pelo diploma supra referido e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de 

Março (Regulamento da Lei da Organização do Sistema Judiciário, doravante RLOSJ) e assim, será 

disponibilizada, pontualmente, informação relevante sobre a realidade social do distrito de Portalegre. 

* 

2 – Apresentação sumária dos capítulos: 

O primeiro capítulo versa sobre a estrutura do relatório e anuncia sumariamente os elementos 

considerados relevantes para a elaboração do documento. 
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No capítulo II considerou-se pertinente indicar os factores de dificuldade associados à instalação 

e à evolução do desempenho dos órgãos de gestão da Comarca e a forma como os mesmos exercem 

as competências que lhes estão cometidas. 

De seguida, o relatório procura avaliar o impacto do novo desenho territorial no acesso ao 

direito por parte das populações do distrito de Portalegre e quais as vantagens e os deméritos do 

alargamento da base territorial e da instalação de jurisdições especializadas. 

O capítulo IV é dedicado à revelação das pendências existentes em cada unidade orgânica e à 

apresentação de gráficos e de tabelas comparativas que se servem de base às propostas gestionárias 

que são feitas ao longo do presente relatório. São aqui indicados os dados estatísticos e as taxas de 

congestão, de resolução, de recuperação e de litigâncias e os respectivos indicadores. 

A descrição dos recursos humanos ao nível dos quadros da Magistratura Judicial, do Ministério 

Público e dos Funcionários de Justiça e a adequação desses meios à realidade do Tribunal Judicial da 

Comarca de Portalegre é concretizada no capítulo V. Este ponto elenca as principais dificuldades 

organizacionais e funcionais da Comarca e apresenta propostas de reforço de meios humanos com o 

objectivo de melhorar o serviço prestado às populações. Aproveita-se ainda o ensejo para debater a 

questão da assiduidade relativamente a Juízes de Direito e a Funcionários Judiciais. 

No capítulo seguinte são enumeradas as necessidades quanto a instalações e a equipamentos e 

são formuladas propostas para solucionar os problemas detectados enquanto no capítulo VII se 

debatem as questões financeiras e orçamentais, a aquisição de bens e a gestão do economato. 

O capítulo VIII trata das questões atinentes à movimentação de processos não incluídas no 

capítulo dedicado às pendências, mormente a actividade das unidades centrais e de serviço externo, 

videoconferências e secções de proximidade. É ainda feita referência às conclusões e vistas abertas 

nas diversas unidades orgânicas como indicador complementar dos mapas de pendências.  

O derradeiro capítulo foca sumariamente o Plano de Actividade e a sua Execução. 

* 

3 – Procedimento seguido na elaboração: 

O presente relatório foi elaborado pelo Juiz Presidente do Tribunal, com a inestimável 

colaboração do Administrador Judiciário no que respeita ao orçamento da comarca e aos quadros dos 

oficiais de justiça e, bem assim, na recolha e no tratamento dos dados estatísticos. Noutro nível, foram 

ainda utilizadas as informações fornecidas pela Senhora Procuradora Coordenadora do Ministério 

Público no que respeita aos serviços do Ministério Público e a análise do relatório semestral remetido 

aos Serviços da Procuradoria-Geral da República e da proposta de parecer apresentado ao Conselho 

Consultivo sobre a situação dos recursos humanos no quadro dos Magistrados do Ministério Público. 

A metodologia prosseguida baseou-se na consulta de dados e na recolha de informação 

fornecida pelo sistema informático, pela monitorização interna e na análise de dados estatísticos e, 
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bem assim, na projecção da actividade dos diversos órgãos da Comarca, do Conselho de Gestão ou do 

Conselho Consultivo. 

Os dados estatísticos foram recolhidos na aplicação informática Citius no intervalo de datas 

entre 8 a 10 Março1 e exportados para folhas de cálculo Excel, tendo em vista a comparação do 

movimento processual e a construção dos indicadores apresentados. Também foi utilizado o 

procedimento de monitorização interna da actividade judicial e dos serviços de secretaria judicial por 

nós elaborado e implementado em Janeiro de 2015. 

Depois de concluído, o presente documento foi debatido em Conselho Consultivo e aprovado 

pelo Conselho de Gestão. 

* 

4. Apresentação sumária dos Anexos:  

Os anexos referem-se essencialmente ao principal acervo histórico documental produzido 

relativamente à organização e funcionamento do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre e incluem 

regulamentos, ordens de serviço, actas e outras deliberações dos órgãos de gestão. 

Anexo I: Regulamento Interno do Conselho de Gestão. 

Anexo II: Acta da primeira reunião do Conselho Consultivo. 

Anexo III: Regulamento Interno da Comarca. 

Anexo IV: Regulamento do Conselho Consultivo. 

Anexo V: Mapa funcional do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. 

Anexo VI: Relatório “Ponto da Situação de 2 de agosto” do IGFEJ. 

Anexo VII: Despacho que estabelece o regime de substituição dos juízes. 

Anexo VIII: Despacho de distribuição de funcionários, nos termo do art.º 48 do RLOSJ. 

Anexo IX: Mapas de turnos de férias judiciais dos juízes de direito. 

Anexo X: Mapa dos turnos do serviço urgente publicado. 

Anexo XI: Ordem de Serviço n.º 3 que cria o plano de monitorização. 

Anexo XII: Despacho do Administrador Judiciário relacionado com a prática de actos nas 

secções de proximidade. 

Anexo XIII: Comunicação da DGAJ sobre o abate de material de informática. 

Anexo XIV: Impresso base das divulgações internas. 

Anexo XV: Documento analítico do IGFEJ sobre o processo de transição eletrónica dos processos. 

                                            
1
 Os elementos estatísticos indicados foram obtidos através do programa CITIUS (V2 – 2013 e V3 – 2014) no 

intervalo de datas de 8 a 10 de Março de 2015 e complementadas em  23.03.2015. 
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Anexo XVI: Ordens de Serviço n.º 1 e 2 relacionadas com a tramitação dos processos urgentes 

enquanto se mantivesse inoperacional a aplicação Citius. 

Anexo XVII: Actas das reuniões relacionadas com a igualação da distribuição. 

Anexo XVIII: Modelos dos mapas utilizados na monitorização da tramitação processual. 

 Anexo  XIX: Documento resumo do quadro de apuramento por freguesia. 

 Anexo XX – Actas das reuniões do Conselho de Gestão. 

 Anexo XXI – Actas das reuniões do Conselho Consultivo. 

 Anexo XXII – Actas das reuniões com as Delegações Locais da Ordem dos Advogados. 

 Anexo XXIII – Actas das reuniões com as Câmaras Municipais. 

 Anexo XXIV – Outras actas.  

II. Orgânica da comarca: 

1 – Considerações gerais: 

1.1  - Território e População. 

A Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto, fixou as disposições enquadradoras da reforma do sistema 

judiciário, a qual assentou em três pilares fundamentais: (i) o alargamento da base territorial das 

circunscrições judiciais, que no caso concreto coincide com a área do distrito administrativo; (ii) a 

instalação de jurisdições especializadas a nível nacional e (iii) a implementação de um novo modelo de 

gestão das comarcas. 

A oferta da especialização da Comarca é notoriamente residual, pois o Tribunal Judicial da 

Comarca de Portalegre mantém duas Instâncias Locais de Competência Genérica [Fronteira e Ponte de 

Sor], não foi criada uma especialização ao nível da jurisdição de Família e Menores, a Instância Central 

de Portalegre é de competência mista [competência civil e criminal e inclui ainda competências de 

nível comercial e executivo de natureza cível de valor superior a 50.000 (cinquenta mil) euros, por 

força do disposto no artigo 117.º, n.º 1, al. b) e 2 da Lei 62/2013, de 26 de Agosto]. No fundo, para 

além da Instância Central do Trabalho, a única inovação é o desdobramento das Secções de 

Competência Genérica de Elvas e Portalegre em matéria civil e crime. 

Deste modo, os objectivos legais de «maior concentração», «racionalização e o 

aproveitamento dos recursos humanos», «combate à morosidade processual» que fundamentam o 

objectivo da especialização da oferta judiciária não são acolhidos na sua plenitude na arquitectura e na 

modelagem do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. 

No que concerne ao alargamento da base territorial, o Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre corresponde grosso modo à área do extinto Círculo da Comarca de Portalegre, a que se 

juntam os concelhos de Ponte de Sor e do Gavião [outrora afectos ao Círculo Judicial de Abrantes] e de 

Sousel [o qual estava integrado na área de competência do Tribunal Judicial de Estremoz].    
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O Círculo Judicial de Portalegre integrava os municípios de Alter do Chão [as freguesias de 

Chancelaria e da Cunheira estavam abrangidas na área de influência do Tribunal Judicial de Ponte de 

Sor], Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte [a 

freguesia de Santo Aleixo ficava na área de competência do Tribunal Judicial de Estremoz], Nisa e 

Portalegre e ainda as freguesias da Atalaia e da Comenda pertencentes ao concelho do Gavião. 

No actual quadro territorial, a Instância Local de Elvas é a única circunscrição que mantém a 

configuração anterior e a sua área de competência territorial corresponde aos municípios de Campo 

Maior e de Elvas.  

A área da Instância Local de Fronteira que anteriormente se cingia aos municípios de Alter do 

Chão [com excepção das freguesias de Chancelaria e Cunheira que estavam integradas na área de 

influência do Tribunal Judicial de Ponte de Sor] e de Fronteira e à freguesia de Vaiamonte [município 

de Monforte] abarca, neste momento, a totalidade dos concelhos de Alter do Chão, Avis, Fronteira, 

Monforte e Sousel. 

A Instância Local de Ponte de Sor inclui os municípios de Ponte de Sor e do Gavião [agora 

incluindo as freguesias da Atalaia e da Comenda], perdendo assim a competência territorial que 

exercia sobre as freguesias da Chancelaria e da Cunheira pertencentes ao município de Alter do Chão. 

A configuração territorial de Portalegre alterou-se. A Instância Local de Portalegre mantém a 

sua jurisdição sobre os municípios de Arronches, Crato e Portalegre, mas integra agora os concelhos de 

Nisa [que abrange a área do competência do extinto Tribunal Judicial de Nisa, com exclusão das 

freguesias da Atalaia e da Comenda, sitas no concelho do Gavião] e de Castelo de Vide e de Marvão 

[concelhos que estavam afectos ao Tribunal Judicial de Castelo de Vide]. Em contraponto, perdeu a 

competência territorial que exercia relativamente ao município de Monforte, excluindo as sobreditas 

freguesias de Vaiamonte [que estava incluída no Tribunal Judicial de Fronteira] e de Santo Aleixo [cujas 

causas corriam termos no Tribunal Judicial de Estremoz]. 

Na actualidade a população abrangida pelo Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre é de 

118.4602 enquanto o Círculo Judicial de Portalegre beneficiava uma população de 92.085 habitantes 

[Campo Maior, Elvas, Alter do Chão (com exclusão das freguesias da Chancelaria e da Cunheira), Avis, 

Fronteira, Monforte (com exclusão da freguesia de Santo Aleixo), Arronches, Castelo de Vide, Crato, 

Marvão, Nisa, Portalegre e as freguesias da Atalaia e da Comenda do concelho do Gavião. O diferencial 

resulta do número de ingressos resultantes da junção dos concelhos de Ponte de Sor, Sousel, Gavião 

(com exclusão das duas freguesias acima mencionadas) e da freguesia de Santo Aleixo do município de 

Monforte. 

                                            
2
 INE (2012). Quadros de apuramento por freguesia (XLSX-ZIP) Censos 2011 (resultados definitivos) Instituto 

Nacional de Estatística. Visitado em 3.3.2015. "Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador 
"Q101_ALENTEJO"”, [documento resumo elaborado consta como ANEXO XVIII]. 
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A Instância Local de Elvas continua a abranger uma população de 31.534. A Instância Local de 

Fronteira abrangia uma população de 6.791 pessoas [Fronteira, Alter do Chão (com exclusão das 

freguesias da Chancelaria e da Cunheira) e a freguesia de Vaiamonte do concelho de Monforte)] e 

actualmente serve um tecido populacional de 19.946 habitantes. A Instância Local de Ponte de Sor 

tem uma influência territorial directa sobre uma população de 20.854 e o antigo Tribunal Judicial de 

Ponte de Sor servia 20.663 [concelhos de Gavião (excluindo as freguesias da Atalaia e da Comenda) e 

de Ponte de Sor e ainda as freguesias da Chancelaria e da Cunheira]. A área de circunscrição do 

Tribunal Judicial de Portalegre tinha um número de 33.792 habitantes [concelhos de Arronches, Crato, 

Portalegre e as freguesias do Assumar e de Monforte do município de Monforte] e agora com a 

inclusão de Castelo de Vide, Marvão e Nisa (e a perda das mencionadas freguesias do concelho de 

Monforte) a Instância Local de Portalegre atinge um valor de 46.126 habitantes.  

* 

1.2 – A instalação e evolução dos órgãos da comarca: 

1.2.1 – Instalação: 

 i) Presidência da Comarca: 

O Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre foi nomeado por deliberação 

do Plenário do Conselho Superior da Magistratura de 9 de Abril de 2014, publicada no Diário da 

República, Série II, n.º 79, Parte D, de 23 de Abril do mesmo ano. Tomou posse perante o 

Excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura no 

dia 30 de Abril de 2014 e iniciou de imediato as suas funções. 

* 

ii) Procuradora Coordenadora do Ministério Público: 

Pela deliberação do Plenário do Conselho Superior do Ministério Público de 8 de Abril de 2014, 

publicada no Diário da República, Série II, n.º 75, Parte D, de 16 de Abril foi nomeada a Senhora 

Procuradora Coordenadora da Comarca de Portalegre, a qual tomou posse perante a Excelentíssima 

Procuradora-Geral da República no dia 23 de Abril de 2014, tendo iniciado de imediato as suas 

funções, em acumulação, até 31 de Agosto de 2015, com a colocação de Procuradora nas Varas 

Criminais de Lisboa. 

* 

iii) Administrador Judiciário: 

 Por despacho do Juiz Presidente do Tribunal3 proferido no dia 16 de Maio de 2014, após 

audição da Procuradora Coordenadora,4 publicado no Diário da República, Série II, Parte D, de 27 de 

                                            
3
 O Administrador Judiciário inicialmente nomeado foi substituído, a seu pedido, por razões de força maior.  

4
 O processo de selecção teve como etapas a análise curricular e uma entrevista a cada um dos candidatos. 
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Junho de 2014, foi nomeado o Administrador Judiciário, que tomou posse perante o Juiz Presidente no 

dia 1 de Julho de 2014, com efeitos retroagidos à data da sua nomeação. 

* 

iv) Conselho de Gestão: 

Ficou, assim, constituído o Conselho de Gestão da Comarca de Portalegre, o qual vem 

reunindo com uma periodicidade mensal, nos termos do respectivo regulamento interno, aprovado na 

reunião de 2 de Setembro de 2014, do Conselho de Gestão, que se junta como anexo I. 

* 

v) Conselho Consultivo: 

O processo de constituição do Conselho Consultivo da Comarca de Portalegre decorreu 

durante os três meses posteriores à implementação da NEJ, nos termos previstos no artigo 173.º da 

LOSJ, período durante o qual decorreram as eleições dos representantes dos Juízes de Direito, dos 

Magistrados do Ministério Público e dos Oficiais de Justiça. 

Ainda, em momento prévio, por despacho emanado da Presidência, foi solicitado ao Conselho 

Distrital de Évora da Ordem dos Advogados, à Câmara dos Solicitadores e à Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo a indicação dos respectivos representantes no Conselho Consultivo. 

 A primeira reunião daquele órgão foi realizada no dia 03 de Dezembro de 2014 e teve a 

seguinte ordem de trabalhos [junta anexo II]: 

a) Apresentação de cumprimentos por parte dos órgãos de gestão do Tribunal Judicial da 

Comarca de Portalegre. 

b) Divulgação da actividade relacionada com a instalação e funcionamento do Tribunal 

Judicial da Comarca de Portalegre. 

c) Discussão do Projecto de Regulamento do Conselho Consultivo. 

d) Início do processo de discussão do perfil dos representantes dos utentes dos serviços de 

justiça referidos na alínea j) do n.º 2 do artigo 109.º da Lei de Organização do Sistema 

Judiciário e eventual cooptação imediata dos mesmos por parte dos demais membros do 

Conselho Consultivo.  

e) Outros assuntos. 

A segunda reunião do Conselho Consultivo foi agendada para 15 de Janeiro de 2015 e teve o 

seguinte objecto: 
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a) Apresentação de cumprimentos e divulgação sumária das operações de instalação e 

funcionamento do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre a um dos representantes 

dos Municípios, que não esteve presente na primeira reunião. 

b) Eleição dos membros cooptados, nos termos da alínea j) do n.º 2 do artigo 109.º da Lei n.º 

62/2013, de 26 de Agosto. 

c) Continuação da discussão do Regulamento do Conselho Consultivo. 

d) Outros assuntos. 

* 

Em 19 de Fevereiro de 2015, já com a presença dos membros cooptados, ocorreu a terceira 

reunião do Conselho Consultivo que, entre outros assuntos, deliberou a aprovação do Regulamento 

Interno da Comarca [junta anexo III ] e do Regulamento do Conselho Consultivo [junta anexo IV].  

Como resultado dos processos de eleição e de nomeação ocorridos, o Conselho Consultivo da 

Comarca assume a seguinte composição: 

O Juiz Presidente: Dr. José Manuel Costa Galo Tomé de Carvalho. 

              A Magistrada do Ministério Público Coordenadora: Dr.ª Maria João Jordão Pinto Lobo. 

O Administrador Judiciário: João Carlos Filipe de Campos. 

O representante dos Juízes de Direito: Dr. Rui Pedro Farinha Esteves Ribeiro Luís. 

A representante dos Magistrados do Ministério Público: Dr.ª. Luzia Maria Pereira Alegria. 

O representante dos Oficiais de Justiça: Rui João Calheiros da Cunha Andrade. 

O representante da Ordem dos Advogados: Dr. António Belo Salvado Pratas. 

O representante da Câmara dos Solicitadores: Dr. António Serafim Correia Novo. 

O representante dos Municípios: Dr. José Correia da Luz, presidente da Câmara Municipal do 

Crato. 

O representante dos Municípios: Dr. Rogério David Silva, presidente da Câmara Municipal de 

Fronteira. 

O membro coaptado: Dr. Ceia da Silva. 

O membro coaptado: Prof. Doutor Joaquim Mourato. 

O membro coaptado: Mário Carvalho da Cruz. 

* 

vi) Apoio aos órgãos de gestão: 

Entre 1 de Setembro de 2014 e 28 de Fevereiro de 2015, os órgãos de gestão não foram 

beneficiários de qualquer apoio técnico e administrativo a tempo integral por parte de funcionários 

judiciais. Na verdade, o quadro de Oficiais de Justiça da Comarca não permitia a afectação, a tempo de 

integral, de qualquer funcionário que lhes prestasse assessoria ou qualquer apoio técnico 
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suplementar. Neste período, a tempo parcial, foi nomeada uma funcionária judicial, em acumulação 

de funções com a direcção da secção criminal da Instância Local de Portalegre e com o cargo de 

Secretária de Justiça, em regime de substituição. Esta solução acabou por sobrecarregar o 

Administrador Judiciário com tarefas de índole burocrática e não permitiu optimizar as competências 

cometidas aos diversos órgãos de gestão. 

* 

1.2.2 – Evolução: 

No dia 1 de Setembro de 2014 entrou em vigor a nova organização judiciária, que conferiu ao 

Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, aos serviços do Ministério Público e aos serviços de apoio a 

configuração constante do anexo V.  

Até 1 de Setembro de 2014, data da introdução da reforma legislativa (NEJ), as funções dos 

órgãos de gestão cingiram-se prioritariamente à preparação dessa implementação, ao abrigo do 

disposto nos artigos 172.º da LOSJ e 111.º do RLOSJ, tendo sido levadas a cabo as tarefas que, adiante, 

passaremos a descrever. 

Nesta fase, a actividade do Juiz Presidente, da Procuradora Coordenadora e do Administrador 

Judiciário focou-se essencialmente na transição dos processos da antiga para a nova estrutura 

judiciária, designadamente na classificação de todos os processos não arquivados, tendo em vista a 

sua transferência electrónica e física para as novas unidades orgânicas e na organização e subsequente 

concretização da transferência física dos processos destinados a unidades orgânicas a instalar em 

edifícios diferentes que decorreu de forma adequada, como atesta o relatório de acompanhamento do 

IGFEJ (Anexo VI).  

Paralelamente, os órgãos de gestão acompanharam as obras em curso nos Palácios de Justiça 

de Fronteira e Elvas, as quais eram essenciais para a adaptação dos edifícios à nova organização 

judiciária e empenharam-se activamente na busca de soluções para os problemas subsistentes a esse 

nível, designadamente na instalação condigna da Instância Central de Competência Civil e Criminal de 

Portalegre, unidade orgânica que ficou alojada temporariamente no edifício da Instância Central do 

Trabalho de Portalegre.  

Também nesta fase inicial, o Juiz Presidente definiu o regime da substituição dos juízes (que se 

junta como anexo VII) e foi estabelecido o regime dos turnos de fim-de-semana até final do ano. 

Ainda neste período, face a algumas incongruências resultantes do despacho de colocação de 

Oficiais de Justiça lavrado pelo Senhor Director-Geral da Administração da Justiça, o Conselho de 

Gestão, em estrita articulação com o Senhor Administrador Judiciário e a sugestão deste, procedeu à 

distribuição dos funcionários de justiça (anexo VIII), nos termos previstos no artigo 48.º do RLOSJ. 
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 Procedeu-se também à transferência do arquivo do extinto Tribunal Judicial de Castelo de Vide 

para as instalações da Secção de Proximidade de Nisa, face à impossibilidade técnica e logística do 

mesmo ser trasladado para Portalegre, face ao anunciado início de obras no Palácio de Justiça de 

Portalegre e à exiguidade de espaço disponível no arquivo.  

Neste período foi conferida posse ao Administrador Judiciário, ocorreram diversas reuniões 

com o Conselho Superior da Magistratura e contactos com o Ministério da Justiça [Gabinete do 

Secretário de Estado da Justiça, Centro de Estudos Judiciários, Direcção-Geral da Administração da 

Justiça, Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça e Instituto dos Registo e Notariado]. 

Foi ainda executado um acompanhamento do movimento processual dos diversos Tribunais 

que compunham o extinto Círculo Judicial de Portalegre. 

* 

Posteriormente, nos meses de Setembro a Novembro de 2014, a actividade dos órgãos de 

gestão foi basicamente canalizada para solucionar problemas decorrentes das dificuldades de 

funcionamento do sistema informático de apoio à actividade dos tribunais. E, num segundo plano, no 

acompanhamento das obras e na preparação da transferência da Instância Local de Portalegre para as 

instalações provisórias sitas no edifício das “Estradas de Portugal”, mudança que ficou concluída entre 

os dias 15 e 18 de Dezembro de 2014. 

A partir de Dezembro de 2014, com a gradual estabilização da plataforma informática5, foi 

possível aos órgãos de gestão estender a sua actividade a outras importantes áreas da sua 

competência. 

No período sob análise neste relatório, entre outras competências que lhe eram atribuídas por 

lei, o Presidente da Comarca, por vezes em associação com os demais órgãos de gestão do Tribunal 

Judicial da Comarca de Portalegre, diligenciou pela (ou participou em): 

 Representação institucional do Tribunal em jantar com Sua Excelência o Senhor Presidente 

da República (Castelo de Vide), no dia 29 de Novembro de 2014. 

 Representação institucional em visita de trabalho liderada pelo Senhor Secretário de 

Estado da Justiça e que contou com a presença de uma delegação da Procuradoria-Geral 

da República (Vice Procurador-Geral da República e Procurador Distrital da área do 

Tribunal da Relação de Évora) e representantes da Direcção-Geral da Administração da 

Justiça e do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. A visita teve como 

móbil a avaliação do estado de implementação da reforma ao nível das infraestruturas e 

ocorreu no dia 6 de Novembro de 2014.  

                                            
5
  Embora subsistam problemas, que vão sendo solucionadas pontualmente pela equipa local do IGFEJ, com 

recurso à equipa central quando tal se revela necessário. 
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 Representação institucional em vista de delegação do Conselho Superior da Magistratura, 

presidida por Sua Excelência o Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do 

Conselho Superior da Magistratura e composta pelo Senhor Vice-Presidente do Conselho 

Superior da Magistratura, vogal de primeira instância da área do Tribunal da Relação de 

Évora e chefe de gabinete do Vice-Presidente e dos membros do Conselho Superior da 

Magistratura, ocorrida em 20 de Fevereiro de 2015.   

