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ASSUNTO: Recuperação dos atrasos processuais | CRIAÇÃO DE GRUPOS 

DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DE TAREFAS À DISTÂNCIA | 

RECOLOCAÇÃO DE PESSOAL 

 

Considerando que, 

 

A Portaria 164/2014, de 21-08, refere, no seu preâmbulo, que «Por forma a 

possibilitar o necessário ajustamento entre os recursos humanos existentes e as 

necessidades de cada secção ou tribunal atribui-se ao administrador judiciário, enquanto 

responsável máximo pela direção dos serviços da secretaria, a competência para 

assegurar a distribuição dos oficiais de justiça e demais trabalhadores pelas secções e 

tribunais instalados em cada um dos municípios, previamente colocados pelo diretor-geral 

da Administração da Justiça em cada um dos núcleos da secretaria da respetiva comarca» 

compete ao administrador judiciário proceder à recolocação transitória dos 

oficiais de justiça dentro da respetiva comarca e nos limites legalmente 

definidos, em situações temporalmente delimitadas, quando se mostre 

inviabilizado o recurso a oficiais de justiça em regime de disponibilidade, 

sendo sempre precedida da audição do próprio, uma vez auscultados os 

demais órgãos de gestão. 

 

A alternativa a esta recolocação, consiste na realização de tarefas à 

distância, com menores constrangimentos para o funcionário, uma vez que 

mantém o lugar que ocupa, mas com repercussões na celeridade 

processual, dado que determinadas tarefas implicam, necessariamente, o 

contacto físico com os processos.    

 

Uma das dificuldades associadas à atribuição de tarefas de uma 

determinada unidade orgânica a utilizadores que dela não fazem parte, 

passa por atribuir permissões, a nível da aplicação, que tornam disponível 

a totalidade dos processos e atos constantes das pastas de gestão.  
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Esta dificuldade está, hoje, ultrapassada, uma vez que foi criada pelo 

IGFEJ uma ferramenta de gestão de grupos de trabalho em que, para além 

de uma maior simplificação na associação/desassociação de utilizadores de 

diferentes unidades orgânicas ao serviço que lhes for atribuído, esses 

utilizadores passam a visualizar apenas as tarefas/atos processuais que 

lhe tiverem sido atribuídos, acedendo aos correspondentes processos. 

 

Este processo de criação de grupos de trabalho é gerido pelos órgãos de 

gestão da comarca.  

 

Face á manifesta insuficiência de funcionários judiciais, que se repercutiu 

na normalização do serviço, com especial relevo nas Secções das 

Instâncias Centrais, no decurso primeiro ano judicial, subsequente à 

instalação da Comarca decorrente também do volume de serviço 

transitado da antiga estrutura judiciária, muito embora tenham sido já 

implementadas medidas gestionárias, verificam-se ainda atrasos 

processuais significativos, com especial enfoque na regularização do 

serviço transitado da anterior estrutura judiciária. 

 

Nestes termos, pretende-se revisitar a distribuição de pessoal nos núcleos 

da secretaria, entre outras, na Secção do Comércio (IC) de Amarante, na 

Secção de Execução (IC) de Lousada e bem ainda na Secção Criminal (IL) 

de Amarante, destinada a corrigir eventuais desequilíbrios na distribuição 

do serviço e fazer face ao serviço atrasado. 

 

Na sequência, informa-se os senhores oficiais de justiça que, 

acolhendo a orientação da Sr.ª Juiz Presidente, no sentido de realizar 

ajustamentos ao quadro de pessoal em efetividade de funções em cada 

unidade orgânica referida no ponto anterior, manifestem, por 

requerimento dirigido à signatária, a disponibilidade para: 
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 A recolocação transitória, por período a definir, mas nunca superior 

a um ano, identificando, por ordem de preferência, o núcleo/ 

secção; 

 e/ou, 

 A execução de trabalho à distância, identificando as matérias 

relativamente às quais mostrem mais afinidade e demonstrem ter 

maiores conhecimentos (cível – execução/comércio, crime, custas, 

etc.). 

 

Serão considerados os requerimentos remetidos para o endereço 

de correio eletrónico da Administradora Judiciária da Comarca de 

Porto Este administrador.judiciario.porto.este@tribunais.org.pt, 

até ao dia 31 de agosto. 

 

Alerta-se que não serão atendidos pedidos de desistência, exceto em casos 

excecionais devidamente comprovados. 

 

Deverão os senhores Secretários de Justiça ou quem legalmente os 

substituir dar conhecimento aos senhores oficiais de justiça, em serviço na 

respetiva secretaria, do teor desta comunicação, por protocolo. 

 

Penafiel, 12 de julho de 2016 

 

A ADMINISTRADORA JUDICIÁRIA 

 

 (Dr.ª Maria de Fátima de Castro Torres) 
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