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Assunto:Assunto:Assunto:Assunto: Relatório a que alude o artigo 94.º, n.º 2, alínea g), da Lei 62/2013, de 26 de agosto – período 

de 1 setembro de 2015 a 29 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
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 2015 e 29 de Fevereiro de 2016.  

O relatório semestral procura sublinhar as dificuldades encontradas, demonstrar os resultados 
obtidos ao longo deste processo, executar o diagnóstico dos pontos negativos, enumerar as medidas de 
gestão adotadas e prever as medidas corretivas a implementar.  

 
2 – Procedimento seguido na elaboração 
 
O presente relatório foi elaborado pelo Juiz Presidente do Tribunal, com a 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.  

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, bem 
assim, na projecção da actividade dos diversos órgãos da Comarca, do Conselho de Gestão ou do 
Conselho Consultivo. 

 
3 - Nomeação de juíza coordenadora 
 
Por despacho do senhor vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, de 8 de 

fevereiro de 2016, fui nomeado para, sem prejuízo da manutenção do cargo de presidente do Tribunal 
Judicial da Comarca de Castelo Branco, assegurar também o serviço da Presidência do Tribunal Judicial 
da Comarca de Portalegre, a que corresponde uma área geográfica extensa. 

O núcleo judicial de Portalegre tem no seu quadro e em exercício de funções, 8 magistrados 
judiciais, sendo 5 na Instância Central (1 auxiliar) e 3 afetos à Instância Local. 

As funções diárias da judicatura exigem a presença de magistrado que coordene e solucione, 
numa maior proximidade e num melhor conhecimento da realidade judiciária concreta, com vista a uma 
resposta mais eficaz dos tribunais ao cidadão. 

Foram escutados os senhores juízes, que indicaram para o cargo de coordenadora judicial, a 
senhora Dr.ª Maria Clara da Silva Maia Figueiredo, afeta à Instância Central – Secção do Trabalho e com 
notação de mérito. 

Assim, verificada a conveniência de nomeação de magistrado judicial coordenador para o núcleo 
municipal de Portalegre foi proposta ao Conselho Superior da Magistratura a nomeação da senhora Dr.ª 
Maria Clara da Silva Maia Figueiredo, como juíza coordenadora do núcleo municipal de Portalegre. 
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Por despacho de 23.3.2016 do senhor Vice-Presidente do CSM foi deferido tal pedido. 
 
4. Nomeação provisória de administrador judiciário 
 
Por despacho do senhor vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, de 8 de 

fevereiro de 2016, fui nomeado para, sem prejuízo da manutenção do cargo de presidente do Tribunal 
Judicial da Comarca de Castelo Branco, assegurar também o serviço da Presidência do Tribunal Judicial 
da Comarca de Portalegre – esta nomeação cessará com a aprovação e términus do 2.º curso de formação 
de juízes presidentes. 

O cargo de administrador judiciário do Tribunal da Comarca de Portalegre era desempenhado 
por João Carlos Filipe De Campos, entretanto nomeado, com efeitos a 1 de abril de 2016, para 
desempenhar o cargo de Secretário de Tribunal Superior da Secretaria Judicial do Supremo Tribunal de 
Justiça. 

Nos termos da norma do artigo 20.º do Dec. Lei 49/2014, o cargo de administrador judiciário 
pode ser exercido em regime de substituição nos casos de ausência ou impedimento do respetivo titular 
quando se preveja que estes condicionalismos persistam por mais de 60 dias ou em caso de vacatura do 
lugar. 

A nomeação do administrador judiciário compete ao juiz presidente de comarca, ouvido o 
magistrado do Ministério Público coordenador, escolhido de entre cinco candidatos selecionados pelo 
Ministério da Justiça – artigos 104.º, n.º 3, da Lei 62/2013, de 26 de agosto (LOSJ), e 111.º n.º 2, este 
último em vigor desde 28 de março de 2014, ex vi artigo 118.º, alínea a), ambos do Decreto-Lei 49/2014, 
de 27 de março (RLOSJ). 

Da lista dos administradores judiciários aprovados no 1.º curso de formação, apenas constam 
dois candidatos ao Tribunal da Comarca de Portalegre. 

Encontra-se a correr o respectivo procedimento administrativo para nomeação. 
 
5.Proposta para destacamento de juízes auxiliares 
 
Considerando as pendências deste Tribunal de Comarca, a sua enorme dispersão geográfica e a 

ausência de uma rede de transportes públicos na ligação dos vários núcleos judiciais, a nossa proposta é a 
seguinte: 

 
1.Manutenção do juiz auxiliar colocado na Instância Central de Competência Cível e Criminal 

de Portalegre: 
 
A complexidade e a antiguidade dos processos [em especial a dos processos oriundos do extinto Tribunal 

Judicial de Ponte de Sôr], a distância de agendamento [cerca de 5 meses], o aumento exponencial da litigância 
executiva [com especial enfâse nos incidentes declarativos], aliados à circunstância da transformação do Círculo 
Judicial em Instância Central e a possibilidade de os julgamentos dos processos de natureza cível poderem ser 
preteridos em relação aos processos de natureza criminal, nomeadamente com a feitura de julgamentos mais 
complexos, exigem que se mantenha o lugar de auxiliar criado no movimento anterior. 

 
2.Necessidade de reforço suplementar das Instâncias Locais do Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre: 
 
A presente necessidade estriba-se em três fatores: 
Emergência da criação de uma experiência piloto na área dos Tribunais de Família e Menores. 
Necessidade de criar um juiz especializado na jurisdição de instrução criminal. 
 
a) Emergência da criação de uma experiência piloto na área dos Tribunais de Família e 

Menores. 
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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 efetuada 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, demonstrado que está que a especialização é uma das mais valias da nova organização 
judiciária. 

Não tendo o legislador optado pela solução de instalar um Tribunal com estas características no distrito de 
Portalegre, que a atual formação politica também não levará a cabo, desde logo pelo facto de não se justificar (em 
termos estatísticos) a instalação de uma secção de família e menores no núcleo judicial de Portalegre e com jurisdição 
limitada a esse município, sendo que o afastamento das populações e a falta de rede viária capaz, impede o seu 
alargamento a toda a área comarcã. 

Impõe-se, por isso, que o Conselho Superior da Magistratura faculte os meios humanos necessários a 
corrigir a evidente falha do poder legislativo/executivo, dando meios à Presidência 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 fatores geográficos, não podem ser discriminados. 

 A análise integrada efetuada [natureza sociológica e económica do tecido populacional, 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 próximas, chega-se à conclusão que, de facto, a discriminação existente é meramente artificial 
e não se funda em qualquer critério objetivo minimamente sustentado e que os números existentes no Tribunal 
Judicial da Comarca de Portalegre suplantam os valores processuais de referência estabelecidos para a criação do 
referido tipo de Tribunal, tal como resulta da informação que se segue. 

O próprio CSM (GAVPM) na sua proposta quanto à especialização de secções e/ou 
criação/desdobramento de novas secções, a fls. 29, refere textualmente o seguinte: 

“A proposta apresentada permite conjugar a opção pela especialização numa área tão sensível como a 
jurisdição da família e menores, com a vantagem de não afastar o tribunal do cidadão, uma vez que os processos 
desta jurisdição continuam a ser tramitados nas instâncias locais; desta forma não se determina o seu 
esvaziamento…os inconvenientes desta solução estão também minimizados com a possibilidade da tramitação 
processual à distância, podendo o juiz estar sedeado na instância local com mais atividade processual nesta jurisdição 
e organizar dias determinados para a deslocação às restantes instâncias locais”. 

Na presente proposta o juiz auxiliar ficaria afeto à instância local cível de Portalegre, fazendo-se 
posteriormente a distribuição do serviço que abarcaria toda a área da comarca. 

 
b)Necessidade de criar 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 em exercício na Comarca. 
Com efeito, o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre só está equipado com especialização criminal 

nas Instâncias Locais de Elvas e Portalegre. 
A sucessiva necessidade de garantir a substituição de magistrados impedidos por virtude de terem aplicado 

medida de coação 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, a distância média e a inexistência de uma 
rede de transportes públicos entre todas as Comarcas implicam 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 afeto à Comarca que 
permita ultrapassar os constrangimentos decorrentes da deficiente construção do modelo inscrito na Lei de 
Organização do Sistema Judiciário. 

A proposta assentará na afetação de um juiz auxiliar à instância criminal de Elvas ao qual serão atribuídas 
funções de juiz de instrução criminal com jurisdição a toda a comarca.  
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Ficará afeta à instrução criminal, decidindo quanto à pronúncia, procedendo a todos os primeiros 
interrogatórios judiciais de arguido, para aplicação de medida de coação ou de garantia patrimonial (área de toda a 
comarca). 

Exerce, ainda, as funções jurisdicionais relativas aos inquéritos a que se referem a norma do artigo 7.º da 
Lei n.º 49/2008, de 27 de Agosto (LOIC), as relativas aos inquéritos que correm seus termos no Ministério Público 
do núcleo de Elvas, bem como o despacho dos atos a que se refere a alínea e) do artigo 40.º do Código do Processo 
Penal, nos despachos preparatórios e na decisão homologatória (ou não) da proposta apresentada pelo magistrado do 
Ministério Público (artigos 395.º, 396.º e 397.º, todos do CPP), cessando com essa decisão a intervenção da Sr.ª JIC. 

Em caso de impedimento deste magistrado, tais atos deverão ser assegurados pelos magistrados colocados 
nas instâncias locais criminais (Elvas e Portalegre) e genéricas (Ponte de Sor e Fronteira), de acordo com a norma do 
artigo 130.º n.º 1 al. b) da LOSJ. 

Assim se conseguiria, por um lado, o reforço da especialização e por outro atenuava-se a perturbação 
provocada pelos sucessivos impedimentos dos senhores juízes colocados nas instância locais criminais e por 
consequência a feitura de atos do foro criminal por juízes civilistas. 

Deste modo, os objetivos legais de “maior concentração”, “racionalização” e o aproveitamento dos recursos 
humanos, “combate à morosidade processual” que fundamentam o objetivo da especialização da oferta judiciária e 
que não são acolhidos na sua plenitude na arquitetura do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, dariam um 
avanço importante a tal objetivo. 

Também o GAVPM na sua proposta quanto à especialização de secções e/ou criação/desdobramento de 
novas secções, a propósito do Tribunal da Comarca de Portalegre, a fls. 29/44, refere o seguinte: 

“A opção passa assim pela ponderação de outros fatores como a questão de obviar aos impedimentos 
posteriores dos juízes das instâncias locais em processos onde já tiveram intervenção, ou pela prioridade da 
especialização”. 

Assim, a proposta assentará na afetação de um juiz auxiliar à instância criminal de Elvas ao qual serão 
atribuídas funções de juiz de instrução criminal com jurisdição a toda a comarca. 

 
6. Considerações gerais 
Território e População.  

 

Na atualidade a população abrangida pelo Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre é de 118.4601 

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. 

 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 atualmente serve um tecido populacional 

de 19.946 habitantes. A Instância Local de Ponte de Sor tem uma influência territorial direta sobre uma população 

de 20.854 e o antigo Tribunal Judicial de Ponte de Sor tinha a sob a sua alçada 20.663 habitantes [concelhos de 

                                                 
1
 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 XX].  
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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 residentes. 

 

 
 

Instância Secção 
Pendent
es em 

1.9.2015 

Entrado
s 

Findo
s 

Pendent
es em 

29.2.201
6 

N.º 
de 
Juíze
s 

Média 
inicial 
 de 

proce
ssos 
por 
Juiz 

Média 
final 
de 

proce
ssos 
por 
Juiz 

N.
º 
de 
OJ 

Média 
process
os por 
OJ 

Elvas Cível 4423 659 1162 3920 2 2212 1960 8 490 

Elvas Criminal 1623 338 341 1620 1 1623 1620 5 324 

Fronteira Genérica 1539 487 511 1515 1 1539 1515 4 379 

Ponte de 
Sor Genérica 2486 423 713 2196 2 1243 1098 9 244 

Portalegre Cível 3940 859 1374 3425 2 1970 1713 8 428 

Portalegre Criminal 718 246 339 625 1 718 625 5 156 

Central 
Cível e 
Criminal 1463 243 452 1254 3 387 281 5 224 

Central Trabalho 496 285 271 510 1 496 510 5 102 

 
 

Notas: 

Na secção Cível de Elvas o número de funcionários, mesmo após as saídas por aposentação, mantém-se em 8 

devido à custa da Unidade Central, porque, no momento, existe uma funcionária destacada na Unidade Orgânica 

As Novas InstânciasAs Novas InstânciasAs Novas InstânciasAs Novas Instâncias    População abrangidaPopulação abrangidaPopulação abrangidaPopulação abrangida    Área Jurisdicional (kmÁrea Jurisdicional (kmÁrea Jurisdicional (kmÁrea Jurisdicional (km2222))))    

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 

TotalTotalTotalTotal    118460118460118460118460    6084,346084,346084,346084,34    
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do Ministério Público que tem como uma das tarefas atribuídas registar as entradas do expediente para o Serviço 

do Ministério Público que permitiu a mobilidade. Assim, sem esse apoio será humanamente impossível manter a 

Unidade Central de Elvas enquadrada apenas por um funcionário. 

A Unidade de Processos da Instância Local de Elvas Secção Criminal, mantém a sua estrutura orgânica. 

Fronteira refere-se o número de 4 funcionários quando na prática, muitas das vezes, um funcionário está a dar 

apoio à Unidade de Processos dos Serviços do Ministério Público ou, então, a suprir as contantes faltas ao serviço 

da funcionária colocada na Secção de Proximidade de Avis. 

Contudo, existe um apoio objetivo através da deslocalização dos processos executivos que estão a ser tramitados a 
partir da Instância Local de Portalegre através de 1 funcionário (que já foram 2). 

Em Ponte de Sor indica-se 9 funcionários quando dois, desses funcionários, estão de baixa de longa duração há 
longos meses.  

Secção Cível de Portalegre apesar das saídas por aposentação manteve-se o quadro funcional à custa do apoio que 
se tem vindo a prestar a Fronteira. 