 Representação institucional em tomadas de posse e juramentos de bandeira promovidos 

pelo Comando Distrital da Guarda Nacional Republicana e Centro de Formação de 

Portalegre da Escola da Guarda Nacional Republicana e assistência a acção de formação 

desenvolvida pela Polícia de Segurança Pública de Portalegre.  

 Visita ao Estabelecimento Prisional de Elvas e representação institucional do Tribunal 

Judicial da Comarca de Portalegre [acompanhado pela Senhora Procuradora Coordenadora 

e Administrador Judiciário] em almoço realizado nesse estabelecimento.  

 Posse dos juízes [no calendário e horário previamente definido pelo Conselho Superior da 

Magistratura]. 

 Reuniões com o Conselho Superior da Magistratura [Vice-Presidente, Vogais, Gabinete de 

Apoio ao Vice-Presidente e Membros do CSM, Colégio de Presidentes e Inspectores 

Judiciais]. 

 Contactos com o Ministério da Justiça [Gabinete do Secretário de Estado da Justiça, Centro 

de Estudos Judiciários, Direcção-Geral da Administração da Justiça, Instituto de Gestão 

Financeira e Equipamentos da Justiça e Instituto dos Registo e Notariado]. 

 Acompanhamento do movimento processual do Tribunal e a avaliação das actividades das 

diversas unidades orgânicas, na dimensão da qualidade de serviço e do tempo de resposta, 

a par da análise quantitativa. 

 Elaboração de vários regulamentos internos [Regulamento Interno da Comarca, 

Regulamento do Conselho de Gestão, Regulamento de Substituições, Regulamento do 

Conselho Consultivo]. 

 Exercício das competências delegadas pelo Conselho Superior da Magistratura ao nível das 

autorizações de residência, utilização de veículo próprio em deslocações de serviço e 

concessão de dispensa de serviço. 

 Envolvência dos membros do Conselho Consultivo nas questões mais relevantes, como 

sejam os recursos humanos, os recursos materiais, o movimento processual e o 

orçamento.  
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 Aprovação de medida de divisão interna de serviço cometido ao Juiz auxiliar colocado na 

Instância Central de Competência Civil e Criminal de Portalegre. 

 Promoção da realização de reuniões de planeamento e de avaliação dos resultados dos 

serviços judiciais em conjunto com os Juízes de Direito e com a colaboração do 

Administrador Judiciário no caso dos Oficiais de Justiça da carreira dos serviços judiciais. 

 Supervisão e acompanhamento de medidas de simplificação de procedimentos, de 

desburocratização e outras tendentes a garantir a realização da justiça em tempo razoável. 

 Elaboração pelo Juiz Presidente, após audição dos interessados, dos mapas dos turnos de 

férias judiciais de Natal/2014 e Páscoa e verão de 2015 e sua apresentação ao CSM para 

apreciação e homologação (anexo X). 

 Feitura e publicação dos mapas dos turnos de fim-de-semana até ao final do ano civil de 

2015 (anexo XI). 

 Regulamentação da utilização das salas de audiências, após audição e obtido o acordo de 

todos os interessados.  

 Adopção de medidas de concertação de agendas na secção cível da Instância Local de 

Portalegre. 

 Estimulação da participação dos juízes em acções de formação, tendo para o efeito sido 

disponibilizadas salas e equipamento de videoconferência.  

 Sensibilização dos Juízes de Direito da Instância Central de Competência Civil e Criminal de 

Portalegre para a possibilidade de deslocalizarem a realização de julgamentos e de outras 

diligências, sempre que as circunstâncias do caso assim o justificarem.  

 Realização de diligências relativas à melhoria das infra-estruturas existentes, mormente 

relativamente à necessidade de introduzir correcções nos Palácios de Justiça de Elvas e de 

Ponte de Sor e na Secção de Proximidade de Avis. 

 Regularização das condições de segurança nos diversos edifícios que compõem o parque 

judiciário do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, tendo a conjugação de esforços 

ocorrida entre os diversos interessados no assunto permitido a instalação de serviços de 

portaria e de segurança no Palácio de Justiça de Elvas e o accionamento de mecanismos de 

alarme no Palácio de Justiça de Fronteira (os quais, por enquanto, aguardam a sua ligação 

à central de segurança). 

 Aproximar o Tribunal das populações com a realização de sessões de esclarecimento sobre 

o funcionamento da Justiça e a simulação de audiências dirigidas aos estudantes do ensino 

secundário dos concelhos abrangidos pela área de influência da Instância Local de 

Fronteira.  
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 Em articulação com o Senhor Administrador Judiciário, foram adoptadas medidas 

correctivas tendentes a melhorar o desempenho dos oficiais de justiça.  

 Criação de um programa de monitorização da actividade jurisdicional desenvolvida pelas 

diversas Instâncias Centrais e Locais e respectivas secretarias judiciais, a par da análise 

estatística elaborada a partir da consulta do sistema Citius, com o objectivo de construir 

indicadores de volume processual e performance de acordo com o mapa definido para o 

efeito (anexo XII). 

 Proporcionar espaços nos vários edifícios que compõem a Comarca para instalação dos 

serviços de inspecção dos Conselhos Superiores e dos Oficiais de Justiça. 

 Avaliação e organização dos arquivos e do espólio existente nos diversos núcleos da 

comarca. 

 Preparação, catalogação e execução do procedimento de destruição de documentos, com 

particular enfoque no núcleo de Elvas, onde foi eliminado um acervo de cerca de trinta mil 

processos. 

 Preparação, catalogação e transferência de processos para o Arquivo Distrital de 

Portalegre, tendo esta operação sido iniciada na Secção de Proximidade de Nisa, a que 

seguirá a colocação de processos oriundos de Portalegre, Elvas e Avis. 

 Atribuição a uma das funcionárias colocadas na Secção de Proximidade de Nisa e às 

Oficiais de Justiça afectas à Secção de Proximidade de Avis6 de competência para a prática 

de diversos actos em processos pendentes na Instância Local de Portalegre e na Instância 

Local de Fronteira, face ao quadro reduzido de pessoal, conforme despacho proferido pelo 

Senhor Administrador Judiciário depois de ouvido o Juiz Presidente, que se junta como 

anexo XIII. 

 Definição de regras relativas ao acesso do público ao Palácio da Justiça de Elvas, como 

medida complementar da colocação de um segurança nesse edifício. 

 Reforço das condições do Palácio de Justiça de Elvas com a mudança da fechadura da 

entrada principal do edifício e entrega de um duplicado a todos os Juízes de Direito, 

Magistrados do Ministério Público e Oficiais de Justiça que prestam funções naquela 

Instância Local. 

 Beneficiar da concessão de dois lugares destinados a magistrados e outro reservado aos 

serviços prisionais na Instância Central de Portalegre, após contactos com a Câmara 

Municipal de Portalegre. 

                                            
6
 O Ministério Público distribuiu igualmente serviço nos mesmos termos. 

mailto:portalegre.judicial@tribunais.org.pt


 Disponibilizar cartões de livre estacionamento a todos os Juízes de Direito e Magistrados 

do Ministério Público que exercem funções nas Instâncias Centrais e Locais de Portalegre, 

dado que estas unidades locais eram as únicas que não eram servidas por parqueamento 

livre.    

 Participação na cerimónia de posse/aceitação dos novos funcionários judiciais 

colocados no Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. 

 Reforço da capacidade operativa da Instância Central de Competência Civil e 

Criminal de Portalegre através de medida gestionária de partilha de tarefas com 

Oficial de Justiça colocado na Instância Central do Trabalho de Portalegre. 

 Minorar as dificuldades criadas pela baixa de longa duração da Secretária de Justiça 

colocada na Instância Local de Ponte de Sor através do recurso a equipa de 

recuperação da Direcção-Geral da Administração da Justiça que avocou a 

realização de parte das contas daquela unidade orgânica. 

 Entrega de novo mobiliário e reforço de equipamentos por parte do Ministério da Justiça.   

 Reforço do material atribuído aos serviços do Ministério Público de forma a equipar as 

salas de diligências criadas para o efeito em Elvas e Portalegre (dois computadores com 

sistema de gravação em cada uma das Instâncias). 

 Promoção de medidas tendentes ao reforço do quadro de funcionários administrativos 

através do regime de mobilidade da função pública.   

 Tomada de medida gestionária no sentido de manter o destacamento de funcionário na 

Instância Local de Ponte de Sor, pedido esse que obteve provimento por parte da 

Direcção-Geral da Administração da Justiça. 

 Melhoria das condições de serviço ao público e aos operadores judiciários na Instância 

Local de Portalegre com a substituição de uma máquina de café por outra mais moderna e 

com mais produtos opcionais e início de processo negocial tendente a obter uma máquina 

de produtos sólidos, refrigerantes e águas. 

 Formulação de pedidos à Câmara Municipal de Elvas e ao Estabelecimento Prisional de 

Elvas, à Câmara Municipal de Fronteira, Câmara Municipal de Ponte de Sor e às Câmaras 

Municipais de Castelo de Vide, do Crato e de Portalegre para colaborarem graciosamente 

na execução de pequenas reparações nos Palácios de Justiça de Elvas, Fronteira, Ponte de 

Sor e instalações da Instância Local de Portalegre, respectivamente.  

* 

1.3 – A abertura à sociedade: 



 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE PORTALEGRE 

Juiz Presidente 

 

Av. do Bonfim, 7300-067 Portalegre (instalações provisórias) 

Telefone: 245 302 260, fax: 245 090 149, correio eletrónico: portalegre.judicial@tribunais.org.pt Página 19 de 123 

No desenvolvimento desta valência, os órgãos de gestão reuniram com todas as Câmaras 

Municipais, a fim de ser desbravado um caminho para o diálogo institucional e a cooperação mútua 

entre a administração local do Tribunal e os órgãos autárquicos. Ocorreram ainda reuniões de trabalho 

regulares com os Comandos Distritais da Guarda Nacional Republicana e com a Policia de Segurança 

Pública. Ao mesmo passo, estas iniciativas permitiram que o Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre tivesse acesso a ajudas prestadas por aquelas entidades no transporte de bens e na 

execução de reparações sem qualquer custo directo para o orçamento da Comarca. Foram ainda 

realizadas reuniões e, por vezes, contactos informais com instituições ou associações vocacionadas 

para o apoio às vítimas de crimes ou para a protecção das crianças, com destaque para uma reunião 

promovida com o Instituto de Segurança Social destinada a estabelecer procedimentos uniformizados 

de tratamento de processos da jurisdição de Família e Menores em que estiveram presentes diversos 

Juízes de Direito e Magistrados do Ministério Público que exercem funções no Tribunal Judicial da 

Comarca de Portalegre. 

Para além da supra mencionada actividade de interacção comunitária promovida pela 

Instância Local de Fronteira, que se desdobrou entre sessões no Palácio de Justiça e visitas a escolas, 

serão programadas outras iniciativas de colaboração do Tribunal com as instituições de ensino locais. 

Tais visitas de estudo destinam-se essencialmente a promover o conhecimento sobre o funcionamento 

dos tribunais enquanto órgão de soberania, a disponibilização de informações rigorosas sobre a 

realidade judiciária e a assistência de audiências de julgamento para compreender os rituais e as 

dinâmicas da Justiça. 

A assistência a audiências de julgamento por parte de instruendos do Centro de Formação de 

Portalegre da Escola da Guarda Nacional Republicana é uma forma do Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre contribuir para o reforço dos laços institucionais com aquela instituição e é um modo de 

cooperar no reforço da cidadania e na melhoria o serviço público prestado pelas forças de segurança. 

Residualmente, num contexto de crise, a aproximação do Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre à sociedade poderá desenvolver-se através de uma política de concessão de bens para 

abate [mobiliário ou computadores e material informático em boas condições de funcionamento, 

entre outros] a órgãos de polícia criminal, a associações de solidariedade ou recreativas e a escolas, 

dado que diversas instituições já solicitaram os bons ofícios do Tribunal no sentido de disponibilizar 

bens sobrantes. Contudo, as diligências encetadas junto da DGAJ demoram a concretizar, invocando, 

aquela instituição, as regras previstas no Decreto-Lei n.º 307/94, de 21 de Dezembro. Este 

procedimento surge como entrave burocrático para uma maior celeridade de actuação (anexo XIV). A 

ser concretizada esta medida, para além do desiderato atrás mencionado, a medida permitirá a 

libertação de espaços nos diversos edifícios do parque judiciário do Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre e uma nova estruturação do economato.  
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 A política de informativa da Justiça também registou melhorias através da criação de canais de 

comunicação junto dos órgãos de comunicação social sediada na área da Comarca, a qual permite que 

o fluxo informativo seja isento e rigoroso.  

No domínio da comunicação interna, para além das reuniões ocorridas e das conversas 

informais mantidas com diversos operadores judiciários, foram efectuadas 62 (sessenta e duas) 

divulgações dirigidas a magistrados e a funcionários judiciais [junta modelo – Anexo XV]. 

* 

2 – O exercício das competências: dificuldades e vantagens: 

2.1 – A transição dos processos: 

O processo de transição física de processos decorreu sem qualquer dificuldade e o Tribunal 

Judicial da Comarca de Portalegre beneficiou da disponibilidade e do empenho de um grande número 

de Funcionários de Justiça e da ajuda de diversas Câmaras Municipais (dos Municípios de Arronches, 

Campo Maior, Castelo de Vide, Elvas, Fronteira e Portalegre e da Junta de Freguesia de Nossa Senhora 

da Graça [Nisa]), que colocaram à disposição dos órgãos de gestão veículos e funcionários para 

proceder à mudança de mobiliário e, bem assim, da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de 

Segurança Pública que garantiram a segurança e a logística no transporte de processos.   

O processo de classificação embrionário da transição electrónica dos processos foi concluído 

com sucesso no prazo acordado com o IGFEJ – 31 de Julho de 2014 – e no âmbito do mesmo foram 

solucionadas em tempo útil todas as questões que se suscitaram (anexo XVI). 

Se o sucesso das operações operacionais e logísticas foi evidente – todos os núcleos e 

Instâncias do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre se encontravam devidamente equipados e em 

condições de iniciar a actividade jurisdicional que lhe estava cometida –, o processo de transição 

electrónica dos processos da antiga para a nova estrutura judiciária ficou marcado pelo 

 colapso generalizado do sistema operativo Citius. Como é do conhecimento geral, esses 

graves constrangimentos afectaram de forma decisiva o regular funcionamento de todos os tribunais e 

o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre não se afirmou como excepção a essa regra. 

Numa primeira fase, a inoperacionalidade da plataforma informática Citius impedia não só a 

apresentação, a distribuição e a tramitação electrónica dos processos novos, mas obstava igualmente 

ao acesso e o despacho dos autos que transitavam das antigas comarcas e que haviam sido 

classificados em sede da operação preparatória. Por isso, no Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre foram tomadas medidas de contingência tanto no domínio do registo manual dos processos 

entrados em suporte físico, a distribuição manual desses processos e a sua remessa física às 

respectivas unidades de processos como na tramitação manual dos processos em que estavam em 

causa direitos, liberdades e garantias, direitos de menores e outros processos urgentes (nesse sentido 

foram proferidas as Ordem de Serviço n.ºs 1  e 2 – anexo XVII).  
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Relativamente aos processos entrados antes de 1 de Setembro de 2014, foram igualmente 

desenvolvidas medidas tendentes a permitir a gravação das diligências no sistema informático de 

suporte à actividade dos tribunais, iniciativa que impôs uma intervenção casuística concertada entre as 

equipas locais de informática e os funcionários das secções de processos, a fim de obter permissões 

especiais de acesso ao sistema operativo. Esta medida reduziu os efeitos negativos previsíveis e a sua 

introdução conduziu a uma baixa taxa de adiamentos na generalidade das Instâncias. Foram 

efectivadas medidas de registo manual dos despachos e das decisões prolatadas no período de crise 

do sistema Citius, com a incorporação posterior de todas as resoluções judiciais na plataforma 

electrónica. 

Ao contrário das linhas directrizes e dos compromissos emanados do Instituto de Gestão 

Financeira e Equipamentos da Justiça, não foi alcançada a igualação do volume processual entre os 

juízes da mesma secção. Efectivamente, na fase preparatória da reforma, o Ministério da Justiça tinha 

afiançado que o funcionamento do Citius V3 procederia automaticamente ao equilíbrio da 

distribuição/atribuição por espécies, garantindo uma igualação entre processos com e sem decisão. 

Por conseguinte, numa fase posterior, ao ter acesso e conhecimento das operações de transição 

informática para a NEJ, foram desenvolvidas medidas administrativas de equilíbrio processual entre 

pendências. Assim, no calendário imposto pelo Conselho Superior da Magistratura e num momento 

em que ainda vigorava a incerteza quanto à fiabilidade da plataforma informática, em Portalegre 

foram encetados diversos procedimentos de análise e de tratamento de informação que permitiram 

repor com êxito a pretendida igualação entre as unidades orgânicas que se situavam no mesmo núcleo 

ou Instância. Este processo acabou por ser sucessivamente corrigido nos casos onde o diferencial 

existente se situava fora do intervalo admissível definido pelo Conselho Superior da Magistratura. 

Adicionalmente, os dados estatísticos fornecidos pela nova versão do Citius (Citius V3) não 

eram inteiramente correctos, por variadíssimas razões, entre as quais avultava a não transição dos 

“detalhes do F7” de inúmeros processos, instrumento de reposição e memória que continha a 

informação sobre o respectivo estado. Essa razão tornou ainda mais complexa a tarefa a que estava 

vinculada a Comarca, mas a colaboração dos funcionários de justiça e os acordos estabelecidos com os 

diferentes Juízes de Direito colocados no Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre favoreceram a 

conclusão das operações de igualação a que se reportam as actas que se juntam e que foram 

oportunamente comunicadas ao Conselho Superior da Magistratura e aos demais interessados na 

conclusão da operação (anexo XVIII). 

* 
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2.2 – A análise estatística – o recurso ao Citius: 

Como decorre implicitamente do afirmado na secção precedente, a “crise do Citius” não só 

exigiu um esforço acrescido aos órgãos de gestão, que inviabilizou que se dedicassem à resolução de 

problemas mais estruturais, como obstaculizou a que fosse desenvolvida em momento prévio ao da 

declaração de conformidade uma monitorização rigorosa e sustentada do movimento processual e dos 

níveis de desempenho do Tribunal. Face à incoerência e à falta de fiabilidade dos dados estatísticos 

transmitidos por aquele sistema informático, a Presidência da Comarca, em estrita colaboração com o 

Administrador Judiciário, construiu um modelo complementar de análise da actividade dos serviços 

judiciais [Junta cópia do modelo implementado, anexo XII]. Esta monitorização também permitiu que 

as secretarias judiciais não focalizassem a sua atenção num trabalho de actualização estatística 

intensiva, por se considerar que era prioritário recuperar os atrasos operativos decorrentes da 

paralisação quase absoluta do sistema informático. Em adição, a circunstância do quadro de 

funcionários judiciais ser globalmente insuficiente e desadequado às necessidades do Tribunal Judicial 

da Comarca de Portalegre foi impulsionadora da certificação quantitativa do trabalho desenvolvido em 

sede judicial através de um meio expedito e de fácil preenchimento. Por último, assinala-se que o 

quadro de funcionários tem uma média etária francamente elevada e, isso, a curto prazo, poderá 

conduzir a um conjunto de reformas, as quais vão ainda agravar a situação de carência de recursos 

humanos nas diferentes secretarias. 

Um outro problema detectado estava relacionado com o facto de a identificação dos 

processos entrados num determinado período corresponder aos processos autuados e não aos 

processos criados nesse período. Este aspecto contribuiu também para diminuir o nível de fidúcia dos 

dados estatísticos disponibilizados na aplicação informática Citius. Esta incerteza não viabilizou que 

antes de Janeiro de 2015 existissem valores seguros sobre os números dos processos entrados e findos 

por secção. Ou, por outras palavras, até à emissão da declaração de compatibilidade provinda do 

Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça as únicas operações de análise relevantes 

implicavam a sua triagem através de métodos manuais, dado que a informação disponibilizada pelo 

Citius não reconhecia cabalmente o estado dos processos. A título de exemplo, por vezes, nos 

processos transitados já com decisão final proferida a plataforma informática não confirmava a 

extinção ocorrida e no rol dos autos findos estavam incluídos os processos que foram sujeitos a uma 

mera actualização estatística. 

Em especial, após o termo das férias de Natal, a gradual estabilização do sistema informático 

permitiu dar início a uma actividade mais regular e consistente de monitorização do volume processual 

e de avaliação de constrangimentos. Neste campo, embora se faça alusão a um ponto intermédio de 

cálculo, esses dados podem não ser integralmente seguros por força dos apontados constrangimentos. 

* 

2.3 – A análise estatística – o recurso a uma ferramenta de construção de indicadores de 

desempenho: 
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A Direcção-Geral da Política Judiciária anunciou que iria criar e disponibilizar aos órgãos de 

gestão instrumentos de análise relativos à actividade dos Tribunais de Comarca, tanto no domínio da 

actividade desenvolvida pela Magistratura Judicial e pelo Ministério Público como no capítulo da 

avaliação da performance das secretarias. No entanto, a promessa feita durante o período preliminar 

de instalação das Comarcas não foi concretizada e este enquadramento – ou a falta dele – dificulta a 

construção de indicadores de actividade e a uniformização de procedimentos de monitorização e de 

planeamento. 

A obtenção dos dados estatísticos tem sido assim prosseguida pelos órgãos executivos 

gestionários, segundo critérios singulares que dificultam uma apreciação comum a todas as Comarcas 

quanto ao parâmetro da prestação societária de contas [accountability] e da definição precisa do core 

business da actividade e que não favorecem a missão de estabelecimento dos objectivos estratégicos e 

processuais. 

* 

2.4 – A inexistência de meios de transporte e o não fornecimento de telemóveis: 

O Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre não é servido por qualquer viatura de serviço e o 

quadro de pessoal não contempla a categoria de motorista.  

Na actual estrutura judiciária, o trânsito de pessoas, processos e objectos entre as várias 

secções do mesmo tribunal é assaz frequente e a circulação em causa tem sido realizada ou através da 

viatura pessoal dos titulares dos órgãos de gestão ou, por vezes, numa frequência cada vez menor, por 

meio de actos graciosos de auxílio logístico efectuado por forças de segurança [GNR e PSP] e Câmaras 

Municipais.  

A situação atinge contornos de gravidade acrescida devido à interioridade que caracteriza o 

distrito de Portalegre, às distâncias entre os edifícios onde estão instalados os serviços judiciais e do 

Ministério Público [que variam entre 60 e 100 km, em média] e à inexistência de rede de transportes 

públicos compatível com o horário de funcionamento do Tribunal. 

Esta ausência de meios de transporte privados gera consequências negativas ao nível da 

eficácia e acaba por aumentar o nível de despesa por força dos gastos com o pagamento de ajudas de 

custo e de despesas inerentes às deslocações efectuadas em viatura particular. Numa perspectiva 

funcional o alegado constrangimento condiciona fortemente a adopção de medidas de gestão que 

passem pela reafectação de processos. 

Numa segunda dimensão, não está cumprida a promessa de fornecimento de telemóveis para 

o Presidente da Comarca e para a Coordenação do Ministério Público. Também se assinala que era 

premente o fornecimento de comunicações móveis para a execução do serviço de turno. 
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* 

2.5 – A inexistência de um website do tribunal: 

A polarização de centros de decisão determinou que a Direcção-Geral da Administração da 

Justiça, a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Superior da Magistratura tivessem optado por 

um modelo individualizado e autónomo de criação e controlo de websites em detrimento de uma 

gestão partilhada e conjunta de páginas electrónicas de divulgação pública de informação da 

actividade das Comarcas. 

Enquanto as duas primeiras entidades já lançaram os seus próprios websites, o Conselho 

Superior da Magistratura continua com essa plataforma comunicacional em fase de construção e é 

desconhecido o momento em que será criada essa ferramenta de gestão e de divulgação. 

 Consabidamente, para além do serviço público que presta à comunidade e aos utentes da 

justiça, a existência de um sítio na internet viabiliza um impulso integrado numa perspectiva de 

benchmarking, facilita a uniformização de boas práticas e favorece a comunicação entre os diversos 

operadores judiciários a nível interno e externo. A existência de uma tal valência potenciaria a criação 

de uma agenda electrónica, a qual é essencial para coordenar e racionalizar o agendamento e a não 

sobreposição das diligências, em particular no período de férias judiciais. 

