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ACTA DE REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO TRIBUNAL JUDICIAL 

DA COMARCA DE VIANA DO CASTELO 

Nº 1/2016 

Aos quinze dias do mês de Janeiro de 2016, neste edifício do extinto 

Governo Civil de Viana do Castelo e salão nobre, 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 14:40 horas, verificou-se estarem presentes: 

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

O representante da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, 

Dr. Daniel Sales;  

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, António Rui Viana Fernandes da 

Ponte;  

O representante da Câmara Municipal de Paredes de Coura, Dr. Tiago 

Cunha;  

O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Eng. José Maria 

Costa;  

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

Secundino Cantinho;  

A representante do GAF - Gabinete Social de Atendimento à Família, 

Leandra Maria Morais Rodrigues;  
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O representante da Associação Regional dos Agricultores do Alto Minho, 

Eugénio de Castro Vitor.  

* 

Declarada aberta a reunião e antes do início da ordem de trabalhos, o 

Exmo. Sr. Juiz Presidente informou os presentes que está a ser preparado um 

painel/sessão de esclarecimento sobre execuções, boas práticas no processo 

executivo, aberta a todos os administradores de insolvência, magistrados, advogados, 

solicitadores, agentes de execução e funcionários, com o objectivo uniformizar 

procedimentos, e que será um momento apropriado para uma troca de opiniões e 

esclarecimento de algumas situações que continuam a suscitar dúvidas entre os 

operadores desse tipo de processos. 

Idêntico projecto existe relativamente aos processos de insolvência e PERs, 

que oportunamente será alvo de preparação. 

Passou-se de seguida para o ponto 1. da ordem de trabalhos: Apreciação do 

relatório de acompanhamento das grelhas de monitorização e conteúdo destas. 

O Exmo. Sr. Juiz Presidente fez uma breve exposição sobre o relatório e as 

grelhas de monitorização enviados para o Conselho Superior da Magistratura, dando 

uma panorâmica do seu conteúdo e do alcance visado com a sua elaboração. 

Esclareceu os presentes sobre algumas das situações aí retratadas e sobre a 

constatação da verificação de alguns picos de movimento processual, designadamente ao nível 

das entradas de processos, como acontece em situações de pós férias ou antes de férias, em 

que os Srs. advogados aproveitam para reorganizar os seus casos e dar entrada de acções, e os 

Srs. juízes na primeira fase do mês de Setembro, para regularizar o volume de serviço que 

surgiu durante as férias judiciais. 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo solicitou 

esclarecimentos sobre a Instância Central de Família e Menores, o volume de processos 

entrados e as pendências verificadas, ao que o Mmº Juiz Presidente explanou as 

especificidades dos processos de família e menores, alertando para a continuidade e 

permanência de grande parte desse tipo de acções até aos menores atingirem a maioridade, 
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os constantes incidentes, resultantes de inúmeros factores, como alterações a nível da 

situação profissional (desemprego) que originam muitas situações de incumprimento e 

alterações na regulação das responsabilidades parentais, os requerimentos entrados em 

épocas de férias de Natal e Verão, tudo situações que ocupam a maior parte do tempo dos 

magistrados que se encontram de serviço. 

Pelo representante dos Oficiais de Justiça, Sr. Rui Viana, foi dito que a pendência 

de secretaria negativa, na Instância Local Criminal não tem só a ver com os processos a 

aguardarem visto em correição mas também, à semelhança da Central Criminal, no facto de 

existirem muitos processos a aguardar o decurso do prazo de cumprimento de penas de prisão 

aplicadas aos arguidos. Ao que o Mmº Juiz Presidente esclareceu não se lhe afigurar que esse 

número seja assim tão significativo, atendendo ao tipo de criminalidade, de cariz menos grave, 

que nessa instância é julgada, mas compreender que os dados estatísticos possam não 

exprimir correctamente essa realidade. 

Pelo Exmo. Sr. Dr. João Praia, na qualidade de representante dos Srs. Juízes, foi 

destacada a grande diferença entre as pendências oficiais e de secretaria e questionou qual a 

razão da mesma.  

A Sra. Administradora Judiciária esclareceu os presentes que essa diferença tem 

essencialmente a ver com a existência (pendência de secretaria), ou não (pendência oficial), de 

sentença proferida no processo. 