A Unidade de Processo da Instância Local Criminal de Portalegre foi reforçada com um funcionário, até a este 
semestre desempenhavam ali funções somente 3 funcionários. 

A Unidade de Processos da Instância Central Secção Cível e Criminal foi reforçada com mais um funcionário. 

A Unidade de Processos da Instância Central Secção do Trabalho mantém a sua estrutura orgânica. 

Ilustrando o mapa supra com os seguintes gráficos com a evolução das pendências, no período em referência: 
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Média de processos pendentes por Magistrado Judicial e por Oficial de Justiça: 
 

 
 
 
 
Pendencias da Secretaria 
As Secções das Instâncias Locais 
 

 

Penden
tes em 
1.9.201

5 

Entrad
os 

Find
os 

Penden
tes em 
29.2.20
16 

Taxa de 
 

Congest
ão 

Taxa de 
 

Resoluç
ão 

Taxa de 
 

Recuperaç
ão 

Taxa 
de 
 

Litigânc
ia 

Instância Secção 
        

Elvas Cível 4423 659 1162 3920 380,64% 
176,33
% 

22,87% 20,90% 

Elvas 
Crimin
al 

1623 338 341 1620 475,85% 
100,89
% 

17,39% 10,72% 

Fronteira 
Genéri
ca 

1539 487 511 1515 301,17% 
104,93
% 

25,22% 24,42% 

Ponte de 
Sor 

Genéri
ca 

2486 423 713 2196 348,67% 
168,56
% 

24,51% 20,28% 

Portalegre Cível 3940 859 1374 3425 286,75% 
159,95
% 

28,63% 18,62% 

Portalegre 
Crimin
al 

718 246 339 625 211,80% 
137,80
% 

35,17% 5,33% 
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As Secções da Instância Central: 
 

 

Pendente
s em 

1.9.2015 

Entrado
s 

Findo
s 

Pendente
s 

 em 
 

29.2.201
6 

Taxa de 
 

Congestão 

Taxa de 
 

Resolução 

Taxa de 
 

Recuperaçã
o 

Taxa de 
 

Litigância 

Instância         

Cível e 
criminal 

1463 243 452 1254 323,67% 186,01% 26,49% 2,05% 

Trabalho 496 285 271 510 183,03% 95,09% 34,70% 2,41% 

 
As Instâncias Locais 
A pendência cível 
 

 
Cível 

Outros 
processos 

Execuções Família Tutelar Comércio 
Depre- 
cadas 

Total 

P
en
de
nt
es
 e
m
 0
1-
09
-2
01
5 

Elvas 
J1 259 123 1563 63 258 99 4 2369 

J2 265 101 1285 55 226 108 14 2054 

Fronteira J1 134 68 835 38 146 95 26 1342 

Ponte de Sor 
J1 133 87 575 24 97 116 3 1035 

J2 141 76 575 30 101 80 3 1006 

Portalegre Local 
J1 164 86 1335 31 136 144 4 1900 

J2 184 95 1425 44 179 107 6 2040 

           

E
nt
ra
do

s 

Elvas 
J1 59 29 141 11 76 18 10 344 

J2 52 27 129 10 66 23 8 315 

Fronteira J1 114 18 109 5 102 19 15 382 

Ponte de Sor 
J1 27 13 63 6 33 17 4 163 

J2 19 11 63 5 33 11 4 146 

Portalegre Local 
J1 66 37 142 21 110 28 3 407 

J2 81 44 133 25 134 32 3 452 

           

F
in
do

s Elvas 
J1 85 42 293 17 100 23 6 566 

J2 94 47 332 18 81 18 6 596 

Fronteira J1 62 15 275 8 37 13 18 428 
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Ponte de Sor 
J1 67 30 125 11 40 23 2 298 

J2 61 14 135 20 32 17 4 283 

Portalegre Local 
J1 103 42 322 26 93 57 3 646 

J2 113 57 366 26 127 36 3 728 

           

P
en
de
nt
es
 e
m
 2
9.
2.
20
16
 

Elvas 
J1 233 110 1411 57 234 94 8 2147 

J2 223 81 1082 47 211 113 16 1773 

Fronteira J1 186 71 669 35 211 101 23 1296 

Ponte de Sor 
J1 91 70 512 18 90 110 5 896 

J2 98 73 503 15 102 74 3 868 

Portalegre Local 
J1 123 81 1155 25 142 115 4 1645 

J2 151 82 1192 42 184 102 6 1759 
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Cível 
 
 

Instância 
Secçã
o 

Pendent
es em 

1.9.2015 

Entrad
os 

Findo
s 

Pendent
es em 

29.2.201
6 

Taxa de 
Congestã

o 

Taxa de 
Resoluçã

o 

Taxa de 
Recuperaç

ão 

Taxa de 
Litigânc

ia 

Elvas Cível 4423 659 1162 3920 337,35% 176,33% 25,38% 20,90% 

Fronteir
a 

Cível 1342 382 428 1296 302,80% 112,04% 25,51% 19,15% 

Ponte 
de Sor 

Cível 2041 309 581 1764 303,61% 188,03% 28,03% 14,82% 

Portaleg
re 

Cível 3940 859 1374 3404 247,74% 159,95% 32,23% 18,62% 
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    Cível 

P
en
de
nt
es
 e
m
 1
.9
.2
01
5 Elvas 

J1 259 

J2 265 

Fronteira J1 134 

Ponte de Sor 
J1 133 

J2 141 

Portalegre 
J1 164 

J2 184 

    

E
nt
ra
do

s 

Elvas 
J1 59 

J2 52 

Fronteira J1 114 

Ponte de Sor 
J1 27 

J2 19 

Portalegre 
J1 66 

J2 81 

        

F
in
do

s 

Elvas 
J1 85 

J2 94 

Fronteira J1 62 

Ponte de Sor 
J1 67 

J2 61 

Portalegre 
J1 103 

J2 113 

        

P
en
de
nt
es
 e
m
 

29
.2
.2
01
6 

Elvas 
J1 233 

J2 223 

Fronteira J1 186 

Ponte de Sor 
J1 91 

J2 98 
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Portalegre 
J1 123 

J2 151 
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Comércio 
 

Instânc
ia 

área 

Penden
tes em 
1.9.201

5 

Entra
dos 

Find
os 

Penden
tes em 
29.2.20
16 

Taxa 
de 

Conges
tão 

Taxa 
de 

Resolu
ção 

Taxa de 
Recupera

ção 

Taxa 
de 

Litigân
cia 

Elvas 
Comér
cio 

207 41 41 207 
504,88

% 
100,00

% 
16,53% 1,30% 

Frontei
ra 

Comér
cio 

95 19 13 101 
776,92

% 
68,42% 10,83% 0,95% 

Ponte 
de Sor 

Comér
cio 

196 28 40 184 
460,00

% 
142,86

% 
18,87% 1,34% 

Portale
gre 

Comér
cio 

251 60 93 217 
233,33

% 
155,00

% 
33,57% 1,30% 
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Execuções: 
 

Instância área 
Pendent
es em 

1.9.2015 

Entrado
s 

Findo
s 

Pendent
es em 

29.2.201
6 

Taxa de 
Congestã

o 

Taxa de 
Resoluçã

o 

Taxa de 
Recuperaçã

o 

Taxa de 
Litigânci

a 

Elvas Execuçõ
es 

2848 270 625 2493 398,88% 231,48% 22,62% 8,56% 

Fronteir
a 

Execuçõ
es 

835 109 275 669 243,27% 252,29% 35,35% 5,46% 

Ponte de 
Sor 

Execuçõ
es 

1150 126 260 1015 390,38% 206,35% 22,79% 6,04% 

Portalegr Execuçõ 2760 275 688 2347 341,13% 250,18% 26,24% 5,96% 
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e es 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Família e Menores 
 

 
área 

Penden
tes em 
1.9.201

5 

Entra
dos 

Find
os 

Penden
tes em 
29.2.20
16 

Taxa 
de 

Conges
tão 

Taxa 
de 

Resolu
ção 

Taxa de 
Recupera

ção 

Taxa 
de 

Litigân
cia 

Elvas 
Famíli

a e 
Meno

617 163 220 560 
254,55

% 
134,97

% 
30,43% 5,17% 
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res 

Frontei
ra 

Famíli
a e 
Meno
res 

188 107 47 248 
527,66

% 
43,93% 13,24% 3,39% 

Ponte 
de Sor 

Famíli
a e 
Meno
res 

252 77 103 225 
218,45

% 
133,77

% 
34,11% 2,44% 

Portale
gre 

Famíli
a e 
Meno
res 

394 293 276 396 
143,48

% 
94,20% 40,06% 9,29% 
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A pendência Criminal 
 

  
Penal 

Abrevi
ado 

Sumár
io 

Sumarís
simo 

Contra
-

Orden
ação 

Outros 
Process

os 

Deprec
adas 

Tutela
r 

Total 

P
en
de
nt
es
 e
m
 

01
-0
9-
20
15

 

Elvas 828 113 247 42 23 26 30 15 1324 

Fronteira 118 10 28 14 10 9 4 4 197 

Ponte de Sor 
J1 

116 8 40 32 6 2 0 0 204 

Ponte de Sor 
J2 

123 10 56 38 8 5 1 0 241 

Portalegre 384 58 92 20 28 20 5 4 611 

   
  

   
    

  

E
nt
ra
do

s 

Elvas 133 10 26 14 7 68 55 0 313 

Fronteira 43 5 16 9 6 23 3 0 105 

Ponte de Sor 
J1 

20 0 8 13 4 11 0 0 56 

Ponte de Sor 
J2 

21 0 8 13 5 10 1 0 58 

Portalegre 43 8 23 10 19 69 21 3 196 

      
      

  

F
in
do

s 

Elvas 99 20 39 10 2 66 65 4 305 

Fronteira 34 1 8 7 5 21 5 2 83 

Ponte de Sor 
J1 

24 0 17 8 2 9 0 0 60 

Ponte de Sor 
J2 

27 3 17 9 3 12 1 0 72 

Portalegre 102 25 32 5 21 64 17 4 270 

       
    

  

es
 

em
 

29
.2 Elvas 862 103 234 46 28 28 20 11 1332 
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Fronteira 127 14 36 16 11 11 2 2 219 

Ponte de Sor 
J1 

112 8 31 37 8 4 0 0 200 

Ponte de Sor 
J2 

117 7 47 42 10 3 1 0 227 

Portalegre 325 41 83 25 26 25 9 3 537 
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Criminal 
 

Criminal 
Pendent
es em 

1.9.2015 

Entrad
os 

Findos 

Pendent
es em 

29.2.201
6 

Taxa de 
Congest

ão 

Taxa de 
Resoluç

ão 

Taxa de 
Recuperaç

ão 

Taxa 
de 

Litigânc
ia 

IL Elvas 1324 313 305 1332 436,72% 97,44% 18,54% 9,93% 

IL 
Fronteir
a 

197 105 83 219 263,86% 79,05% 25,62% 5,26% 

IL Ponte 
de Sor 

445 114 132 427 323,48% 115,79% 24,40% 5,47% 

IL 
Portalegr
e 

611 196 270 537 198,89% 137,76% 36,83% 4,25% 

I Central 352 65 78 339 434,62% 120,00% 19,31% 1,41% 

 
 
 

 
 

 
 
 



                            

                                          
                                          

 

 Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre 
 Gabinete da Presidência 

 

 

 

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

Telefone: 245 302 260, fax: 245 090 149, correio eletrónico: portalegre.judicial@tribunais.org.pt Página 24 de 105 

 
 
 
 
 
Tutelar Crime 
 

 

Pendent
es em 

1.9.2015 

Entrad
os 

Findos 

Pendent
es em 

29.2.201
6 

Taxa de 
Congestã

o 

Taxa de 
Resoluçã

o 

Taxa de 
Recuperaç

ão 

Taxa de 
Litigânc

ia 

Elvas 15 0 4 11 275,00% 0,00% 36,36% 0,00% 

Fronteira 4 0 2 2 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ponte de 
Sor 

0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Portalegr
e 

4 3 4 3 75,00% 133,33% 66,67% 0,10% 
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Instrução 
 

 
Instrução 

Atos 
Jurisdicionais 

P
en
de
nt
es
 e
m
 0
1-

09
-2
01
5 

Elvas 17 13 

Fronteira 2 4 

Ponte de Sor 6 5 

Portalegre 12 15 

  

E
nt
ra
do

s 

Elvas 10 133 

Fronteira 3 65 

Ponte de Sor 4 75 

Portalegre 5 119 

   

F
in
do

s 

Elvas 8 131 

Fronteira 0 63 

Ponte de Sor 2 64 

Portalegre 7 122 

  

P
en
de
nt
es
 e
m
 

29
.2
.2
01
6 

Elvas 19 15 

Fronteira 5 6 

Ponte de Sor 8 16 

Portalegre 10 12 
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Instânc
ia 

Área 

Pende
ntes 
em 

1.9.201
5 

Entra
dos 

Find
os 

Pende
ntes 
em 

29.2.20
16 

Taxa 
de 

Conges
tão 

Taxa 
de 

Resolu
ção 

Taxa de 
Recuper
ação 

Taxa 
de 

Litigân
cia 

Elvas 

Instrução 17 10 8 19 
237,50

% 
80,00% 27,59% 0,32% 

Atos 
Jurisdicio

nais 
13 133 131 15 11,45% 98,50% 88,51% 

 

Frontei
ra 

Instrução 2 3 0 5 - - - 0,15% 

Atos 
Jurisdicio

nais 
4 65 63 6 9,52% 96,92% 88,73% 
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Ponte 
de Sor 

Instrução 6 4 2 8 
400,00

% 
50,00% 16,67% 0,19% 

Atos 
Jurisdicio

nais 
5 75 64 16 25,00% 85,33% 70,33% 

 

Portale
gre 

Instrução 12 5 7 10 
142,86

% 
140,00

% 
46,67% 0,11% 

Atos 
Jurisdicio

nais 
15 119 122 12 9,84% 

102,52
% 

93,13% 
 

Comar
ca 

Instrução 37 22 17 42 
247,06

% 
77,27% 26,56% 0,19% 

Atos 
Jurisdicio

nais 
37 392 380 49 12,89% 96,94% 86,17%   
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Área jurisdicional e população relacionada com os juízes nomeados:Área jurisdicional e população relacionada com os juízes nomeados:Área jurisdicional e população relacionada com os juízes nomeados:Área jurisdicional e população relacionada com os juízes nomeados:    
    