Como já se afirmou sucintamente no parágrafo anterior, uma das mais-valias mais importantes 

da página electrónica situa-se na necessidade de comunicação do tribunal com o seu público externo, 

as partes e as testemunhas dos processos e o público em geral e que, num domínio mais vasto, 

abrange até o acesso dos próprios mandatários judiciais. Paulatinamente, a sociedade de informação 

ganhou um espaço de excelência no palco da internet e uma grande parte da população procura 

naquele meio de comunicação as informações de que necessita. Até ao momento, o cidadão está 

inibido de obter informações globais sobre os Tribunais Judiciais de Comarca ou, pelo menos, sobre a 

organização e funcionamento da magistratura judicial. Qualquer plano de comunicação que não inclua 

uma página electrónica significa um retrocesso civilizacional.  

* 

 

2.6 – O apoio técnico e administrativo aos órgãos de gestão: 

A Portaria n.º 161/2014, de 21 de Agosto, prevê que a Unidade de Apoio Técnico ao Conselho 

de Gestão (UAT) seja composta por dois oficiais de justiça. Porém, como já se salientou, em Portalegre, 

o reduzido quadro de funcionários e a distância média entre as localidades onde estão instalados os 

núcleos e as secções impediu a afectação a tempo integral de qualquer oficial de justiça ao apoio aos 

órgãos de gestão. Durante o período em análise, a Presidência da Comarca e o Administrador 

Judiciário apenas beneficiaram de apoio de uma funcionária em regime de tempo parcial, que foi 

igualmente extensivo à Coordenação do Ministério Público. Esta magistratura acabou por superar este 



 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE PORTALEGRE 

Juiz Presidente 

 

Av. do Bonfim, 7300-067 Portalegre (instalações provisórias) 

Telefone: 245 302 260, fax: 245 090 149, correio eletrónico: portalegre.judicial@tribunais.org.pt Página 25 de 123 

défice com o recurso a funcionários da carreira dos serviços do Ministério Público que informalmente 

prestam o apoio administrativo e logístico que lhes é requerido.  

Em função desta realidade, os órgãos de gestão estão sobrecarregados com tarefas 

burocráticas, com particular reflexo no Administrador Judiciário. Esta vicissitude prejudica uma gestão 

mais eficiente dos meios humanos, impede a criação de uma secção de recursos materiais e de 

património e inibe o avanço para soluções inovatórias em sectores onde se registam algumas 

entropias funcionais na Comarca, onde se destacaria a centralização da gestão administrativa e a 

realização de outras actividades como a elaboração de contas. 

Face a este quadro, os órgãos de gestão têm vindo a procurar a concretização de alternativas 

no domínio da mobilidade, a fim de colmatarem as deficiências detectadas. Porém, caso venham a ser 

colocados, a ausência de um conhecimento mínimo sobre a realidade judiciária e a falta de formação 

profissional específica destes agentes da função pública inspira igualmente cuidados e poderá impedir 

a optimização de resultados.     

* 

2.7 – A coordenação entre os órgãos de gestão: 

A coordenação entre os órgãos de gestão tem sido realizada no âmbito das reuniões do 

Conselho de Gestão e através de contactos informais entre o Juiz Presidente, a Procuradora 

Coordenadora e o Administrador Judiciário, seja presencialmente seja através do recurso a meios 

telemáticos. Entre outras medidas, na sua função mais relevante, esta coordenação permitiu:  

 Harmonizar o regime dos turnos dos magistrados judiciais, dos magistrados do 

Ministério Público e dos oficiais de justiça;  

 Definir a utilização dos espaços disponíveis (gabinetes, secretarias, etc.); 

 Acompanhar as obras já realizadas e propor melhoramentos noutros edifícios. 

 Recolocar funcionários de justiça. 

* 

3 – Propostas: 

Pelas razões já aduzidas, considera-se fundamental disponibilizar à Presidência e/ou aos 

órgãos de gestão local os seguintes meios materiais, técnicos e informáticos: 

 Veículo de transporte próprio. 

 Websites dos tribunais (ou das comarcas), com uma área destinada ao público em 

geral e outra reservada aos juízes, dotada de funcionalidades que permitam a criação 

de agendas electrónicas e de bases de dados. 
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 Ferramenta anunciada pela DGPJ, que facilitará e permitirá uniformizar os 

procedimentos de construção de indicadores e, por esta via, a monitorização e o 

planeamento. 

 Reforçar o quadro de funcionários judiciais afectos à Comarca que possibilite um 

efectivo apoio técnico aos órgãos de gestão. 

 Dotar a aplicação Citius com ferramenta que permita a obtenção de informação básica 

sobre a tramitação processual. 

 Inclusão na aplicação Citius de ferramenta que permita prestar a informação sobre o 

estado do processo após o cumprimento dos actos. 

 Optimizar a aplicação SICJ com ferramenta de pesquisa sobre os registos de despesas 

processuais e interligação, dessa informação, com a aplicação Citius. 

 Criar procedimento de pagamento para os actos avulsos similar àquele que funciona 

no sistema SCRIM. 

 Cumprimento da promessa de providenciar pela concessão de telemóveis de serviço, 

tanto para a Magistratura Judicial, como para o Ministério Público. 

* 

III. Os Tribunais e o território – A nova inserção territorial das jurisdições: dificuldades e vantagens: 

1.1 – A especialização versus a proximidade: 

Como já se afirmou, a especialização no Tribunal Judicial da Comarca é manifestamente 

insuficiente. Ao mesmo passo, a extinção do Tribunal de Castelo de Vide e a transformação dos 

Tribunais de Avis e Nisa em Secções de Proximidade afastou as populações de um serviço de justiça de 

proximidade. Não se discutindo a opção política relacionada com a integração nesta circunscrição dos 

municípios de Gavião e de Ponte de Sor é certo que as populações destes concelhos foram desviadas 

das centralidades que lhes eram naturais. A identificação social dos residentes no Gavião e em Ponte 

de Sor era dirigida para a antiga Comarca de Abrantes, assim como os habitantes de Sousel estavam 

mais identificados com Estremoz e Évora. 

A centralização em Portalegre das causas mais importantes constitui um encargo para as 

populações mais afastadas destes centros urbanos. Porém, em conjugação com os Juízes de Direito 

colocados na Instância Central de Competência Civil e Criminal de Portalegre, foi possível estabelecer 

um programa de deslocalização de julgamentos, com especial enfoque na utilização dos Palácios de 

Justiça de Elvas e de Fronteira. No domínio criminal, a medida foi viabilizada pelo Ministério Público.  

Esta opção estratégica estriba-se num exercício de cidadania relacionado com a compreensão 

das dificuldades sentidas pela população no capítulo da mobilidade, na satisfação dos interesses 

comunitários e também se alicerça na circunstância da Instância Central estar instalada num espaço 

provisório que não está dotado de salas de audiências que permitam optimizar doutra forma a 
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capacidade de resposta daquela unidade orgânica, pelo menos até à data da mudança da Instância 

Local de Portalegre para as novas instalações provisórias. 

A monitorização efectuada às Secções de Proximidade de Avis e Nisa revela que as mesmas 

têm uma utilização muito residual relativamente ao serviço que era prestado pelos extintos Tribunais 

[anexo XIX]. Sublinha-se que as instalações do Palácio de Justiça de Nisa são de grande qualidade, 

sendo um desperdício o seu não aproveitamento para fins de natureza judicial, mas os reduzidos 

meios humanos e materiais disponibilizados não permitem qualquer alternativa de actuação. 

No entanto, tal como resulta da monitorização efectuada, salvaguardando o período de não 

funcionamento do sistema Citius, no domínio da jurisdição civil, verificou-se na generalidade das 

Instâncias Locais a diminuição progressiva das pendências e do tempo médio de duração dos 

processos. Também a opção de criação de uma secção criminal na Instância Local de Elvas e outra em 

Portalegre constituiu uma aposta com frutos. 

* 

1.2 – O território e a ausência de uma Instância Central de Família e Menores: a emergência 

da criação de uma experiência piloto na área dos Tribunais de Família e Menores: 

 A rede nacional de Instâncias Centrais de Família e Menores apenas não abrange os distritos 

judiciais de Bragança, Guarda e Portalegre. Da monitorização que tem sido efectuada resulta clara a 

iniquidade da referida omissão, atenta a necessidade acrescida das populações do interior do país 

beneficiarem da implementação de uma jurisdição especializada nesta área. Não tendo o legislador 

optado pela solução de instalar um Tribunal com estas características no distrito de Portalegre, impõe-

se que o Conselho Superior da Magistratura faculte os meios humanos necessários a corrigir a 

evidente falha do poder legislativo/executivo, dando meios ao Presidente da Comarca para criar, por 

via administrativa, uma solução que satisfaça os superiores interesses dos menores e restabeleça a 

equidade no tratamento uniforme dos cidadãos nacionais, os quais, também por factores geográficos, 

não podem ser discriminados. A análise integrada efectuada [natureza sociológica e económica do 

tecido populacional, a distância entre as diversas Instâncias e uma rede de transportes públicos não 

compatível com o horário de funcionamento dos serviços de justiça] evidencia que um magistrado em 

regime de mobilidade poderá corrigir as graves assimetrias existentes no tratamento das questões 

associadas à família e menores no confronto com a realidade vigente em quase todo o território 

nacional.  

 Num breve estudo comparativo sobre a pendência e as entradas nas Instâncias Centrais de 

Família e Menores de Comarcas mais próximas, chega-se à conclusão que, de facto, a discriminação 

existente é meramente artificial e não se funda em qualquer critério objectivo minimamente 
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sustentado e que os números existentes no Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre suplantam 

claramente os valores processuais de referência estabelecidos para a criação do referido tipo de 

Tribunal, tal como resulta da informação que se segue. 

* 

 

 

Processos de Família e Menores 

Tribunais extintos 

Triénio 2009 a 2011 Triénio 2012 a 2014 

N.º de 
habitantes 

Divórcios e 

separações 

Tutelares Divórcios e 

separações 

Tutelares 

Avis 4 19 3 25 4559 

Castelo de Vide 6 17 5 27 6919 

Elvas 35 165 36 229 31534 

Fronteira 4 24 5 23 6791 

Nisa 8 18 3 17 8478 

Ponte de Sor 13 88 13 96 20663 

Portalegre 35 135 40 167 33792 

Totais 101 466 105 583 112748 
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extintos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totais 

Avis 
4 22 1 13 5 13 1 11 3 22 6 36     

20 117 

Castelo de Vide 
10 12 6 25 2 11 9 17 6 12 13 60     

46 137 

Elvas 
29 107 17 120 38 142 56 190 47 218 18 153     
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Fronteira 
10 19 4 26 4 26 5 21 4 20 5 28     
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Nisa 
4 17 9 21 10 18 6 17 4 30 2 21     

35 124 

Ponte de Sor 
18 70 9 62 15 83 16 89 15 109 16 84     

89 497 

Portalegre 
23 103 41 112 51 155 62 235 33 172 25 121     

235 898 

Totais 
98 350 87 379 125 448 155 580 112 583 85 503     

662 2843 

 

              

  Comarca de 
Portalegre 
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6 58 8 270 14 328 
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10 51 2 27 12 78 
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11 49 12 40 23 89 
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12 62 15 81 27 143 
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39 220 37 418 76 638 
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De acordo com os dados  fornecidos pela Direcção-Geral da Política de Justiça relativamnete 

ao ano de 2013, foi possível apurar os seguintes dados relativamnete a processos de jurisdição de 

família e menores, cuja informação sistematizada e tratada é representada nos quatro gráficos que 

seguem: 
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* 

1.3. Necessidade de reforço dos quadros das Instâncias criminais e a possibilidade de afectar 

um juiz especializado na jurisdição de instrução criminal: 

 A defesa das liberdades e garantias dos cidadãos é outros dos motivos encontrados para 

sustentar a necessidade de reforço adicional dos magistrados judiciais em exercício na Comarca. Com 

efeito, o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre só está equipado com especialização criminal nas 
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Instâncias Locais de Elvas e Portalegre. A sucessiva necessidade de garantir a substituição de 

magistrados impedidos por virtude de terem aplicado medida de coacção privativa da liberdade 

[prisão preventiva e medida de obrigação de permanência na habitação] ou de haverem presidido a 

debate instrutório tem criado dificuldades graves na gestão. A isto acresce a circunstância das 

Instâncias Locais de Fronteira e Ponte de Sor serem de competência genérica. Não obstante a 

existência de um Regulamento de Substituições, o serviço judicial já marcado, a distância média entre 

as diferentes Instâncias e a inexistência de uma rede de transportes públicos entre todas as Comarcas 

implica que nos processos onde ocorra a necessidade de substituição legal existam graves transtornos 

na gestão de agenda dos diversos Tribunais. Ademais, essas dificuldades tendem a avolumar-se com o 

decurso do tempo face às sucessivas deslocações entre os diversos núcleos. Assim é necessário corrigir 

esta deficiência com a colocação de um magistrado afecto à Comarca que permita ultrapassar os 

constrangimentos decorrentes da deficiente construção do modelo inscrito na Lei de Organização do 

Sistema Judiciário.* 

Instância Área 
Pendent
es em 

1.9.2014 
Entrados Findos 

Pendente
s em 

28.2.2015 
VRP 

Taxa de 
Congestão 

Taxa de 
Resolução 

Taxa 
de 

Recupe
ração 

Taxa de 
Litigância 

IL Elvas Instrução 15 2 3 14 690 5,00 1,50 0,18 0,06 

Atos 

Jurisdicionais 

14 112 109 17 690 0,13 0,97 0,87 3,55 

IL 

Fronteira 

Instrução 2 1 1 2 800 2,00 1,00 0,33 0,05 

Atos 

Jurisdicionais 

3 45 45 3 800 0,07 1,00 0,94 2,26 

IL Ponte 

de Sor 

Instrução 12 1 5 8 800 2,40 5,00 0,38 0,05 

Atos 

Jurisdicionais 

9 48 47 10 800 0,19 0,98 0,82 2,30 

Portalegre Instrução 8 13 8 13 690 1,00 0,62 0,38 0,28 

Atos 

Jurisdicionais 

5 139 130 14 690 0,04 0,94 0,90 3,01 
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1.4. A explosão (abstrata e concreta) da pendência na Instância Local de Fronteira: 

Actualmente a área de influência da Instância Local de Fronteira abrange cinco concelhos 

(Alter do Chão, Avis, Fronteira, Monforte e Sousel) e o número de potenciais utentes da Justiça 

triplicou [cerca de 20.000 cidadãos para um único magistrado]. Além desta asserção matemática que, 

de per si, sustentava o reforço do quadro, a Instância Local de Estremoz tem vindo a declarar-se 

incompetente em todos os processos que respeitavam ao concelho de Sousel e esse município 

absorvia a maior parte da litigância – em especial da jurisdição criminal – do extinto Tribunal Judicial 

de Estremoz. Em adição, a Instância Central de Execução de Montemor-o-Novo iniciou recentemente 

um procedimento em que se declara territorialmente incompetente para a tramitação das execuções 

de Sousel e, por força disso, esses autos e respectivos apensos podem passar igualmente a ser 

tramitadas na Instância Local de Fronteira. Em termos práticos, não obstante o teor da deliberação 

emanada do Conselho Superior da Magistratura quanto à não transição de processos entre Comarcas 

distintas, verifica-se um esvaziamento progressivo da Instância Local de Estremoz e uma explosão da 

pendência da Instância Local de Fronteira, com o gravame desta ser classificada como Tribunal de 

Primeiro Acesso e daí decorrem consequências óbvias em termos de estabilidade, produtividade e 

acompanhamento pontual dos feitos submetidos a juízo.  

A questão já assumia contornos de extrema gravidade, tanto mais que o quadro de 

funcionários está reduzido a 2 (dois) Escrivães-Auxiliares e a 1 (um) Escrivão-Adjunto e não está 

colocado qualquer escrivão de direito. Aquela Instância tem o pessoal reduzido a 50% face ao número 

de Oficiais de Justiça previsto na Portaria que modela e define o quadro daquela unidade orgânica. 

Além disso, neste momento, devido a uma licença de maternidade, o Ministério Público não tem ao 

seu serviço qualquer Magistrado naquele núcleo de Fronteira e a pendência nos inquéritos entretanto 

sofreu uma acentuada subida. No próximo movimento judicial é intenção da Excelentíssima 

Magistrada Coordenadora do Ministério Público reclamar junto da Procuradoria-Geral da República 

pelo reforço dos quadros do Ministério Público afectos àquela Instância Local. A suceder esse 

acréscimo, existe o risco real de aumentar exponencialmente o número de acusações deduzidas e, por 

isso, as dificuldades de resposta da Instância Local de Fronteira serão substancialmente superiores. 

Assim sendo, a soma destes três argumentos justifica, de sobremaneira, o aumento do número de 

juízes necessários no Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. Adianta-se ainda que o rácio entre o 

número de processos, a população servida pelo Tribunal e o quadro de magistrados judiciais afasta-se 

da média da generalidade das Comarcas. Neste campo, o enfoque não pode ser realizado à luz do 

valor bruto de processos mas antes na relação existente entre estes e os recursos jurisdicionais 

existentes. Aliás, como é facilmente constatável a partir dos números fornecidos pelo IGFEJ, a Comarca 

de Portalegre tem o número mais reduzido de magistrados e no procedimento de classificação de 
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processos existiam 5 Comarcas com uma pendência inferior [junta mapa dos processos classificados e 

levantamento geral dos processos pendentes a 28/02/2015]. 
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* 

 

mailto:portalegre.judicial@tribunais.org.pt


 

  



 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE PORTALEGRE 

Juiz Presidente 

 

Av. do Bonfim, 7300-067 Portalegre (instalações provisórias) 

Telefone: 245 302 260, fax: 245 090 149, correio eletrónico: portalegre.judicial@tribunais.org.pt Página 39 de 123 

A explosão da litigância na actual Instância Local de Fronteira demonstra-se através dos 

seguintes quadros: 

Pendência por juiz 

Pendentes em 2013 Pendente em 2013 Pendentes em 2014 

Comarca de Avis 809  

Comarca de Fronteira 913  

IL Fronteira  1519 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médias das pendências nos extintos tribunais vs nova Instância de Fronteira 

   Média  

Comarca 
Avis 

Média de 
processos por 

funcionário 

269,67 

287,00 
 Comarca 

Fronteira 
304,33 

IL 
Fronteira 

506,33 Diferença 76,42% 
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1.5 – A falta de justificação para manter a Instância Local de Ponte de Sor como secção de 

competência genérica não desdobrada: 

A Lei de Organização do Sistema Judiciário e o respectivo Regulamento não apostaram na 

criação de Instância Local especializada em Ponte de Sor. Na verdade, face à natureza e ao volume da 

pendência processual, ao tempo médio de duração dos processos cíveis naquela unidade orgânica, 

aliadas à circunstância de ser comumente aceite que o extinto Tribunal Judicial de Ponte de Sor 

enfermava de vícios estruturais de funcionamento, a nosso ver, impunha-se que a previsão legal 

desdobrasse aquela Instância em dois lugares especializados, um na jurisdição cível e outro em 

matéria criminal.  

De momento, face ao quadro de funcionários existente, não é possível optar por solução 

administrativa de especialização, com distribuição e reafectação de processos em função da matéria. 

Na realidade, para além do quadro de funcionários estar permanentemente com duas funcionárias em 

licença de longa duração por motivos de saúde, aquela unidade de secretaria não foi dotada de 

quadros de chefia que potenciem igualmente uma divisão temática da secretaria. Dito de outro modo, 

não estando colocado qualquer escrivão de direito naquele núcleo, não é viável proceder a uma 

reestruturação da secção em ordem a promover a divisão e a especialização interna dos oficiais de 

justiça e essa medida era absolutamente necessária a garantir o bom funcionamento daquela 

Instância, caso se optasse por desdobrar administrativamente a secção. Em acréscimo, o espaço útil da 

secretaria é exíguo e não proporcionaria o ficcionamento de duas secções a laborar autonomamente 

naquele espaço. Por isso, por diversos meios e em múltiplas ocasiões, foi diligenciado junto do 

Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça pela realização de obras no local, com a 

transferência de parte dos serviços para um espaço vago que se encontra afecto à Conservatória do 

Registo Civil, Comercial e Predial daquela localidade. Esta entidade já reconheceu a bondade e a 

necessidade da medida proposta. 

Prioritário para a recuperação de pendências é a construção de uma segunda sala de 

audiências, pois não é possível que em simultâneo sejam realizadas audiências de julgamento por 

ambas as magistradas judiciais ali colocadas. Igualmente entorpecedor da melhoria do nível de 

resolução é a circunstância do quadro de magistrados do Ministério Público não se encontrar 

completo.        

* 

1.6 – A realidade populacional e as deficiências genéticas na previsão de lugares: 

Com a reforma operada, a área jurisdicional da comarca passou a corresponder a 6084,34 Km2 

com uma população de 118.460 habitantes e essas alterações que correspondem a um aumento 
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significativo de população e de território para um quadro funcional idêntico aos dos extintos 

tribunais7. 

A área da Comarca corresponde ao Distrito Administrativo8, por esse motivo, a área 

jurisdicional passou a acolher áreas correspondentes aos Círculos Judiciais de Évora e de Abrantes. 

É patente que a extinção dos Tribunais Judiciais de Avis, Castelo de Vide e Nisa aumentou 

significativamente as áreas de intervenção das Instâncias Locais de Fronteira e de Portalegre. 

Consequentemente a população abrangida é substancialmente maior9. 

De acordo com os dados constante do relatório da European Comission for the Eficiency of 

Justice [CEPEJ] do ano de 2014, referente aos dados de 201210, em Portugal a média de Juízes de 

Direito é de 19.2 por cada cem mil habitantes e o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre na sua 

área territorial de competência abrange um tecido populacional de aproximadamente 120.000 

habitantes. Desta equação resulta que a ratio no Distrito de Portalegre é de 11.82 Juízes para 100.000 

habitantes, quando, segundo esse critério, o número ideal de magistrados judiciais para esta 

circunscrição territorial seria de 23. O diferencial negativo é de 39,13%, já incluindo o Juiz Auxiliar 

afecto.  

                                            
7
 Verifica-se que os extintos tribunais abrangiam uma área jurisdicional de 5.800,71 Km

2
 para uma população de 

112.748 habitantes se incluirmos a extinta Comarca de Ponte de Sor. Contudo, a área de competência territorial 
do Tribunal de Círculo de Portalegre abrangia 4.753,82 Km

2
 para uma população de 92.085 habitantes. 

8
  Instituto Geográfico Português (2013)  - áreas das freguesias, municípios e distritos da CAOP 2013 (ficheiro 

Excel) – Carta Administrativa Oficial de Portugal (2013) – consultada e, 21.03.2015. 
9
 INE – Censos 2011 – Resultados definitivos – Região do Alentejo – consulta 21.03.2015. 

