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Recolha de dados efetuados no sistema (Citius) no dia 5/07/2021. 

 

O documento foi objeto de parecer favorável do Conselho Consultivo a 13/07/2021. 

Foi aprovado pelo Conselho de Gestão de 13/07/2021. 

 

 
 
 

A comarca integra 11 Juízos (sendo 1 de natureza mista – Central Cível e Criminal – 

e 2 de proximidade) em 5 núcleos. 

 
 

 

 
 
 

O orçamento para 2021 é de 433.922,82€ (dotação inicial), com reforço de 

119.047,66€ e dotação corrigida de 552.970,48€. 

 

 

 
 
 

Quadro Legal: 

 
 Juízes: 14 a 16;

MÉTODO 

ESTRUTURA da COMARCA 

ORÇAMENT0 

RECURSOS HUMANOS 
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 Magistrados M.º P.º: 2 a 3 procuradores da república e de 10 a 11 

procuradores-adjuntos;

 Oficiais de justiça: 86 (a que acrescem 2 técnicos de informática e 5 

funcionários da  carreira do regime geral).

 
No período em causa exerceram funções: 

 15 Juízes (uma Sra. Juíza efetiva encontra-se em licença de maternidade; outra 

Senhora Juíza titular esteve de baixa prolongada entre outubro de 2020 e maio de 

2021 sem substituição por juiz do quadro complementar; uma Sra. Juiz titular 

assumiu funções em março de 2021; colocação de 1 Juiz do quadro 

complementar);

 14 Magistrados do Ministério Público;

 74 Oficiais de Justiça (a que acrescem 2 técnicos de informática e 3 
funcionários da  carreira do regime geral).

 
 
 

 
 
 

Foram fixados os seguintes objetivos: 

Comuns a todos os Juízos: 

 Não aumento da pendência; 

 Priorização dos processos mais antigos; 

 

 
Juízo Central Cível e Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre: 

 

 Fixação de dilação máxima de agendamento de diligências em 5 

meses; 

 Redução do número de prescrições do procedimento ou da pena; 

 Redução da materialização dos processos na área criminal; 

OBJETIVOS 
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 Manter indicação às testemunhas do motivo pelo qual não são 

inquiridas; 

 Elaboração das notificações com conteúdos claros e com 

linguagem corrente; 

 Introdução de informações relevantes na notificação das 

testemunhas (v.g. que podem pedir a sua inquirição por videoconferência a 

partir de secções de proximidade ou de outras secções mesmo dentro da 

Comarca); 

 Manter a utilização de meios de inquirição de testemunhas à 

distância incluindo entre os diversos núcleos da Comarca; 

 Fomentar o uso da ferramenta do Citius/Habilus de "seguimento 

do processo"; 

 Manter identificação no Citius das Contumácias; 

 Recurso a depoimentos escritos (em substituição das cartas 

rogatórias como forma de agilização processual). 

 
 

Relativamente ao Juízo do Trabalho: 
 

 Fixação de dilação máxima de agendamento de diligências em 

4 meses; 

 Manter indicação às testemunhas do motivo pelo qual não são 

inquiridas; 

 Elaboração das notificações com conteúdos claros e com 

linguagem corrente; 

 Introdução de informações relevantes na notificação das 

testemunhas (v.g. que podem pedir a sua inquirição por 

videoconferência a partir de secções de proximidade ou de outras secções 

mesmo dentro da Comarca); 
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 Manter a utilização de meios de inquirição de testemunhas à 

distância incluindo entre os diversos núcleos da Comarca; 

 Fomentar o uso da ferramenta do Citius/Habilus de 

"seguimento do processo". 

 
 

Juízo Local Cível de Portalegre: 

 
 Fixação de dilação máxima de agendamento de diligências em 

70 dias, salvaguardado o período de férias judiciais e 

diligências probatórias que não se consigam concluir nesse 

lapso temporal; 

 Manter indicação às testemunhas do motivo pelo qual não são 

inquiridas; 

 Elaboração das notificações com conteúdos claros e com 

linguagem corrente; 

 Introdução de informações relevantes na notificação das 

testemunhas (v.g. que podem pedir a sua inquirição por 

videoconferência a partir de secções de proximidade ou de outras secções 

mesmo dentro da Comarca); 

 Manter a utilização de meios de inquirição de testemunhas à 

distância incluindo entre os diversos núcleos da Comarca; 

 Manter o uso da ferramenta do Citius/Habilus de "seguimento 

do processo". 