Pretende-se estabelecer facto 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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Estes gráficos demonstram um crescimento relevante da população abrangida pela área de 

influência das Instâncias Central de Competência Civil e Criminal de Portalegre e, basicamente, da 
Instância Local de Fronteira e Instância Local de Portalegre. As Instâncias Locais de Elvas e de Ponte 
de Sor apresentam valores estáveis relativamente à situação do pretérito. 
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Evolução das pendências 
Instância Central 
 

 

Pendentes 
em 

1.9.2015 
Entrados Findos 

Pendentes 
em 

29.2.2016 

Cível 1111 178 374 915 

Criminal 352 65 78 339 

Total 1463 243 452 1254 
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Pendentes 
em 

1.9.2015 
Entrados Findos 

Pendentes 
em 

29.2.2016 

Trabalho 496 285 271 510 
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As Instâncias 
 
Secções Genéricas 
 

 
Instância 
Local 

U.O. Cível 
Outros 

processos 
Execuções Família Tutelar Comércio Deprecadas Total

P
en
de
nt
es
 

em
 

Fronteira J1 134 68 835 38 146 95 26 

Ponte de 
Sor 

J1 133 87 575 24 97 116 3 

J2 141 76 575 30 101 80 3 

P
en
de
nt
es
 

em
 

Fronteira J1 186 71 669 35 211 101 23 

Ponte de 
Sor 

J1 91 70 512 18 90 110 5 

J2 98 73 503 15 102 74 3 
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Penal Abreviado Sumário Sumaríssimo 

Contra-
Ordenação 

Outros 
Processos 

Deprecadas Tutelar 

P
en
de
nt
es
 e
m
 

1.
9.
20
15

 Fronteira J1 118 10 28 14 10 9 4 4 

Ponte de 
Sor  

J1 116 8 40 32 6 2 0 0 

J2 123 10 56 38 8 5 1 0 

P
en
de
nt
es
 e
m
 

29
.2
.2
01
6 Fronteira J1 127 14 36 16 11 11 2 2 

Ponte de 
Sor  

J1 112 8 31 37 8 4 0 0 

J2 117 7 47 42 10 3 1 0 
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Secções de competência Cível 
 

 
 

Cível 
Outros 

processos 
Execuções Família Tutelar Comércio Deprecadas Total 

Elvas J1 259 123 1563 63 258 99 4 2370 

J2 265 101 1285 55 226 108 14 2054 

Portalegre J1 164 86 1335 31 136 144 4 1900 

J2 184 95 1425 44 179 107 6 2040 

Elvas J1 233 110 1411 57 234 94 8 2148 

J2 223 81 1082 47 211 113 16 1773 

Portalegre J1 123 81 1155 25 142 115 4 1645 

J2 151 82 1192 42 184 102 6 1759 
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Pen
al 

Abrevia
do 

Sumár
io 

Sumaríssi
mo 

Contra-
Ordenaç

ão 

Outros 
Process

os 

Execuç
ões 

Depreca
das 

Tutel
ar 

Tot
al 

P
en
de
 e
m
 

01
-0
9-
20
15

 

Elvas 828 113 247 42 23 26 299 30 15 
162
3 

Portaleg
re  

384 58 92 20 28 20 107 5 4 718 

 
  

 
  

   
          

E
nt
ra
do

s Elvas 133 10 26 14 7 68 25 55 0 338 

Portaleg
re  

43 8 23 10 19 69 50 21 3 246 

 
  

    
            

F
in
do

s Elvas 99 20 39 10 2 66 36 65 4 341 

Portaleg
re  

102 25 32 5 21 64 69 17 4 339 

 
  

     
          

P
en
de
nt
es
 

em
 

29
.2
.2
01
6 Elvas 862 103 234 46 28 28 288 20 11 

162
0 

Portaleg
re  

325 41 83 25 26 25 88 9 3 625 
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Instância Central 
 

 
Instância 
Central 

U.O. Penal 
Outros 

Processos 
Total 

P
en
de
nt
es
  

em
  

1.
9.
20
15

 

Secção 
Criminal 

J1 109 8 117 

J2 102 22 124 

J3 98 13 111 

P
en
de
nt
es
  

em
  

29
.2
.2
01
6 

Secção 
Criminal 

J1 100 13 113 

J2 93 26 119 

J3 93 14 107 
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Instância Central U.O. Cível 

Outros 
processos 

Execuções Total 

P
en
de
nt
es
 

em
 

1.
9.
20
15

 

IC Cível 

J1 114 31 232 378 

J2 104 26 225 357 

J3 108 33 232 376 

P
en
de
nt
es
 

em
 

29
.2
.2
01
6 

IC Cível 

J1 78 12 212 302 

J2 57 15 210 283 

J3 81 21 227 330 
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Secção do Trabalho 
 

 
Pendentes em 

1.9.2015 
Entrados Findos 

Pendentes em 
29.2.2016 

IC Trabalho 496 282 268 510 
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Recursos, unidades centrais, secções externas e secções de proximidade:     
Tramitação processual: recursos interpostos:Tramitação processual: recursos interpostos:Tramitação processual: recursos interpostos:Tramitação processual: recursos interpostos: 

Recursos InterpostosRecursos InterpostosRecursos InterpostosRecursos Interpostos    

1.9.2015 a 29.2.20161.9.2015 a 29.2.20161.9.2015 a 29.2.20161.9.2015 a 29.2.2016    

Unidade OrgânicaUnidade OrgânicaUnidade OrgânicaUnidade Orgânica    TotalTotalTotalTotal    

Elvas Elvas Elvas Elvas ----    Instância Local Instância Local Instância Local Instância Local ----    Secção Cível Secção Cível Secção Cível Secção Cível ----    J1J1J1J1    8 
 

Elvas Elvas Elvas Elvas ----    Instância Local Instância Local Instância Local Instância Local ----    Secção Cível Secção Cível Secção Cível Secção Cível ----    J2J2J2J2    2 

Elvas Elvas Elvas Elvas ----    Instância Local Instância Local Instância Local Instância Local ----    Secção Criminal Secção Criminal Secção Criminal Secção Criminal ----    J1J1J1J1    12 

Fronteira Fronteira Fronteira Fronteira ----    Instância Local Instância Local Instância Local Instância Local ----    Secção Comp. Gen. Secção Comp. Gen. Secção Comp. Gen. Secção Comp. Gen. ----    
J1J1J1J1    

12 

Ponte de Sor Ponte de Sor Ponte de Sor Ponte de Sor ----    Instância Local Instância Local Instância Local Instância Local ----    Secção Comp. Secção Comp. Secção Comp. Secção Comp. 
Gen. Gen. Gen. Gen. ----    J1J1J1J1    

20 

Ponte de Sor Ponte de Sor Ponte de Sor Ponte de Sor ----    Instância Local Instância Local Instância Local Instância Local ----    Secção Comp. Secção Comp. Secção Comp. Secção Comp. 
Gen. Gen. Gen. Gen. ----    J2J2J2J2    

9 

Portalegre Portalegre Portalegre Portalegre ----    Instância Central Instância Central Instância Central Instância Central ----    Secção Cível e Secção Cível e Secção Cível e Secção Cível e 
Criminal Criminal Criminal Criminal ----    J1J1J1J1    

10 

PortalegrePortalegrePortalegrePortalegre    ----    Instância Central Instância Central Instância Central Instância Central ----    Secção Cível e Secção Cível e Secção Cível e Secção Cível e 
Criminal Criminal Criminal Criminal ----    J2J2J2J2    

12 

Portalegre Portalegre Portalegre Portalegre ----    Instância Central Instância Central Instância Central Instância Central ----    Secção Cível e Secção Cível e Secção Cível e Secção Cível e 
Criminal Criminal Criminal Criminal ----    J3J3J3J3    

10 

Portalegre Portalegre Portalegre Portalegre ----    Instância Central Instância Central Instância Central Instância Central ----    Sec.Trabalho Sec.Trabalho Sec.Trabalho Sec.Trabalho ----    J1J1J1J1    7 

Portalegre Portalegre Portalegre Portalegre ----    Instância Local Instância Local Instância Local Instância Local ----    Secção Cível Secção Cível Secção Cível Secção Cível ----    J1J1J1J1    24 

Portalegre Portalegre Portalegre Portalegre ----    Instância Instância Instância Instância Local Local Local Local ----    Secção Cível Secção Cível Secção Cível Secção Cível ----    J2J2J2J2    21 

Portalegre Portalegre Portalegre Portalegre ----    Instância Local Instância Local Instância Local Instância Local ----    Secção Criminal Secção Criminal Secção Criminal Secção Criminal ----    J1J1J1J1    15 
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Serviço externo: actividade e números de Serviço externo: actividade e números de Serviço externo: actividade e números de Serviço externo: actividade e números de catocatocatocato:::: 

Serviço externoServiço externoServiço externoServiço externo    

1.9.2014 a 31.8.20151.9.2014 a 31.8.20151.9.2014 a 31.8.20151.9.2014 a 31.8.2015    

 Entrados Pendentes 

Elvas 81 34 

Fronteira 17 28 

Ponte de Sor 89 16 

Portalegre 138 14 

    

    
    

Destaca-se o número de catos praticados pelas unidades de serviço externo com vocação 
urbana, com particular relevância no caso de Portalegre no valor global de entradas e, ainda, no serviço 
executado.  

* 
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Solicitações de Solicitações de Solicitações de Solicitações de videoconferências:  videoconferências:  videoconferências:  videoconferências:   

Solicitações de 
videoconferências 

Total 

Elvas 56 

Fronteira 38 

Ponte de Sor 26 

IC Cível e Criminal 133 

IC Trabalho 30 

Portalegre 52 

    

    
    
Neste padrão de produtividade nota-se que é na sede do Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre que se concentram a maior parte dos pedidos de videoconferências e assume a dianteira a 
Instância Central de Competência Civil e Criminal de Portalegre. 

****    
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Número de vistas e conclusões:Número de vistas e conclusões:Número de vistas e conclusões:Número de vistas e conclusões:    
    

Unidade Orgânica Conclusões Vistas 

Elvas - Instância Local - Secção Cível - J1 753 183 

Elvas - Instância Local - Secção Cível - J2 1290 275 

Elvas - Instância Local - Secção Criminal - J1 2128 1085 

Fronteira - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J1 2193 639 

Ponte de Sor - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J1 1472 428 

Ponte de Sor - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J2 1393 394 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal - J1 548 146 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal - J2 633 163 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal - J3 684 138 

Portalegre - Instância Central - Sec.Trabalho - J1 1069 126 

Portalegre - Instância Local - Secção Cível - J1 1387 332 

Portalegre - Instância Local - Secção Cível - J2 850 167 

Portalegre - Instância Local - Secção Criminal - J1 2151 1027 
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****    

1.5 1.5 1.5 1.5 ––––    Documentação entrada:Documentação entrada:Documentação entrada:Documentação entrada:    
    

Total da documentação entrada para processos já 
distribuídos 

Tipo de papel Total 

Atos de solicitador 9105 

Para juntar a processos 16892 

Total Geral 25997 
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    CatosCatosCatosCatos    de solicitador:de solicitador:de solicitador:de solicitador:    
    
    

Atos de solicitador nas Secções Cíveis e Genéricas 

Unidade Orgânica Total 

Elvas - Instância Local - Secção Cível 2996 

Fronteira - Instância Local - Secção Comp. Gen. 920 

Ponte de Sor - Instância Local - Secção Comp. 
Gen 

1219 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e 
Criminal 

708 

Portalegre - Instância Local - Secção Cível 3262 
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Documentação entrada 
    

Documentação entrada para ações não executivas 

Unidade Orgânica Total 

Elvas - Instância Local - Secção Cível - J1 4951 

Elvas - Instância Local - Secção Cível - J2 4542 

Elvas - Instância Local - Secção Criminal - J1 5738 

Elvas - Unidade de Serviço Externo 12 

Fronteira - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J1 5982 

Fronteira - Unidade de Serviço Externo 17 

Ponte de Sor - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J1 4323 

Ponte de Sor - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J2 3790 

Ponte de Sor - Unidade de Serviço Externo 8 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal - J1 2548 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal - J2 2634 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal - J3 2371 

Portalegre - Instância Central - Sec.Trabalho - J1 2734 

Portalegre - Instância Local - Secção Cível - J1 5474 

Portalegre - Instância Local - Secção Cível - J2 5723 

Portalegre - Instância Local - Secção Criminal - J1 6787 

Portalegre - Unidade de Serviço Externo 21 

Total geral 57655 

    
                        
                    ****    
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    Documentação entrada para processos:Documentação entrada para processos:Documentação entrada para processos:Documentação entrada para processos:    
    

Documentação entrada para processos 

Instâncias Total 

Elvas - IL Secção Cível 9493 

Elvas - IL Secção Criminal 5738 

Fronteira - IL Seção Genérica 5982 

Ponte de Sor - Il Secção Genérica 8113 

Portalegre - IC Secção Cível e Criminal 7553 

Portalegre - IC Secção Trabalho 2734 

Portalegre - IL Secção Cível 11197 

Portalegre - IL Secção Criminal 6787 

    
    

    
 
* 
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Documentos entrados no serviço externo:Documentos entrados no serviço externo:Documentos entrados no serviço externo:Documentos entrados no serviço externo: 

Documentos entrados no serviço externo 

Unidade Orgânica Total 

Elvas - Unidade de Serviço Externo 81 

Fronteira - Unidade de Serviço Externo 17 

Ponte de Sor - Unidade de Serviço Externo 89 

Portalegre - Unidade de Serviço Externo 138 

    

    
    

    
   

****    
Secções de proximidade:Secções de proximidade:Secções de proximidade:Secções de proximidade: 

A par da monitorização interna, as secções de proximidade da Comarca estiveram sujeitas a uma 
monitorização desenhada pela Direcção-Geral da Administração da Justiça e os itens elencados no documento 
permitem avaliar o desempenho realizado em cada um dos núcleos vidados. 