10
 European Judicial Systems, European Comission for the Eficiency and Quality of Justice, an overview, edição 

2014, in http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport2014en.pdf. 
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Portalegre 
População 

N.º de 
Juízes 

nomeados 

N.º de juízes 
que 
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Diferença 
Percenta-

gem 

118.460 14 23 -9 -39,13% 
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Tribunais extintos População abrangida Área Jurisdicional (km2) 

Tribunal Judicial de Avis 4571 605,97 

Tribunal Judicial de Castelo de Vide 6919 419,81 

Tribunal Judicial de Elvas 31534 878,49 

Tribunal Judicial de Fronteira 6791 584,89 

Tribunal Judicial de Nisa 8478 685,14 

Tribunal Judicial de Portalegre 33792 1579,52 

Subtotal 92085 4753,82 

 Tribunal Judicial de Ponte de Sor 20663 1046,89 

Total 112748 5800,71 

 

As Novas Instâncias População abrangida Área Jurisdicional (km2) 

Instância Local de Elvas 31534 878,49 

Instância Local de Fronteira 19946 1916,21 

Instância Local de Ponte de Sor 20854 1134,30 

Instância Local de Portalegre 46126 2155,34 

Total 118460 6084,34 
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Instância 

 
Secção 

Pendentes 
em 

1.9.2014 

 
Entrados 

 
Findos 

Pendentes 
em 

28.2.2015 

N.º de 
Juízes 

Média de 
processos 

por Juiz 

N.º de 
Funcionári

os 

Média 
processos 

por OJ 

Elvas Cível 5841 624 1442 5023 2 2512 8 628 

Elvas Criminal 1664 654 572 1746 1 1746 5 349 

Fronteira Genérica 1522 563 638 1447 1 1447 3 482 

Ponte de Sor Genérica 3365 575 960 2981 2 1491 9 331 

Portalegre Cível 4363 1076 961 4478 2 2239 8 560 

Portalegre Criminal 632 528 374 786 1 786 3 262 

ICCC 
Cível e 

criminal 1208 843 318 1733 4 
433 

5 347 
574 11 

ICT Trabalho 388 369 254 503 1 503 5 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
11

 A existência de boas referências à Instância Central de Competência Civel e Criminal de Portalegre está 
relacionada com a existência de um juiz auxiliar. 
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VRP Taxa de 
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Taxa de 
Recuperação 
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237 
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800 
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1,06 

 
0,49 
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IL Ponte de 
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Cível 

 
741 
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281 
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800 

 
2,64 

 
1,76 

 
0,31 

 
7,67 
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Cível 
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200 
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800 
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0,20 
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Central 
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Pendentes 
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28.2.2015 

VRP 
Taxa de 

Congestão 

Taxa de 

Resolução 

Taxa de 

Recuperação 

Taxa de 

Litigância 

 
ILC Elvas 

 

Comércio 

 

84 

 

29 

 

17 

 

96 

 

800 

 

4,94 

 

0,59 

 

0,15 

 

0,92 

 
IL Fronteira Comércio 

 

29 

 

29 

 

5 

 

53 

 

800 

 

5,80 

 

0,17 

 

0,09 

 

1,45 

 

IL Ponte de 
Sor 

Comércio 
 

47 

 

17 

 

6 

 

58 

 

800 

 

7,83 

 

0,35 

 

0,09 

 

0,82 

IL Portalegre 
Comércio 

 

77 

 

51 

 

15 

 

113 

 

800 

 

5,13 

 

0,29 

 

0,12 

 

1,11 

Instância 
Central Comércio 
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34 

 

89 

 

180 
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0,28 
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Instância 

 

Área 

Pendente

s em 

1.9.2014 

 

Entrados 

 

Findos 

Pendent

es em 

28.2.201

5 

VRP 
Taxa de 

Congestão 

Taxa de 

Resolução 

Taxa de 

Recuperação 

Taxa de 

Litigância 

 
ILC Elvas 

 

Execuções 

 

3911 

 

264 

 

840 

 

3335 

 

800 

 

4,66 

 

3,18 

 

0,20 

 

8,37 
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249 

 

845 

 

800 

 

3,90 
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0,23 

 

6,17 
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800 
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Instância 
 

Área 

Pendente

s em 

1.9.2014 

 

Entrados 

 

Findos 

Pendentes 

em 

28.2.2015 

VRP 
Taxa de 

Congestão 

Taxa de 

Resolução 

Taxa de 

Recuperaçã

o 

Taxa de 

Litigância 

 
ILC Elvas 

 

Família 

Menores 

 

801 

 

79 

 

261 

 

619 

 

800 

 

3,07 

 

3,30 

 

0,30 

 

2,51 

 
IL Fronteira 

 

Família 

Menores 

 

139 

 

115 

 

95 

 

159 

 

800 

 

1,46 

 

0,83 

 

0,37 

 

5,77 

 

IL Ponte de 
Sor 

 

Família 

Menores 

 

419 

 

65 

 

125 

 

359 

 

800 

 

3,35 

 

1,92 

 

0,26 

 

3,12 

IL 
Portalegre 

 

Família 

Menores 

 

380 

 

357 

 

176 

 

561 

 

800 

 

2,16 

 

0,49 

 

0,24 

 

7,74 
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Instância 

 

Área 

Pendente

s em 

1.9.2014 
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Findos 
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em 

28.2.2015 

VRP 
Taxa de 

Congestão 
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Resolução 

Taxa de 

Recuperação 

Taxa de 

Litigância 

 

IL Elvas 

 

Criminal 
 

1425 

 

189 
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1302 

 

690 

 

4,57 

 

1,65 

 

0,19 

 

5,99 

 

IL 
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Criminal 
 

162 

 

62 

 

47 
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800 

 

3,45 

 

0,76 

 

0,21 

 

3,11 
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Criminal 
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103 

 

146 

 

521 

 

800 

 

3,86 

 

1,42 

 

0,22 

 

4,94 

 

IL 
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Criminal 
 

565 
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0,25 

 

6,05 

Instância 
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Criminal 
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180 
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Área 
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VRP 
Taxa de 
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Elvas 

 

Tutelar 
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Instância 

 

Secção 

Pendente

s em 

1.9.2014 

 

Entrados 

 

Findos 

Pendente

s em 

28.2.2015 

VRP 
Taxa de 

Congestão 

Taxa de 

Resolução 

Taxa de 

Recuperação 

Taxa de 

Litigância 

 

IL Elvas 

 

Execuçõe

s e outros 

 

154 

 

272 

 

54 

 

372 

 

690 

 

2,85 

 

0,20 

 

0,13 

 

8,63 

IL 

Portalegre 

 

Execuçõe

s e outros 
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78 
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1.7 – Área jurisdicional e população relacionada com os juízes nomeados: 

Pretende-se estabelecer factor de comparação relacionado com a área territorial e população 

abrangida correspondente a cada instância: 

Instância Secção N.º de Juízes População 

Área 

territorial 

(Km2) 

Relação do 

n.º de 

habitantes 

por juiz 

Área 

territorial 

por juiz 

Local de Elvas Cível e Criminal 3 31.534 878,49 10.511 292,83 

Local de Fronteira Genérica 1 19.946 1.916,20 19.934 1.916,20 

Local de Ponte de Sor Genérica 2 20.854 1.134,31 10.427 567,15 

Local de Portalegre Cível e Criminal 3 46.126 2.155,34 15.375 718,45 

Central de Portalegre Cível e Criminal 3 118.460 6.084,34 39.483 2.028,11 

Central de Portalegre Trabalho 1 118.460 6.084,34 118.448 6.084,34 
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2 – Propostas 

 Reforço do quadro de magistrados judiciais de forma a corrigir as assimetrias 

provocadas pela errada previsão do número de Juízes afectos ao Tribunal Judicial da 

Comarca de Portalegre, circunstância que possibilitaria a adopção de medidas 

administrativas no domínio da especialização.  

 Ponderação da necessidade de criação de uma Instância Central de Família e Menores 

e o estabelecimento prévio de uma experiência piloto com a afectação de um juiz em 

regime de mobilidade àquela secção virtual. 

 Transformação da Instância Local de Ponte de Sor em Instância genérica desdobrada 

em matéria civil e criminal.     

 Ampliação da área do Palácio de Justiça de Ponte de Sor com construção de uma 

segunda sala de audiências. 

 Reformulação do quadro funcional de Ponte de Sor com mais um lugar de escrivão de 

direito de forma a permitir a criação de duas secções especializadas em cível e 

criminal. 

 Revisão do quadro funcional da secretaria da unidade orgânica de Fronteira para 

poder responder à explosão da tramitação processual criada com a implementação da 

reforma. 

* 

IV – Pendências: 

Os quadros que se seguem contêm as pendências da Comarca e estabelecem relações entre a 

situação registada antes da entrada em vigor da reforma judiciária e na actualidade. De forma a 

demonstrar os efeitos danosos que o bloqueio do sistema Citius V3 produziu na Comarca foi fixado um 

ponto intermédio entre o início da reforma e o encerramento do primeiro semestre e a opção recaiu 

no 31 de Dezembro de 2014, que, além de corresponder ao final do ano, coincide temporalmente com 

a declaração de conformidade emitida pelo Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça 

sobre o regular funcionamento da sobredita aplicação informática. 
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Neste relatório procura-se assim estabelecer correlações entre as pendências das diversas 

Instâncias que compõem o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre com o objectivo de encontrar 

caminhos e soluções interpretativas para a análise dos dados fornecidos e, com base nisso, 

desenvolver um plano de acção que, no futuro, propicie um trabalho preparatório que sustente os 

objectivos programáticos e processuais da Comarca.          

Instância 
Área 

processual 

Pendentes em 

1.9.2014 

Pendentes em 

31.12.2014 

Pendentes em  

28.2.2015 

Elvas Total Cível 5757 5538 5023 

Elvas Total Criminal 1664 1869 1746 

Portalegre Total Cível 4363 4816 4478 

Portalegre Total Criminal 632 723 786 
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 Pendentes em 

1.9.2014 

Pendentes em 

31.12.2014 

Pendentes em 

28.2.2015 

Fronteira Total Cível e 

Criminal 
1522 1470 1447 

Ponte de Sor Total Cível e 

Criminal 
3367 3165 2981 
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IC Cível e 
Criminal 

 Pendentes em 

1.9.2014 

Pendentes em 

31.12.2014 

Pendentes em 

28.2.2015 

Cível 903 1234 1370 

Criminal 305 361 363 
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V – Recursos humanos: 

1. Juízes de Direito: 

Para facilitar tanto a exposição como a análise dos dados, apresentar-se-á no ponto 1.1 uma 

tabela única com informação relativa ao número de juízes previsto da lei (ponto 1.1. do modelo 

original) e ao número de juízes efectivamente em funções (originalmente ponto 1.2.), 

complementando-se esta informação com o VRP por Juiz previsto na Portaria n.º 164/2014, de 21 de 

Agosto. 

Como já se anunciou no capítulo precedente, é ainda realizado um estudo comparativo entre 

os processos classificados e os números de processos existentes, entrados e findos em três momentos 

cruciais [começo da reforma, o início do ano e a declaração de conformidade emitida pelo IGFEJ sobre 

o sistema operativo informático e o termo do primeiro semestre da vigência da reforma].  

A enunciação dos VRP e a relação existente entre a população e o número de Juízes do Quadro 

permite avaliar da justeza – ou falta dela – da opção legislativa.  

No ponto 1.2. apresentar-se-á uma tabela referente apenas ao absentismo, assim se 

estreitando o âmbito deste ponto.  

As necessidades de recuperação estão patentes no ponto 1.3.   

* 

1.1 - Quadro previsto e Juízes em funções: 

a) Aos juízes previstos no quadro acresce, neste momento, um magistrado auxiliar 

colocado na Instância Central de Competência Civil e Criminal de Portalegre. 

b) Não está colocado qualquer Juiz do Quadro Complementar de Juízes. 

c) Foi reclamada a afectação adicional de mais um Juiz de Direito, este do Quadro 

Complementar da área da Relação de Évora. Apesar de prometido, as contingências 

típicas do preenchimento de lugares do Quadro Complementar não permitiram a 

sua real afectação. 

d) Existe um fenómeno de explosão de pendências na área de competência da 

Instância Local de Fronteira. 

e) Ficou demonstrada a necessidade de afectação de mais um Juiz de Direito pelos 

motivos aduzidos no capítulo III.  

* 

1.2 – Absentismo: 

Apresenta-se em seguida uma tabela do absentismo referente ao período em análise. 

Da recolha de dados verifica-se que a taxa de absentismo é diminuta e absolutamente residual 

e que o valor mais elevado está indexado ao gozo de férias de Juízes de Direito. Neste campo, por 
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variadas razões, os magistrados judiciais em causa não conseguiram gozar o seu período de férias no 

decurso do período de verão e acabaram por exercer, por norma e legitimamente, esse direito na 

quadra natalícia.  

 

Tipo de falta/dispensa Número de faltas 

Dispensa n.º 1 do art.º 10.º-A do EMJ 10,0 

Dispensa n.º 2 do art.º 10.º-A do EMJ 4,0 

Assistência a filho menor de 12 anos 9,0 

Férias 37,0 

Tratamento ambulatório, consultas médicas 0,5 

Falecimento de familiar 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela e o gráfico que antecedem foram organizados em conformidade com o registo de 

faltas efectuado pelo Tribunal da Relação de Évora. Mas se aglomerarmos as faltas e as dispensas 

referentes a assistência a filho menor de 12 anos, a tratamento ambulatório, consultas médicas, bem 
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como as referentes a falecimento de familiar e ainda as referentes a licença nos termos do n.º 2 do 

art.º 10.º-A do EMJ, o gráfico passará a ter a seguinte configuração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtemos a seguinte relação entre dias de trabalho e o número de faltas que ocorreram no 

espaço temporal em apreço: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de falta 
Número de 

faltas 

Dispensa n.º 2 do art.º 10.º-A do EMJ 4,0 

Assistência a filho menor de 12 anos 9,0 

Tratamento ambulatório, consultas médicas 0,5 

Falecimento de familiar 2,0 
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1.3 – Necessidades de recuperação: 

Tendo em vista apurar e evidenciar as necessidades de recuperação, faz-se de seguida uma 

análise de todas as secções do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, agrupadas por área de 

competência material. 

1.3.1 – Instância Central: 

1.3.1.1 – Secção de competência civil e criminal da instância central: 

As dificuldades iniciais de agendamento relacionadas com o não funcionamento do sistema 

Citius provocaram uma dilação de agenda, a qual se poderá agravar devido ao recebimento de uma 

acusação de um “megaprocesso”12. Este processo terá uma duração não inferior a 4 ou 5 meses e a 

situação já foi relatada ao Conselho Superior da Magistratura. 

Se o Conselho Superior da Magistratura não colocar um magistrado judicial do Quadro 

Complementar de Juízes a agenda passa a ter um intervalo médio de um ano entre a marcação e a 

realização das diligências/julgamentos, com especial prejuízo para a jurisdição cível, cujo tempo médio 

de duração passará a ser incompatível com as exigências constitucionais de uma justiça em prazo 

razoável.  

A Instância Central de Competência Cível e Criminal de Portalegre recebeu os processos 

tendencialmente mais complexos de todas as circunscrições territoriais do distrito e os respectivos 

magistrados têm desenvolvido um esforço para realizar os julgamentos mais importantes e 

socialmente relevantes no local de origem. Adicionalmente, ao contrário das projecções inicialmente 

avançadas, esta Instância Central tem recebido um número de processos executivos superior àquele 

que era suposto ocorrer. 

Não obstante o inegável esforço da secretaria daquela unidade orgânica, o não preenchimento 

dos lugares de secretaria também tem reflexos na produtividade. 

* 

1.3.1.2 – Secção do trabalho: 

Nada a registar, sem prejuízo de, em futura avaliação, se analisar com especial atenção as 

entradas oriundas dos concelhos de Ponte de Sor e de Sousel, que na anterior organização judiciária 

eram da área de competência dos extintos Tribunais do Trabalho de Abrantes e de Évora. Feita a 

análise da monitorização são os processos associados àqueles núcleos populacionais que originaram 

uma ligeira subida da pendência.  

                                            
12

 Processo nº86/09.2TELSB. 
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* 

 

1.3.2 – Instâncias Locais: 

1.3.2.1 – Secções cíveis das Instâncias Locais de Elvas e Portalegre: 

As secções cíveis das instâncias locais de Elvas e Portalegre foram especialmente afectadas 

com o não funcionamento inicial do sistema Citius V3. Porém, de forma progressiva, tem ocorrido uma 

melhoria de resultados, a que não é alheia no domínio do processo executivo a acção de formação 

dirigida a funcionários de justiça colocados na Comarca.  

No entanto, nestas duas unidades orgânicas e também nas Instâncias Locais de Fronteira e de 

Ponte de Sor devem ser ainda considerados como factores perturbadores de uma maior eficácia na 

diminuição das pendências executivas as falhas e os bloqueios do funcionamento da plataforma 

informática dos solicitadores de execução. Aliás, a duração e os impactos destas falhas são superiores 

ao do colapso do sistema Citius V3. 

Na Instância Local de Portalegre, a não substituição de um magistrado do Ministério Público 

que se encontra em situação de baixa por maternidade de risco, a que se seguirá uma licença de 

maternidade também provocará dificuldades na gestão de agenda. 

Da análise dos mapas verifica-se uma descida muito relevante e constante da pendência na 

Instância Local de Elvas, situação essa que merece o elogio, face à dimensão da redução verificada. O 

decréscimo ocorrido Portalegre verifica-se basicamente a partir de 1 de Janeiro de 2015. 

     *  

1.3.2.2 – Secções criminais das Instâncias locais de Elvas e Portalegre: 

As subidas registadas na pendência estão a ser monitorizadas. No caso de Portalegre, a 

justificação encontra-se na extinção dos Tribunais Judiciais de Castelo de Vide (concelhos de Castelo de 

Vide e de Marvão) e de Nisa (município de Nisa) que são agora julgadas e tramitadas na Instância Local 

de Portalegre, que viu alargado espectro territorial e populacional da sua competência.  

No entanto, esta subida não está relacionada com o aumento do número de processos por 

julgar13, os quais assumem uma dimensão aceitável no contexto global das pendências. O motivo da 

subida do nível de pendências encontra justificação residual na situação de crise económica. 

Efectivamente, na maioria dos processos julgados, em caso de condenação na pena de multa, os 

arguidos solicitam o pagamento em prestações dessa sanção penal e esse facto prolonga o tempo de 

duração dos processos. Estes pedidos são, na sua esmagadora maioria, formulados com base nesse 

tipo de argumento. 

    

                                            
13

 Em Elvas existem 95 (noventa e cinco) processos por julgar e em Portalegre 69 (sessenta e nove) autos em que 
não foi realizada a audiência de julgamento, segundo averiguação efectuada pelas chefias de secção.  
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* 

1.3.2.3 – Secção genérica da Instância Local de Fronteira: 

A secção genérica da Instância Local de Fronteira é vítima do crescimento da área de 

competência territorial [serve cinco municípios], triplicou a população directamente servida pelo 

órgão jurisdicional [a média mais alta ao nível das Instâncias Locais na relação população vs número de 

juízes], o quadro efectivo da secretaria dos serviços judiciais está reduzido a 50% da sua capacidade, as 

sucessivas declarações de incompetência territorial da Instância Local de Estremoz e da Instância 

Central de Execuções de Montemor-o-Novo relativamente a processos do concelho de Sousel e o facto  

de não estar colocado qualquer magistrado do Ministério Público a tempo integral na 

sequência de uma situação de baixa por maternidade de risco, a que se seguirá uma licença de 

maternidade. 

Neste contexto, o trabalho efectuado é altamente meritório, sendo de evidenciar a extrema 

dedicação  dos senhores oficiais de justiça ali colocados que abdicam dos seus períodos de descanso e 

trabalham fora do seu horário de trabalho com o objectivo de manterem o normal funcionamento da 

Instância Local. Porém, caso não haja reforço do quadro de funcionários e se a Procuradoria-Geral da 

República colocar um segundo Procurador-Adjunto naquela circunscrição e essa medida não for 

acompanhada pelo Conselho Superior da Magistratura poderá existir, a curto prazo, o risco sério e 

efectivo daquela Instância entrar em colapso. 

* 

1.3.2.4 – Secção genérica da Instância Local de Ponte de Sor: 

O extinto Tribunal Judicial de Ponte de Sor enfrentava problemas crónicos e estruturais 

relacionados com a respectiva produtividade e o tempo médio de duração dos processos. Nos últimos 

anos, a classificação do tribunal como tribunal de acesso final e a colocação de dois juízes de direito 

95 

69 

Elvas Portalegre

Área criminal  
Julgamentos marcados, mas ainda não realizados 
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contribuíram para uma ligeira melhoria. No entanto, os sucessivos problemas com o não 

preenchimento de lugares de secretaria – pese embora o esforço e dedicação de todos os que ali 

laboram – e o não provimento efectivo do lugar de escrivão motivam alguns atrasos de tramitação da 

parte dos serviços de secretaria. Em adição, no corrente ano não foi colocado um segundo Procurador-

Adjunto naquela Instância e essa circunstância impediu também que o ritmo de marcações fosse mais 

elevado com os reflexos óbvios ao nível da pendência. Por último, constitui uma emergência a criação 

de uma segunda sala de audiências, dado que mesmo que se verifique a recomposição do quadro dos 

magistrados do Ministério Público e da secretaria judicial a ausência de um segundo espaço para a 

realização de julgamentos e outras diligências não permitirá a necessária recuperação. 

É ainda imprescindível dotar a secretaria judicial de uma área de trabalho maior e prover os 

serviços do Ministério Público de melhores condições e a solução apontada já é conhecida da 

Direcção-Geral da Administração da Justiça e do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da 

Justiça. 

* 

1.4 – Medidas de gestão e propostas: 

 Manutenção do Juiz Auxiliar na Instância Central de Competência Civil e Criminal de 

Portalegre e a afectação de um magistrado judicial do Quadro Complementar de Juízes 

em ordem a garantir o normal funcionamento daquela unidade orgânica enquanto 

decorrer o processo registado sob o n.º 86/09.2TELSB. 

 Afectação de mais um Juiz de Direito ao Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, a 

fim de corrigir as deficiências genéticas da construção do quadro de magistrados 

judiciais desta circunscrição.   

 Preenchimento dos lugares do quadro de funcionários, em especial dos lugares de 

chefia das secções. 

 Construção de uma segunda sala de audiências no Palácio de Justiça de Ponte de Sor e 

atribuição do espaço devoluto afecto à Conservatória do Registo Civil, Comercial e 

Predial de Ponte de Sor para instalação dos serviços do Ministério Público e da secção 

central.  

* 

2 – Magistrados do Ministério Público: 

À semelhança do que se fez relativamente aos juízes e aos oficiais de justiça, apresenta-se de 

seguida uma tabela onde se indica quadro previsto de magistrados do Ministério Público e o número 

de magistrados efectivamente colocados. 

     * 
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2.1 – Quadro previsto de magistrados do Ministério Público: 

O Mapa V anexo ao Decreto-Lei nº49/2014, de 27 de Março define o quadro dos magistrados 

do Ministério Público, de forma flexível, com variação no topo superior e inferior, nos seguintes 

termos: 

Procuradores da República: de 2 a 3. 

Procuradores-adjuntos: de 9 a 10. 

* 

 No entanto, no plano prático, desde logo, a opção de preenchimento balizou-se pelo intervalo 

mínimo, a saber:   

 Procuradores da República: 2 (em Portalegre) 

 Procuradores-adjuntos: 9. 

* 

Fronteira – Procurador-adjunto: 1 

Portalegre – Procurador-adjunto: 3 

Elvas – Procurador-adjunto: 3 

Ponte de Sor – Procurador-adjunto: 2 

* 

2.2 – Número de magistrados do Ministério Público efectivamente colocados e em exercício 

de funções: 

Para além do não preenchimento dos quadros de acordo com o número máximo referenciado 

no diploma regulamentador da Lei de Organização do Sistema Judiciário, inicialmente, em 

consequência de situações relacionadas com o gozo de licença devido a situações de risco clínico 

durante a gravidez, a que se seguiu (ou seguem) o período de licença de maternidade os lugares em 

causa não foram preenchidos [Elvas, Fronteira e Portalegre] ou com o não provisionamento inicial 

[Ponte de Sor] dos lugares vagos – que não foram ocupados imediatamente – através do recurso a 

magistrados auxiliares ou proveniente do Quadro Complementar dos Magistrados do Ministério 

Público da área do Tribunal da Relação de Évora.  
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Sem embargo de, entretanto, ao lugar de Elvas ter sido afectado um Procurador-Adjunto 

proveniente da dita Bolsa de Magistrados do Ministério Público, em 28 de Fevereiro de 2015, a 

situação era a seguinte. 

 

Instância local 
Nº mínimo 

previsto na lei 

Nº de magistrados 

em funções 

Elvas 3 3 

Fronteira 1 0 

Ponte de Sor 2 1 

Portalegre 3 2 

* 

2.3 – Da intervenção do Conselho Consultivo: 

Para além das comunicações hierárquicas dirigidas à Procuradoria-Geral da República e ao 

Conselho Superior do Ministério Público, a gravidade da situação e as implicações que daí decorrem 

para o acesso à Justiça e para o normal funcionamento do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre 

determinaram que o Conselho Consultivo emitisse parecer sobre o estado da actividade do Ministério 

Público na Comarca, posição essa sustentada num estudo subscrito pela Senhora Procuradora 

Coordenadora. 

Desse parecer transcreveremos as partes mais relevantes ao objectivo do presente relatório:  

«A 01 de Setembro de 2014 apenas foram colocados nas instâncias locais da Comarca de 

Portalegre 8 procuradores-adjuntos, ficando por preencher a vaga de um procurador-adjunto na 

instância local de Ponte de Sor. 

Tais procuradores-adjuntos ficaram assim colocados: 

3 em Elvas; 

1 em Fronteira; 

1 em Ponte de Sor; 

3 em Portalegre. 