 
 

Juízo Local Criminal de Portalegre: 

 
 Fixação de dilação máxima de agendamento de diligências em 3 

meses; 
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 Redução do número de prescrições do procedimento ou da pena; 

 Redução da materialização dos processos; 

 Manter indicação às testemunhas do motivo pelo qual não são 

inquiridas; 

 Elaboração das notificações com conteúdos claros e com 

linguagem corrente; 

 Introdução de informações relevantes na notificação das 

testemunhas (v.g. que podem pedir a sua inquirição por videoconferência a 

partir de secções de proximidade ou de outras secções mesmo dentro da 

Comarca); 

 Manter a utilização de meios de inquirição de testemunhas à 

distância incluindo entre os diversos núcleos da Comarca; 

 Fomentar o uso da ferramenta do Citius/Habilus de "seguimento 

do processo"; 

 Manter identificação no Citius das Contumácias. 

 
 
 

Juízo Local Cível de Elvas: 

 
 Fixação de dilação máxima de agendamento de diligências em 

4 meses, salvaguardado o período de férias judiciais e diligências 

probatórias que não se consigam concluir nesse lapso temporal; 

 Manter indicação às testemunhas do motivo pelo qual não são 

inquiridas; 

 Elaboração das notificações com conteúdos claros e com 

linguagem corrente; 

 Introdução de informações relevantes na notificação das 

testemunhas (v.g. que podem pedir a sua inquirição por videoconferência a 

partir de secções de proximidade ou de outras secções mesmo dentro da 

Comarca); 
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 Utilização de meios de inquirição de testemunhas à distância 

(incluindo entre os diversos núcleos da Comarca); 

 Recurso a depoimentos escritos (em substituição das cartas 

rogatórias como forma de agilizar a tramitação processual); 

 Manter atualizados os dados do processado eletrónico (F7); 

 Correição dos processos findos e remessa ao arquivo de todos 

os processos que aguardem a prática desse ato; 

 Uso da ferramenta do Citius/Habilus de "seguimento do 

processo". 

 
 

Juízo Local Criminal de Elvas: 

 
 Fixação de dilação máxima de agendamento de diligências em 10 

meses; 

 Redução do número de prescrições do procedimento ou da pena; 

 Redução da materialização dos processos; 

 Manter indicação às testemunhas do motivo pelo qual não são 

inquiridas; 

 Elaboração das notificações com conteúdos claros e com 

linguagem corrente; 

 Introdução de informações relevantes na notificação das 

testemunhas (v.g. que podem pedir a sua inquirição por videoconferência a 

partir de secções de proximidade ou de outras secções mesmo dentro da 

Comarca); 

 Manter a utilização de meios de inquirição de testemunhas à 

distância incluindo entre os diversos núcleos da Comarca; 

 Fomentar o uso da ferramenta do Citius/Habilus de "seguimento 

do processo"; 
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 Manter identificação no Citius das Contumácias; 

 Manter atualizados os dados do processado eletrónico (F7), em 

especial nos presos. 

 

Juízo de Competência Genérica de Ponte de Sor: 

 
 Fixação de dilação máxima de agendamento de diligências em 70 

dias descontado o período de férias judiciais e as diligências 

probatórias que não seja possível concluir nesse lapso temporal; 

 Redução do número de prescrições do procedimento ou da pena; 

 Redução da materialização dos processos; 

 Indicação às testemunhas do motivo pelo qual não são 

inquiridas; 

 Elaboração das notificações com conteúdos claros e com 

linguagem corrente; 

 Introdução de informações relevantes na notificação das 

testemunhas (v.g. que podem pedir a sua inquirição por videoconferência a 

partir de secções de proximidade ou de outras secções mesmo dentro da 

Comarca); 

 Manter a utilização de meios de inquirição de testemunhas à 

distância incluindo entre os diversos núcleos da Comarca; 