Nesse documento os segmentos de atividade avaliados são os seguintes: 
 
 

 Atendimento Diligências Prática de atos Diversos 
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Avis 963 14  110 

Nisa 566 7 22 593 

 
Do conjunto da informação recolhida resulta claramente que ao nível das diligências realizadas a 

atividade das Secções de Proximidade é praticamente nula, ressalvando aqui a pouco expressiva atuação 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, mesmo tendo em conta que o 
atendimento telefónico dirigido ao Núcleo de Fronteira é preferencialmente atendido em Avis. Como já se 
assinalou a prática de catos também está condicionada pelos problemas relativos às dificuldades de reafectação de 
processos devidos à atribuição tardia de uma viatura de transporte à Comarca2. 

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 catos 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 Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco).  

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. Ressalva-se aqui a 
pouco expressiva atuação processual em Nisa nos serviços do Ministério Público e salienta-se que a realização de 
diligências judiciais corresponde, grosso modo, a deprecadas dirigidas àquele antigo Tribunal. 
 

* 

Jurisdição criminal: súmula da contagem das sentenças depositadas durante o ano judicial em Jurisdição criminal: súmula da contagem das sentenças depositadas durante o ano judicial em Jurisdição criminal: súmula da contagem das sentenças depositadas durante o ano judicial em Jurisdição criminal: súmula da contagem das sentenças depositadas durante o ano judicial em 

curso:curso:curso:curso:    

    

    

Acusações 

Unidade OrgânicaUnidade OrgânicaUnidade OrgânicaUnidade Orgânica    Total 

Elvas Elvas Elvas Elvas ----    Procuradoria da Inst. Local Procuradoria da Inst. Local Procuradoria da Inst. Local Procuradoria da Inst. Local ----    Sec. InquéritosSec. InquéritosSec. InquéritosSec. Inquéritos    156 

                                                 
2
 A afetação da viatura, através da subscrição respetivo auto de cedência provisória, ocorreu no dia 8 de Julho de 

2015. 
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Fronteira Fronteira Fronteira Fronteira ----    Procuradoria da Inst. Local Procuradoria da Inst. Local Procuradoria da Inst. Local Procuradoria da Inst. Local ----    Sec. Sec. Sec. Sec. 
InquéritosInquéritosInquéritosInquéritos    

71 

Ponte de Ponte de Ponte de Ponte de SorSorSorSor    ----    Procuradoria da Inst. Local Procuradoria da Inst. Local Procuradoria da Inst. Local Procuradoria da Inst. Local ----    Sec. Sec. Sec. Sec. 
InquéritosInquéritosInquéritosInquéritos    

36 

Portalegre Portalegre Portalegre Portalegre ----    Procuradoria da Inst. Local Procuradoria da Inst. Local Procuradoria da Inst. Local Procuradoria da Inst. Local ----    1ª Sec. 1ª Sec. 1ª Sec. 1ª Sec. 
InquéritosInquéritosInquéritosInquéritos    

61 

Portalegre Portalegre Portalegre Portalegre ----    Procuradoria da Inst. Local Procuradoria da Inst. Local Procuradoria da Inst. Local Procuradoria da Inst. Local ----    2ª Sec. 2ª Sec. 2ª Sec. 2ª Sec. 
InquéritosInquéritosInquéritosInquéritos    

5 

Total Geral 329 

    

Contagem de Contagem de Contagem de Contagem de CatosCatosCatosCatos    ProcessuaisProcessuaisProcessuaisProcessuais    

Depósitos de sentençasDepósitos de sentençasDepósitos de sentençasDepósitos de sentenças    

1.9.2015 a 29.2.20161.9.2015 a 29.2.20161.9.2015 a 29.2.20161.9.2015 a 29.2.2016    

Unidade OrgânicaUnidade OrgânicaUnidade OrgânicaUnidade Orgânica    Total 

Elvas 85 
Fronteira 50 

Ponte de 
Sor  

J1 38 
J2 46 

Portalegre Local 132 

IC Cível e 
Criminal 

J1 4 
J2 6 
J3 9 

IC Trabalho  7 
Total Geral 377 
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A terminar esta secção, de acordo com os mapas supra, verifica-se que a relação entre o número de acusações 
deduzidas e o total de sentenças proferidas significa que, em parte, no parâmetro das decisões finais, a taxa de 
recuperação é efetiva. Esta soma de argumentos permite concluir que não é na fase de julgamento que ocorrem as 
entropias que justificam o nível de pendências existente. 

 
 

 

Relação entre 
acusações proferidas e 
sentenças depositadas 

Período de 1.9.2015 a 
29.2.2016 

Acusações 
Depósitos 

de 
sentenças 

329 377 
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Recursos humanos.Recursos humanos.Recursos humanos.Recursos humanos.    

    Juízes de Direito:Juízes de Direito:Juízes de Direito:Juízes de Direito:    

    Quadro previsto e Juízes em funções:Quadro previsto e Juízes em funções:Quadro previsto e Juízes em funções:Quadro previsto e Juízes em funções:    

    

Magistrados por secção 

Instância Secção 
N.º de 
Juízes 

Local de Elvas 
Cível  2 

Criminal 1 

Local de Fronteira Genérica 1 

Local de Ponte de Sor Genérica 2 

Local de Portalegre 
Cível e  2 

Criminal 1 

Central de Portalegre Cível e Criminal 
3 

1 auxiliar 

Central de Portalegre Trabalho 1 

Absentismo:Absentismo:Absentismo:Absentismo: 

 

Assiduidade - Magistrados Judiciais 

Tipo de faltas N.º de 
faltas 

Dispensa n.º 2 do art.º 10.º-A do EMJ 5 

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

Dispensa n.º 1 do art.º 10.º do EMJ 1 

Doença 5 

Assistência a filho menor de 12 anos 6 

 
 

Funcionários Judiciais:    

Considerações gerais:Considerações gerais:Considerações gerais:Considerações gerais: 

À semelhança do se fez relativamente aos Juízes de Direito e magistrados do Ministério Público, 

apresentar-se-ão tabelas com informação relativa ao número de funcionários previsto na portaria que aprovou os 
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mapas de pessoal das secretarias e ao número de funcionários efetivamente em funções, 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 com claro favorecimento dos Tribunais situados no eixo 

Atlântico.  

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 adotar.  

Foi por todas estas razões que se optou por incluir nas tabelas as informações complementares acima 

referidas. 

A respeito dos funcionários afetos 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 efetivamente em 

funções. 

No ponto 3.6 apresentar-se-ão tabelas referentes ao absentismo. No mais, manter-se-á o alcance e os 

objetivos previstos no modelo original. 

* 

Quadro funcional do Tribunal:Quadro funcional do Tribunal:Quadro funcional do Tribunal: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 efetivamente 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 
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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 acentuado de preenchimento de lugares no 
confronto com a secretaria dos serviços do Ministério Público. Efetivamente, as secretarias dos Serviços de 
Ministério Público estão mais equilibradas e esse equilíbrio está também estribado nas medidas gestionárias 
adotadas em Ponte de Sor com a colocação de um funcionário judicial naquela secretaria, que entretanto requereu 
a transição para a carreira de funcionário do Ministério Público. Em Fronteira, após o movimento judicial de 
Fevereiro de 2015, foi possível reforçar, parcialmente, o quadro de funcionário com o provimento provisório 
nessa secretaria de uma escrivã auxiliar, que ali presta funções, em regime de acumulação, com o serviço da 
secretaria judicial. Na verdade, a secretaria do Ministério Público foi afetada com 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 de justiça adjunto e essas circunstâncias ali 
colocado ditaram que o suprimento de necessidades excecionais fosse efetuado transitoriamente por um 
funcionário de justiça. Entretanto, as importantes quebras do quadro de funcionários daquela circunscrição 
implicaram que uma funcionária nomeada para o Núcleo de Portalegre ficasse afeta à tramitação dos processos 
executivos e respetivas ações declarativas. Esta missão foi realizada à distância a partir do Núcleo de Portalegre, 
dado que, por motivos estatutários, a que se associam razões de natureza pessoal, não permitiram que aquela 
Oficial de Justiça foi transferida, por via administrativa, para Fronteira. 

O relatório anual 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 e o apoio constante que a Secção de 
Proximidade de Avis requer, com a frequente deslocação de um funcionário do Núcleo e Fronteira para suprir as 
constantes faltas dadas pela Oficial de Justiça afeta àquele lugar. 

* 
Volume Volume Volume Volume processual e taxas de esforço:processual e taxas de esforço:processual e taxas de esforço:processual e taxas de esforço: 

Os mapas apresentados demonstram a evolução da pendência num momento anterior à do sistema 
judiciário e na atual situação temporal e expõem a estatística oficial judicial e do Ministério Público completadas 
com as respetivas 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 e registou uma notável capacidade de resolução e de recuperação da respetiva pendência. 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) e, apesar do quadro deficitário, conseguiu manter o equilíbrio entre o 
volume de serviço e a capacidade de trabalho. 

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 e da relação existente entre o 
quadro funcional e o total das conclusões abertas ao magistrado judicial titular. Em contraponto, pelo menos, até à 
colocação de um Magistrado do Ministério Público, que ocorreu em 15 de Maio de 2015, a secretaria dos Serviços 
do Ministério Público de Fronteira revelou uma inesperada falta de produtividade. Na realidade, no período 
compreendido entre o início de Janeiro e meados de Maio não esteve colocado qualquer magistrado do Ministério 
Público na Instância Local de Fronteira. Esse e outros aspetos funcionais atinentes àquele serviço foram 
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comunicados pela Senhora Procuradora Coordenadora ao Conselho dos Oficiais de Justiça e, assim, aguarda-se 
que aquele organismo complete a averiguação em curso para extrair conclusões rigorosas. Entretanto, como já se 
disse, a fim de solucionar situações pontuais – com grande prejuízo da secretaria judicial, porque estava provida a 
cerca de 50%, enquanto o quadro dos serviços do Ministério Público se encontra completo –, foi afeta, 
provisoriamente, a tempo parcial, uma escrivã auxiliar aos Serviços do Ministério Público. 

As secções cíveis das Instâncias Locais de Elvas e de Portalegre mantiveram um ritmo de trabalho 
elevado, que permitiu reduzir com grande eficácia a pendência, com particular realce nos processos executivos e 
de família e menores.  

No decurso das diversas diligências efetuadas foi possível concretizar a nomeação em regime de 
mobilidade interna para os dois lugares administrativos (assistente técnico e assistente operacional) e que 
desempenham funções no Núcleo de Portalegre. Estão ainda em curso medidas gestionárias tendentes ao 
recrutamento de funcionário para realizar funções no arquivo de Elvas, tal como acima já se referiu, no âmbito de 
um protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. E, ao mesmo passo, foram espoletados os 
contactos para reforçar o quadro de funcionários através do recurso ao Programa de Estágios Profissionais na 
Administração Pública Central (PEPAC). 

* 
Tabelas comparativas dos funcionários previstos na legislação de suporte e Tabelas comparativas dos funcionários previstos na legislação de suporte e Tabelas comparativas dos funcionários previstos na legislação de suporte e Tabelas comparativas dos funcionários previstos na legislação de suporte e efetivamenteefetivamenteefetivamenteefetivamente    colocados:colocados:colocados:colocados: 

a)a)a)a) Núcleo de Portalegre:Núcleo de Portalegre:Núcleo de Portalegre:Núcleo de Portalegre:    
Secretário de Justiça:Secretário de Justiça:Secretário de Justiça:Secretário de Justiça:    
A Portaria n.º 161/2014, de 21 de agosto, criou no Núcleo de Portalegre um lugar de Secretário de 

Justiça. 
Na ausência de funcionário com tal categoria profissional, foi nomeada para esse lugar em regime de 

acumulação a Escrivã de Direito afeta à secção criminal da instância Local de Portalegre. 
 

A Secretária de Justiça tem a seu cargo as unidades orgânicas instaladas no Núcleo de Portalegre, no 
Núcleo de Nisa e do Núcleo de Ponte de Sor. 

 
Unidade de Apoio Técnico ao Conselho de Gestão:Unidade de Apoio Técnico ao Conselho de Gestão:Unidade de Apoio Técnico ao Conselho de Gestão:Unidade de Apoio Técnico ao Conselho de Gestão:    
    

Funcionários a nomear Funcionários a nomear Funcionários a nomear Funcionários a nomear 
segundo a Portaria segundo a Portaria segundo a Portaria segundo a Portaria 

161/2014161/2014161/2014161/2014    

FuncionárioFuncionárioFuncionárioFuncionário    nomeadosnomeadosnomeadosnomeados    Número de Oficiais de Número de Oficiais de Número de Oficiais de Número de Oficiais de 
Justiça previsto para a Justiça previsto para a Justiça previsto para a Justiça previsto para a 

ComarcaComarcaComarcaComarca    

Funcionários a nomear Funcionários a nomear Funcionários a nomear Funcionários a nomear 
segundo a Portaria segundo a Portaria segundo a Portaria segundo a Portaria 

164/2014164/2014164/2014164/2014    

1111    0 0 0 0 3333    85858585    1111    

    

Unidade Central e de Serviço Externo:Unidade Central e de Serviço Externo:Unidade Central e de Serviço Externo:Unidade Central e de Serviço Externo:    

    

Categorias Categorias Categorias Categorias 
funcionaisfuncionaisfuncionaisfuncionais    

Número previsto Número previsto Número previsto Número previsto 
na Portaria na Portaria na Portaria na Portaria 
161/2014161/2014161/2014161/2014    

FunFunFunFuncionários cionários cionários cionários 
colocados em colocados em colocados em colocados em 

29.2.21629.2.21629.2.21629.2.216    

Número de Número de Número de Número de 
MagistradosMagistradosMagistradosMagistrados    

Funcionários a Funcionários a Funcionários a Funcionários a 
colocar segundo colocar segundo colocar segundo colocar segundo 

a a a a Portaria Portaria Portaria Portaria 
164/2014164/2014164/2014164/2014    

                                                 
3 Em Abril de 2015 foi afeta para apoio do Conselho de Gestão a Assistente Técnica colocada no Tribunal em regime de 

mobilidade interna. 
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Escrivão AdjuntoEscrivão AdjuntoEscrivão AdjuntoEscrivão Adjunto    1111    0000    Juízes = 8 + 1 Juízes = 8 + 1 Juízes = 8 + 1 Juízes = 8 + 1 
aux.  MP = 5aux.  MP = 5aux.  MP = 5aux.  MP = 5    

6666    
Escrivão AuxiliarEscrivão AuxiliarEscrivão AuxiliarEscrivão Auxiliar    3333    2222    
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Serviços Judiciais:Serviços Judiciais:Serviços Judiciais:Serviços Judiciais:    

Unidade Unidade Unidade Unidade 
OrgânicaOrgânicaOrgânicaOrgânica    

Categorias Categorias Categorias Categorias 
funcionaisfuncionaisfuncionaisfuncionais    

Número Número Número Número 
previsto previsto previsto previsto 

na na na na 
Portaria Portaria Portaria Portaria 
161/2014161/2014161/2014161/2014    

FunFunFunFuncionários cionários cionários cionários 
colocados em colocados em colocados em colocados em 
29.2.201629.2.201629.2.201629.2.2016    

PendêPendêPendêPendência ncia ncia ncia 
da da da da 

Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria 
em em em em 

29.2.201629.2.201629.2.201629.2.2016    

Número Número Número Número 
de Juízesde Juízesde Juízesde Juízes    

Funcionários a Funcionários a Funcionários a Funcionários a 
colocar colocar colocar colocar 

segundo a segundo a segundo a segundo a 
Portaria Portaria Portaria Portaria 
164/2014164/2014164/2014164/2014    

CCvCrCCvCrCCvCrCCvCr    
Esc. de Direito 1 1111    

1254 
3 + 1 
aux. 