A 01.09.2014 uma das procuradoras adjuntas colocada em Elvas estava de “baixa” por gravidez 

de risco (situação que já se mantinha desde 22.04.2014) tendo ficado depois com licença de 

maternidade, situação em que ainda se mantém. 
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Apenas em 02.02.2015, em sua substituição, aí foi colocado um outro magistrado do 

Ministério Público, procurando desde então recuperar uma instância com uma pendência acumulada 

considerável. 

A 09.01.2015 e a 25.02.2015 duas outras procuradoras-adjuntas, colocadas respectivamente 

em Fronteira e em Portalegre, entraram de “baixa”, igualmente por gravidez de risco, não se prevendo 

que regressem ao serviço até ao fim do corrente ano judicial. 

(…) 

No mesmo período do ano anterior (01.09.2013 a 23.03.2014) o trabalho do Ministério Público 

nas então comarcas de Avis, Castelo de Vide, Elvas, Fronteira, Nisa, Ponte de Sor e Portalegre 

(abrangendo como se viu uma área menor que a da actual Comarca de Portalegre) foi assegurado por 

9 magistrados (8 procuradores-adjuntos e um substituto), apenas tendo havido uma ausência ao 

serviço por “baixa” médica com início a 10.03.2014. 

(…) 

No mesmo período do ano anterior (01.09.2013 a 23.03.2014) o trabalho do Ministério Público 

nas então comarcas de Avis, Castelo de Vide, Elvas, Fronteira, Nisa, Ponte de Sor e Portalegre 

(abrangendo como se viu uma área menor que a da actual Comarca de Portalegre) foi assegurado por 

9 magistrados (8 procuradores-adjuntos e um substituto), apenas tendo havido uma ausência ao 

serviço por “baixa” médica com início a 10.03.2014. 

(…) 

De realçar que na comarca de Portalegre existem 15 Comissões de Protecção de Crianças e 

Jovens que o Ministério Público deveria acompanhar, para já não falar dos 15 Conselhos Municipais de 

Segurança de que faz parte e onde deveria comparecer. 

Para melhor entender as graves dificuldades que se colocam hoje à magistratura do Ministério Público 

na Comarca de Portalegre, indicam-se ainda alguns elementos estatísticos: 

a)Em 01.03.2014, nas então comarcas de Avis, Castelo de Vide, Elvas, Fronteira, Nisa, Ponte de 

Sor e Portalegre, estavam pendentes 1740 processos de inquérito, o que correspondia a uma média de 

193,3 processos por cada um dos 9 procuradores-adjuntos então em efectivo exercício de funções. 

Em 01.03.2015, na área correspondente à das anteriores comarcas acrescida do concelho de 

Sousel, freguesias de Santo Aleixo e Gavião (6.379 habitantes), estavam pendentes 2214 processos de 

inquérito, o que equivalia a uma média de 369 processos por cada um dos 6 magistrados em efectivo 

exercício de funções, tendo assim havido, no espaço de um ano, um acréscimo de volume processual 

de 176 processos por magistrado (mais 91%). 

b) Ainda e no que respeita às instâncias locaisi: 
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Em Elvas, o volume processual em 28.02.2015 aumentou 16,5% (de 780 processos para 909) 

face ao mesmo período do ano anterior; 

Em Fronteira, o volume processual em 28.02.2015 aumentou 110% (de 151 processos para 

318) face ao mesmo período do ano anterior; 

Em Ponte de Sor, o volume processual em 28.02.2015 aumentou 20,6% (de 378 processos para 

456) face ao mesmo período do ano anterior; 

Só em Portalegre, o volume processual se manteve pois foi a única instância local onde o 

quadro de procuradores-adjuntos esteve preenchido entre 01.09.2014 e 25.02.2015. 

c) Relativamente à instância local de Fronteira: 

De 01 a 23.03.2015 entraram 77 novos processos na instância local de Fronteira sendo que 

destes, pelo menos 31 correspondem a factos ocorridos em freguesias que anteriormente não 

pertenciam às comarcas de Avis ou de Fronteira. 

No mesmo período de 2014 (de 01 a 23.03), entraram 22 processos nas então comarcas de 

Avis e Fronteira, tendo assim havido um aumento de 250% de entradas no período de tempo 

considerado!». 

O referido parecer foi comunicado ao Ministério da Justiça, ao Conselho Superior da 

Magistratura, à Procuradoria-Geral da República e ao Conselho Superior do Ministério Público e à 

Ordem dos Advogados para os fins tidos por convenientes.  

* 

 2.4 – Das implicações da falta de magistrados do Ministério Público: 

É óbvio que a falta de magistrados do Ministério Público tem efeitos negativos no exercício da 

acção penal, na direcção da investigação criminal e na promoção e cooperação em acções de 

prevenção criminal, aspecto que já foi devidamente diagnosticado pela Coordenação local do 

Ministério Público.  

No entanto, para além das consequências ao nível do aumento das pendências, o Ministério 

Público representa o Estado em todos os processos criminais e contra-ordenacionais que se 

encontrem em fase de julgamento ou instrução, intervém nos processos de insolvência e em todos os 

que envolvam interesses públicos e assume a posição de defesa de menores nos processos da 

respectiva jurisdição. 

Face ao número de Juízes de Direito colocados na Comarca, o não preenchimento dos lugares 

de Procurador-Adjunto tem criado alguns constrangimentos ao nível do tempo de agendamento dos 

julgamentos e é um dos factores concorrentes que contribui para a não diminuição, em parte, das 

pendências que se registam nas diversas Instâncias que compõem o Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre.  
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Exemplificando, caso o quadro do Ministério Público estivesse preenchido na Instância Local 

de Ponte de Sor, para além de diminuir o volume de pendências em sede de inquéritos, também 

existiria a possibilidade de o ritmo de marcações ser superior, dado que o agendamento de diligências 

na proporção de 2 (dois) Juízes de Direito para 1 (um) magistrado do Ministério Público seria, em 

abstracto, absolutamente distinto se existisse paridade entre o número de magistrados. 

Em Fronteira, a não colocação de Magistrado do Ministério Público é suprida através da 

deslocação semanal de um Procurador-Adjunto àquela Instância Local e as audiências de julgamento 

da jurisdição criminal, as diligências de menores e as intervenções no domínio das insolvências são 

concentradas num único dia da semana. Tendo presente a natureza das entradas e das pendências e o 

valor percentual que assumem os processos criminais, de família e menores e comerciais no contexto 

global daquela unidade orgânica é claro e objectivo que a ausência de magistrado do Ministério 

Público não favorece a realização da Justiça. 

Também na Instância Local de Portalegre a proporção de 2 (dois) Procuradores-adjuntos para 

3 (três) Juízes de Direito em secções de natureza genérica desdobrada em 1 (uma) secção criminal e 2 

(duas) secções cíveis não permite optimizar as mais-valias que decorrem da especialização. Idêntica 

situação se verificou na Instância Local de Elvas no período compreendido entre 1 de Setembro de 

2014 e 2 de Fevereiro de 2015. 

Como consta do parecer emitido pelo Conselho Consultivo: «é urgente tomar medidas para 

preencher o quadro de magistrados pois, como se expôs, o enorme aumento de volume processual, 

de entradas e de processos pendentes, é muito preocupante, sendo inevitável que, devido a esta 

situação, ocorram intoleráveis atrasos processuais, em prejuízo dos cidadãos e com reflexo negativo 

na imagem dos tribunais e na administração da justiça». 

Sem embargo dos efeitos imediatos, logo que seja possível recompor os quadros do Ministério 

Público na Comarca, sobrevirá a curto prazo um outro problema susceptível de gerar novas entropias 

que se traduzirá na diminuição do número de inquéritos e no consequente e inevitável aumento das 

causas criminais submetidas a julgamento. É diferente a remessa para julgamento de um determinado 

número de acusações em período temporal dilatado ao longo de um ano e a recepção da mesma 

quantidade de autos num período mais curto e concentrado. Logo que isso suceda, as secções 

criminais de Elvas e Portalegre e, em especial, as instâncias genéricas de Ponte de Sor e Fronteira, em 

particular esta, ficarão com as agendas sobrecarregadas e a sua capacidade de resposta poderá ser 

afectada no domínio da tempestividade do acto de julgar, com reflexos transparentes na imagem 

pública da Justiça e do prestígio dos Tribunais. 

* 
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2.5 – Propostas:     

 No domínio da cooperação institucional, o Conselho Superior da Magistratura deve pugnar 

junto da Procuradoria-Geral da República pelo preenchimento dos lugares previstos no 

diploma regulamentador. 

 Na articulação necessária entre os órgãos de gestão das duas magistraturas, a 

Procuradoria-Geral da República e o Conselho Superior do Ministério Público devem estar 

sensibilizados para a necessidade de afectarem mais magistrados do Ministério Público ao 

seu Quadro Complementar.  

* 

3 – Funcionários Judiciais:  

À semelhança do se fez relativamente aos Juízes de Direito e magistrados do Ministério 

Público, apresentar-se-ão no ponto 3.3 tabelas com informação relativa ao número de funcionários 

previsto na portaria que aprovou os mapas de pessoal das secretarias (ponto 3.1. do modelo original) e 

ao número de funcionários efectivamente em funções (originalmente ponto 3.2.), complementando-se 

esta informação com a pendência de secretaria, o número de Oficiais de Justiça colocados e o número 

de funcionários a colocar em cada secção, tendo em conta o rácio de funcionários por juiz previsto na 

Portaria n.º 164/2014, de 21 de Agosto.  

Não foram divulgados os critérios que serviram de base à construção do modelo e do método 

de cálculo que estabeleceu a ratio entre o número de funcionários e o número de magistrados (juízes 

e/ou magistrados do Ministério Público) previsto na Portaria n.º 164/2014, de 21 de Agosto. De modo 

que a sua validade e o rigor científico não podem ser testados e presume-se assim que, acima de tudo, 

aquilo que imperou foi uma decisão casuística de aproveitamento dos recursos existentes.  

Também se afirma que esses critérios quantitativos foram consensualizados entre o Governo e 

o Conselho Superior da Magistratura, a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Superior da 

Magistratura, no âmbito do Grupo de Trabalho do Ministério da Justiça para a implementação a 

reforma judiciária. No entanto, não foi divulgado qualquer estudo de suporte dessa asserção. 

Aquilo que se conhece é a afirmação contida na Portaria n.º 161/2014, de 21 e Agosto que 

sublinha que as secretarias judiciais foram dimensionadas com base nesse rácio, tendo ainda em conta 

o volume processual. É igualmente previsto que o administrador judiciário deve atender aos critérios 

quantitativos previstos na Portaria n.º 164/2014 na tomada de medidas de gestão de recursos 

humanos que decidir adoptar.  

Foi por todas estas razões que se optou por incluir nas tabelas as informações 

complementares acima referidas. 
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A respeito dos funcionários afectos aos serviços do Ministério Público indica-se o número de 

funcionários previsto na portaria que aprovou os mapas de pessoal das secretarias e o número de 

funcionários efectivamente em funções. 

No ponto 3.5 apresentar-se-ão tabelas referentes ao absentismo. No mais, manter-se-á o 

alcance e os objectivos previstos no modelo original. 

* 

3.1 – Quadro funcional do Tribunal: 

O quadro funcional do tribunal apresenta diversas carências de funcionários, salientando-se 

que os lugares de chefia do secretário de justiça do Núcleo de Portalegre e de escrivão de direito em 

Elvas, Fronteira e Ponte de Sor não foram efectivamente preenchidos. Como medida de gestão, esses 

lugares são desempenhados em regime de substituição. Porém, como não ocorreu uma colocação 

adicional de recursos humanos, essa carência é geradora de disfunções na organização da secretaria, 

com especial enfoque e preocupação principal no Núcleo das Instâncias Locais de Fronteira e 

Portalegre e na Instância Central Cível e Criminal de Portalegre. 

A falta de funcionários na Comarca não tem a mesma expressão em todos os núcleos e áreas 

processuais. A secretaria judicial tem, em termos comparativos, um défice de preenchimento de 

lugares no confronto com a secretaria dos serviços do Ministério Público. Efectivamente, as secretarias 

dos Serviços de Ministério Público estão mais equilibradas e esse equilíbrio está também estribado nas 

medidas gestionárias adoptadas em Ponte de Sor com a colocação de um funcionário judicial naquela 

secretaria e em Fronteira com o provimento provisório nessa secretaria de um escrivão auxiliar. Neste 

último caso, sem embargo da averiguação que está ser desenvolvida pelo Conselho dos Oficiais de 

Justiça, a ocorrência de um período de baixa por doença, o estatuto de trabalhador estudante e a 

autorização de prestação de trabalho adicional por parte da Direcção-Geral da Administração da 

Justiça concedida ao técnico superior de justiça ali colocado ditaram que o suprimento de 

necessidades excepcionais fosse efectuado transitoriamente por um funcionário de justiça. 

O relatório semestral contém ainda referências à assiduidade e a análise dos elementos 

evidencia que nos Núcleos de Elvas, Fronteira e Ponte de Sor os níveis de absentismo são mais 

elevados. No quadro descritivo da assiduidade verifica-se que o Núcleo de Fronteira é particularmente 

penalizado, tendo em conta, o número reduzido de funcionários e o enorme acréscimo de processos e 

área territorial. 

* 
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3.2 – Volume processual e taxas de esforço: 

Os mapas apresentados demonstram a evolução da pendência num momento anterior à do 

sistema judiciário e na actual situação temporal e expõem a estatística oficial judicial e do Ministério 

Público completadas com as respectivas taxas de esforço e eficácia nos tribunais extintos e que 

passaram a integrar o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. 

No presente, os mapas demonstram que as diferentes secretarias judiciais apresentam 

importantes níveis de recuperação processual, apesar dos recursos humanos serem claramente 

deficitários. Na secretaria do Ministério Público só Ponte de Sor e Portalegre conseguem recuperar. 

Por outro lado, as instâncias de competência genérica que compõem o Tribunal Judicial da 

Comarca de Portalegre possuem realidades destintas. Uma, Ponte de Sor, manteve o equilíbrio 

funcional, territorial e populacional, enquanto a Instância Local de Fronteira teve um acréscimo 

territorial quintuplicado e a população abrangida que passou a ser sensivelmente idêntica à de Ponte 

de Sor (aumento 193,71% em relação à situação ao parâmetro populacional e de 227,62% quanto ao 

território abrangido). 

No âmbito funcional importa ainda salientar que no Núcleo de Fronteira os funcionários 

judiciais têm demonstrado um árduo trabalho como decorre dos valores das taxas apresentadas. Em 

contraponto, na secretaria dos Serviços do Ministério Público de Fronteira existe uma inesperada falta 

de produtividade. Esse e outros aspectos funcionais atinentes àquele serviço foram comunicados pela 

Senhora Procuradora Coordenadora ao Conselho dos Oficiais de Justiça e aguarda-se que aquele 

organismo os apure a fim de serem tomadas medidas de gestão com maior grau de certeza e precisão, 

se for caso disso. Entretanto, como já se disse, a fim de solucionar situações pontuais – com grande 

prejuízo da secretaria judicial, porque está provida a 50%, enquanto o quadro dos serviços do 

Ministério Público se encontra completo –, foi afectada provisoriamente uma escrivã auxiliar aos 

Serviços do Ministério Público. 

* 

3.3 – Tabelas comparativas dos funcionários previstos na legislação de suporte e 

efectivamente colocados: 

a) Núcleo de Portalegre: 

Secretário de Justiça: 

A Portaria n.º 161/2014, de 21 de agosto, criou no Núcleo de Portalegre um lugar de Secretário 

de Justiça. 
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Na ausência de funcionário com tal categoria profissional, foi nomeada para esse lugar em 

regime de acumulação uma Escrivã de Direito. 

A Secretária de Justiça tem a seu cargo as unidades orgânicas instaladas no Núcleo de 

Portalegre e no Núcleo de Nisa. 

Unidade de Apoio Técnico ao Conselho de Gestão: 

Funcionários a nomear 

segundo a Portaria 

161/2014 

Funcionários nomeados 

Número de Oficiais de 

Justiça previsto para a 

Comarca 

Funcionários a nomear 

segundo a Portaria 

164/2014 

1 0 85 1 

Unidade Central e de Serviço Externo: 

Categorias funcionais 
Número previsto na 

Portaria 161/2014 

Funcionários colocados 

em 28.2.2015 

Número de 

Magistrados 

Funcionários a 

colocar segundo a 

Portaria 164/2014 

Escrivão Adjunto 1 0 Juízes = 8 + 1 

aux.  MP = 5 
6 

Escrivão Auxiliar 3 2 

Serviços Judiciais: 

Unidade 

Orgânica 

Categorias 

funcionais 

Número previsto 

na Portaria 

161/2014 

Funcionários 

colocados em 

28.2.2015 

Pendência da 

Secretaria em 

28.02.2015 

Número de 

Juízes 

Funcionários a colocar 

segundo a Portaria 

164/2014 

CCvCr Esc. de Direito 1 1 
1370 3 + 1 aux. 

2 

Esc. Adjunto 2 2 4 

Esc. Auxiliar 4 2 8 

CT Esc. de Direito 1 1 
503 1 

1 

Esc. Adjunto 1 1 1 

Esc. Auxiliar 2 2 2 

LCv Esc. de direito 1 1 
4478 2 

1 

Esc. Adjunto 4 3 4 

Esc. Auxiliar 5 4 6 

LCrm Esc. de Direito 1 114 
786 1 

1 

Esc. Adjunto 2 1 2 

Esc. Auxiliar 3 2 3 
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 Nomeada em regime de acumulação com as funções Secretária de Justiça. 
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Serviços do Ministério Público: 

Unidade Orgânica Categorias funcionais 
Número previsto na Portaria 

161/2014 

Funcionários colocados em 

28.2.2015 

ICTb Técnico de Justiça Adjunto 1 1 

Serviços do MP Técnico de Justiça Principal 1 1 

 Técnico de Justiça Adjunto 3 2 

 Técnico de Justiça Auxiliar 2 2 

Secção de Proximidade de Nisa: 

Categorias funcionais 
Número previsto na Portaria 

161/2014 
Funcionários colocados em 28.2.2015 

Escrivão Adjunto 1 0 

Técnico de Justiça Adjunto 1 1 

Resumo: 

Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 42 

A estes oficiais de justiça acrescem 2 técnicos de informática e dois funcionários da carreira do 

regime geral, nomeadamente, 1 assistente técnico e 1 assistente operacional. 

Funcionários colocados em 28.02.2015: 30. 

Funcionários em falta em 28.02.2015: 21%. 
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b) Núcleo de Elvas: 

Secretário de Justiça: 

É o único Núcleo da Comarca cujo lugar de secretário de justiça se encontra provido por um 

oficial de justiça da respectiva categoria. 

Tem a seu cargo todas a Unidades Orgânicas do Núcleo de Elvas. 

Unidade Central: 

Categorias 

funcionais 

Número previsto na 

Portaria 161/2014 

Funcionários 

colocados em 

28.2.2015 

Número de 

Magistrados 

Funcionários a 

colocar segundo 

a Portaria 

164/2014 

Escrivão Adjunto 1 1 Juízes = 3 

MP = 3 

3 

Escrivão Auxiliar 1 2 

Serviços Judiciais: 

Unidade 

Orgânica 

Categorias 

funcionais 

Número 

previsto 

na 

Portaria 

161/2014 

Funcionários 

colocados 

em 

28.2.2015 

Pendência 

da 

Secretaria 

em 

28.02.2015 

Número 

de Juízes 

Funcionários 

a colocar 

segundo a 

Portaria 

164/2014 

LCv Direito 1 0 
5023 2 

1 

Esc. 

Adjunto 

4 515 4 

Esc. 

Auxiliar 

4 3 6 

LCrm Esc. de 

Direito 

1 1 
1746 1 

1 

Esc. 

Adjunto 

3 1 2 

Esc. 

Auxiliar 

3 3 3 

Serviços do Ministério Público: 

Unidade 

Orgânica 

Categorias 

funcionais 

Número 

previsto na 

Portaria 

161/2014 

Número de 

Magistrados 

Funcionários 

colocados em 

28.2.2015 

Funcionários a 

colocar segundo 

a Portaria 

164/2014 

Serviços do MP Técnico de Justiça 

Adjunto 

1 3 1 3 

Técnico de Justiça 

Auxiliar 

2 2 3 
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 Uma Escrivã Adjunta nomeada em regime de substituição como Escrivã de Direito. 
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Resumo: 

Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 22; 

Funcionários colocados em 28.02.2015: 20; 

Total de funcionários em falta em 28.02.2015: 2 (9,10%). 
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c) Núcleo de Fronteira: 

Secretário de Justiça: 

A Direcção-Geral da Administração da Justiça afectou um Secretário de Justiça, embora o 

quadro funcional do Núcleo não preveja lugar de semelhante categoria. Todavia, anunciado o 

movimento de oficiais de justiça, o referido funcionário de justiça será colocado no Tribunal Judicial da 

Comarca de Évora.  

Por esse motivo e tendo em conta que o lugar de Escrivão de Direito não se encontra provido, 

o Secretário de Justiça desempenha funções, também em regime de normalização do serviço, nos 

termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 66.º do EFJ, no período temporal correspondente ao presente 

relatório. A movimentação do referido Secretário de Justiça vai agravar os problemas do quadro de 

funcionários da secretaria judicial da Instância Local de Fronteira. 

Serviços Judiciais: 

Unidade 

Orgânica 

Categorias 

funcionais 

Número 

previsto na 

Portaria 

161/2014 

Funcionários 

colocados em 

28.2.2015 

Pendência da 

Secretaria em 

28.02.2015 

Número de 

Juízes 

Funcionários a 

colocar 

segundo a 

Portaria 

164/2014 

UC e Genérica Esc. de Direito 1 0 

1447 1 

1 

Esc. Adjunto 3 1 2 

Esc. Auxiliar 3 2 3 

Serviços do Ministério Público: 

Unidade Orgânica 
Categorias 

funcionais 

Número previsto 

na Portaria 

161/2014 

Número de 

Magistrados 

Funcionários 

colocados em 

28.2.2015 

Funcionários a 

colocar segundo 

a Portaria 

164/2014 

Serviços do MP Técnico de Justiça 

Adjunto 

1 

1 

1 1 

Técnico de Justiça 

Auxiliar 

0 1
16

 0 

Secção de Proximidade de Avis: 

Categorias funcionais Número previsto na Portaria 

161/2014 

Funcionários colocados em 28.2.2015 

Escrivão Adjunto 1 1 

Técnico de Justiça Adjunto 1 0 
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 Uma escrivã auxiliar desempenha provisoriamente funções nos Serviços do Ministério Público. 
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Resumo: 

Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 10; 

Funcionários colocados em 28.02.2015: 6; 

Total de funcionários em falta em 28.02.2015: 3 (40% - ver nota) 

Nota: tendo em conta que o lugar de escrivão de direito não se encontra provido e um 

escrivão auxiliar encontra-se a desempenhar funções nos Serviços do Ministério Público, significa 

que o quadro da Secretaria Judicial, apresenta em 28.02.2015, défice de 62,5% de funcionários. 
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d) Núcleo de Ponte de Sor: 

Secretário de Justiça: 

A Direcção-Geral da Administração da Justiça afectou uma Secretária de Justiça, embora o 

quadro funcional do Núcleo não preveja lugar de semelhante categoria. Na prática, como a referida 

Secretária de Justiça apresenta sucessivamente certificados de incapacidade médica para o 

exercício das funções, o referido lugar não está preenchido. Entre 1 de Setembro de 2014 e 28 de 

Fevereiro de 2015, a Secretária de Justiça apenas teve vinte dias de trabalho e as suas funções 

foram exercidas em regime de substituição por um Escrivão-Adjunto. Este aspecto, em associação 

com outra recorrente baixa de longa duração, cria problemas no cumprimento das tarefas 

cometidas à secretaria judicial. 

Em função deste importante conjunto permanente de baixas, foram realizadas diligências 

que permitiram que se renovasse sucessivamente o destacamento de uma Oficial de Justiça para a 

Instância Local de Ponte de Sor e obstaculizou que o nível de resposta da secretaria decaísse. 