 Fomentar o uso da ferramenta do Citius/Habilus de "seguimento 

do processo"; 

 Manter identificação no Citius das Contumácias. 
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Juízo de Competência Genérica de Fronteira: 

 
 Fixação de dilação máxima de agendamento de diligências em 50 

dias; 

 Redução do número de prescrições do procedimento ou da pena; 

 Manutenção da redução da materialização dos processos; 

 Indicação às testemunhas do motivo pelo qual não são 

inquiridas; 

 Elaboração das notificações com conteúdos claros e com 

linguagem corrente; 

 Introdução de informações relevantes na notificação das 

testemunhas (v.g. que podem pedir a sua inquirição por videoconferência a 

partir de secções de proximidade ou de outras secções mesmo dentro da 

Comarca); 

 Manter a utilização de meios de inquirição de testemunhas à 

distância incluindo entre os diversos núcleos da Comarca; 

 Fomentar o uso da ferramenta do Citius/Habilus de "seguimento 

do processo"; 

 Identificação no Citius das Contumácias. 

 

 
Juízo de Competência Genérica de Nisa: 

 
 Fixação de dilação máxima de agendamento de diligências em 50 

dias; 

 Redução do número de prescrições do procedimento ou da pena; 

 Redução da materialização dos processos; 

 Indicação às testemunhas do motivo pelo qual não são 

inquiridas; 
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 Elaboração das notificações com conteúdos claros e com 

linguagem corrente; 

 Introdução de informações relevantes na notificação das 

testemunhas (v.g. que podem pedir a sua inquirição por videoconferência a 

partir de secções de proximidade ou de outras secções mesmo dentro da 

Comarca); 

 Manter a utilização de meios de inquirição de testemunhas à 

distância incluindo entre os diversos núcleos da Comarca; 

 Manter o uso da ferramenta do Citius/Habilus de "seguimento do 

processo"; 

 Identificação no Citius das Contumácias; 

 Manter atualizados os dados do processado eletrónico (F7), em 

especial nos presos. 

 
 

Na avaliação intercalar do cumprimento dos objetivos fixados para o ano de 2021 e 

na ponderação do estado global dos serviços tem inquestionável impacto o surto 

pandémico mundial.  

Desde o mês de março de 2020 que a pandemia e medidas adotadas para a detetar, 

isolar, combater e mitigar condicionaram inúmeros setores de atividade e serviços, a que 

os Tribunais não foram alheios. 

Em 13 de março de 2020 foi decretado o estado de alerta no território nacional 

(Despacho n.º 3298-B/2020, de 13/3) e, em 18 de março, o Estado de Emergência, 

sucessivamente renovado até 2 de maio de 2020 (Decretos do P.R. n.º 14-A/2020 de 18/3, n.º 17-

A/2020 de 2/4 e n.º 20-A/2020 de 17/4 e respetiva regulamentação governamental pelos Decretos do 

Conselho de Ministros ns. 2-A/2020 de 20/3, 2-B/2020 de 2/4 e 2-C/2020 de 17/4). 

 Pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30/4 foi declarada a 

situação de calamidade até ao dia 17 de maio, prorrogada até ao dia 31 de maio pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17/5 e até 28 de junho pelas 

Resoluções do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29/5 e 43-B/2020, de 12/6. 
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As resoluções do Conselho de Ministros 51-A/2020 de 26/6, n.º 53-A/2020 de 14/7, 

n.º 55-A/2020 de 31/7, n.º 63-A/2020 de 14/8, n.º 68-A/2020 de 28/8, n.º 70-A/2020 de 

11/9, n.º 81/2020 de 29/9, n.º 88-A/2020 de 14/10, n.º 88-B/2020 de 22/10, 92-A/2020 

de 2/11 e 96-B/2020 de 12/11, declararam, prorrogaram e alteraram a situação de 

calamidade, contingência e alerta em território nacional. 

