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ACTA DE REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE 

VIANA DO CASTELO 

Nº 3/2016 

Aos dezasseis dias do mês de Setembro de 2016, neste edifício da Instância Central – 

Secção Cível, onde se encontrava o Exmo. Senhor Juiz Presidente do Tribunal da Comarca, Dr. 

José Júlio da Cunha Amorim Pinto, o Exmo. Sr. Procurador Coordenador, Dr. José Manuel 

Oliveira Gonçalves Fonseca, a Administradora Judiciária, Rosa Maria Mota da Costa Ribeiro, 

comigo, José Henrique Laranjeira de Brito, Escrivão Auxiliar, em regime de apoio aos Órgãos de 

Gestão da Comarca de Viana do Castelo, pelas 14:30 horas, reuniu-se o Conselho Consultivo do 

Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Período antes da ordem do dia. 

2. Apreciação e aprovação da acta da sessão de 15/04/2016 – artº 34º, nº 2, do 
Código do Processo Administrativo. 

3. Análise e parecer sobre o relatório de objectivos processuais fixados para o 
ano de 2016/2017. 

4. Divulgação e apreciação do conteúdo das grelhas de monitorização referentes 
ao trimestre de Março de 2016 a Maio de 2016. 

5. Análise da situação relativa aos recursos humanos em resultado do último 
movimento judicial ordinário e do projecto de movimento de oficiais de justiça. 

6. Análise e parecer do projecto de Regulamento Interno dos Serviços Judiciais do 
Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo. 

7. Outros assuntos de carácter geral que os membros do Conselho entendam 
pertinentes e colocar à consideração. 

* 

Pelas 14:50 horas, verificou-se estarem presentes: 

O representante dos Juízes da Comarca, Dr. João Miguel de Matos Cruz Félix Praia;  

O representante dos Magistrados do Ministério Público, Dr. Agostinho Francisco de 
Sousa Fernandes;  

O representante dos oficiais de justiça, Mário Nuno Barros Vieira;  

A representante da Ordem dos Advogados, Dra. Carla Soto - Maior;  

A representante da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Dra. Isabel 
Ramos;  
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O Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura, Dr. Vitor Paulo Gomes 
Pereira;  

A representante do GAF - Gabinete Social de Atendimento à Família, Dra. Leandra 
Maria Morais Rodrigues;  

O representante da Associação Empresarial de Viana do Castelo, Dr. Secundino 
Cantinho. 

* 

Não se encontravam presentes o Presidente da Câmara Municipal de Viana do 

Castelo, Eng. José Maria Costa e o representante da Associação Regional dos Agricultores do 

Alto Minho, Eugénio de Castro Vitor.  

* 

Declarada aberta a reunião pelo Exmo. Sr. Juiz Presidente, deu-se início ao ponto 1. 

da ordem de trabalhos: 'Período antes da ordem do dia'. 

O Exmo. Senhor Presidente do Município de Paredes de Coura pediu a palavra. No 

uso dela disse, que o relatório de objectivos processuais não avalia a posição de Paredes de 

Coura em relação ao município de Valença, e questiona se não existe possibilidade uma 

comparação entre o antes e o depois da actual reforma, ou, por outras palavras, se não há 

possibilidade de haver uma súmula da evolução histórica dos últimos anos em relação a 

Paredes de Coura. 

O Mmº Juiz Presidente informou que os objectivos são fixados a nível de Instância e 

não a nível de Município. Esse tema não foi abordado por ser extremamente difícil, senão 

impossível, obter esses dados através da plataforma informática dos Tribunais. 

O que podemos comparar, agora, são os resultados deste ano com os do ano 

anterior. Por exemplo: a redução do número de pendências. Relativamente aos dados que 

permitam uma análise da evolução histórica, temos os dados de cada Tribunal, antes da 

reforma judiciária, o que nos permite ter uma ideia mais ou menos fiável dos dados de Paredes 

de Coura, até porque não se verificaram mudanças drásticas. 

* 

Passou-se de seguida para o ponto 2. da ordem de trabalhos: 'Apreciação e 

aprovação da acta da sessão do dia 15/04/2016'. 
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A acta foi aprovada pela maioria dos presentes. O presidente do município de 

Paredes de Coura absteve-se por não ter estado presente. 