* 

Serviços Judiciais: 

Unidade 

Orgânica 

Categorias 

funcionais 

Número 

previsto na 

Portaria 

161/2014 

Funcionários 

colocados em 

28.2.2015 

Pendência da 

Secretaria em 

28.02.2015 

Número de 

Juízes 

Funcionários a 

colocar 

segundo a 

Portaria 

164/2014 

UC e Genérica Esc. de Direito 1 0 
2991 2 

1 

Esc. Adjunto 4 4 4 

Esc. Auxiliar 4 3 6 

Serviços do Ministério Público: 

Unidade 

Orgânica 

Categorias 

funcionais 

Número previsto 

na Portaria 

161/2014 

Número de 

Magistrados 

Funcionários 

colocados  em 

28.2.2015 

Funcionários a 

colocar segundo 

a Portaria 

164/2014 

Serviços do MP Técnico de Justiça 

Adjunto 

1 

2 

1 1 

Técnico de Justiça 

Auxiliar 

1 117 1 
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 Uma escrivã auxiliar encontra-se de baixa de baixa de longa duração. 
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Resumo: 

Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 11; 

A estes oficiais de justiça acresce um funcionário da carreira do regime geral, nomeadamente, 

1 assistente operacional, cujo lugar será extinto quando vagar. 

Funcionários colocados em 28.02.2015: 11 – ver nota; 

Total de funcionários em falta em 28.02.2015: 1 (9,10% – ver nota) 

Oficiais de justiça: 1 (9,10% - ver nota). 

Nota: tendo em conta que o lugar de escrivão de direito não se encontra provido, um 

escrivão auxiliar encontra-se a desempenhar funções nos Serviços do Ministério Público, além de 

existirem dois funcionários de baixa prolongada, significa que o quadro da Secretaria Judicial 

apresenta, em 28.02.2015, uma falta de funcionários de 9,10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Esc. de Direito Esc. Adjunto Esc. Auxiliar

UC e Genérica

Número previsto na
Portaria 161/2014

Funcionários colocados
em 28.2.2015

0

1

2

3

4

5

6

7

Esc. de Direito Esc. Adjunto Esc. Auxiliar

UC e Genérica

Número previsto na
Portaria 161/2014

Funcionários colocados
em 28.2.2015

Funcionários a colocar
segundo a Portaria
164/2014

mailto:portalegre.judicial@tribunais.org.pt


 

3.4 – Resumo geral do preenchimento dos lugares de oficiais de justiça na Comarca: 

O quadro de Oficiais de Justiça apresenta diversas carências e é de consenso geral que a falta 

de chefias condiciona o bom desempenho dos serviços. Estão por prover lugares de chefia (escrivão 

de direito) em Elvas, Fronteira e Ponte de Sor e a superação dessas deficiências é conseguida 

através da respectiva substituição por secretários de justiça ou por escrivães adjuntos.  

Porém, o provimento de lugares assim efectuado causa disfunções na organização da 

secretaria. Acresce que o lugar de secretário de justiça de Portalegre também se encontra vago e 

isso, por via indirecta, causa sobrecargas no trabalho do Administrador Judiciário e não permite 

realizar tarefas de centralização de actividades na sede da Comarca. 

Serviços Judiciais: 

Categorias funcionais Número previsto na Portaria 

161/2014 

Funcionários colocados em 28.2.2015 

Secretário de Justiça 2 1 
18

 

Escrivão de Direito 5 5 

Escrivão Adjunto 23 20 

Escrivão Auxiliar 31 28 

Serviços do Ministério Público: 

Categorias funcionais 
Número previsto na Portaria 

161/2014 
Funcionários colocados em 28.2.2015 

Técnico de Justiça Principal 1 1 

Técnico de Justiça Adjunto 9 7 

Técnico de Justiça Auxiliar 4 4
19
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 Foram afectos Secretários de Justiça nas Instâncias Locais de Fronteira e de Ponte de Sor. 
19

 Como medida de gestão foram colocados dois escrivães auxiliares. 
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3.5 – Absentismo: 

Os mapas e gráficos apresentados permitem aferir o absentismo verificado na Comarca 

durante os 125 dias úteis de serviço correspondentes ao período compreendido entre a data da 

instalação da Comarca [dia 1 de Setembro de 2014] e o termo dos primeiros seis meses de actividade 

[dia 28 de Fevereiro de 2015]. 

A informação recolhida teve de ser processada através de tratamento manual, na medida em 

que a aplicação informática não disponibiliza à gestão qualquer ferramenta de pesquisa. 

mailto:portalegre.judicial@tribunais.org.pt


Constata-se que os níveis de absentismo em Elvas e Fronteira se encontram a níveis aceitáveis, 

embora tenham impacto significativo na produtividade dos respectivos núcleos. Contudo, pelos 

fundamentos anteriormente aduzidos, em Fronteira a falta de assiduidade tem uma relevância 

comparativamente maior, tendo em conta o número reduzido de Oficiais de Justiça ali colocados. Esta 

circunstância penaliza significativamente os funcionários que asseguram efectivamente o serviço e é 

de louvar que, não obstante tudo isto, neste Núcleo a taxa de produtividade é das mais elevadas, tal 

demonstram os quadros que contêm a informação de suporte. 

Nos extremos opostos encontramos o Núcleo de Portalegre com uma óptima assiduidade e o 

Núcleo de Ponte de Sor onde a assiduidade tem reflexos negativos nas respectivas pendências e no 

serviço de apoio à execução de tarefas a entidades externas. 

Mapa geral 

Tipo de falta: 
N.º de 

faltas 

Acidente em trabalho 8 

CGA-Assistência a Familiares (a partir do 4.º dia) 16 

CGA-Assistência a Familiares (até ao 3.º dia) 30 

CGA-Doença do Funcionário (a partir do 4.º dia) 315 

CGA-Doença do Funcionário (até ao 3.º dia) 39 

CGA - falta para assistência a filho maior de 12 anos-Regime de Protecção Social Convergente 1 

CGA - falta para assistência a filho menor de 12 anos sem internamento hospitalar- Regime de Protecção Social 

Convergente 3 

Dispensas de serviço (artigo 59.º n.º 6 do EFJ) 17 

Exercício da actividade sindical 1 

Falecimento de familiar 15 

Ferias 444 

Greve 55 

Para cumprimento de obrigações 2 

Por conta do período de férias (a descontar no ano seguinte) 3 

Por conta do período de férias (a descontar no próprio ano) 2 

Prestação de exames (ao abrigo estatuto trabalhador estudante) 14 

Tolerância de ponto 89 

Tolerância de ponto-meio dia 4 

Tratamento ambulatório – consulta médica (art.º 185.º) 22 

Total de faltas dadas 1080 
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Para o mesmo período, o gráfico que segue permite analisar o impacto das faltas por 

doença a partir do quarto dia. 
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No âmbito das faltas, caso sejam extraídas as faltas por doença, as férias e as tolerâncias de 

ponto, constatamos o impacto dos restantes tipos de faltas. 
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Não considerando as férias, as tolerâncias de ponto e as faltas de longa duração do Núcleo 

de Ponte de Sor: 

 

 

Dias de trabalho vs número de faltas dadas na Comarca. 

Dias de trabalho Faltas Assiduidade % 

8500 1080 87,29% 

Dias de trabalho vs número de faltas dadas por Núcleo: 

Instância 
Dias de 

trabalho 
Férias 

Licenças 

artigo 

59.º, n.º 6 

Faltas Total 
Assiduida

de % 

Núcleo 

Portalegre 
20

 
4625 135 0 119 254 94,51% 

Núcleo Elvas 2500 215 1 105 321 87,16% 

Núcleo 

Fronteira 
21

 
875 30 3 72 105 88% 

Núcleo Ponte de 

Sor 
1375 99 13 288 400 70,90% 

Número de dias em análise: 125. 

                                            
20

 Inclui o Núcleo de Nisa. 
21

 Inclui o Núcleo de Avis. 
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Considerando que no Núcleo de Ponte de Sor existem duas Oficiais de Justiça de baixa de 

longa duração analisa-se a assiduidade não considerando as suas faltas. 

 

Total de faltas por núcleo “excluindo” férias e as faltas de longa duração do Núcleo de 

Ponte de Sor 

Núcleo N.º de Faltas Oficiais de Justiça Taxa de absentismo 

Elvas núcleo 108 20 5,40 

Fronteira núcleo 75 7 10,71 

Ponte Sor núcleo 58 9 6,44 

Portalegre núcleo 73 30 2,43 
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3.6 – Medidas de gestão: 

As medidas de gestão de recursos humanos no domínio dos funcionários são fortemente 

condicionadas por diversas ordens de factores: 

 A grande distância entre as diversas Instâncias Locais e a ausência de uma rede de 

transportes compatível com o horário de funcionamento do Tribunal Judicial. 

 A falta generalizada de oficiais de justiça, aspecto que dificulta, em absoluto, a transição 

de funcionários entre secções. 

 A existência de limitações legais à recolocação, mesmo que transitória, dos oficiais de 

justiça. 

 A dificuldade de tramitar à distância diversos processos, especialmente sentida nos 

processos de comércio, menores, criminais e nalgumas circunstâncias na própria área 

cível. 

Não obstante, como já se adiantou, num determinado período em que as secções de 

proximidade tinham dois funcionários no quadro, foi possível atribuir competência para a prática de 

actos de natureza executiva relativamente a processos oriundos da secção genérica de Fronteira e da 

secção cível de Portalegre, respectivamente em Avis e Nisa. Após o movimento de Dezembro, a secção 

de proximidade de Nisa ficou apenas com uma técnica de justiça adjunta da carreira dos serviços do 

Ministério Público, que está mais vocacionada para a tramitação de inquéritos e, por isso, cessou a 

colaboração que foi prestada no último trimestre de 2014. Quanto a Avis, para além da necessidade de 

formação profissional, a colocação de uma das funcionárias no núcleo de Fronteira, onde tem vindo a 

prestar colaboração temporária aos serviços do Ministério Público, associada à circunstância da 

Senhora Oficial de Justiça que permanece na secção de proximidade ter registado inúmeros problemas 

de saúde pessoal e estar vinculada à prestação de deveres de assistência a um familiar próximo, 

também impediu que o programa de deslocalização de serviço tenha perdurado. 

No entanto, pelas razões já expostas, muitas outras medidas que foram equacionadas não 

puderam ser concretizadas, mormente as aludidas no ponto seguinte. 
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* 

3.7 – Propostas: 

O caminho para o combate da morosidade da Justiça passa inequivocamente pelo 

recrutamento de novos funcionários, pois, de acordo com vários diagnósticos, a deficiente composição 

do quadro funcional é provavelmente o maior problema da justiça portuguesa. Na verdade, é 

absolutamente incoerente que o quadro de oficiais de justiça não tivesse sido preenchido em 

conformidade com os critérios quantitativos previstos na Portaria n.º 164/2014 ou, pelo menos, com o 

quadro previsto na Portaria n.º 161/2014. Se já se colocavam algumas reservas quanto à composição 

legalmente prevista, o não preenchimento de facto retirou qualquer margem para planear e 

desenvolver uma gestão eficiente dos recursos humanos, mediante a sua afectação, dentro dos limites 

legais, ao serviço onde são mais necessários. 

Em Portalegre todas as unidades orgânicas são deficitárias. Elvas (secção cível), Fronteira, 

Ponte de Sor não estão dotadas de escrivão de direito, o que agrava a dificuldade de estabelecer 

programas de recuperação de pendências e programar o serviço com uma antecedência de médio 

prazo. 

Em nossa opinião, a par da ausência de concursos para a progressão das carreiras, a 

pluralidade de movimentos judiciais e as dilações que têm ocorrido na efectiva colocação dos 

funcionários movimentados contribui ainda para agravar o problema da falta de funcionários.  

Torna-se assim imperioso implementar um quadro complementar de oficiais de justiça – tal 

existe há muito para os juízes de direito e tem vindo a ser prosseguido também pela Procuradoria-

Geral da República. Esse instrumento de gestão permitiria corrigir as assimetrias existentes na 

composição dos quadros de cada unidade orgânica, suprir as ausências decorrentes de licenças 

parentais, baixas superiores a 30 dias e outras situações similares e era um meio para permitir a 

recuperação de atrasos no cumprimento de processos. Entendemos que, em primeira linha, esta 

medida deveria ser prevista no quadro da negociação do Estatuto dos Oficiais de Justiça, embora, 

residualmente, por via administrativa, pudesse ser proposto pelos próprios órgãos de gestão local, 

recorrendo a uma medida de gestão interna. Contudo, em Portalegre, a insuficiência generalizada de 

quadros em todas as unidades e núcleos impossibilita esse salto qualitativo gestionário. 

Adicionalmente, a solução para a correcta gestão dos recursos disponíveis passa, também, 

pela formação dos funcionários, em especial das chefias. Neste domínio, após a avaliação das 

principais carências, de forma a superar esse défice formativo, a Presidência da Comarca, em estreita 
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colaboração com o Administrador Judiciário e com a divisão de formação da Direcção-Geral da 

Administração da Justiça, promoveu um curso de formação profissional na área da jurisdição executiva 

e outro a propósito da responsabilidade tributária e contas. 

A nosso ver, face ao despovoamento do interior do país, que tem óbvios reflexos no poder 

atractivo de funcionários judiciais, o regime de incentivos existentes nas Regiões Autónomas e no 

Algarve tinha, por paridade de razão, de ser alargado aos Tribunais Judiciais menos periféricos 

[Bragança, Guarda, Portalegre e Beja]. Noutro domínio, o preenchimento de quadros através de 

medidas de mobilidade interna na administração pública deveria ser favorecido nas mesmas regiões 

como forma de conter a fuga de população e de evitar o aumento das assimetrias entre Tribunais 

Judiciais de Comarca. Cada vez mais os Tribunais das áreas metropolitanas e dos grandes centros 

urbanos registam um ratio mais atractivo na relação entre número de processos e quadros de 

funcionários em detrimento dos Tribunais de “província” que acabam por ter de, em média, tramitar e 

processar um valor superior de processos.  

* 

3.8 – Síntese das propostas principais: 

 Recrutamento urgente de novos funcionários judiciais. 

 Estabelecimento de regime específico tendente a fixar funcionários nas regiões interiores 

do país com uma configuração similar aos incentivos que são concedidos nas Regiões 

Autónomas e no Algarve. 

 Alteração do número de movimentos dos Funcionários de Justiça. 

 Criação de um Quadro Complementar de Funcionários Judiciais. 

 Aposta na valorização profissional dos Oficiais de Justiça, seja através da reintrodução da 

possibilidade da progressão na carreira, seja por intermédio do incentivo à realização de 

acções de formação profissional.     

* 

3.9 – Elogio da prestação dos Funcionários Judiciais: 

Para além das referências pontuais efectuadas ao longo do presente relatório, cumpre 

destacar o profissionalismo, o zelo e o sentido de missão da globalidade dos Funcionários Judiciais 

colocados no Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. Os Oficiais de Justiça têm desempenhado as 

suas funções num quadro funcional deficitário na generalidade das Instâncias e onde a regra é o não 

preenchimento dos lugares de chefia das secções. 

* 
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 VI. Instalações e equipamentos: 

1 – Instalações: 

1.1 – Principais questões e sua evolução desde a tomada de posse dos novos órgãos de 

gestão: 

Como foi referido no início deste relatório, desde a respectiva tomada de posse, os órgãos de 

gestão acompanharam as obras em curso nos Palácios de Fronteira e Elvas e o planeamento, já numa 

fase avançada, dos projectos de obras do Palácio de Justiça de Portalegre e da Secção de Proximidade 

de Avis. Estes dois projectos encontram-se parados. O primeiro por força de uma necessidade de 

readaptação do projecto a uma construção existente no subsolo [reservatório de água de 

abastecimento público] e o segundo por aparente desinteresse das entidades envolvidas [Câmara 

Municipal de Avis e Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça]. 

A Instância Central de Competência Cível e Criminal está provisoriamente instalada no edifício 

que servia o extinto Tribunal do Trabalho de Portalegre, que, actualmente na sua nova denominação, 

também ali desenvolve as suas funções. Foi a solução possível encontrada para albergar as Instâncias 

Centrais de Portalegre. As condições de acomodação ali encontradas são normais, mas existem 

dificuldades de gestão de espaço. Na verdade, naquele edifício trabalhavam 1 (um) juiz de direito, 1 

(um) procurador da república e 5 (cinco) funcionários judiciais enquanto actualmente prestam ali 

funções 5 (cinco) magistrados judiciais, 2 (dois) procuradores da república e (10) dez oficiais de justiça. 

A área ocupada por processos é substancialmente superior àquela que estava destinada à secção 

laboral. E foram a criatividade, o espírito de colaboração e a entreajuda entre todos que permitiram 

encontrar soluções para a existência de um gabinete para cada magistrado e as condições mínimas 

para as secretarias judiciais conviverem e exercerem funções num espaço dimensionado para um 

tribunal com uma pendência e um volume processual muito menores. O protelamento do início de 

obras no Palácio de Justiça de Portalegre pode vir – aliás, começa já – a causar problemas ao normal 

funcionamento de ambas as Instâncias Centrais. Na verdade, apenas existe uma sala de audiências e, 

amiúde, mas de forma cada vez mais frequente, os julgamentos da Instância Central de Competência 

Civil e Criminal tem de ser deslocalizados para o edifício da Instância Local de Portalegre ou para 

outros Palácios de Justiça, com as dificuldades logísticas e de planeamento que isso provoca. 

A Instância Local de Portalegre foi instalada nas antigas instalações das “Estradas de Portugal” 

e esse edifício beneficiou de obras de adaptação ao seu novo destino. No rés-do-chão do edifício estão 

instaladas as secretarias judiciais e central e existem três salas de audiências, um gabinete de 

videoconferência e o espaço reservado para a Delegação da Ordem dos Advogados. A oferta para a 
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realização de julgamentos cresceu assim significativamente, dado que o antigo Palácio de Justiça 

apenas estava equipado com uma sala de audiência e com outro espaço provisório, sem condições, 

onde eram realizadas diligências e julgamentos de pequena criminalidade e de família e menores. No 

primeiro andar existe um espaço para os serviços do Ministério Público [secretaria e duas salas para 

realização de diligências de prova – o que constitui um avanço relativamente ao edifício anterior que 

não dispunha de qualquer espaço para o efeito] e no resto do piso estão instalados os Juízes de Direito 

(4 gabinetes) e os magistrados do Ministério Público (3 gabinetes), a sala de informática, um arquivo, 

uma pequena copa e os órgãos de gestão [com gabinetes para a Presidência, a Senhora Procuradora 

Coordenadora, o Administrador Judiciário, uma sala de reuniões e um espaço para o apoio a Unidade 

de Apoio à gestão]. Sublinhe-se que já em projecto foi possível alterar a previsão inicial de construção 

de apenas duas salas de audiências, sendo que, para o efeito, se trocou o espaço inicialmente 

destinado ao arquivo de modo a permitir a existência de mais uma sala. Sem embargo de alguns 

problemas relacionados com a segurança e com a própria construção, para um edifício provisório, a 

Instância Local de Portalegre apresenta boas condições para o exercício das funções que lhe estão 

destinadas. 

A Instância Local de Elvas também beneficiou de obras que, a lápis grosso, permitiram 

autonomizar o espaço onde funcionavam os serviços do Ministério Público, criar uma segunda sala de 

audiências e ampliar o espaço útil da secretaria judicial com reorganização interna de espaços. O 

Ministério Público está colocado no rés-do-chão do edifício, numa área maior do que aquela que lhe 

era disponibilizada no pretérito, foi construído um espaço reservado para a realização de diligências de 

prova quando no momento anterior as diligências eram realizadas sem um mínimo de condições de 

privacidade e de sigilo. Actualmente, todos os magistrados dispõem de gabinete privativo enquanto no 

passado existia a necessidade de alguns deles partilharem salas. 

As condições de trabalho melhoraram de forma significativa, embora ainda ocorram alguns 

problemas que adiante serão reportados. É intenção dos órgãos de gestão e do próprio Ministério da 

Justiça promover uma troca de espaços com o Instituto de Registo e Notariado e, caso essa operação 

se concretize, alguns desses aspectos menos positivos podem ser corrigidos. Essa permuta permitiria 

uma ampliação da área do “Tribunal” e a criação de novas valências e a optimização de espaços, com 

maiores garantias de segurança e de qualidade na prestação do serviço de justiça. 

A par da existência de salas próprias para a prática de actos de inquérito na Instância Local de 

Portalegre e no Palácio de Justiça de Elvas, diligenciou-se pelo fornecimento de dois computadores 

para cada uma das correspondentes unidades orgânicas dos serviços do Ministério Público. 
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A Instância Local de Fronteira está instalada no Palácio de Justiça de Fronteira, que sofreu 

importantes obras de remodelação que lhe deram muito boas condições de trabalho. Foram 

substituídos tectos falsos, realizadas melhorias ao nível da electricidade e promoveu-se a mudança de 

janelas e de caixilharias. Por cortesia, a Câmara Municipal de Fronteira ofereceu o sistema de ar 

condicionado que foi instalado em diversos gabinetes e na sectetaria  judicial. A par disso, o alarme foi 

recentemente ligado22 e isso reforçou as condições securitárias do edifício. 

Foi sucessivamente sugerida a realização de obras no Palácio de Justiça de Ponte de Sor e essa 

iniciativa foi acolhida pela Direcção-Geral da Administração da Justiça que aconselhou o Instituto de 

Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça a realizar as referidas alterações, realizando um desenho 

preliminar ao projecto. Apesar de não estar inscrito no plano de obras de 2015, o Ministério da Justiça 

está sensibilizado para a necessidade de realização de obras e para a cedência de um espaço que 

correspondia às antigas instalações do Cartório Notarial e que está actualmente afecto à Conservatória 

do Registo Civil, Comercial e Predial de Ponte de Sor. Com efeito, é imperioso construir uma segunda 

sala de audiência, aumentar a área da secretaria e dotar os serviços do Ministério Público e da secção 

central de meios que permitam a optimização das condições de exercício.      

Na realidade, é uma emergência a construção de uma segunda sala de audiências na medida 

em que o quadro da Magistratura Judicial é constituído por dois Juízes de Direito e o do Ministério 

Público por dois Procuradores-Adjuntos. Para além disso, o antigo Tribunal Judicial de Ponte de Sor 

enfermava de problemas crónicos de produtividade e naquela unidade orgânica a taxa de resolução 

era baixa, a pendência apresentava índices altos e a duração dos processos era manifestamente 

superior ao tempo desejável.  

O Palácio de Justiça de Nisa regista óptimas condições de trabalho e é uma pena que as suas 

instalações não possam ser aproveitadas de forma mais contínua e abrangente. 

Avis não possui qualquer condição para o exercício da actividade jurisdicional, mesmo agora 

que está circunscrita a uma secção de proximidade. Aliás, num passado recente, face às condições 

inqualificáveis em que era exercida a Justiça, o Conselho Superior da Magistratura proibiu a prática de 

actos judiciais naquele edifício e as diligências passaram a ser realizadas no Palácio de Justiça de 

Fronteira. Não existem casas de banho, a sala de audiências é absolutamente indigna para o exercício 

de funções soberanas e era concomitantemente aproveitada para a realização de operações de 

arquivo, o espaço é insalubre, o edifício é velho e decadente.   

                                            
22

 A ligação à central de segurança ainda não está concretizada. 
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Os mencionados órgãos de gestão empenharam-se activamente na busca de soluções para os 

problemas ainda subsistentes ao nível das infra-estruturas. Porém, ao nível da sinalética, da limpeza e 

da segurança é necessário que o Ministério da Justiça reforce os meios existentes.   

No domínio da sinalética, com excepção da Instância Local de Portalegre nenhum dos edifícios 

beneficiou de qualquer intervenção na sequência da reforma e das obras que foram realizadas. A 

sinalética está ainda coligada com a questão da segurança, pois não raro existem utentes que se 

encontram em espaços reservados – mas não correctamente identificados –, com as consequências de 

aumento de risco que daí decorrem. O acolhimento das pessoas que se dirigem a esses edifícios não é 

o mais adequado. Também subsistem problemas graves para pessoas com mobilidade reduzida nos 

Palácios de Justiça de Fronteira, Nisa, Ponte de Sor e nas instalações da Instância Central de Portalegre 

[Trabalho e Competência Cível e Criminal] e de Avis. Apenas no Palácio de Justiça de Elvas a construção 

de rampas e a instalação de um elevador diminui o impacto negativo, embora, neste campo, não 

sejam cumpridas pelo Estado todas as normas legais vigentes. 

No capítulo da segurança apenas Elvas beneficia de um serviço de portaria e de segurança mas 

ainda instalado de forma rudimentar, pois não foram fornecidos os meios técnicos e o mobiliário 

adequado ao cabal exercício das funções. Porém, em contraponto, o rés-do-chão não está equipado 

com alarmes e o sistema de videovigilância está inoperacional. 