Em 6 de novembro de 2020 voltou a ser decretado o Estado de Emergência, 

sucessivamente renovado (Decretos do P.R. n.º 51-U/2020 de 6/11, n.º 61-A/2020 de 4/12, n.º 66-

A/2020 de 17/12, n.º 6-A/2021 de 6/1, n.º 6-B/2021 de 13/1, n.º 9-A/2021 de 28/1, n.º 11-A/2021 de 11/2, 

n.º 21-A/2021 de 25/2, n.º 25-A/2021 de 11/3, n.º 31-A/2021 de 25/3 e n.º 41-A/2021 de 14/4 

regulamentado pelos Decretos do Conselho de Ministros n.º 9/2020 de 21/11, n.º 11/2020 de 6/12, n.º 11-

A/2020 de 21/12, n.º 2-A/2021 de 7/1, n.º 3-A/2021 de 14/1, n.º 3-B/2021 de 19/1, n.º 3-C/2021 de 22/1, 

n.º 3-D/2021 de 29/1, n.º 3-E/2021 de 12/2, n.º 3-F/2021 de 26/2, n.º 4/2021 de 13/3, n.º 5/2021 de 28/3, 

n.º 6/2021 de 3/4, n.º 6-A/2021 de 15/4 e n.º 7/2021 de 17/4). 

Com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-C/2021 de 30/4/2021 (e sucessivas 

alterações) mantem-se o território nacional em situação de calamidade. 

Consagraram-se inúmeras medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia 

da doença Covid-19, com reflexo na atividade dos Tribunais (nomeadamente pelo Decreto-Lei n.º 

10-A/2020 de 13/4, ratificado e alterado pelas Leis n.º 1-A/2020 de 19/3, 4-A/2020 de 6/4, 5/2020 de 10/4, 

14/2020 de 9/5, 16/2020 de 29/5, 28/2020 de 28/7, 31/2020 de 11/8, 58-A/2020 de 30/9, 75-A/2020 de 

30/12, 75-D/2020 de 31/12, 4-B/2021 de 1/2 e Decretos-Lei ns. 12-A/2020 de 6/4, 14 -F/2020 de 13/4, 

18/2020 de 23/4, 20/2020 de 1/5, 22/2020 de 16/5, 51/2020, de 7/8, 62-A/2020 de 9/3, 78-A/2020, de 

29/9, 79-A/2020 de 1/10, 87-A/2020 de 15/10, 94-A/2020 de 3/11, 99/2020 de 22/11, 6-A/2021 de 14/1, 

8-A/2021 de 22/1). 

No primeiro semestre de 2021, a Lei n.º 4-B/2021 de 1/2 introduziu alterações à Lei 

n.º 1-A/2020 de 19/3, estabelecendo (à imagem do que ocorreu no primeiro semestre de 

2020) um regime de suspensão de prazos processuais e procedimentais, vigente até à 

entrada em vigor da Lei n.º 13-B/2021 de 5/4.  

 

Estas medidas determinaram, em termos genéricos, a suspensão de prazos 

processuais, o adiamento de diligências presenciais, reduzindo-se a presença dos oficiais 

de justiça e magistrados nas instalações, com recurso ao teletrabalho, tramitação por VPN 

e inquirição com recurso a plataformas digitais. 

 

Esta alteração inesperada de circunstâncias condiciona a resposta dos serviços e 
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distorce a avaliação do cumprimento dos objetivos fixados sem a respetiva antevisão.   

 

Na adaptação dos serviços às novas regras, determinadas em função da pandemia, 

foi adotado, no ano de 2020, plano de contingência e, gradualmente, tomadas medidas com 

vista à proteção dos magistrados, funcionários judiciais e utentes dos serviços 

(nomeadamente fornecimento de máscaras e viseiras, disponibilização de soluções de base alcoólica, 

líquidos desinfetantes e de higienização de superfícies, colocação de acrílicos, delimitação dos espaços físicos, 

distanciamento de mesas e bancadas). 

Sempre condicionados pelas limitações orçamentais, neste semestre procurou-se 

intensificar os procedimentos com vista ao cumprimento do preconizado no documento 

“Medidas para reduzir o risco de transmissão do vírus nos Tribunais” aprovado pela DGS, 

CSM, CSTAF, PGR e DGAJ. 

Nomeadamente, continuámos a pugnar pelo reforço das equipas de limpeza, pela 

elaboração de planos e registo de limpeza, higienização e desinfeção, pela intensificação 

da limpeza e higienização dos espaços e equipamentos. 