* 

Neste acto, passou-se ao ponto 3. da ordem de trabalhos: 'Análise e parecer sobre o 

relatório de objectivos processuais fixados para o ano de 2016/2017'. 

O Mmº Juiz Presidente prestou esclarecimentos sobre o relatório, tendo frisado 

alguns dos seus pontos, como a redução de pendências, a celeridade processual, o evitar de 

continuação de julgamentos e consequente dilação de agendamentos, o que provoca uma 

justiça mais demorada e lenta.  

Destacou também que os resultados obtidos são, de uma forma genérica, em toda a 

Comarca, bastante positivos e satisfatórios. A especialização acabou por permitir um trabalho 

mais profícuo, seguro e célere. Nas Instâncias de competência genérica, apesar de se constatar 

um acréscimo de acções, verificou-se uma diminuição de pendências, graças ao esforço de 

todos. 

A ilustre representante da ordem dos advogados frisou que a nova Lei Tutelar 

Educativa acaba por atrasar o andamento processual, tendo dado como exemplo a longa 

espera verificada - que chega a ser de vários meses – por um relatório dos serviços da 

Segurança Social. 

Frisou também que, em sua opinião, a especialização deveria trazer uma mudança de 

paradigma, o que ainda não se verificou. 

O Sr. Juiz Presidente esclareceu que os resultados estatísticos que se verificam são 

amplamente positivos que foi unanimemente aprovado. 

De seguida, o Conselho expressou-se positivamente sobre o relatório de objectivos 

processuais. 

* 

Seguidamente, o Mmº Juiz Presidente passou para o ponto 4. da ordem de trabalhos: 

'Divulgação e apreciação do conteúdo das grelhas de monitorização referentes ao trimestre de 

Março de 2016 a Maio de 2016'. 
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O Sr. Juiz Presidente prestou esclarecimentos sobre o conteúdo das mesmas e que o 

CSM – Conselho Superior da Magistratura – tem um grupo de trabalho a acompanhar a 

evolução positiva ou negativa, se as entradas e encerramentos estão mais ou menos 

equiparados, se existem atrasos e, neste caso, se a situação é pontual ou justifica outro tipo de 

intervenção, como a colocação de um juiz auxiliar, por exemplo. 

O representante dos funcionários, Nuno Vieira, referiu que estas grelhas não 

reflectem o trabalho real dos funcionários. Há muito trabalho que não se vê, dando como 

exemplo o trabalho na elaboração da conta processual, sugerindo que nas próximas grelhas 

esse trabalho seja contabilizado. 

O Exmo. Sr. Procurador Coordenador, Dr. José Manuel Fonseca, tomando a palavra 

informou que a nível dos serviços do Ministério Público, os objectivos fixados para este ano 

judicial findo foram praticamente todos cumpridos. Desde a redução do número de 

pendências, ao encerramento dos inquéritos mais antigos, verificando-se também um 

aumento dos institutos de consenso. A título de exemplo as suspensões Provisórias do 

Processo tiveram um incremento na ordem dos 60%. 

Os objectivos para este ano não foram afixados, estando-se à espera de alterações 

legislativas. 

* 

No final, os membros manifestaram-se positivamente na apreciação deste relatório. 

* 

Na prossecução dos trabalhos, passou-se ao ponto 5. da ordem de trabalhos: 'Análise 

da situação relativa aos recursos humanos em resultado do último movimento judicial 

ordinário e do projecto de movimento de oficiais de justiça'. 

O representante dos funcionários, Mário Nuno Vieira, tendo pedido a palavra disse: 

com as mudanças verificadas após a implementação das Instâncias Centrais – Secção Cível 

neste edifício do antigo Governo Civil os funcionários dos serviços do Ministério Público, no 

Palácio da Justiça, ficaram com piores condições de trabalho. O espaço é exíguo para o número 

de funcionários. Factor que levou à colocação de duas funcionárias no 1º andar do edifício, 

onde ficaram isoladas dos demais colegas. 
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O Exmo. Sr. Procurador Coordenador ressalvou que, anteriormente, aqueles serviços 

não funcionavam como secretaria, e que esta mudança visou precisamente criar uma 

secretaria a funcionar como tal. Reconhecendo que era exíguo para todos os funcionários, 

optou-se por deslocar duas funcionárias para junto das Magistradas com quem, directamente, 

trabalham. 