O Exmo. Sr. Juiz Presidente esclareceu o Conselho que muitos dos valores 

pendentes estatísticos estão inflacionados pela existência de processos executivos, em grande 

número, que se reportam a situações de execuções incobráveis e que ficam pendentes. Sendo 

certo que os Srs. Solicitadores e Agentes de Execução não as findam, apesar de terem poderes 

para tal.  

O Sr. Dr. Tiago Cunha, representante do Município de Paredes de Coura, alertou 

para o facto de nos valores apresentados não se conseguirem discernir aqueles que dizem 

respeito a processos reportados a pessoas ou bens integrados no Município de Paredes de 

Coura. Dos valores relativos à instância local de Valença não é possível saber quantos 

processos seriam da competência territorial da extinta Comarca de Paredes de Coura e de 

Valença. 

A Sra. Administradora Judiciária, Rosa Maria Ribeiro, esclareceu que a aplicação 
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informática não permite obter dados pela residência das partes e intervenientes processuais. 

O Exmo. Sr. Juiz, Dr. João Praia questionou se não seria possível fazer essa 

distinção pela morada dos Srs. Advogados. Ao que a Exma. Sra. Dra. Carla Soto-Maior informou 

que, de acordo com os novos critérios de nomeação estabelecidos pela Ordem dos Advogados, 

no âmbito do apoio judiciário, quer para os processos a instaurar quer para os processos 

pendentes, a nomeação recai sobre advogado da área de residência do beneficiário. 

 

* 

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

dos dados estatísticos da actividade do Ministério Público de 01/09/2015 a 31/12/2015. 

Pelo Exmo. Sr. Procurador Coordenador, Dr. José Manuel Fonseca, foi prestado 

esclarecimento relativamente à actividade desenvolvida nos Serviços do Ministério Público no 

último quadrimestre de 2015, tendo destacado que: 

- Comparando com igual período de 2014 verificou-se uma melhoria na actividade 

do Ministério Público, tendo-se findado mais 150 processos. 

- A taxa de indiciação aumentou de 17% para 18%, mas o número de processos 

indiciados também aumentou. 

- O número de processos pendentes diminui u entre 2014 (3.116) e 2015 (3.086) 

- O número de processos com mais de oito meses diminuiu bastante. Em 2014 

existiam 1.046, e em 2015 apenas 678. 

- O número de processos com SPP – Suspensão Provisória do Processo, diminuiu 

de 74%, em 2014 para 63%, em 2015, dos crimes indiciados. O Exmo. Sr. Procurador 

esclareceu o alcance desta medida, que pode ser aplicada nas situações em que o arguido 

aceita os factos, para não se sujeitar a julgamento, e entrega determinada quantia pecuniária 

instituições, normalmente IPSS – no último quadrimestre foram entregues € 44.500,00. 

- Foram reclamados créditos num valor a rondar os € 2.000.000,00. Valor que 

fornece uma ideia do volume de processos de insolvência existentes. 

- Os dados dos processos da Instância de Trabalho mantêm-se semelhantes. 

Para concluir o Exmo. Sr. Procurador Coordenador referiu que, após períodos 
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mais conturbados, começam agora a aparecer resultados positivos, encontrando-se a Comarca 

de Viana do Castelo numa linha de evolução bastante satisfatória. 

O Sr. Dr. Tiago Cunha questionou se na Instância Central de Família e Menores, a 

população transmite a sua insatisfação pelo facto de se terem de deslocar a Viana do Castelo 

para tratarem desse tipo de processos, à semelhança do que fazem junto da Câmara Municipal 

de Paredes de Coura. Mostrando-se agastadas quer pelo atendimento ser longe, quer pelas 

dificuldades que sentem em deslocar-se ao Tribunal. 

Afirmou também que as soluções que se vão equacionando podem não resolver 

os problemas, obrigando a um afastamento da justiça dos cidadãos, quando existem Tribunais 

em boas condições encerrados, como o caso do edifício existente em Paredes de Coura. 

Salientando ainda que esse edifício se mantém com todas a condições para ser activado de 

novo em termos de funcionamento, e que a autarquia tem continuado a realizar obras de 

manutenção do mesmo, mantendo-o funcional. 

A Dra. Carla Soto-Maior frisou que já tem vindo a fazer sentir neste Conselho o 

sentimento que continua a chegar à Delegação da Ordem do Advogados: as dificuldades 

sentidas pelas populações em aceder à justiça, face ao afastamento de algumas jurisdições 

relativamente às suas áreas de residência. 