Portalegre, Fronteira, Ponte de Sor, Nisa e Avis não têm serviço de segurança, sendo que, face 

aos índices de frequência e ao grau de risco, na nossa óptica, pelo menos, a capital de distrito deveria 

gozar da atribuição imediata de um serviço equivalente ao de Elvas. Os constrangimentos orçamentais 

não justificam que se descure a segurança dos magistrados, funcionários de justiça e dos próprios 

cidadãos que frequentam os Tribunais. 

Quanto à limpeza, os órgãos de gestão já questionaram as reduções de horários e a suficiência 

dos mesmos para a prestação de um serviço de qualidade. Na realidade, a DGAJ alterou 

unilateralmente e sem qualquer audição prévia dos órgãos de gestão os contratos, o que motivou que 

as empresas prestadoras de serviço reduzissem o pessoal, as horas de limpeza e próprio material de 

higiene, que frequentemente se revela insuficiente e inadequado.  

As dotações orçamentais deveriam contemplar verbas para a prevenção de incêndios e de 

outros riscos e todos os edifícios deveriam estar equipados com material de primeiros socorros.  

Sublinha-se também que actualmente o Palácio de Justiça de Ponte de Sor e as Instâncias de 

Portalegre [local e central] não dispõem de celas para a guarda de detidos e que os presos aguardam 

nos veículos celulares pela realização de julgamentos e diligências, com notória diminuição das 
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condições de segurança. Também no Palácio de Justiça de Elvas a situação de  detenção não é a mais 

adequada à salvaguarda dos direitos individuais.  

Por último, é de salientar que os Palácios de Justiça de Elvas, Fronteira e Ponte de Sor dispõem 

de lugares de estacionamento, não pagos [e nalguns casos até paragem privativa], em número 

suficiente para permitir o aparcamento de veículo de Juízes de Direito, Magistrados do Ministério 

Público, Oficiais de Justiça e Advogados. O principalmente problema residia em Portalegre, mas as 

boas relações com a Câmara Municipal permitiram a obtenção de cartões de livre-trânsito para todos 

os magistrados judiciais e do Ministério Público. E, recentemente, nas instalações da Rua Mário 

Chambel, a autarquia disponibilizou dois espaços reservados a magistrados, como, aliás, já havia feito 

relativamente a veículos de transporte dos serviços prisionais. Actualmente, o problema de 

estacionamento encontra-se minorado, pois a Instância Local de Portalegre utiliza o parque privativo 

das Estradas de Portugal. 

* 

1.2 – Necessidades estruturais (com referência aos diversos núcleos municipais): 

Sem perder de vista tudo quanto já foi exposto a este respeito, podemos condensar o estado 

das instalações e suas necessidades estruturais na seguinte tabela: 

De seguida apresenta-se uma tabela de síntese sobre as principais carências e deficiências 

sobre os edifícios que compõem o parque judiciário da Comarca, que inclui ainda referências às 

condições de segurança, acessibilidade e salubridade. 

Município Tipologia/localização Proprietário Secções Observações 

Elvas Palácio da Justiça, 

construído de raiz 

Pc. D. Sancho II – 

7350-127 Elvas 

IGFEJ Instância Local 

Secção Cível 

Secção Criminal 

Serv. MP 

Necessidade de melhoria das condições das celas para a 

guarda de detidos. 

Ar condicionado sem manutenção. 

Alarme existente somente o piso 1. 

Sistema de videovigilância inoperacional. 

Ausência de mobiliário específico para o serviço de segurança. 

Fechadura do portão principal inadequada e potência a 

insegurança. 

Edifício a necessitar de sistema de controlo de nidificação das 

aves. 

Fronteira Palácio da Justiça 

construído de raiz 

Lg. Prof. Antunes 

Varela 

IGFEJ Instância Local 

Secção de 

competência 

genérica; 

Serv. Do MP 

Ar condicionado sem manutenção. 

Três gabinetes e a sala de audiências sem ar condicionado. 

Corrimão da escadaria principal danificado. 

Acessibilidades para mobilidade reduzida inexistente. 

Falta de serviço de segurança.  

O alarme não se encontra ligado centralmente. 

Edifício a necessitar de sistema de controlo de nidificação das 

aves. 
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Ponte de 

Sor 

Palácio da Justiça 

construído de raiz 

Lg. 25 de Abril 

7400-228 Ponte de 

Sor 

IGFEJ Instância Local 

Secção de 

competência 

genérica; 

Serv. Do MP 

Falta celas para os detidos apresentados ao Tribunal. 

Ar condicionado envelhecido a necessitar de uma reparação 

profunda. 

Falta de segurança. 

Várias janelas e persianas danificadas. 

Vitral da escadaria e necessitar de restauro. 

Ausência de alarme e segurança do edifício. 

Edifício a necessitar de sistema de controlo de  

nidificação das aves. 

Portalegre Palácio da Justiça 

Av. da Liberdade, 16 

7300-851 Portalegre 

IGFEJ Instância Central  

Secções Cível e 

Criminal e 

Instância Local 

Secções Cível e 

Criminal 

Serv. Do MP 

 

Não existem condições com celas para a guarda de detidos. 

As obras de adaptação à NEJ ainda não se iniciaram 

Portalegre Fracção (destinada 

ao Comércio) 

adaptada 

Rua Mário Chambel 

7301-854 Portalegre 

IGFEJ Instância Central 

Secção do 

Trabalho 

Ar condicionado nunca teve manutenção (10 anos). 

Alarme desligado. 

Gravíssimas infiltrações. 

Avis Lg. Cândido dos Reis 

7480-116 Avis 

Camarário Secção de 

Proximidade 

Sem o mínimo de condições de trabalho ou para se realizar 

qualquer audiência. 

Nisa Palácio da Justiça 

Pc. da República 

6050-350 NISA 

IGFEJ Secção de 

Proximidade 

Ausência de alarme. 

Edifício a necessitar de sistema de controlo de nidificação. 

Edifício a necessitar de uma limpeza exterior profunda. 

Acessibilidades a mobilidade reduzida inexistente. 

 

 Em termos transversais a toda a Comarca, é de assinalar que nenhum dos Palácios de Justiça 

está preparado para realizar julgamento de maior dimensão, tal como resulta do exemplo extraído do 

processo registado sob o nº86/09.2TELSB da Instância Central de Competência Civil e Criminal de 

Portalegre. Em paralelo, não existe nenhum espaço adequado para realizar diligências da jurisdição de 

menores, designadamente nos casos em que os menores devem ser ouvidos ou quando são vítimas de 

qualquer tipo de violência física ou psíquica. 

* 

 1.3 – Outros recursos [Equipamento e mobiliário]: 

 A situação do equipamento informático e mobiliário disponibilizado nos diversos edifícios é 

reproduzida no quadro infra: 
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Instância Equipamento e mobiliário 

IL Elvas O equipamento informático é recente, mas insuficiente para o 

quadro funcional da secretaria. Alguns dos periféricos necessitam de 

ser substituídos. 

Os aparelhos de videoconferência são antigos e é necessária a 

substituição de um dos equipamentos, bem como mais um 

equipamento para os serviços do Ministério Público. 

Existe uma falta grave de armários para a secretaria. 

Os postos de trabalho da secretaria estão bastante usados e é 

necessário substituir as respectivas cadeiras. 

Fronteira O parque informático é relativamente recente mas insuficiente para 

o quadro funcional da secretaria. 

O aparelho de videoconferência é antigo e é necessário reequipar a 

sala de audiências com um novo equipamento. É necessário mais um 

equipamento para permitir a realização simultânea de diligências, 

dado que, por vezes, os julgamentos têm de ser interrompidos para 

permitir a realização de videoconferências solicitadas por outros 

tribunais. 

A explosão da pendência evidencia a falta de armários. 

Os postos de trabalho da secretaria estão bastante usados e é 

necessário substituir as respectivas cadeiras. 

Ponte de Sor O equipamento informático é recente, mas alguns dos periféricos 

necessitam de ser substituídos. 

O aparelho de videoconferência é antigo e pode deixar de funcionar 

a qualquer momento. É necessário reequipar a sala de audiências 

com um novo equipamento com urgência.  
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IL Portalegre O equipamento informático é antigo e insuficiente para o quadro 

funcional da secretaria. Alguns dos periféricos necessitam de ser 

substituídos. 

Os aparelhos de videoconferência são antigos e funcionam muito 

deficientemente. É necessária a sua substituição urgente, além de ser 

necessário mais um equipamento. 

IC Portalegre O equipamento informático é recente, mas insuficiente para o 

quadro funcional da secretaria. Alguns dos periféricos necessitam de 

ser substituídos. 

É necessário mais um equipamento de videoconferência. 

Nesta instância, a falta de armários é evidente porque estão 130 m 

de processos por arrumar em armários. 

 

VII – Recursos financeiros: 

1 – Considerações gerais: 

Com a implementação da Reforma Judiciária seria de esperar que fosse conferida às Comarcas 

a possibilidade de gerirem os seus orçamentos, com um mínimo de autonomia financeira, num claro 

avanço face à gestão absolutamente centralizada que era prosseguida pelo Ministério da Justiça antes 

da entrada em vigor do novo mapa judiciário e do novel modelo de gestão tripartido. No entanto, tal 

não se verificou e na prática mantém-se em vigor uma estrutura igual à do sistema judiciário 

precedente, o que subverte o espírito da Lei nº62/2013, de 27 de Março. A evolução legislativa 

reclamava que a gestão orçamental pudesse ser concretizada em consonância com as novas 

competências e com as idiossincrasias e necessidades específicas locais. 

Daqui decorre que, ao invés do teoricamente projectado, os corpos de gestão – em particular 

o Administrador Judiciário – estão obrigados a “comunicar” à DGAJ qualquer necessidade funcional. 

Qualquer simples acto de fornecimento de equipamento, consumíveis, prestação de serviços já 

contratualizados, assim como qualquer pedido de realização de despesas inadiáveis e urgentes têm de 

ser autorizados pela Direcção-Geral da Administração da Justiça, dado que o fundo de maneio é gerido 

por esta entidade. Assim, todas as operações contabilísticas são comunicadas à DGAJ e só após o seu 

consentimento nos é enviado o número de compromisso23. 

                                            
23

 A aplicação informática, existente nos tribunais, para registar a despesa comunica só a necessidade da despesa 
perante a DGAJ e só depois esta entidade através do sistema informático GeRFIP obtém o número de cabimento, 
transmitindo-o depois, através da mesma interface informática, ao respectivo tribunal. 
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Embora em alguns casos ainda se contratualizem algumas aquisições de bens e serviços de 

acordo com a conferida competência delegada e nos termos previstos no Código dos Contratos 

Públicos, o cabimento e o número de compromisso previsto na Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro, 

depende sempre de sinalização dessa Direcção-Geral. 

Neste ponto, o duodécimo orçamental vencido não é tratado como se fosse uma verba do 

plafond da Comarca mas antes corresponde a uma verdadeira dotação orçamental da DGAJ. Este 

aspecto cria dificuldades acrescidas na verificação dos limites impostos pela Lei dos Compromissos, 

pois, apesar de não existir domínio sobre todo o circuito da despesa, o Administrador Judiciário tem a 

necessidade de emitir documentação de certificação da legalidade da despesa sem que, no entanto, a 

aposição da assinatura tenha como reflexo o controlo de todo o procedimento administrativo-

financeiro. 

A realização de despesas de funcionamento está cada vez mais centralizada, quer através da 

contratualização de acordos quadro, quer por intermédio de procedimentos aquisitivos centralizados 

na DGAJ. Seguindo esta mesma linha, a gestão contabilística das dotações orçamentais atribuídas à 

comarca não está cometida directamente ao administrador judiciário, uma vez que a DGAJ se coloca 

como entidade gestora do plafond orçamental da comarca entre a manifestação da necessidade da 

despesa e a sua autorização24. Consabidamente, ao arrepio desta política centralizadora e, por vezes, 

estranguladora da autonomia financeira, os estudos, relatórios ou recomendações de diversas 

entidades públicas ou privadas classificam a autonomia da gestão orçamental como um instrumento 

gerador de poupanças e que favorece ganhos de eficiência, contribuindo para um melhor 

funcionamento do sistema judicial. 

Como a gestão de cada plafond orçamental está condicionada 25 a um sistema informático 

ligado à DGO, não se vislumbra que, num futuro próximo, cada comarca seja dotada de meios técnicos 

adequados a garantir uma maior autonomia orçamental e financeira. A descentralização da gestão 

orçamental constituiria uma oportunidade de afirmação da independência dos Tribunais e reforçaria a 

                                            
24

 O IGFEJ atribui um plafond orçamental à DGAJ que, por sua vez, redistribui uma parte a cada uma das 
secretarias permitindo-lhes realizar procedimentos aquisitivos, nos termos do Código dos Contratos Público. 
Entretanto e pelo facto de não existir, nas Comarcas, sistema de contabilidade de suporte à execução do 
orçamento essa tarefa é realizada pela DGAJ. 
25

 As entidades têm obrigatoriamente sistemas informáticos que registam os fundos disponíveis, os 
compromissos, os passivos, as contas a pagar e os pagamentos em atraso, estes especificados pelas respectivas 
datas de pagamento. 
Os sistemas de contabilidade de suporte à execução do orçamento emitem um número de compromisso válido 
de encomenda, ou documento equivalente, e sem o qual o contrato ou a obrigação subjacente em causa são, 
para todos os efeitos, nulos (n.ºs 2 e 3 do artigo 5.º da Lei 8/2012, de 21 de Janeiro). 
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capacidade de gestão dos dirigentes das novas comarcas, que obviamente também estariam 

vinculados a respeitar o quadro legal vigente no domínio da contabilidade pública. A existir uma tal 

conjuntura, esta estratégia de gestão dos [escassos] recursos facilitaria os princípios da solidariedade e 

estabilidade orçamental preconizados na LEO, reforçava o papel da gestão flexível, optimizava a gestão 

dos saldos orçamentais26. Mesmo que isso não suceda, mostra-se absolutamente necessário inverter 

alguns aspectos comunicacionais por parte da DGAJ, pois, no presente, os mesmos são 

manifestamente inadequados e insuficientes aos fins e aos objectivos prosseguidos. 

Dito isto, também se reconhece que a utilização da plataforma de gestão orçamental em todas 

as comarcas pressupunha um forte investimento material e humano, muito embora na actual 

conjuntura do Procedimento por Défice Excessivo esse aumento de custos não constitua uma 

prioridade. 

Ainda assim, mesmo que mantenha o actual modelo de partilha com a DGAJ, é incontornável 

que a gestão orçamental das comarcas seja adaptada e melhorada à luz dos critérios de gestão 

partilhada e descentralizada que fundamentaram o surgimento da nova organização judiciária. 

                                            
26

 Este conceito é divulgado a amiúde pela DGAJ. 
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No quadro que segue, confirma, para o ano de 2015, a tendência orçamental decrescente, 

relativamente ao triénio anterior, quer em despesas de funcionamento 18.300,00 € (cerca de - 

3.500 €) e de aquisição de serviços 156.779,54 € (cerca de -13.200 €), se não for contabilizada a 

nova prestação de serviços de segurança no Palácio da Justiça de Elvas27. 

                                            
27

 Recebido o plafond orçamental em meados de Janeiro constatou-se a existência de uma nova despesa 
relacionada com o serviço de segurança. Contactada a DGAJ não foi possível obter qualquer explicação sobre a 
razão da origem e do destino da despesa. Significa que aos Órgãos de Gestão da Comarca não foi prestada a 
indispensável informação que estava em curso uma adenda ao contrato de segurança que passaria a contemplar 
o Palácio da Justiça de Elvas. 
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Com a atribuição de plafond orçamental correspondente à Comarca de Portalegre ficaram 

evidenciadas duas situações já abordadas neste capítulo. Em primeiro lugar, a confirmação do 
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percurso de forte desinvestimento e, numa segunda linha, a incapacidade da DGAJ para contribuir 

para a planificação e a estruturação das diversas estratégias de gestão a implementar nos 

diferentes Tribunais Judiciais de Comarca pelos órgãos de gestão. 

* 

1.2 – A gestão orçamental realizada nos extintos tribunais: 

A análise integrada dos recursos orçamentais permitiu avaliar a “frugalidade” da despesa 

de funcionamento ocorrida nos anos precedentes, em particular no ano de 2014. Paradigmático 

desse desinvestimento é a ausência de previsão de qualquer despesa em serviço de manutenção de 

extintores relativamente a Avis e a Ponte de Sor, os quais, por conseguinte, não foram 

contratualizados. Aliás, em Avis os extintores perderam a validade em 2012 e num edifício com um 

coeficiente de vetustez elevado e estruturalmente inadequado isso constitui um risco que não pode 

ser endossado para os corpos de gestão do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. 

Em Ponte de Sor existe uma outra situação preocupante que se traduz na não realização da 

obrigatória vistoria ao elevador. Esta situação, além de ser susceptível de ser integrada numa 

contra-ordenação que é punida com coima elevada, corporiza um risco para operadores judiciários 

e utentes da justiça que não pode ser transferido para qualquer dirigente da Comarca.  

Também se salienta que não ocorreu qualquer investimento na recuperação do património, 

mormente em coisas simples e pouco dispendiosas como sejam o arranjo dos vidros partidos em 

Fronteira e dos estores e dos vitrais do Palácio de Justiça de Ponte de Sor. 

* 

1.3 – Estrutura operacional para a gestão e execução orçamental: 

A circunstância da Comarca partilhar a gestão orçamental com a DGAJ não significa que as 

incumbências administrativas do administrador judiciário sejam menores. Estas operações 

continuam a ser bastante complexas e exigentes e o exemplo mais flagrante encontra-se nos 

procedimentos aquisitivos cujos trâmites são bastante laboriosos. Por esse motivo, a necessidade 

de apoio administrativo ao administrador judiciário é crucial porque esse conjunto de actividades 

demanda um intenso labor burocrático e de avaliação das necessidades. 

A realização de despesa encerra igualmente um complexo meandro administrativo. Neste 

contexto, seria conveniente a possibilidade de criação de uma estrutura, dentro da comarca, para a 
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realização, acompanhamento e execução de todos os contratos, mesmo para aqueles em que 

existe a possibilidade de ajuste directo. 

* 

1.4 – Execução orçamental de 2015: 

Em Janeiro de 2015 o orçamento recebeu um reforço relacionado com a despesa da 

locação do edifício das instalações provisórias da Instância Local de Portalegre. 

Todas as transferências patentes no balancete estão relacionadas com despesas de anos 

findos. No corrente exercício de gestão orçamental ainda não existiu a necessidade de realizar 

transferência entre rubricas. 
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No balancete infra verifica-se que a execução orçamental está nos valores normais 

 

 

Sobre o orçamento o Conselho de Gestão e o Conselho Consultivo da Comarca analisaram e 

verificaram que o orçamento atribuído à Comarca não permite uma gestão autónoma e equilibrada. 

Nesse exercício comparativo com os diversos orçamentos dos extintos tribunais que compõem a 

Comarca ficou evidente o acentuado decréscimo orçamental verificado desde 2012 até ao presente. 

Ambos os órgãos salientaram também que o orçamento de 2015 é inferior ao executado em 

2014 e que não foi considerado o acréscimo de despesa relacionado com um maior número de 

instalações e que alguns desses edifícios passaram a estar equipados com ar condicionado, o que 

antevê um aumento do consumo de electricidade. Também foi desconsiderado o aumento do valor da 

prestação de condomínio da Instância Central do Trabalho de Portalegre. 

Relativamente à execução orçamental, o Conselho de Gestão constatou que não houve 

despesa relacionada com a manutenção de extintores em Ponte de Sor e Avis e a inspecção obrigatória 

ao elevador em serviço no edifício de Ponte de Sor. Também não foi cabimentada qualquer verba para 

a aquisição de caixa de primeiros socorros a disponibilizar nas diversas Instâncias e Secções de 

Proximidade do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. 

Em função disso, o Conselho de Gestão deliberou instar a Direcção-Geral da Administração da 

Justiça a corrigir estas falhas, assim como a cabimentar verba para a eventual atribuição de veículo 
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automóvel ao Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, nas suas diversas cambiantes, tais como 

aquisição de combustível, custos de manutenção, seguros e afins. 

* 

1.5 – Gestão do inventário de bens móveis: 

Em 2005, a Direcção Geral de Administração da Justiça determinou a realização do cadastro 

dos bens móveis dos tribunais28, de acordo com o CIBE29 e por intermédio de uma aplicação 

informática criada para o efeito. Contudo, em Novembro de 2005, concluído que foi o processo 

inventariação de bens, a realização de novos registos foi suspensa30. 

Recentemente, certamente motivada pelos mesmos alegados condicionalismos técnicos de 

gestão orçamental, essa tarefa passou também a estar centralizada na DGAJ. Actualmente, a gestão 

das fichas de imobilizado é executada através da aplicação plataforma informática de gestão financeira 

e orçamental (GeRFIP) e os tribunais – e por inerência os corpos de gestão das novas Comarcas – estão 

assim afastados do processo. 

Como decorrência lógica da entrada em funcionamento do Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre, o Administrador Judiciário teve de averiguar se o inventário tinha sido realizado de acordo 

com as normas e instruções recebidas em devido tempo. A situação detectada não correspondia à 

realidade31 na maior parte dos edifícios. No caso de Portalegre, as dificuldades encontradas no 

cadastro de imóveis eram acrescidas, pois o encerramento do Tribunal Judicial de Castelo de Vide e a 

transformação dos Tribunais Judiciais de Avis e de Nisa em Secções de Proximidade determinou a 

transferência dos bens e equipamentos desses edifícios, no todo ou em parte. 

Ao não se conhecer toda amplitude global por tipologia de bens e suas características torna-se 

mais difícil apurar as necessidades existentes e as disponibilidades de partilha para os desafios futuros. 

E um desses desafios é a futura mudança da Instância Local de Portalegre e da Instância Central de 

                                            
28

 Fazendo uma análise a um passado já um pouco distante, foi realizado num espaço de tempo muito limitado, 
em cada tribunal, o registo de todos os bens móveis existentes, sem, na altura, serem definidas algumas das 
regras comuns a todos para o registo do cadastro com meios para etiquetar os bens de acordo com o dispositivo 
legal. Através do Ofício Circular n.º 16/2005, de 1 de Abril, da DGAJ, é determinado o início da operação e 
aponta-se a sua conclusão até 30 de Setembro do mesmo ano. Mais tarde, através do Ofício Circular n.º 30/2005, 
de 16 de Junho são dadas novas instruções com um manual de procedimentos. Finalmente em 22 de Novembro 
de 2005 o Ofício Circular n.º 55/2005 transmite a conclusão da fase inicial de registo impedindo, até nova 
determinação, a realização de novos registos ou actualizações. 
29

 A portaria n.º 671/2002, de 17 de Abril, regulamenta o Cadastro e Inventário dos Bens do Estado - CIBE 
30

 Ofício Circular da DGAJ n.º 55/2005 de 22 de Novembro. 
31

 Muitos dos bens não se mostram etiquetados e as referências existentes na aplicação informática são 
inadequadas. 
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Competência Civil e Criminal de Portalegre para as instalações do Palácio de Justiça de Portalegre, 

quando as respectivas obras de remodelação estiverem concluídas32. Assim, talvez seja necessário 

equacionar a realização de um novo levantamento. Contudo, esse empreendimento é bastante difícil 

de concretizar porque exige recursos humanos de que a Comarca não dispõe. 

* 

1.6 – Reposição do fundo de maneio: 

Na execução orçamental, por vezes é necessário a realização de despesa através dos meios 

mais expeditos previstos na lei, nomeadamente, a utilização do fundo de maneio. 