* 

Quando eram 16:15, o representante dos oficiais de justiça, Mário Nuno Barros Vieira 

teve que se ausentar. 

* 

A representante do GAF, Dra. Leandra Rodrigues, manifestou a sua satisfação, e 

também da CPCJ, pela proximidade existente com o Ministério Público, manifestando porém, a 

sua preocupação com a redução do número de magistrados em funções. 

O Exmo. Sr. Procurador Coordenador, Dr. José Manuel Fonseca, informou que neste 

momento, existem na Comarca de Viana do Castelo, quatro Sras. Procuradoras Adjuntas em 

situação de gravidez, e que só existe uma para substituição. A nível da Comarca não há 

solução, o quadro é limitado. Em todo o Norte do país, dos sete Magistrados existentes três 

estão de licença por gravidez de risco. 

* 

A Sra. Administradora Judiciária comunicou que com este último movimento judicial 

o quadro de pessoal, a nível de chefias, ficou quase preenchido., tendo-se registado cinco 

promoções e seis transferências. 

Destacou ainda a situação sui generis da Instância de Ponte de Lima que só possui 

um lugar de chefia (Escrivão de Direito) para um quadro dezassete funcionários – situação 

única a nível nacional. 

* 

Na prossecução dos trabalhos, passou-se ao ponto 6. da ordem de trabalhos: 'Análise 

e parecer do projecto de Regulamento Interno dos Serviços Judiciais do Tribunal Judicial da 

Comarca de Viana do Castelo'. 

Após esclarecimentos prestados pelo Exmo. Sr. Juiz Presidente, foi o regulamento 
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colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 

* 

Seguidamente, passou-se então ao ponto 7. da ordem de trabalhos: 'Outros assuntos 

de carácter geral que os membros do Conselho entendam pertinentes e colocar à 

consideração'. 

O Mmº Juiz Presidente informou os presentes do estado, e/ou previsões de obras 

para alguns edifícios da Comarca: 

- Arcos de Valdevez: projecto em apreciação para criar um espaço dentro do edifício 

para ser instalada uma Secção de Família e Menores; 

- Ponte de Lima: espaço do antigo Cartório Notarial para ali ser instalado um 3º Juízo; 

- Valença: criação de uma nova sala de audiências, tendo a Câmara Municipal 

manifestado a sua disponibilidade no apoio necessário à implementação dessa sala  

* 

A Sra. Dra. Carla Soto-Maior, representante da Ordem do Advogados questionou se 

as obras previstas para a Instância Local de Monção não estarão esquecidas, nomeadamente 

para o apoio aos deficientes. 

A Sra. Administradora Judiciária veio esclarecer que o IGFEJ – Instituto de Gestão 

Financeira e Equipamentos da Justiça vai, em breve, iniciar as obras previstas para aquele 

Tribunal, prevendo já as plataformas de acesso a pessoas com deficiência. Informou também 

que o Município de Monção se comprometeu a construir a rampa de acesso exterior ao 

edifício do Tribunal para pessoas com mobilidade reduzida. 

O Exmo. Senhor representante dos Magistrados Judiciais, Dr. João Praia, questionou 

sobre se estavam previstas medidas de segurança de acesso aos tribunais, como a instalação 

de detectores de metais. Ao que o Sr. Juiz Presidente respondeu que essas medidas de 

segurança estão a ser ponderadas e acauteladas a nível nacional. 

* 

De seguida, por nada mais haver a tratar foi, por acordo, designado o dia 16 do 

próximo mês de Dezembro, pelas 14:30 horas, para nova reunião ordinária do Conselho 
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Consultivo, sendo encerrados os trabalhos, quando eram 17:20 horas.  

Para constar se elaborou a presente acta, que vai assinada pelos elementos deste 

Conselho.G 