2222    
Esc. Adjunto 2 2222    4444    
Esc. Auxiliar 4 3333    8888    

CTCTCTCT    
Esc. de Direito 1 1111    

510 1 
1111    

Esc. Adjunto 1 1111    1111    
Esc. Auxiliar 2 2222    2222    

LCvLCvLCvLCv    
Esc. de direito 1 1111    

3404 2 
1111    

Esc. Adjunto 4 2222    4444    
Esc. Auxiliar 5 66664444    6666    

LCrmLCrmLCrmLCrm    
Esc. de Direito 1 0000    

625 1 
1111    

Esc. Adjunto 2 1111    2222    
Esc. Auxiliar 3 3333    3333    

Serviços do Ministério Público:Serviços do Ministério Público:Serviços do Ministério Público:Serviços do Ministério Público:    

Unidade OrgânicaUnidade OrgânicaUnidade OrgânicaUnidade Orgânica    Categorias funcionaisCategorias funcionaisCategorias funcionaisCategorias funcionais    
Número previsto na Número previsto na Número previsto na Número previsto na 
Portaria 161/2014Portaria 161/2014Portaria 161/2014Portaria 161/2014    

Funcionários Funcionários Funcionários Funcionários 
colocados em colocados em colocados em colocados em 
29.2.201629.2.201629.2.201629.2.2016    

ICTbICTbICTbICTb    
Técnico de Justiça 
Adjunto 

1111    1111    

Serviços do MPServiços do MPServiços do MPServiços do MP    
Técnico de Justiça 
Principal 

1111    1111    

    
Técnico de Justiça 
Adjunto 

3333    2222    

    
Técnico de Justiça 
Auxiliar 

2222    2222    

Secção de Proximidade de Nisa:Secção de Proximidade de Nisa:Secção de Proximidade de Nisa:Secção de Proximidade de Nisa:    

    

Categorias Categorias Categorias Categorias funcionaisfuncionaisfuncionaisfuncionais    
Número previsto na Portaria Número previsto na Portaria Número previsto na Portaria Número previsto na Portaria 

161/2014161/2014161/2014161/2014    
Funcionários colocados em Funcionários colocados em Funcionários colocados em Funcionários colocados em 

29.2.201629.2.201629.2.201629.2.2016    

Escrivão Adjunto    1111    0000    

Técnico de Justiça Adjunto    1111    1111    

Resumo:Resumo:Resumo:Resumo:    

                                                 
4
 Uma escrivã auxiliar afeta exclusivamente à tramitação das ações executivas do Núcleo de Fronteira. 
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Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 42Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 42Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 42Número 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 emFuncionários colocados emFuncionários colocados emFuncionários colocados em    29.2.201629.2.201629.2.201629.2.2016....    

Funcionários em falta em 31.8.2015Funcionários em falta em 31.8.2015Funcionários em falta em 31.8.2015Funcionários em falta em 31.8.2015, Instâncias, Instâncias, Instâncias, Instâncias: : : : 22,2222,2222,2222,22%.%.%.%.    
                                                        Secção de Proximidade: Secção de Proximidade: Secção de Proximidade: Secção de Proximidade: 50 %50 %50 %50 %    
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b) Núcleo de Elvas:b) Núcleo de Elvas:b) Núcleo de Elvas:b) Núcleo de Elvas:    

Secretário de Justiça:Secretário de Justiça:Secretário de Justiça:Secretário de Justiça:    
É o único Núcleo da Comarca cujo lugar de secretário de justiça se encontra provido por um oficial de justiça 

da respetiva categoria. 
Tem a seu cargo todas a Unidades Orgânicas do Núcleo de Elvas. 

                    ****    

Unidade Central:Unidade Central:Unidade Central:Unidade Central:    

Categorias Categorias Categorias Categorias 
funcionaisfuncionaisfuncionaisfuncionais    

Número previsto Número previsto Número previsto Número previsto 
na Portaria na Portaria na Portaria na Portaria 
161/2014161/2014161/2014161/2014    

Funcionários Funcionários Funcionários Funcionários 
colocados em colocados em colocados em colocados em 
29.2.201629.2.201629.2.201629.2.2016    

Número de Número de Número de Número de 
MagistradosMagistradosMagistradosMagistrados    

Funcionários a Funcionários a Funcionários a Funcionários a 
colocar segundo colocar segundo colocar segundo colocar segundo 

a Portaria a Portaria a Portaria a Portaria 
164/2014164/2014164/2014164/2014    

Escrivão AdjuntoEscrivão AdjuntoEscrivão AdjuntoEscrivão Adjunto    1111    11115555    Juízes = 3Juízes = 3Juízes = 3Juízes = 3    
MP = 3MP = 3MP = 3MP = 3    

3333    
Escrivão AuxiliarEscrivão AuxiliarEscrivão AuxiliarEscrivão Auxiliar    1111    1111    

Serviços Judiciais:Serviços Judiciais:Serviços Judiciais:Serviços Judiciais:    

Unidade Unidade Unidade Unidade 
OrgânicaOrgânicaOrgânicaOrgânica    

Categorias Categorias Categorias Categorias 
funcionaisfuncionaisfuncionaisfuncionais    

Número Número Número Número 
previsto na previsto na previsto na previsto na 
Portaria Portaria Portaria Portaria 
161/2014161/2014161/2014161/2014    

Funcionários Funcionários Funcionários Funcionários 
colocados em colocados em colocados em colocados em 
29.2.201629.2.201629.2.201629.2.2016    

Pendência da Pendência da Pendência da Pendência da 
Secretaria em Secretaria em Secretaria em Secretaria em 
29.2.201629.2.201629.2.201629.2.2016    

Número de Número de Número de Número de 
JuízesJuízesJuízesJuízes    

Funcionários Funcionários Funcionários Funcionários 
a colocar a colocar a colocar a colocar 
segundo a segundo a segundo a segundo a 
Portaria Portaria Portaria Portaria 
164/2014164/2014164/2014164/2014    

LCvLCvLCvLCv    Esc. de Direito 1 0000    
3920 2 

1111    
Esc. Adjunto 4         55556    4444    
Esc. Auxiliar 4 55557777    6666    

LCrmLCrmLCrmLCrm    Esc. de Direito 1 1111    
1620 1 

1111    
Esc. Adjunto 3 1111    2222    
Esc. Auxiliar 3 3333    3333    

Serviços do Ministério Público:Serviços do Ministério Público:Serviços do Ministério Público:Serviços do Ministério Público:    

Unidade Unidade Unidade Unidade 
OrgânicaOrgânicaOrgânicaOrgânica    

Categorias Categorias Categorias Categorias 
funcionaisfuncionaisfuncionaisfuncionais    

Número Número Número Número 
previsto na previsto na previsto na previsto na 
Portaria Portaria Portaria Portaria 
161/2014161/2014161/2014161/2014    

Número de Número de Número de Número de 
MagistradosMagistradosMagistradosMagistrados    

Funcionários Funcionários Funcionários Funcionários 
colocados em colocados em colocados em colocados em 
29.2.201629.2.201629.2.201629.2.2016    

Funcionários Funcionários Funcionários Funcionários 
a colocar a colocar a colocar a colocar 
segundo a segundo a segundo a segundo a 
Portaria Portaria Portaria Portaria 
164/2014164/2014164/2014164/2014    

Serviços do Serviços do Serviços do Serviços do 
MPMPMPMP    

Técnico 1111    3333    1111    3333    
Técnico 2222    33338888    3333    

                                                 
5
 A funcionária durante o período esteve de baixa médica (baixa de longa duração). 
6 Uma Escrivã Adjunta nomeada em regime de substituição como Escrivã de Direito. 
7
 Colocado um escrivão auxiliar além do quadro através da mobilidade do Núcleo de Portalegre. 

8
 Uma funcionária destacada. 
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Resumo:Resumo:Resumo:Resumo:    

Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 22.Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 22.Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 22.Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 22.    

Funcionários colocados em 31.8.2015: 20. 
Total de funcionários em falta em 31.8.2015: 2 da carreira judicial (11,11%). 
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C)C)C)C) Núcleo de Fronteira:Núcleo de Fronteira:Núcleo de Fronteira:Núcleo de Fronteira:    

Por parte da Direção-Geral da Administração da Justiça foi movimentado um funcionário e promoveu 
um destacamento, contudo ainda não concretizado o que agravou os problemas do quadro de funcionários da 
secretaria judicial da Instância Local de Fronteira. 

Como medida de gestão foi afeta à tramitação da ação executiva uma funcionária colocada no Núcleo de 
Portalegre. A tramitação processual desenrola-se à distância com assinalável êxito. Porém, a funcionária que estava 
inicialmente incumbida dessas funções teve de ser movimentada para a Secção Cível de Portalegre, por razões de 
carência dessa secção, no presente, essas funções são prestadas por uma funcionária provisoria, devendo a 
respetiva prestação ser avaliada no próximo relatório. Contudo, a solução encontrada está longe de satisfazer as 
necessidades, tendo em conta o número muito reduzido de funcionários colocados no Núcleo de Fronteira.  

Na busca de soluções funcionais o Juiz Presidente e Administrador Judiciário realizaram diligências no 
sentido de, a partir de 1 de Setembro de 2015, o número de Funcionários de Justiça ser ampliado através de um 
destacamento de Escrivã-Auxiliar9. 

* 
 Serviços Judiciais:Serviços Judiciais:Serviços Judiciais:Serviços Judiciais:    

Unidade Unidade Unidade Unidade 
OrgânicaOrgânicaOrgânicaOrgânica    

Categorias Categorias Categorias Categorias 
funcionaisfuncionaisfuncionaisfuncionais    

Número Número Número Número 
previsto na previsto na previsto na previsto na 
Portaria Portaria Portaria Portaria 
161/2014161/2014161/2014161/2014    

Funcionários Funcionários Funcionários Funcionários 
colocados colocados colocados colocados 

em em em em 
29.2.201629.2.201629.2.201629.2.2016    

Pendência Pendência Pendência Pendência 
da da da da 

Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria 
em em em em 

29.2.201629.2.201629.2.201629.2.2016    

Número Número Número Número 
de Juízesde Juízesde Juízesde Juízes    

Funcionários Funcionários Funcionários Funcionários 
a colocar a colocar a colocar a colocar 
segundo a segundo a segundo a segundo a 
Portaria Portaria Portaria Portaria 
164/2014164/2014164/2014164/2014    

UC e UC e UC e UC e 
GenéricaGenéricaGenéricaGenérica    

Esc. de 1 0000    
1515 1 

1111    
Esc. 3 111110101010    2222    
Esc. 3 33339999    3333    

Serviços do Ministério Público:Serviços do Ministério Público:Serviços do Ministério Público:Serviços do Ministério Público:    

Unidade Unidade Unidade Unidade 
OrgânicaOrgânicaOrgânicaOrgânica    

Categorias Categorias Categorias Categorias 
funcionaisfuncionaisfuncionaisfuncionais    

Número Número Número Número 
previsto na previsto na previsto na previsto na 
Portaria Portaria Portaria Portaria 
161/2014161/2014161/2014161/2014    

Número de Número de Número de Número de 
MagistradosMagistradosMagistradosMagistrados    

Funcionários Funcionários Funcionários Funcionários 
colocados em  colocados em  colocados em  colocados em  
29.2.201629.2.201629.2.201629.2.2016    

Funcionários Funcionários Funcionários Funcionários 
a colocar a colocar a colocar a colocar 
segundo a segundo a segundo a segundo a 
Portaria Portaria Portaria Portaria 
164/2014164/2014164/2014164/2014    

Serviços do Serviços do Serviços do Serviços do 
MPMPMPMP    

Técnico de 
Justiça 

1111    
1111    

1111    1111    

Técnico de 
Justiça Auxiliar 

0000    111111    0000    

Secção de Proximidade de Avis:Secção de Proximidade de Avis:Secção de Proximidade de Avis:Secção de Proximidade de Avis:    

Categorias funcionaisCategorias funcionaisCategorias funcionaisCategorias funcionais    Número previsto na Portaria Número previsto na Portaria Número previsto na Portaria Número previsto na Portaria Funcionários colocados em Funcionários colocados em Funcionários colocados em Funcionários colocados em 

                                                 
9 No entanto, a referida funcionária não assumirá funções por se encontrar de baixa por gravidez de risco, a 

que se seguirá o gozo da licença parental.  