Foi possível adquirir alguns acrílicos adicionais, para equipar salas de audiências e 

postos de trabalho. 

Foi intervencionada a sala 1 do Palácio da Justiça de Elvas, recuando a teia e 

ganhando espaço para os intervenientes, nomeadamente para os Senhores Advogados. 

Foi, de igual forma, redimensionada a disposição do mobiliário nas secretarias de 

modo a assegurar o distanciamento entre os postos de trabalho e afixados cartazes 

informativos e de sensibilização. Tiveram lugar intervenções de manutenção nos 

aparelhos de ventilação instalados nos diversos edifícios. 

A maioria dos edifícios que compõem o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre 

dispõe de condições para a realização da generalidade das diligências, com salas de 

audiência espaçosas, com arejamento natural. 

A exceção é o núcleo de Portalegre, onde o Palácio da Justiça se mantem encerrado, 

a aguardar o início das obras, desde o final do ano de 2014. 
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As características das salas disponíveis em Portalegre condicionam, nomeadamente, 

a realização de julgamentos em Tribunal Coletivo (sendo a capacidade máxima das salas na 

Central de 12 pessoas e nas instalações provisórias de 11). 

Sendo todas as salas interiores, estão a ser implementadas medidas indicadas pela 

Senhora Delegada de Saúde de Portalegre em visita às instalações (nomeadamente a abertura 

diária das janelas do corredor de acesso às salas nas instalações provisórias e abertura das respetivas portas 

com o intuito de melhorar a qualidade do ar). 

Com vista a proporcionar condições para a realização da generalidade dos julgamentos 

em Tribunal Coletivo, em Portalegre, foram levados a cabo os procedimentos necessários 

para a reativação da sala de audiências do Palácio da Justiça, concluídos no mês de setembro 

de 2020 (o que foi solicitado pela Gestão da Comarca e autorizado pelo IGFEJ - dono da obra - e DGAJ).  

Foram também criadas condições nos espaços adjacentes à sala (wc, gabinetes, salas de 

espera e de advogados) para apoio às audiências. 

Não sendo a solução ideal (esta passa, obviamente, pela concretização das obras previstas) é, de 

momento, a possível (ao alcance da Gestão, pois que a intervenção em obra depende unicamente do 

executivo) para melhorar as condições em que se realizam as audiências de julgamento em 

Portalegre. 

 Verificaram-se inúmeros constrangimentos na realização de diligências com 

recurso a plataformas digitais e no acesso à VPN em teletrabalho, só ultrapassáveis com o 

aumento da largura de banda de internet nos edifícios e a substituição de equipamentos 

obsoletos. 

    

Com todas estas condicionantes decorrentes da pandemia, que se mantiveram ao 

longo deste semestre, o Tribunal conseguiu, ainda assim, globalmente manter uma taxa 

de resolução positiva, próxima dos 100%. 

Comparando os dados do 1.º semestre de 2021 com os dados do 1.º semestre de 

2020 (vide Relatório semestral de 2020), verificamos um ligeiro aumento, em cerca de 29%, do 

número de processo findos (3003/2328) na estatística oficial. 

Também o número de entradas sofreu um aumento em cerca de 26% (2887/2281).    

As ações executivas continuam a representar o grosso da pendência, mas a justiça 



TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE PORTALEGRE 1.º S 2021 
 

13 

 

 

penal (incluindo instrução criminal) regista um aumento significativo, continuando o 

Juízo Criminal de Elvas (onde corre termos grande parte dos processos crime pendentes no Tribunal) 

a registar a maior pendência, maior número de entradas e dilação nos agendamentos. 

O Juízo local Criminal de Portalegre regista uma taxa de resolução inferior ao 

habitual neste semestre (76%) que não reflete nenhum constrangimento específico, 

sendo apenas fruto de um aumento recente do número de entradas. 

Nos restantes Juízos não se registam desvios ao cumprimento dos objetivos 

considerando, obviamente, as circunstâncias que determinaram o funcionamento dos 

serviços. 