Neste momento, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo tomou a 

palavra, informando que em reuniões em que tem participado no Conselho de Concertação 

Social, onde estão presentes vários Ministérios, o da Justiça nunca esteve presente. 

Comprometeu-se, num Conselho onde são abordados vários temas, a introduzir a discussão, 

em reuniões futuras sobre a problemática do afastamento da justiça relativamente aos 

cidadãos. 

O Dr. Tiago Cunha, usando da palavra, afirmou a total disponibilidade do 

Município de Paredes de Coura em colaborar com o Ministério da Justiça, e continuará a 

encetar todos os esforços para que possam ser corrigidas as assimetrias criadas com esta 

reforma judiciária, nomeadamente na conversão das Secções de Proximidade em Secções 

Genéricas e sobretudo da reabertura dos Tribunais extintos. Os cidadãos têm que ter a noção 

da existência dos Órgãos de Soberania, como são os Tribunais e, que estes estão ali, perto de 

si. 

O Exmo. Sr. Dr. Júlio Pinto, Juiz Presidente, usando da palavra disse que, de uma 
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forma geral, em termos de funcionamento global do tribunal, da generalidade das instâncias, 

as coisas têm evoluído num sentido positivo. Os dados até agora obtidos têm demonstrado 

que a especialização levada cabo na sequência da última reforma tem resultado. São 

objectivos e comprovam-no. No entanto, a dificuldade de os cidadãos se deslocarem ao 

Tribunal é um facto manifestado por todos. São evidentes as consequências resultantes da 

deslocalização de algumas jurisdições das extintas Comarcas para a sede do distrito, Viana do 

Castelo. 

* 

Neste acto, passou ao ponto 3. da ordem de trabalhos: Análise global da 

situação da Comarca; evolução do movimento e pendência processual, situação do quadro de 

recursos humanos, meios físicos, logísticos e materiais. 

O Exmo. Sr. Juiz Presidente começou por informar o Conselho que o processo de 

conversão do edifício do extinto Governo Civil numa instância do Tribunal Judicial da Comarca 

de Viana do Castelo está a decorrer. Já foram apresentadas propostas para a realização das 

obras. A verba está cabimentada, mas não havendo ainda Lei de Execução Orçamental esta 

não pode ser adjudicada, assim foi informado pelo IGFEJ. Crê que entre finais dos meses de 

Abril/Maio poderá ser adjudicada a obra, e que os trabalhos, que têm um prazo de duração 

entre 90/120 dias, poderão estar findos ainda antes do início do próximo ano judicial. 

Relativamente ao Núcleo de Monção, o Exmo. Sr. Dr. Júlio Pinto, informou que 

foram já encetadas diligências para a criação de uma nova sala de audiências e que, ainda no 

dia de hoje, no período da manhã, estiveram técnicos do IGFEJ/DGAJ naquele Núcleo, para 

fazer um levantamento das necessidades e analisar qual a melhor solução para instalação 

dessa sala.  

A Exma. Sra. Dra. Carla Soto-Maior suscitou a questão do acesso dos deficientes 

àquele Tribunal, e o Exmo. Sr. Juiz, Dr. João Praia, questionou sobre a possibilidade de 

instalação de uma plataforma elevatória para os deficientes.  

O Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente informou que esse problema foi já equacionado, 

está a ser solucionado e é também uma preocupação do IGFEJ. 

O Mmº Juiz Presidente fez também saber que existem alguns problemas, 

sobretudo a nível de infiltrações, em edifícios de diversos Tribunais da Comarca, como os dos 

Núcleos de Ponte de Lima e Arcos de Valdevez. Em Vila Nova de Cerveira existe um problema 
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com um painel de vidro rachado prestes a ser resolvido. 

* 

Após esta análise à realidade física da Comarca o Mmº Juiz Presidente fez um 

ponto de situação a nível dos recursos humanos da Comarca, salientando que: 

- a previsão da aposentação de mais sete funcionários, seis dos quais Escrivães de 

Direito (quatro em Viana do Castelo, um em Monção e outro em Vila Nova de Cerveira) poderá 

causar sérios transtornos a nível do bom funcionamento dos Tribunais. 

- foram já realizados, durante o mês de Dezembro passado, exames para o 

ingresso na categoria de Escrivão de Direito, pelo que, não havendo congelamento de 

promoções, o problema da aposentação dos funcionários poderá estar resolvido no imediato. 

A Sra. Administradora Judiciária informou que os funcionários podem pedir 

destacamento. Situação verificada entre 7 dos 15 funcionários que se apresentaram em 

Setembro de 2015.  