 

10
 O Escrivão Adjunto nomeado como escrivão de direito em regime de substituição. 

11 Uma escrivã auxiliar desempenha provisoriamente funções nos Serviços do Ministério Público, quando a necessidade 

assim o obriga, nomeadamente nas ausências do Técnico de Justiça Adjunto. 
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161/2014161/2014161/2014161/2014    29.2.201629.2.201629.2.201629.2.2016    

Escrivão Adjunto    1111    1111    
Técnico de Justiça Adjunto    1111    0000    

Resumo:Resumo:Resumo:Resumo:    

Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 10.Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 10.Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 10.Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 10.    

FuncFuncFuncFuncionários colocados em 29.2.2016ionários colocados em 29.2.2016ionários colocados em 29.2.2016ionários colocados em 29.2.2016: 6.: 6.: 6.: 6.    
Total de funTotal de funTotal de funTotal de funcionários em falta em 29.2.2016cionários em falta em 29.2.2016cionários em falta em 29.2.2016cionários em falta em 29.2.2016: 4 (44,44%).: 4 (44,44%).: 4 (44,44%).: 4 (44,44%).    
Nota:Nota:Nota:Nota: tendo em conta que o lugar de escrivão de direito não se encontra provido e um escrivão auxiliar 

desempenha frequentemente funções nos Serviços do Ministério Público, significa que o quadro da Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria 
Judicial apresenta, em 31.08.2015, um Judicial apresenta, em 31.08.2015, um Judicial apresenta, em 31.08.2015, um Judicial apresenta, em 31.08.2015, um défice de 62,défice de 62,défice de 62,défice de 62,5% de funcionários5% de funcionários5% de funcionários5% de funcionários. 
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d)d)d)d) Núcleo de Ponte de Sor:Núcleo de Ponte de Sor:Núcleo de Ponte de Sor:Núcleo de Ponte de Sor:    
Secretário de Justiça:Secretário de Justiça:Secretário de Justiça:Secretário de Justiça:    

A Direcção-Geral da Administração da Justiça afetou 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 31 de agosto 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 aspeto a que 
soma uma outra recorrente baixa de longa duração, aliada a outras duas situações de doença prolongada, 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 tal medida obstaculizou que o nível de resposta da secretaria decaísse e permitiu afetar um técnico 
de justiça auxiliar aos serviços da secretaria judicial desempenhando funções no âmbito do atendimento e receção 
de documentação para ambas as secretarias. 

Como medida de Gestão foram concretizadas, para este Núcleo, duas medidas com relevante 
impacto, uma relacionada com uma afetação de uma escrivã auxilia nomeada para o Núcleo de Portalegre e 
outra afetando um escrivão auxiliar aos serviços do Ministério Público. 

Serviços Judiciais:Serviços Judiciais:Serviços Judiciais:Serviços Judiciais:    

Unidade Unidade Unidade Unidade 
OrgânicaOrgânicaOrgânicaOrgânica    

Categorias Categorias Categorias Categorias 
funcionaisfuncionaisfuncionaisfuncionais    

Número Número Número Número 
previsto na previsto na previsto na previsto na 
Portaria Portaria Portaria Portaria 
161/2014161/2014161/2014161/2014    

Funcionários Funcionários Funcionários Funcionários 
colocados em colocados em colocados em colocados em 
33331.8.20151.8.20151.8.20151.8.2015    

Pendência da Pendência da Pendência da Pendência da 
Secretaria em Secretaria em Secretaria em Secretaria em 
31.8.201531.8.201531.8.201531.8.2015    

Número Número Número Número 
de Juízesde Juízesde Juízesde Juízes    

Funcionários a Funcionários a Funcionários a Funcionários a 
colocar segundo colocar segundo colocar segundo colocar segundo 

a Portaria a Portaria a Portaria a Portaria 
164/2014164/2014164/2014164/2014    

UC e UC e UC e UC e 
GenéricaGenéricaGenéricaGenérica    

Esc. de 1 0000    
2191 2 

1111    
Esc. 4 444412121212    4444    
Esc. 4 6666131313131414141415151515    6666    

Serviços do Ministério Público:Serviços do Ministério Público:Serviços do Ministério Público:Serviços do Ministério Público:    

Unidade Unidade Unidade Unidade 
OrgânicaOrgânicaOrgânicaOrgânica    

Categorias Categorias Categorias Categorias 
funcionaisfuncionaisfuncionaisfuncionais    

Número Número Número Número 
previsto na previsto na previsto na previsto na 
Portaria Portaria Portaria Portaria 
161/2014161/2014161/2014161/2014    

Número de Número de Número de Número de 
MagistradosMagistradosMagistradosMagistrados    

Funcionários Funcionários Funcionários Funcionários 
colocados em colocados em colocados em colocados em 
31.8.201531.8.201531.8.201531.8.2015    

Funcionários Funcionários Funcionários Funcionários 
a colocar a colocar a colocar a colocar 
segundo a segundo a segundo a segundo a 
Portaria Portaria Portaria Portaria 
164/2014164/2014164/2014164/2014    

Serviços do Serviços do Serviços do Serviços do 
MPMPMPMP    

Técnico de 
Justiça 
Adjunto 

1111    

2222    

1111    1111    

Técnico de 
Justiça Auxiliar 

1111    1111    1111    

    

Resumo:Resumo:Resumo:Resumo:    

Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 11;Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 11;Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 11;Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 11;    

                                                 
12

 Um escrivão adjunto nomeado escrivão de direito em regime de substituição. 
13 Foi afeta administrativamente uma escrivã auxiliar do Núcleo de Portalegre. 
14Existem duas baixas de longa duração. 
15

 Um técnico de justiça auxiliar afeto à secretaria judicial 
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A estes oficiais de justiça acresce um funcionário da carreira do regime geral, nomeadamente, 1 assistente 
operacional, cujo lugar será extinto quando vagar. 

FuncFuncFuncFuncionáriosionáriosionáriosionários    colocados em 29.02.2016colocados em 29.02.2016colocados em 29.02.2016colocados em 29.02.2016: 11 : 11 : 11 : 11 ––––    ver nota.ver nota.ver nota.ver nota.    
Total de funcionários em falta em 31.08.2015: 1 +1Total de funcionários em falta em 31.08.2015: 1 +1Total de funcionários em falta em 31.08.2015: 1 +1Total de funcionários em falta em 31.08.2015: 1 +116161616    (18,18% (18,18% (18,18% (18,18% – ver nota).).).).    
Oficiais de justiça: 1 (9,09% - ver nota). 

****    
Nota:Nota:Nota:Nota: tendo em conta que o lugar de escrivão de direito não se encontra providoo lugar de escrivão de direito não se encontra providoo lugar de escrivão de direito não se encontra providoo lugar de escrivão de direito não se encontra provido, um escrivão auxiliar 

encontra-se a desempenhar funções nos Serviços do Ministério Público que entretanto requereu a sua transição, 
além de existirem três funcionários de baixa prolongada, significa que o quadro da Secretaria Judicial apresenta, Secretaria Judicial apresenta, Secretaria Judicial apresenta, Secretaria Judicial apresenta, 
em 31.08.em 31.08.em 31.08.em 31.08.2015, uma falta de funcionários de 18,18%2015, uma falta de funcionários de 18,18%2015, uma falta de funcionários de 18,18%2015, uma falta de funcionários de 18,18%. (não entrando no cálculo a falta da senhora secretária de 
justiça). 

* 
 

 
 
 

 
****    

    
    

                                                 
16
 Baixa prolongada, não se prevê que regresse ao serviço. 
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Resumo geral do preenchimento dos lugares de oficiais de justiça na Comarca:Resumo geral do preenchimento dos lugares de oficiais de justiça na Comarca:Resumo geral do preenchimento dos lugares de oficiais de justiça na Comarca:Resumo geral do preenchimento dos lugares de oficiais de justiça na Comarca:    

O quadro de Oficiais de Justiça apresenta diversas carências e, não obstante a excelente prestação final, ainda 
assim, é de consenso geral que a falta de chefias condicionou 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 respetiva substituição por secretários de justiça ou por escrivães adjuntos.  

Porém, o provimento de lugares assim efetuado causa disfunções na organização da secretaria. Acresce que o 
lugar de secretário de justiça de Portalegre também se encontra vago e isso, por via indireta, também causa 
sobrecargas no trabalho do Administrador Judiciário e não permite realizar tarefas de centralização de atividades 
na sede da Comarca. 

* 

Serviços Judiciais:Serviços Judiciais:Serviços Judiciais:Serviços Judiciais: 

Categorias funcionaisCategorias funcionaisCategorias funcionaisCategorias funcionais    
Número previsto na Número previsto na Número previsto na Número previsto na 
Portaria 161/2014Portaria 161/2014Portaria 161/2014Portaria 161/2014    

Funcionários colocados Funcionários colocados Funcionários colocados Funcionários colocados 
em em em em 29.2.201629.2.201629.2.201629.2.2016    

Secretário de Justiça 2222    1 1 1 1 17    

Escrivão de Direito 8888    5555    

Escrivão Adjunto 27272727    17171717    

Escrivão Auxiliar 32323232    30303030    

    
Serviços do Serviços do Serviços do Serviços do Ministério Público:Ministério Público:Ministério Público:Ministério Público:    

Categorias funcionaisCategorias funcionaisCategorias funcionaisCategorias funcionais    
Número previsto na Número previsto na Número previsto na Número previsto na 
Portaria 161/2014Portaria 161/2014Portaria 161/2014Portaria 161/2014    

Funcionários colocados Funcionários colocados Funcionários colocados Funcionários colocados 
em 2em 2em 2em 29.2.20169.2.20169.2.20169.2.2016    

Técnico de Justiça 
Principal 

1111    1111    

Técnico de Justiça 
Adjunto 

9999    8888    

Técnico de Justiça 
Auxiliar 

4444    666618    

    
    
 
 
    
    
    
    
    

                                                 
17 Foi afeto Secretário de Justiça na Instância Local de Ponte de Sor. 

18 Como medida de gestão foram colocados dois escrivães auxiliares. 
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****    

        



                            

                                          
                                          

 

 Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre 
 Gabinete da Presidência 

 

 

 

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

Telefone: 245 302 260, fax: 245 090 149, correio eletrónico: portalegre.judicial@tribunais.org.pt Página 88 de 105 

Absentismo:Absentismo:Absentismo:Absentismo: 

Os mapas e gráficos apresentados permitem aferir o absentismo verificado na Comarca durante os 127 
dias úteis de serviço correspondentes ao período compreendido na análise do presente relatório. 

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. 

Da análise integrada, constata-se que o nível de absentismo em Portalegre é o mais baixo. No entanto, 
deve salientar-se que parte considerável das faltas está relacionada com um certificado de incapacidade temporária 
para o trabalho de um só funcionário.  

No pólo oposto, situa-se a Instância Local de Ponte de Sor. Neste núcleo de Ponte de Sor é onde a 
assiduidade tem reflexos mais negativos nas respetivas pendências e no serviço de apoio à execução de tarefas a 
entidades externas. Naquela unidade orgânica existem três baixas reiteradas de longa duração, duas das quais se 
perpetuam há alguns anos e que apenas são interrompidas – para depois voltarem a ser retomadas – quando é 
atingido o número máximo de ausências previstas por lei e após esgotados os mecanismos indexados à realização 
de Juntas Médicas. Porém, recentemente, devido a doença grave e incapacitante, uma outra Oficial de Justiça foi 
forçada a realizar terapias e tratamentos incompatíveis com o exercício da atividade profissional. 

Os níveis de absentismo em Elvas e Fronteira encontram-se a níveis aceitáveis, embora tenham impacto 
significativo na produtividade dos respetivos núcleos. Neste período, o núcleo de Fronteira é essencialmente 
penalizado pelo elevado número de faltas dadas pela funcionária que colocada na Secção de Proximidade de Avis 
e isso, para além da questão da assiduidade, implica, suplementarmente, que seja deslocalizado um dos 
funcionários de Fronteira para garantir o funcionamento da Secção de Proximidade de Avis. É de evidenciar que, 
por força desta sucessão de acontecimentos a secção de processos de Fronteira, por vezes, teve somente ao seu 
serviço dois Oficiais de Justiça, que conseguiram, com esforço e competência, regularizar o serviço e alcançar 
níveis elevados de eficiência. 

Como já se afirmou no relatório intercalar, esta circunstância penaliza significativamente os funcionários 
que asseguram efetivamente o serviço e é de louvar que, não obstante tudo isto, neste Núcleo a taxa de 
produtividade seja positiva, tal demonstram os quadros que contêm a informação de suporte. 

Em Elvas, existe uma funcionária de baixa de longa duração porque se não fosse essa situação a 
assiduidade seria semelhante a Portalegre. Embora no último trimestre se tenham multiplicado algumas situações 
de doença que conduziram a baixas com uma duração aproximada a 30 dias.  

Todavia, se não fossem consideradas as baixas de natureza constante e permanente, a final, em todos os 
núcleos haveria um nível de absentismo aproximado. Deste modo, em termos absolutos, a situação experimentada 
não se destaca daquela que foi descrita no relatório anterior. 

Mesmo a finalizar, a fim de não desvirtuar o real alcance do conceito de assiduidade, fazemos notar que 
não foram consideradas como faltas as ausências no período de férias ou por conta do período de férias. 

Destaca-se ainda a circunstância de, numa comarca com poucos recursos humanos, existirem quatro 
casos de baixas médicas de longa duração, três em Ponte de Sor e uma em Elvas. 