 

 

 

Por jurisdições (dados inseridos no modelo de relatório semestral do iudex) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL 



TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE PORTALEGRE 1.º S 2021 
 

14 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Por Juízos (dados não inseridos – por não previstos – no relatório semestral 

Iudex) 
 
 
 
 

Núcleo Juízo 
Pendentes 

em 
1.1.2021 

Entrados Findos 
Pendentes 
em 30-06-

2021 

Taxa de Taxa de Taxa de 

 
Congestão 

 
Resolução 

 
Recuperação 

      

Elvas 
Cível 1021 504 628 897 163% 125% 41% 
Criminal 486 271 264 493 184% 97% 35% 

Fronteira Genérica 473 343 316 500 150% 92% 39% 

Nisa Genérica 162 165 161 166 101% 98% 49% 

Ponte de Sor Genérica 758 497 470 785 161% 95% 37% 

PTG - Central 
Cível 495 108 113 490 438% 105% 19% 
Criminal 44 72 66 50 67% 92% 57% 

PTG - Local 
Cível 1004 595 651 948 154% 109% 41% 
Criminal 85 182 139 128 61% 76% 52% 

Portalegre Trabalho 200 151 191 160 105% 126% 54% 
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No período em análise mantiveram-se algumas das medidas de gestão já tomadas 

em 2020, em síntese: 

 Recolocação e reafectação provisória de oficiais de justiça a núcleos 

distintos daqueles em que estão colocados; 

 Reafectação de processos (de Elvas, Portalegre e Fronteira) para cumprimento à 

distância         a oficiais de justiça de núcleos distintos e colocados nas secções 

proximidade. 

 Reafectação de processos do Juízo de Competência Genérica de Fronteira, 

por parte do Conselho Superior da Magistratura, aos Senhores Juízes do 

Juízo local Cível (J2) de Portalegre, ao Sr. Juiz do Quadro Complementar 

colocado no Juízo de Competência Genérica de Ponte Sor (J2) e ao Sr. Juiz do 

Juízo de Competência Genérica de Nisa, até março de 2021. 

 
 

 

 
 
 

Mantém-se o exposto no relatório anual de 2020, ou seja, desde a implementação 

da Reforma aguarda-se a realização de diversas intervenções por parte do IGFEJ: 

 
 

 No Palácio da Justiça de Portalegre (com a sala de audiências reativada para 

julgamentos em Tribunal Coletivo) que se encontra encerrado para obras de 

ampliação desde novembro de 2014. Depois de dois concursos públicos, em junho de 2021 

o IGFEJ continua a aguardar autorização do Ministério das Finanças para poder assumir 

compromissos plurianuais e iniciar um novo procedimento de empreitada, em data 

indefinida - o pedido foi submetido nos serviços online da DGO, no dia 1 de março de 2021, 

após autorização do Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Justiça; 

MEDIDAS DE GESTÃO 

INSTALAÇÕES e EQUIPAMENTOS: 
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 Nas antigas casas de função de Portalegre, para instalação do Juízo local Cível (sem 

qualquer iniciativa ou desenvolvimento). 

 

 No Palácio da Justiça de Elvas, continua-se a aguardar a reparação das coberturas e 

dos danos provocados pelas infiltrações ocorridas nos últimos dois invernos, visíveis em 

diversos pontos/salas/gabinetes no interior do edifício e atempadamente comunicadas;  

 Encontram-se em curso as obras, a cargo do IGFEJ, para reabilitação das celas (cujo prazo 

de execução já se mostra excedido);  

  Está em fase de análise das propostas um procedimento a cargo do IGFEJ, para obras 

destinadas à divisão de uma sala com vista à criação de dois gabinetes. 

 

 A Comarca em colaboração com a DGAJ tem em curso/concluiu os seguintes 

procedimentos: 

 Está em fase de Consignação de Obra, uma empreitada para reparações nas salas do 

arquivo e para remodelação da antiga casa do Oficial Porteiro; 

 Está em fase de cabimentação da despesa, por parte da DGAJ, um procedimento para 

aquisição de estanteria compacta para equipar as salas de arquivo e minorar os 

constrangimentos decorrentes da impossibilidade de integrar processos findos no Arquivo 

Distrital de Portalegre.   