Demonstrou ainda a sua confiança, por experiência profissional, nos estagiários 

do Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Central, tendo explicado o 

porquês destes não terem sido admitidos no passado mês de Dezembro. 

O Sr. Rui Viana deu conta de que todos os funcionários de primeiro ingresso na 

carreira, provenientes das escolas profissionais, se adaptaram perfeitamente ao serviço. 

* 

Seguidamente, o Mmº Juiz Presidente passou para o ponto 4. Da ordem de 

trabalhos: Fixação do denominado Dia da Comarca. 

O Exmo. Sr. Dr. Júlio Pinto salientou que a ideia da criação deste dia da Comarca já 

vem do ano transacto e que pretendia ser um dia de convívio e confraternização entre todos 

os operadores judiciários e alargado aos seus familiares. Salientou ainda, que a ideia era a de 

que que este dia não fosse celebrado sempre no mesmo local, alternando entre os diversos 

Núcleos da Comarca. 

Colocado este ponto à discussão do Conselho, todos concordaram com a 

descentralização, sugerida. 

Após várias hipóteses lançadas a discussão, foi escolhido, por unanimidade, o 

primeiro sábado do mês de Julho como sendo o destinado à celebração do denominado Dia da 
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Comarca. 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo propôs a área de 

S. Silvestre, na freguesia de Cardielos, para a realização do primeiro Dia da Comarca, por ser 

além de um local simpático e de rara beleza, ter condições logísticas para a realização deste 

tipo de evento. 

* 

Passou então ao ponto 5. Da ordem de trabalhos: Outros assuntos de 

carácter geral que revelem interesse e que os membros do Conselho entendam colocar à 

consideração. 

O Sr. Dr. João Praia solicitou esclarecimentos junto do Presidente da 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, no sentido de saber se existem 

desenvolvimentos relativamente ao pedido de cedência parcial do parque de 

estacionamento de apoio ao Centro Cultural, tendo este informado que a questão está 

a ser analisada e, a título de exemplo referiu que esperou dez meses, de Fevereiro a 

Dezembro, pela resposta do Tribunal de Contas, e quando a obteve houve 

"declarações de voto" por parte da oposição. 

Pela senhora representante da Ordem dos Advogados, Dra. Carla Soto-

Maior, foi junto do mesmo representante do Município de Viana do Castelo, Eng. José 

Maria Costa, solicitada informação sobre o pedido de colocação de sinalética de 

indicação da localização das diversas Instâncias do Tribunal, sitas nesta cidade, 

realçando a sua importância, atendendo ao facto de que, diariamente, quer 

advogados, quer cidadãos, de fora do município procuram o Tribunal. O Sr. Presidente 

da Câmara referiu que ainda não tinha sido possível a sua colocação, mas que a breve 

prazo a mesma será colocada. 

Seguidamente, pelo Exmo. Sr. Dr. João Praia foram suscitadas duas questões. A 

primeira prende-se com a extensão diminuta do cabo do microfone da videoconferência da 

Sala de Audiências nº 1, e a segunda com a divulgação por todos os magistrados judiciais das 

grelhas de monitorização. Esta última foi-lhe colocada pela Sr.ª Dr.ª Raquel Pereira, J2 da 

Instância Central Cível. 
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Relativamente à primeira situação, o Sr. Eng. José Maria Costa informou os 

presentes que existem, em Viana do Castelo, várias casas especializadas em electrónica que 

poderiam resolver esse problema.  

A Sra. Administradora Judiciária, Rosa Maria Ribeiro, informou que esse assunto já 

está a ser tratado, e brevemente será resolvido. 

Quanto à segunda questão, o Exmo. Sr. Juiz Presidente informou que essa 

divulgação foi feita junto de cada um dos senhores juízes mas apenas das grelhas de 

monitorização que diziam respeito ao seu serviço e à sua secção. A divulgação de todas as 

grelhas por todos os magistrados é assunto que não gera consenso entre os magistrados. É 

uma questão que está a ser debatida entre os senhores Juízes Presidentes das Comarcas no 

fórum próprio, e irá ser alvo de deliberação posterior pelo CSM. 

* 

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

15 do próximo mês de Abril, pelas 14:30 horas, para nova reunião ordinária do 

Conselho Consultivo, sendo encerrados os trabalhos, quando eram 17:10 horas.  

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

Conselho. 

 

 

 