Em Elvas a circunstância acima referida é particularmente penalizadora tendo em conta que o respetivo 
quadro funcional está aquém das necessidades materiais. Em Ponte de Sor o quadro deficitário determinou a 
afetação de um funcionário colocado Portalegre, quando, não fora isso, as necessidades mais prementes ocorriam 
na Instância Local de Fronteira e isso permitiria resolver de forma mais racional os recursos humanos existentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Faltas de longa duraçãoFaltas de longa duraçãoFaltas de longa duraçãoFaltas de longa duração    DiasDiasDiasDias    

Elvas núcleo 182 

Ponte Sor núcleo 494 

TotalTotalTotalTotal    676676676676    
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Assim e não considerando as faltas de longa duração temos o quadro seguinte que ilustra as faltas dadas 
em todos os núcleos do período em causa que corresponde a 182 dias. O total de faltas corresponde a 556 dias 
não se contabilizando, neste caso, as de longa duração, as férias e as faltas relacionadas com a licença parental de 
uma funcionária destacada para Fronteira, mas que ainda não iniciou funções naquele Núcleo.  
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Rótulos de LinhaRótulos de LinhaRótulos de LinhaRótulos de Linha    
Total Total Total Total 
GeralGeralGeralGeral    

CGA-Assistência a Familiares 3 
CGA-DOENCA DO FUNCIONARIO COM INTERNAMENTO HOSPITALAR (regime 
Convergente) 

5 

CGA-Doença do Funcionário(a partir do 4ºdia) 736 
CGA-Doença do Funcionário(até ao 3ºdia) 67 
CGA-Doença prolongada - Regime convergente 174 
CGA-FALTA PARA ASSISTÊNCIA A FILHO MAIOR DE 12 ANOS-Regime de Proteção 
Social Convergente 

15 

CGA-FALTA PARA ASSISTÊNCIA A FILHO MENOR DE 12 ANOS COM 
INTERNAMENTO HOSPITALAR-Regime de Proteção Social Convergente 

8 

CGA-FALTA PARA ASSISTÊNCIA A FILHO MENOR DE 12 ANOS SEM 
INTERNAMENTO HOSPITALAR-Regime de Proteção Social Convergente 

2 

CGA-LICENÇA PARENTAL INICIAL 150 DIAS, MAIS 30 DIAS DE 
BONIFICAÇÃO,CASO SEJA PARTILHADA ENTRE O PAI E A MÃE-Regime de Proteção 
Social Convergente 

298 

CGA-LICENÇA PARENTAL INICIAL EXCLUSIVO DO PAI(10 dias a gozar nos 30 dias 
após o parto e mais outros 10 dias)-Regime de Proteção Social Convergente 

23 

Deslocação do trabalhador à escola do filho menor 1 
DISPENSAS DE SERVIÇO ( ARTº 59 Nº 6 DO EFJ) 64 
EXERCICIO DA ACTIVIDADE SINDICAL 5 
FALECIMENTO DE FAMILIAR 6 
Meio Dia-Trat.Ambulatorio,Consultas Médicas-ARTº185 18 
MEIOS DIAS DE DISPENSAS DE SERVIÇO ( ARTº 59 Nº 6 DO EFJ) 8 
MEIOS DIAS POR CONTA DO PERÍODO DE FÉRIAS(A DESCONTAR NO PRÓPRIO 
ANO) 

4 

PARTICIPACAO NOS ORGAOS/GESTAO ESTABELECIMENTOS ENSINO 1 
POR CONTA DO PERÍODO DE FERIAS(A DESCONTAR NO ANO SEGUINTE) 2 
Por conta DO PERÍODO DE FERIAS(A DESCONTAR NO PRÓPRIO ANO) 2 
PRESTACAO DE EXAMES(AO ABRIGO ESTAT.TRAB.ESTUDANTE) 4 
SS-DOENÇA DE FUNCIONÁRIO (REGIME JURÍDICO DA SEGURANÇA SOCIAL) 33 
TRATAMENTO AMBULATORIO CONSULTAS MEDICAS (ARTº.185º) 51 
Total GeralTotal GeralTotal GeralTotal Geral    1530153015301530    
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Total de faltas por núcleo “excluindo” férias, as faltas de longa duração e as de licença de 
maternidade de uma funcionária destacada 

Núcleo N.º de Faltas Oficiais de Justiça 
Média de faltas por 

Núcleo 

Elvas núcleo 88 19 4,63 

Fronteira núcleo 81 619 13,50 

Ponte Sor núcleo 91 10 20 9,10 

Portalegre núcleo 85 33 2,58 

 

 
 

 

 
 

                                                 
19

 Não se considera faltas de uma funcionária destacada que ainda não assumiu funções. 

20
 Não se considera três funcionários que estão de baixa de longa duração. 

70

80
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100
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Ponte de Sor
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Portalegre
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Faltas no período

1.9.2015 a 29.2.216
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Faltas art.º 
59.º, n.º 6 
do EFJ 

N.º de 
Oficiais de 
Justiça 

N.º de 
faltas por 
funcionário 

Elvas núcleo 9 19 0,47 

Fronteira núcleo 5 621 0,83 

Ponte Sor núcleo 45 1022 4,50 

Portalegre núcleo 13 33 0,39 

Total GeralTotal GeralTotal GeralTotal Geral    72 67 1,07 

 

 
 
 

                                                 
21

 Não se considera faltas de uma funcionária destacada que ainda não assumiu funções. 

22
 Não se considera três funcionários que estão de baixa de longa duração. 
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Medidas de gestão:Medidas de gestão:Medidas de gestão:Medidas de gestão: 

As medidas de gestão de recursos humanos no capítulo da movimentação interna dos funcionários são 
fortemente condicionadas por diversas ordens de fatores: 

• 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. 

• O não preenchimento generalizado do quadro de oficiais de justiça, aspeto 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 catos de natureza executiva 
relativamente a processos oriundos da secção genérica de Fronteira e da secção cível de Portalegre, respetivamente 
em Avis e Nisa. Após o movimento de Dezembro de 2014, 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, a tempo parcial, 
associada à circunstância da Senhora Oficial de Justiça que permanece na secção de proximidade ter registado 
inúmeros problemas de saúde pessoal e ter estado 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. 

* 

1.8 1.8 1.8 1.8 ––––    Descrição da situação funcional das secretárias e soluções:Descrição da situação funcional das secretárias e soluções:Descrição da situação funcional das secretárias e soluções:Descrição da situação funcional das secretárias e soluções: 

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 afetação, 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 efetiva 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 
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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 estatutária 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 correta 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 colaboração com o Administrador Judiciário 
e com a divisão de formação da Direcção-Geral da Administração da Justiça e com a Ordem dos Solicitadores, 
promoveu um curso de formação profissional na área da jurisdição executiva, Gestão Documental - Arquivos e 
Atendimento. 

A nosso ver, face ao despovoamento do interior do país, que tem óbvios reflexos no poder atrativo 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. A par destas medidas, a formação profissional ou a existência de 
cursos profissionais nos distritos do interior também poderia favorecer a fixação das pessoas. Cada vez mais os 
Tribunais das áreas metropolitanas e dos grandes centros urbanos registam um ratio mais atrativo 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.  

* 

    DespectivasDespectivasDespectivasDespectivas    de curto prazo:de curto prazo:de curto prazo:de curto prazo: 

A curto prazo, o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, com particular influência nos núcleos de 
Elvas e de Portalegre será afetado por um conjunto importante de aposentações. Para além da existência de um 
risco sério inerente à não substituição desses funcionários, mesmo que o número fosse reposto, ao nível da 
experiência e das habilitações para o exercício de funções da categoria de Escrivão-Adjunto existirá sempre uma 
diminuição qualitativa da eficácia e capacidade de trabalho. 

Por último, o derradeiro movimento de Oficiais de Justiça realizado pela Direcção-Geral da 
Administração da Justiça criou um grave problema no funcionamento da secção criminal da Instância Local de 
Elvas, Na verdade, é conhecido que uma funcionária com experiência profissional de cerca de 15 anos de serviço 
naquela unidade orgânica foi transferida para outra Comarca e não será substituída por esse concurso ter sido 
geograficamente limitado a alguns Tribunais Judiciais. A falta de uma funcionária criou uma diminuição muito 
relevante da produtividade da secção criminal, sendo que, face ao número reduzido de funcionários, associado às 
baixas registadas naquele núcleo. Se a esta situação adicionarmos o facto de no momento muito próximo possam 
estão somente duas escrivãs adjuntas ao serviço quais serão as medidas, possíveis, de tomar para que a justiça possa 
ir ao encontro das necessidades do cidadão se falta o principal, que são os meios humanos mínimos e que a 
estrutura depende. 

* 
Síntese das propostas principais:Síntese das propostas principais:Síntese das propostas principais:Síntese das propostas principais: 

• Recrutamento urgente de novos funcionários judiciais. 
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• 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. 

• Diminuição do número de movimentos dos Funcionários de Justiça. 

• Impossibilitar a realização de movimentos de Oficiais de Justiça que assumam natureza parcelar, em 

que apenas algumas comarcas registam entradas e potencialmente todas as outras podem ser 

prejudicadas com saídas. 

• 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 ações de 

formação profissional.     

* 
Instalações e equipamentos:    

Instalações:Instalações:Instalações:Instalações: 

Principais questões e sua evolução desde a tomada de posse dos novos órgãos de gestão:Principais questões e sua evolução desde a tomada de posse dos novos órgãos de gestão:Principais questões e sua evolução desde a tomada de posse dos novos órgãos de gestão:Principais questões e sua evolução desde a tomada de posse dos novos órgãos de gestão:    

A Instância Central de Competência Cível e Criminal está provisoriamente instalada no edifício que 
servia o extinto Tribunal do Trabalho de Portalegre, que, atualmente 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 atualmente 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 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 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-
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se que já em projeto 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. Atualmente, todos os magistrados dispõem de 
gabinete privativo enquanto no passado existia a necessidade de alguns deles partilharem salas. Parte desse espaço 
é igualmente ocupado pela secção central e ali existe um gabinete para um magistrado do Ministério Público. 

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 aspetos 
menos positivos podem ser corrigidos. Essa permuta permitiria uma ampliação da área do “Tribunal” e a criação 
de novas valências e a otimização 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 catos de inquérito na Instância Local e 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. 

A Instância Local de Fronteira está instalada no Palácio de Justiça de Fronteira, que sofreu importantes 
obras de remodelação, as quais lhe deram muito boas condições de trabalho. Foram substituídos tetos falsos, 
realizadas melhorias ao nível da eletricidade 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 secção de processos da magistratura judicial. A par disso, o alarme foi recentemente ligado23 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 projeto. Os 
organismos do Ministério da Justiça já fizeram medições no local, reportagens fotográficos e colheram outros 
elementos necessários à elaboração do projeto definitivo. 

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 atualmente afeto à Conservatória do Registo Civil, Comercial e Predial de Ponte de 
Sor. Com efeito, é imperioso construir uma segunda sala de audiências, aumentar a área da secretaria e, bem 
assim, dotar os serviços do Ministério Público e a secção central de meios que permitam a otimização 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. E esta nova funcionalidade é imprescindível para aumentar o ritmo crescente de 
produtividade, diminuir pendências e limitar o tempo médio de duração de processos.  

                                                 
23
 A ligação à central de segurança ainda não está concretizada. 
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O Palácio de Justiça de Nisa regista ótimas 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 atividade 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 catos 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. 

Em função deste quadro, na sessão do Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura, 
realizada em 07-02-2012, foi tomada a deliberação do seguinte teor: 

"Foi deliberado, concordar com a proposta da SALTJ de 26.01.2012, relativamente às reclamações sobre 
as instalações do Tribunal Judicial de Avis, bem como com a proposta apresentada pelo Exm.º Inspetor Judicial, 
Dr. Pedro Gonsalves Mourão, determinandodeterminandodeterminandodeterminando----sssse que todo o serviço daquele tribunal passe a ser realizado no e que todo o serviço daquele tribunal passe a ser realizado no e que todo o serviço daquele tribunal passe a ser realizado no e que todo o serviço daquele tribunal passe a ser realizado no 
Tribunal Judicial de Fronteira, até que sejam realizadas obras no edifício, a partir do dia 1 de Março de 2012Tribunal Judicial de Fronteira, até que sejam realizadas obras no edifício, a partir do dia 1 de Março de 2012Tribunal Judicial de Fronteira, até que sejam realizadas obras no edifício, a partir do dia 1 de Março de 2012Tribunal Judicial de Fronteira, até que sejam realizadas obras no edifício, a partir do dia 1 de Março de 2012». 

Os mencionados órgãos de gestão empenharam-se ativamente na busca de soluções para os problemas 
ainda subsistentes ao nível das infraestruturas. 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 exceção 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 
corretamente 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, Elvas e Portalegre beneficiam de um serviço de portaria e de segurança e 
aguarda-se pelo fornecimento dos meios técnicos e do mobiliário adequado ao cabal exercício das funções. O 
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça foi ainda alertado para a necessidade de equipar o rés-
do-chão do Palácio de Justiça de Elvas com alarmes e recuperar e alargar o sistema de videovigilância a todo o 
edifício. 

Os Palácios de Justiça de Fronteira, Ponte de Sor e Nisa e as instalações da Instância Central de 
Portalegre e da secção de proximidade de Avis não têm serviço de segurança. Pela demora na realização das obras 
no Palácio de Justiça de Portalegre, face aos índices de frequência e ao grau de risco, na nossa ótica, pelo menos, 
as instalações da Secção Central de Competência Civil e Criminal de Portalegre, agora instalada no edifício da 
Instância Central do Trabalho, deveriam beneficiar de serviço de portaria e segurança. 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 Direcção-Geral da Administração da Justiça 
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. Porém, perante as insistências dos órgãos de gestão, 
progressivamente, a qualidade do serviço prestado foi reposta e os edifícios que compõem o Tribunal Judicial da 
Comarca de Portalegre apresentam boas condições de higiene e salubridade, com exceção da Secção de 
Proximidade de Avis.  
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As dotações orçamentais contemplam atualmente verbas para a prevenção de incêndios e de outros riscos 
e todos os edifícios estão equipados com material de primeiros socorros. Está ainda em curso o processo de 
aquisição bandeiras nacionais e europeias para todas as salas de audiência. 

As unidades orgânicas de Avis, Fronteira e Portalegre receberam novos computadores para todas as 
secções de processos e, assim, ficou completo o processo de atualização informático do Tribunal Judicial da 
Comarca de Portalegre. Todas as salas de audiências, gabinetes e secções de processos estão atualmente equipadas 
com telefones. Foram ainda disponibilizados equipamentos de telefone móvel para as Instâncias Locais de Elvas, 
Ponte de Sor e Portalegre.  

Salienta-se que os Palácios de Justiça de Elvas, Fronteira e Ponte de Sor dispõem de lugares de 
estacionamento, não pagos [e nalguns casos de parqueamento privativo], em número suficiente para permitir o 
estacionamento 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 
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. Atualmente, o problema de 
estacionamento encontra-se minorado, pois a Instância Local de Portalegre utiliza o parque privativo das Estradas 
de Portugal. Em Elvas não existe local para estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, tendo já sido 
solicitado à Câmara Municipal a marcação e colocação do sinal respetivo no espaço do estacionamento do 
tribunal. 