 

 No Palácio da Justiça de Ponte de Sor, a nível da cobertura e dos danos causados 

pelas infiltrações: encontra-se concluída, a reparação de parte da cobertura e dos danos 

em algumas zonas da secretaria, do átrio e da sala de audiências, no entanto continua a 

aguardar-se a reparação das fissuras na fachada e no remanescente da cobertura, sendo 

certo que a falta destas reparações concorrerá para a existência de novas infiltrações e 

consequentes danos no interior do edifício; 

 
 A ampliação do Palácio da Justiça, mediante remodelação do edifício anteriormente 

ocupado pelo cartório. 

 

 A Comarca, em colaboração com a DGAJ tem em curso/concluiu os seguintes 

procedimentos: 

 

  Está em fase de adjudicação um procedimento destinado à realização de obras no edifício 

do antigo Cartório, de modo a permitir que nele se instale, pelo menos, parte da secretaria 

e dos seus utilizadores; 

 Concluiu o procedimento para reparação e remodelação de todo o sistema de ar 
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condicionado. 

 

  No Palácio da Justiça de Fronteira, mantém-se, quer a falta de climatização na sala 

de audiências, quer a substituição das janelas - sem possibilidade de reparação - e das 

canalizações nas instalações sanitárias.  

 
 A Comarca, em colaboração com a DGAJ tem em curso/concluiu os seguintes 

procedimentos: 

 

 Obras de reparação nas instalações sanitárias, nomeadamente, a instalação de tubagem de 

canalização exterior, permitindo, deste modo, que todas se encontrem em funcionamento. 

 

 No Palácio da Justiça de Nisa, após comunicação da queda de pequena parte do 

estuque da sala de audiências - provocada por infiltrações - em março de 2021, dois 

elementos do IGFEJ deslocaram-se ao Tribunal, contudo, à presente data tudo se mantém 

inalterado ou seja: a cobertura apresenta diversas fissuras, existem caleiras danificadas e, 

tais factos, provocam diversas infiltrações;  na cobertura existem placas de amianto;  é 

elevado o estado de degradação de diversas janelas, também, motivador de muitas das 

infiltrações nas paredes.  

 

 É necessária a renovação de equipamentos de videoconferência e a afetação 

de dois equipamentos adicionais e tal já foi solicitado ao IGFEJ, sem 

resposta; 

 Em Portalegre e Ponte de Sor os edifícios não têm celas de detenção; 

 Vários dos edifícios não dispõem de acessibilidade a cidadãos com 

mobilidade condicionada; 

 Tem vindo a ser solicitado ao IGFEJ a colocação de sistema de climatização 

e a substituição das janelas da sala de audiências do Palácio da Justiça de 

Portalegre (em funcionamento pese embora o encerramento do edifício), 

no entanto, sem sucesso. 
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Revela-se essencial que o Ministério da Justiça: 

 Preencha o quadro legal de oficiais de justiça;
 

 Realize a intervenção de fundo no Palácio da Justiça de Portalegre, 

fechado para esse efeito desde o final do ano de 2014;

 Realize as intervenções (pontuais e de fundo) nos Palácios da Justiça 

de Elvas, Ponte de Sor, Fronteira e Nisa;

 Pondere o aumento do plafond orçamental atribuído à Comarca;

 Pugne pelo diálogo e efetiva coordenação das diversas entidades de 

si dependentes e destas com a Gestão da Comarca.

 Mantem-se a proposta de incremento da especialização com a 

criação de um Juízo de Execuções e/ou de Família e Menores 

(eventualmente resultante da transformação de um dos Juízos já existentes) 

sempre reiterada e desconsiderada pelo executivo.

 
 

Propõe-se que o Conselho Superior da Magistratura mantenha, pelo 

menos, o quadro mínimo de juízes em serviço efetivo na Comarca (14 

juízes). Tomando em consideração o projeto de movimento ordinário de 

juízes ficarão colocados, a partir de setembro de 2021, 14 juízes efetivos 

e 1 juiz auxiliar (aos Juízos de Elvas).  

 

 

Propõe-se a manutenção das medidas de gestão tomadas de reafectação 

de processos a funcionários. 

PROPOSTAS 
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A Juíza Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre 

 
Ana Mafalda Sequinho dos Santos 
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