Como nas situações acima descritas os critérios de atribuição do fundo e a sua reposição após 

a despesa depende também da DGAJ e, até ao momento, não estão a ser cumpridos os compromissos 

de reposição assumidos como o mapa infra demonstra: 

 

* 

  

                                            
32

 Após sucessivos adiamentos o início das obras está prevista para Junho de 2015 e o prazo estipulado para a sua 

conclusão é de 10 (dez) meses. 
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VIII – Unidades centrais, serviço externo, videoconferências e secções de proximidade: 

1 – Unidades centrais: 

Documentação registada no período: 

 

Instância Unidade orgânica Documentos entrados 

Elvas Cível J1 1904 

Cível J2 1801 

Criminal J1 1917 

Fronteira Genérico J1 2395 

Ponte de Sor Genérico J1 1635 

Genérico J2 1470 

Portalegre Cível J1 2164 

Cível J2 1983 

Criminal J1 2266 

IC Cível e Criminal J1 935 

J2 870 

J3 821 

IC Trabalho J1 1201 
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Instância Total de documentos entrados por instância 

Elvas 5622 

Fronteira 2395 

Ponte de Sor 3105 

Portalegre 6413 

IC Cv Crm 2626 

IC Trab 1201 
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Instância Actos de solicitador entrados 

Elvas 10950 

Fronteira 3449 

Ponte de Sor 4707 

Portalegre 11234 

IC Cível e Criminal 1430 

IC Trabalho 260 
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Instância Total de documentos entrados 

Elvas 16572 

Fronteira 5844 

Ponte de Sor 7812 

Portalegre 17647 

IC Cível e Criminal 4056 

IC Trabalho 1461 
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Serviços do Ministério Público Total de documentos entrados 

Elvas 4408 

Fronteira 1369 

Ponte de Sor 1806 

Portalegre 3540 

 

 

 

 

  

 Analisado o volume de entrada de documentos constata-se que em termos relativos foi a 

secretaria da Instância Local de Fronteira que registou o maior número de documentação registada na 

unidade central. Em termos absolutos, caso sejam contabilizados todos os serviços centrais do Tribunal 

Judicial da Comarca de Portalegre, a soma das secções desdobradas da Instância Local de Portalegre 

concentra um maior volume de trabalho, com ressalva dos serviços do Ministério Público. Neste caso, 

o predomínio da entrada de papéis é assegurado pela secretaria do Ministério Público de Elvas. 
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* 

2 – Serviço externo: 

 

Instância 
Documentos entrados no período 

 Serviço Externo 

Elvas 25 

Fronteira 35 

Ponte de Sor 50 

Portalegre 80 

 

 

 

Realização de actos no período de 1 de Janeiro a 28 de Fevereiro 

Elvas Fronteira Ponte de Sor Portalegre 

80 35 48 124 

 

 As instâncias de Portalegre no âmbito da pratica de actos relacionados com o serviço 

externo acompanham a tendência de uma maior concentração de actividade. 

 Com o decurso da implementação e do aperfeiçoamento da monitorização da 

tramitação processual irá ser possível distinguir os actos com origem na Instância ou fora dela. 

* 
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3 – Videoconferências: 

Realização de actos no mês de Fevereiro 

Elvas Fronteira Ponte de Sor Portalegre 

57 15 6 124 

* 

4 – Secções de proximidade: 

As secções de proximidade da Comarca estão sujeitas a uma monitorização desenhada pela 

DGAJ e os itens elencados no documento permitem avaliar o desempenho realizado em cada um dos 

núcleos vidados. 

Nesse documento são entre outros segmentos de actividade os seguintes: 

Assim, permite avaliar: 

 Atendimento Diligências Prática de actos 

Telefónico Presencial Judiciais MP Cível Penal Exec. Serv. 

MP 

Actos 

avulsos 

Avis 207 184 0 0 0 22 54 206 23 

Nisa 222 227 0 10 2 0 69 116 3 

 

Do conjunto da informação recolhida resulta claramente que ao nível das diligências realizadas 

a actividade das Secções de Proximidade é praticamente nula, ressalvando aqui a pouco expressiva 

actuação processual em Nisa nos serviços do Ministério Público. O nível de atendimento pessoal e 

telefónico também é pouco relevante, se o período em causa for dividido pelo número de dias úteis. 

Como já se assinalou a prática de actos também está condicionada pelos problemas relativos às 

dificuldades de reafectação de processos devidos à não atribuição de viatura de transporte à Comarca. 

Quanto ao serviço desempenhado, constata-se que existe uma disponibilidade de tempo 

considerável. Porém, sem embargo de várias tentativas de rentabilizar aquelas secções, ainda não foi 

encontrado um ponto de equilíbrio. Em Avis, devido a sucessivas baixas médicas da funcionária que ali 

presta serviço. Em Nisa, por a funcionária ali colocada pertencer aos quadros dos serviços da carreira 

do Ministério Público e não estar vocacionada para a realização de tarefas típicas das secretarias 

judiciais, sendo que o número de actos ali tramitados nos processos cíveis e executivos foram 

processados até 31 de Dezembro de 2014 (data em que se encontrava ali colocada uma segunda 

funcionária pertencente aos quadros dos serviços judiciais e que em Janeiro foi transferida para o 
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Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco). O número superior dos actos praticados na Secção de 

Proximidade de Avis relativamente a processos do Ministério Público está relacionado com a 

notificação de arquivamentos contra desconhecidos oriundos de Fronteira. 

Importa também identificar as condições funcionais de cada um dos edifícios e assim, 

facilmente e pela simples observação, constata-se que as instalações de Avis não possuem o mínimo 

de condições de funcionamento. Aquela secção de proximidade nem está dotada de uma casa de 

banho, os soalhos estão completamente esburacados e existem várias cotas no edifício com as salas e 

os gabinetes situados em níveis diferentes. O arquivo está dividido entre um espaço camarário 

sobrelotado, um gabinete de apoio e a sala de audiências. Os postos de trabalho da secretaria estão 

montados ao lado do servidor e daí poderão ocorrer inconvenientes para a saúde dos funcionários.  

No pólo oposto verifica-se que as instalações de Nisa apresentam dignidade e dispõem de 

funcionalidades várias com um alcance muito superior àquele a que se destinam no presente. 

* 

5. Conclusões e vistas: 

No período em causa, o desempenho funcional das unidades orgânicas do Tribunal Judicial da 

Comarca de Portalegre pode ser avaliado também pelo número de vistas e conclusões abertas. 

Nesse período, constata-se que o mês de Setembro reflete a inoperacionalidade do Citius. 

 

Vistas abertas por Unidade Orgânica 

Unidade Orgânica Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Total 

Elvas - Inst. Local - Secção Cível - J1 18 77 90 61 88 81 415 

Elvas - Inst. Local - Secção Cível - J2 16 68 55 50 60 63 312 

Elvas - Inst. Local - Secção Criminal - J1 28 104 152 142 272 234 932 

Fronteira - Inst. Local - Sec. Comp. Gen. - 

J1 

0 154 148 102 119 131 654 

Ponte de Sor - Inst. Local - Sec. Comp. 

Gen. - J1 

6 80 72 29 115 87 389 

Ponte de Sor - Inst. Local - Sec. Comp. 

Gen. - J2 

4 87 89 57 98 94 429 

Portalegre - Inst. Central - Sec. Cível e 

Criminal - J1 

1 15 27 10 29 23 103 

Portalegre - Inst. Central - Sec. Cível e 

Criminal - J2 

5 23 23 13 24 19 107 

Portalegre - Inst. Central - Sec. Cível e 

Criminal - J3 

3 29 21 13 17 25 108 

Portalegre - Inst. Central - Sec.Trabalho - 

J1 

3 24 33 22 25 22 129 

Portalegre - Inst. Local - Secção Cível - J1 9 53 62 35 91 66 316 

Portalegre - Inst. Local - Secção Cível - J2 3 87 74 51 107 72 394 

Portalegre - Inst. Local - Secção Criminal - 

J1 

4 141 142 40 225 180 732 
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Conclusões abertas por Unidade Orgânica 

Unidade Orgânica Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Total 

Elvas - Inst. Local - Secção Cível 
- J1 

37 163 383 192 340 296 1411 

Elvas - Inst. Local - Secção Cível 
- J2 

31 180 324 204 279 250 1268 

Elvas - Inst. Local - Secção 
Criminal - J1 

65 305 364 261 440 393 1828 

Fronteira - Inst. Local - Sec. 
Comp. Gen. - J1 

33 437 412 304 429 405 2020 

Ponte de Sor - Inst. Local - Sec. 
Comp. Gen. - J1 

11 341 263 168 287 281 1351 

Ponte de Sor - Inst. Local - Sec. 
Comp. Gen. - J2 

6 304 290 178 267 253 1298 

Portalegre - Inst. Central - Sec. 
Cível e Criminal - J1 

13 159 174 120 140 135 741 

Portalegre - Inst. Central - Sec. 
Cível e Criminal - J2 

14 148 160 106 141 133 702 

Portalegre - Inst. Central - Sec. 
Cível e Criminal - J3 

6 176 175 127 164 145 793 

Portalegre - Inst. Central - 
Sec.Trabalho - J1 

67 186 205 137 182 166 943 

Portalegre - Inst. Local - 
Secção Cível - J1 

22 262 318 174 401 303 1480 

Portalegre - Inst. Local - 
Secção Cível - J2 

19 252 317 165 361 342 1456 

Portalegre - Inst. Local - 
Secção Criminal - J1 

35 555 471 177 539 367 2144 
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Variação dasconclusões e vistas abertas no período (linha superior conclusões, linha inferior vistas): 

 

 

 No capítulo das conclusões verifica-se que o valor relativo mais alto pertence à secção criminal 

da Instância Local de Portalegre, seguida da Instância Local de Fronteira, ambas com mais de 2000 

conclusões. Por unidade orgânica, a  soma das conclusões abertas aos Juízes afectos33 à Instância 

Central de Competência Criminal atinge igualmente uma valor superior a 2000.  Igual fenómeno se 

passa em todas as secções judiciais de composição plural.   

                                            
33

 O sistema informático não permite individualizar as conclusões abertas ao Juiz Auxiliar e a sua prestação é 

integrada no trabalho realizado por J1, J2 e J3. 

mailto:portalegre.judicial@tribunais.org.pt


 Relativamente às vistas, a maior expressão ocorre nas secções criminais das Instâncias Locais 

de Elvas e Portalegre e nas secções de competência genérica de Fronteira e Ponte de Sor. 

* 

IX - Plano de actividades e a sua execução. Síntese final: 

A data de entrada em funcionamento da Comarca, o momento legalmente estabelecido para a 

definição dos objectivos estratégicos e processuais e o colapso do sistema informático não permitiram 

a elaboração formal de um plano anual de actividades. Porém, ainda assim, mesmo sem esse guião 

directivo, o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre exerceu as suas actividades de gestão de 

acordo com as competências normativas inscritas na Lei de Organização do Sistema Judiciário. 

No decurso do presente semestre, como se extrai do relatório elaborado, o Presidente do 

Tribunal exerceu competências de representação e de direcção do Tribunal, promoveu a realização de 

reuniões de planeamento e de avaliação dos resultados dos serviços judiciais em conjunto com os 

Juízes de Direito e com a colaboração do Administrador Judiciário no caso dos Oficiais de Justiça da 

carreira dos serviços judiciais e propôs às autoridades competentes a adopção de medidas ao nível do 

reforço de recursos humanos, do fornecimento de bens e serviços e da melhoria das instalações, do 

equipamento e das condições de segurança. 

Foram organizadas acções de formação dirigidas a funcionários e num intercâmbio com o 

Centro de Estudos Judiciários estimulou-se a participação de Magistrados Judiciais em acções de 

formação, tendo para o efeito sido disponibilizadas salas e equipamento de videoconferência que 

evitaram deslocações de Juízes a locais mais distantes da Comarca. 

No exercício das competências funcionais, foram organizados mapas de turnos e férias dos 

Juízes de Direito, elaborado um despacho genérico de substituições de magistrados judiciais, 

procedeu-se à nomeação pontual de juízes em casos de impedimento não previstos e foram 

estabelecidas prioridades de actuação durante o período de colapso do funcionamento do sistema 

operativo Citius. 

No domínio da gestão processual, uma das tarefas prioritárias foi o acompanhamento do 

movimento processual do Tribunal e a avaliação da actividade das diversas unidades orgânicas, na 

dimensão da qualidade do serviço de justiça e do tempo de resposta, a par de análise quantitativa. 

Neste campo, foi solicitado o suprimento de necessidades de resposta adicional e elencadas as 

deficiências encontradas no preenchimento de quadros. 

Sem beliscar o domínio da liberdade e da independência de julgar, de forma consensual e, 

muitas vezes, informalmente, estabeleceram-se com os magistrados judiciais colocados no Tribunal 

Judicial da Comarca de Portalegre medidas de simplificação de procedimentos, de desburocratização e 
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outras tendentes a garantir a realização da justiça em tempo razoável, procurando, sempre, facultar-

lhes os meios disponíveis para o exercício correcto dos respectivos múnus. 

Na vertente administrativa, com respeito pelo direito de audição, procedeu-se à elaboração de 

vários regulamentos internos [Regulamento Interno da Comarca, Regulamento do Conselho de 

Gestão, Regulamento de Substituições, Regulamento do Conselho Consultivo], os quais foram depois 

apreciados, discutidos e aprovados pelos diferentes órgãos competentes. Ao mesmo passo, foram 

exercidas as competências delegadas pelo Conselho Superior da Magistratura ao nível das 

autorizações de residência, utilização de veículo próprio em deslocações de serviço e concessão de 

dispensas ao serviço ao abrigo dos poderes delegados. 

Sem a pretensão de ser exaustivo, foram realizadas diversas reuniões e contactos com o 

Conselho Superior da Magistratura [Vice-Presidente, Vogais, Gabinete de Apoio do Vice-Presidente e 

Membros do Conselho Superior da Magistratura, colégio de Presidentes e Inspectores Judiciais], 

Ministério da Justiça [Gabinete do Secretário de Estado da Justiça, Centro de Estudos Judiciários, 

Direcção-Geral da Administração da Justiça, Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, 

Instituto dos Registos e Notariado], delegações locais da Ordem dos Advogados, Câmaras Municipais, 

órgãos de polícia criminal e outras entidades de âmbito regional [por ex: Instituto de Segurança 

Social]. Também foi prosseguida uma política de visitas regulares a todas as Instâncias do Tribunal 

Judicial da Comarca de Portalegre, a fim de aquilatar das dificuldades de exercício e propiciar a tomada 

de medidas tendentes a superá-las. 

Para concluir, a fim de reparar o tempo perdido na fase inicial da instalação do novo modelo 

do sistema judiciário e de ultrapassar alguns erros da arquitectura legal, impõe-se que sejam 

facultados os meios humanos, materiais e logísticos imprescindíveis para garantir uma gestão 

moderna e equilibrada e assim atingir os objectivos constitucionalmente impostos, os quais estão 

instrumentalmente dirigidos ao reforço da qualidade da Justiça e dos direitos, liberdades e garantias 

dos cidadãos. 
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REGULAMENTO DO CONSELHO DE GESTÃO DA COMARCA DE PORTALEGRE 

 

Artigo 1º 
(Âmbito) 

O presente regulamento estabelece as regras de funcionamento interno do Conselho de 
Gestão da Comarca de Portalegre. 

Artigo 2º 
(Composição) 

1. O Conselho de Gestão é constituído pelo Juiz Presidente do Tribunal, pelo magistrado do 
Ministério Público coordenador e pelo Administrador Judiciário. 

2. O Conselho de Gestão é presidido pelo Juiz Presidente da Comarca.  

3. Os membros do Conselho de Gestão exercem funções durante três anos. 

4. O mandato dos membros do Conselho de Gestão inicia-se com a entrada em vigor da 
reforma judiciária, ficando ressalvadas as deliberações tomadas no período experimental que 
sucedeu à respetiva nomeação.  

Artigo 3.º 
(Competência) 

1. De forma a garantir a plena articulação entre os órgãos de gestão, bem como o cumprimento 
dos objetivos estabelecidos para a comarca, são sujeitas a deliberação as seguintes matérias: 

a)  Aprovação do relatório semestral referido na alínea g) do n.º 2 do artigo 94.º da Lei 62/2013, 
de 26 de agosto sobre o estado dos serviços e a qualidade da resposta, o qual é remetido para 
conhecimento ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e 
ao Ministério da Justiça; 

b)  Aprovação do projeto de orçamento para a comarca, a submeter a aprovação final do 
Ministério da Justiça, com base na dotação por este previamente estabelecida; 

c)  Promoção de alterações orçamentais; 

d)  O planeamento e a avaliação dos resultados da comarca, tendo designadamente em conta as 
avaliações a que se refere a alínea b) do n.º 4 do artigo 94.º e a alínea o) do n.º 1 do artigo 101.º da 
Lei 62/2013, de 26 de agosto; 

e)  Aprovação das alterações à conformação inicialmente estabelecida para ocupação dos 
lugares de oficial de justiça, efetuadas de acordo com o planeamento quando as necessidades do 
serviço o justifiquem ou ocorra vacatura do lugar, as quais devem ser comunicadas ao Ministério da 
Justiça antes do início do prazo de apresentação de candidaturas ao movimento anual; 
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f)  Aprovação, no final de cada ano judicial, de relatório de gestão que contenha informação 
respeitante ao grau de cumprimento dos objetivos estabelecidos, indicando as causas dos principais 
desvios, o qual é comunicado aos Conselhos Superiores e ao Ministério da Justiça. 

g)  E as demais que os seus membros considerem compreendida na boa administração dos 
meios e recursos afetos, de abrangência ou de repercussão comum. 

2. O Conselho de Gestão tem competência para acompanhar a execução orçamental em 
conformidade com o previsto na alínea j) do n.º 1 do artigo 106.º da Lei 62/2013, de 26 de agosto. 

Artigo 4.º 
(Cooperação) 

Os membros do Conselho de Gestão cooperam entre si e com as demais entidades serviços 
com que tenham de se relacionar no âmbito das respetivas competências. 

Artigo 5.º 
(Reuniões ordinárias) 

1. As reuniões do Conselho de Gestão têm lugar ordinariamente, em princípio, na primeira 
terça-feira de cada mês, mediante convocação do Presidente, com exceção no mês de agosto. 

2. Qualquer alteração do dia e hora fixados para reuniões devem ser comunicadas a todos os 
membros do Conselho de Gestão. 

3. As reuniões ordinárias podem ter lugar em qualquer dos Tribunais que compõem o parque 
judiciário da Comarca de Portalegre, a indicar pelo Juiz Presidente. 

 

Artigo 6.º 
(Reuniões extraordinárias) 

1.  O Conselho de Gestão reúne extraordinariamente sempre que convocado pelo presidente, 
por sua iniciativa ou mediante solicitação de qualquer dos seus membros, da qual constará o assunto 
que pretendem seja tratado. 

2.  A convocatória para a reunião extraordinária será enviada com dois dias de antecedência 
sobre a data da reunião e com indicação do local e ordem de trabalhos; quando solicitada ao 
Presidente, a convocatória deverá acompanhar o pedido de realização da reunião. 

3.  O Presidente da Comarca poderá, em caso de urgência, convocar o Conselho de Gestão sem 
a antecedência referida no número anterior. 

 
Artigo 7.º 

(Ordem de trabalhos) 

1.  A ordem de trabalhos das reuniões ordinárias será enviada pelo presidente aos demais 
membros do Conselho de Gestão com a antecedência de oito dias sobre a data da reunião. 
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2.  Qualquer membro do Conselho de Gestão poderá propor ao Presidente da comarca a 
inclusão de assuntos na ordem de trabalhos, desde que o faça até cinco dias antes da data de envio 
da convocatória. 

3.  Compete ao Administrador Judiciário a elaboração e distribuição da ordem de trabalhos e 
respetiva documentação preparatória, de acordo com o determinado pelo Presidente. 

4.  As reuniões do Conselho Gestão terão um período de “antes da ordem do dia”, com a 
duração máxima de trinta minutos, destinado à discussão e análise de assuntos gerais não incluídos 
na ordem de trabalhos. 

5.  Em caso de necessidade reconhecida pelos membros do Conselho de Gestão, poderão ser 
incluídos assuntos que não se encontrem inscritos na tabela de trabalhos de cada sessão. 

Artigo 8.º 
(Quórum) 

1.  O Conselho de Gestão funciona com maioria simples dos seus membros. 

2.  Passados trinta minutos da hora marcada sem que haja o quórum referido no número 1, o 
Conselho de Gestão funciona desde que estejam presentes dois terços dos seus membros. 

Artigo 9.º 
 (Modo de votação) 

1. As votações realizam-se por uma das seguintes formas: 

a) Por votação nominal, que constitui a forma usual de votar. 

b) Por escrutínio secreto; 

2.  Pode qualquer dos membros do Conselho Gestão requerer que a votação a efetuar-se se faça 
por voto secreto, nos termos dos números 2 e 3 do artigo 24.º do Código de Procedimento 
Administrativo. 

3.  As deliberações que envolvam a apreciação de comportamentos ou das qualidades de 
qualquer pessoa são tomadas por escrutínio secreto. 

4.  Quando exigida, a fundamentação das deliberações tomadas por escrutínio secreto será feita 
pelo presidente do Conselho de Gestão após a votação, tendo presente a discussão que a tiver 
precedido. 

  

Artigo 10.º 
(Deliberações) 

1. As deliberações do Conselho de Gestão são tomadas por maioria absoluta de votos dos 
membros presentes à reunião, salvo nos casos em que, por disposição legal, se exija maioria 
qualificada ou seja suficiente maioria relativa. 
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2. Se for exigível maioria absoluta e esta não se formar, nem se verificar empate, proceder-se-á 
imediatamente a nova votação e, se aquela situação se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a 
reunião seguinte, na qual será suficiente a maioria relativa. 
3. As abstenções, quando permitidas por lei, não contam para o apuramento da maioria. 

 

Artigo 11.º 

(Empate na votação) 

1. Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto de qualidade, salvo se a votação se 
tiver efectuado por escrutínio secreto. 
2. Havendo empate em votação nominal, abre-se novo período de discussão, procedendo-se 
após a nova votação por voto secreto. 
3. Havendo empate em votação por escrutínio secreto, proceder-se-á imediatamente a nova 
votação e, se o empate se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a votação dessa reunião se 
mantiver o empate, proceder-se-á a votação nominal.  

Artigo 12.º 

(Voto por unanimidade) 

As deliberações respeitantes a questões fundamentais para o regular funcionamento da 
judicatura ou do Ministério Público são tomadas por unanimidade 

Artigo 13.º 

 (Atas) 

1.  As atas das reuniões do Conselho de Gestão serão redigidas pelo Administrador Judiciário e 
submetidas a aprovação e assinatura dos restantes membros presentes. 

2.  As atas conterão a indicação das intervenções, o sentido das mesmas, por súmula, o 
resultado das votações e as declarações de voto. 

3.  O projeto de ata será disponibilizado aos restantes membros do Conselho de Gestão, para, 
no prazo de dois dias, sugerirem as correções ou aditamentos entendidos como necessários. 

4.  Na sessão seguinte será lida a ata da sessão anterior. 

5.  A ata será arquivada em pasta própria com a assinatura de todos os membros do conselho de 
gestão. 

Artigo 14º. 
(Fundamentação) 

 As deliberações do Conselho de Gestão serão fundamentadas nos termos da lei geral. 
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Artigo 15.º 
(Participação de terceiros) 

 Podem participar nas reuniões do conselho de gestão, sem direito a voto, por convocação do 
presidente do tribunal, por indicação deste ou a sugestão de cuja presença qualquer dos membros, 
quaisquer pessoas ou entidades seja considerada necessária para esclarecimento dos assuntos em 
apreciação. 

Artigo 16.º 
(Estudos e pareceres) 

1. O Conselho de Gestão poderá encarregar um ou mais membros de proceder ao estudo de 
qualquer assunto que deva ser objeto de deliberação. 
2. É permitida a apresentação de escusa fundamentada, cabendo ao Conselho de Gestão 
decidir. 
3. O Conselho de gestão pode solicitar a elaboração de estudos e pareceres ao Conselho 
Consultivo ou a entidades externas. 
4. Para a apresentação de estudos, propostas ou sugestões ou elaboração dos pareceres, os 
membros do Conselho de Gestão podem solicitar aos serviços do Tribunal, da Procuradoria, da 
Ordem dos Advogados, da Câmara dos Solicitadores ou da DGAJ as informações de que careçam e 
que não sejam reservadas por lei. 

Artigo 17.º 
(Comunicações) 

As comunicações entre os membros do Conselho de Gestão previstas neste regulamento 
realizar-se-ão através de correio eletrónico ou de outro meio idóneo. 

Artigo 18.º 
(Norma transitória) 

As deliberações tomadas no período experimental que se encontrem corporizadas em ata 
consideram-se válidas e eficazes sem necessidade de renovação das mesmas. 

 
Artigo 19.º 
(Revisão) 

 O presente Regulamento pode ser revisto, em cada mandato, por proposta dos seus 
membros e a sua aprovação exige a maioria de dois terços dos seus integrantes. 

Artigo 20.º 
(Prazos) 

Os prazos previstos no presente regulamento são contados nos termos previstos no número 
1 do artigo 72.º do Código de Procedimento Administrativo. 
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Artigo 21.º 
(Entrada em vigor) 

Este regulamento entra em vigor no dia 1 de Setembro de 2014. 

Portalegre, 2 de Setembro de 2014. 

 
 

 
 
















































































































































































































































































































































































