Foram executados ou adjudicados procedimentos de melhoria das instalações nomeadamente, em Elvas, 
Fronteira, Nisa e Ponte de Sor a limpeza das fachadas dos edifícios foi realizada ao fim de muitos anos. Dotou-se 
todas as salas de julgamento com as bandeiras Nacional e da União Europeia e com telefones. A limpeza das 
condutas e manutenção dos equipamentos de ar condicionado de Elvas e da Instância Central foi pela primeira 
vez concretizada. 

Os arquivos estão em franca melhoria assinala-se o trabalho desenvolvido em Elvas, na Instância Central 
mas principalmente no Palácio da Justiça de Portalegre onde se realizou um árduo trabalho de maximização do 
espaço disponível.  

A porta principal do Palácio da Justiça de Elvas apresenta desde sempre um tipo de fechadura 
desadequada. Verificando essa situação e, tendo em conta, que se traduz em problemas de segurança adjudicou-se 
a sua reformulação por uma outra fechadura que confira maior segurança e facilidade de utilização. Esta situação 
parece um fator pouco relevante, mas existiu muita dificuldade em adjudicar a prestação do serviço tendo em 
conta a complexidade do trabalho. 

* 

    Necessidades estruturais Necessidades estruturais Necessidades estruturais Necessidades estruturais (com referência aos diversos núcleos municipais):(com referência aos diversos núcleos municipais):(com referência aos diversos núcleos municipais):(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. 

****    

Principais deficiências e carências:Principais deficiências e carências:Principais deficiências e carências:Principais deficiências e carências:    

 Em termos transversais a toda a Comarca, é de assinalar que nenhum dos Palácios de Justiça está 
preparado para realizar qualquer 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. 
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Em paralelo, não existe nenhum espaço adequado para realizar diligências da jurisdição de menores 24, 
designadamente nos casos em que os menores devem ser ouvidos ou quando são vítimas de qualquer tipo de 
violência física ou psíquica. Neste último segmento, Foi solicitado ao Centro Distrital de Segurança Social que 
realizasse um estudo para uma sala modelo e, oportunamente, logo que se mostre possível, com base no mesmo, 
serão encetadas as medidas necessárias a introduzir essas salas de diligência. 

 Finalmente, além do descrito, a falta de gabinetes no Palácio da Justiça de Elvas é também um fator que 
não facilita o trabalho dos órgãos de gestão, reuniões, etc.  

****    

    Outros reOutros reOutros reOutros recursos [Equipamento, cursos [Equipamento, cursos [Equipamento, cursos [Equipamento, mobiliáriomobiliáriomobiliáriomobiliário    e te te te trajes profissionaisrajes profissionaisrajes profissionaisrajes profissionais]:]:]:]: 

 A situação nos diversos edifícios é reproduzida no quadro infra: 

 

Instância necessidades 
Ações realizadas no semestre em 

análise 

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 
respetivas cadeiras. 

Manutenção do ar condicionado. 
Atribuição de um telemóvel para o 
serviço urgente e externo. 
Renovou-se as capas de oficiais de 
justiça, finalmente, para o modelo 
previsto na 486/2003, de 17 de 
junho. 
Adjudicou-se a reformulação da 
fechadura da porta principal. 
Dotou-se as salas de audiência com 
a bandeira da União Europeia a 
par da Nacional. 
Aquisição de caixa de primeiros 
socorros. 
Limpeza exterior do edifício. 
 

                                                 
24

 Na Instância Local de Portalegre criou-se um espaço ad hoc minimamente humanizado. 
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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 
respetivas cadeiras. 

Limpeza exterior do edifício. 
Renovou-se as capas de oficiais de 
justiça, finalmente, para o modelo 
previsto na 486/2003, de 17 de 
junho. 
Aquisição de caixa de primeiros 
socorros. 
Dotou-se a sala de audiência com a 
bandeira da União Europeia a par 
da Nacional. 
 
 

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.  

 
Atribuição de um telemóvel para o 
serviço urgente e externo. 
Renovou-se as capas de oficiais de 
justiça, finalmente, para o modelo 
previsto na 486/2003, de 17 de 
junho. 
Dotou-se as salas de audiência com 
a bandeira da União Europeia a 
par da Nacional. 
Aquisição de caixa de primeiros 
socorros. 
Limpeza exterior do edifício. 
 

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. 

 
Renovou-se as capas de oficiais de 
justiça, finalmente, para o modelo 
previsto na 486/2003, de 17 de 
junho. 
Aquisição de caixa de primeiros 
socorros. 
Instalou-se nas salas de audiência 
telefones. 
Dotaram-se as salas de audiência 
com a bandeira da União Europeia 
a par da Nacional. 
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Renovou-se um equipamento de 
videoconferência numa sala de 
audiências. 
 

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, encontrando-se os 
mesmos devidamente acondicionados em 
estantes. 

Manutenção do ar condicionado. 
Atribuição de um telemóvel para o 
serviço urgente e externo. 
Renovou-se as capas de oficiais de 
justiça, finalmente, para o modelo 
previsto na 486/2003, de 17 de 
junho. 
Dotou-se a sala de audiência com a 
bandeira Nacional e da União 
Europeia. 
Aquisição de caixa de primeiros 
socorros. 
Desratizou-se as instalações. 
Junto da administração do 
condomínio, foi encontrada uma 
solução, no sentido de resolver o 
grave problema das infiltrações. 
 

SP Avis   

SP Nisa Ausência de alarme. 
Edifício a necessitar de sistema de controlo 
de nidificação. 
Acessibilidades a mobilidade reduzida 
inexistente. 

Limpeza profunda do exterior do 
edifício. 
. 

 
****    

Recursos financeiros:    

    Considerações gerais:Considerações gerais:Considerações gerais:Considerações gerais: 

Poderemos considerar que no âmbito da gestão orçamental parece estarmos a assistir a um prelúdio 
relacionado com alguma mudança na relação entre os tribunais e a Direção Geral da Administração da Justiça, no 
que respeita à prática da despesa orçamental. 

No primeiro ano os Tribunais foram meras entidades requisitantes de fundos para as suas despesas 
operacionais. Durante esse período, a Direcção-Geral da Administração da Justiça controlava até a oportunidade 
de ser realizada qualquer manutenção ou reparação, colocando, desta forma, impedindo os Tribunais de gerirem 
os seus orçamentos, com um mínimo de autonomia financeira, subvertendo-se, claramente, o espírito da Lei n.º 
62/2013, 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, ainda, as necessidades específicas locais. 
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Embora, no presente, o Tribunal continue a ser um requisitante de fundos e afastado do processo de 
registo de compromisso ou de cabimento, que representa uma idiossincrasia no processo de autorização e de 
escolha do procedimento administrativo da despesa a seguir. Essa peculiaridade impede a realização de um 
simples ajuste direto com consulta a mais do que um fornecedor. Efetivamente, no lançamento desse 
procedimento teria de ser feito o registo do cabimento (pela despesa provável) mas só está ao alcance do Tribunal 
Judicial da Comarca de Portalegre solicitar o registo do compromisso no momento em que já conhecido o valor 
da despesa. 

Contudo, a Direcção-Geral da Administração da Justiça ainda que se coloque como entidade gestora do 
plafond orçamental da comarca estamos a notar que existe melhorias muito significativas, na relação com a 
entidade gestora que está agilizar de forma efetiva a comunicação e a atribuição dos compromissos GERFIP 

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 e não se vislumbra que, num futuro próximo, 
cada comarca seja dotada de meios técnicos e humanos adequados para garantir uma maior autonomia orçamental 
e financeira.  

A descentralização da gestão orçamental constituiria uma oportunidade de afirmação da independência 
dos Tribunais e reforçaria a 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, otimizava a gestão dos saldos orçamentais25. 
Mesmo que isso não suceda, mostra-se absolutamente necessário inverter alguns aspetos adotados por parte da 
Direcção-Geral da Administração da Justiça, embora já a mudar e a facilitar atingir os objetivos prosseguidos. 

* 

    Execução orçamental:Execução orçamental:Execução orçamental:Execução orçamental:    

 A distribuição das diversas verbas por rubricas realizada pela DGAJ e que surgem na aplicação 
informática GIS constata-se a existência de um montante elevado relacionado com a Vigilância e Segurança. De 
início estranhou-se o aprovisionamento da verba porque o Tribunal não dispunha de Segurança ativa nem se 
perspetivava ter. No presente, existe somente segurança ativa em Elvas e em Portalegre, contudo o montante 
inscrito está muito sobreavaliado para essa despesa e deforma a leitura global da execução orçamental. Por esse 
motivo, o mapa infra permite a leitura da execução orçamental sem considerar a rubrica da Vigilância e Segurança, 
obtendo-se assim um valor excelente de 90,29 %.na execução orçamental para o ano de 2015. 

                                                 
25 Este conceito é divulgado a amiúde pela DGAJ. 
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Rubrica Designação Dot. Corr. €. Saldo Cab. €. Pag. Acum. €. Execução %

02.01.02.00.00 Combustíveis e Lubrificantes 24,50 € 0,00 € 24,50 € 100,00%
02.01.02.00.09 Combustíveis e Lubrificantes (Anos Findos) 75,50 € 75,50 € 0,00 € 0,00%
02.01.02.01.00 Combustiveis e  Lubrificantes (Veiculos Tribunais) 164,79 € 70,80 € 93,99 € 57,04%
02.01.04.00.00 Limpeza e Higiene 877,60 € 3,51 € 874,09 € 99,60%
02.01.04.00.09 Limpeza e Higiene (Anos Findos) 439,87 € 0,00 € 439,87 € 100,00%
02.01.07.00.00 Vestuário e Artigos Pessoais 690,00 € 0,00 € 690,00 € 100,00%
02.01.08.A0.00 Papel 7.600,80 € 1.325,35 € 6.275,45 € 82,56%
02.01.08.B0.00 Tinteiros e Tonners 2.880,00 € 1.648,89 € 1.231,11 € 42,75%
02.01.08.D0.00 Outro Material de Escritório 1.699,26 € 134,64 € 1.564,62 € 92,08%
02.01.08.D0.09 Outro Material de Escritório (Anos Findos) 17,39 € 0,00 € 17,39 € 100,00%
02.01.08.D1.00 Envelopes 6.158,04 € 239,89 € 5.918,15 € 96,10%
02.01.08.D2.00 ContraCapas 1.298,60 € 87,64 € 1.210,96 € 93,25%
02.01.08.D2.09 ContraCapas (Anos Findos) 250,31 € 0,00 € 250,31 € 100,00%
02.01.19.00.00 Artigos Honoríficos e de Decoração 392,00 € 15,62 € 376,38 € 96,02%
02.01.21.00.00 Outros Bens 5.648,67 € 230,38 € 5.418,29 € 95,92%
02.02.01.A0.00 Água 7.231,01 € 4.372,47 € 2.858,54 € 39,53%
02.02.01.A0.09 Água (Anos Findos) 293,89 € 0,00 € 293,89 € 100,00%
02.02.01.B0.00 Electricidade 57.409,75 € 3.514,37 € 53.895,38 € 93,88%
02.02.01.B0.09 Electricidade (Anos Findos) 3.965,38 € 0,00 € 3.965,38 € 100,00%
02.02.02.00.00 Limpeza e Higiene 38.263,90 € 8.045,26 € 30.218,64 € 78,97%
02.02.02.00.09 Limpeza e Higiene (Anos Findos) 2.736,10 € 0,00 € 2.736,10 € 100,00%
02.02.03.00.00 Conservação de Bens 250,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00%
02.02.03.01.00 Extintores 420,00 € 6,72 € 413,28 € 98,40%
02.02.03.03.00 Edificio 1.074,86 € 13,95 € 1.060,91 € 98,70%
02.02.03.04.00 Ar Condicionado 2.152,50 € 0,00 € 2.152,50 € 100,00%
02.02.03.05.00 Elevadores 798,30 € 0,00 € 798,30 € 100,00%
02.02.03.05.09 Elevadores (Anos Findos) 183,45 € 0,00 € 183,45 € 100,00%
02.02.04.00.00 Locação de Edifícios 74.400,00 € 0,00 € 74.400,00 € 100,00%
02.02.08.00.00 Locação de outros Bens 12.038,61 € 749,16 € 11.289,45 € 93,78%
02.02.08.00.09 Locação de outros Bens (Anos Findos) 706,04 € 0,00 € 706,04 € 100,00%
02.02.09.C0.00 Comunicações Fixas de Voz 4.895,35 € 1.707,55 € 3.187,80 € 65,12%
02.02.09.C0.09 Comunicações Fixas de Voz (Anos Findos) 314,65 € 0,00 € 314,65 € 100,00%
02.02.09.D0.00 Comunicações Móveis 2.056,03 € 139,43 € 1.916,60 € 93,22%
02.02.12.00.00 Seguros 53,75 € 0,00 € 53,75 € 100,00%
02.02.19.C0.00 Assistência Técnica - Outros 970,00 € 105,87 € 864,13 € 89,09%
02.02.19.D0.00 Assistência Técnica - AVACS 3.200,00 € 411,05 € 2.788,95 € 87,15%
02.02.25.B0.00 Despesas Condomínio 9.500,00 € 1.486,80 € 8.013,20 € 84,35%
02.02.25.C0.00 Outras Despesas 440,00 € 38,00 € 402,00 € 91,36%
02.02.25.C1.00 Inspecção aos Elevadores 147,60 € 0,00 € 147,60 € 100,00%
02.02.25.C3.00 Prestadoras de Serviços de Limpeza 18.100,00 € 1.186,86 € 16.913,14 € 93,44%
04.08.02.00.00 Outras 169,24 € 67,70 € 101,54 € 60,00%
06.02.03.00.00 Outras 400,00 € 249,50 € 150,50 € 37,63%
06.02.03.00.RC Regulamento das Custas Judiciais 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00%
09.09.09.09.R0 Residual 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

270.487,74 € 26.276,91 € 244.210,83 € 90,29%

Totais :
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Portalegre, 6 de abril de 2016 
 
José Avelino Gonçalves 
 
(Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre/Castelo Branco) 


