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

VIANA DO CASTELO 

Nº 2/2016 

Aos quinze dias do mês de Abril 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 14:30 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 do dia 15/01/2016 – artº 34º, nº 2, 

do Código do Processo Administrativo. 

3. Análise e aprovação do projecto de Regulamento do Conselho Consultivo. 

4. Análise e parecer sobre o relatório semestral do estado dos serviços e 

qualidade de resposta. 

5. Divulgação e apreciação do conteúdo das grelas de monitorização referentes 

ao trimestre de Dezembro de 2015 a Fevereiro de 2016. 

6. Outros assuntos de carácter geral que os membros do Conselho entendam 

pertinentes e colocar à consideração. 

* 

Pelas 14:40 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. 
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Isabel Ramos;  

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

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

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

Maria Morais Rodrigues;  

O representante da Associação Regional dos Agricultores do Alto Minho, Eugénio 

de Castro Vitor.  

* 

Não se encontrava presente o representante da Associação Empresarial de Viana 

do Castelo, Dr. Secundino Cantinho.  

* 

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 Sr. Juiz Presidente recordou que esta é a última reunião antes do 'Dia da 

Comarca', dia 2 de Julho próximo, tendo frisado que se pretendia um evento multidisciplinar 

em termos de participação. Uma festa abrangente e informal, com a possibilidade da 

participação de familiares. 

Em sua opinião a realização deste primeiro 'Dia da Comarca' deveria ser no 

município de Viana do Castelo – S. Silvestre, em Cardielos e Sra. do Crasto, em S. Romão do 

Neiva, são locais que dispõem de boas condições para a realização deste evento – e 

posteriormente deveria descentralizar-se por todo o distrito de Viana do Castelo. 

Todos os presentes manifestaram-se de acordo com esta opinião tendo sugerido 

várias hipóteses de actividades que se poderiam concretizar naquele dia. 

* 

De seguida, e relativamente a obras na Comarca, o Sr. Juiz Presidente informou 

que o início das obras, no edifício do extinto Governo Civil está previsto para o próximo mês de 

Maio. No passado mês de Março, a engenheira do IGFEJ responsável pela obra, acompanhado 

dos técnicos da empresa que vai executar a obra, deslocaram-se a Viana do Castelo para 

coordenar o início da obra. 
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A Sra. Administradora informou que o IGFEJ não possui técnico de segurança 

disponível pelo que há a necessidade de contratar um, faltando apenas cabimentar a verba 

para tal. 

Relativamente às obras no edifício da Instância Local de Monção, o Sr. Juiz 

Presidente informou os presentes que o IGFEJ colocou à disponibilidade deste Tribunal o 

espaço onde esteve instalado o extinto Cartório Notarial de Monção. 

Entretanto este Tribunal reuniu com o Sr. Presidente e Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Monção, que mostraram disponibilidade para colaborar na adaptação daquele 

espaço para instalação de uma sala de audiências e gabinetes de apoio, bem como na 

eliminação das dificuldades de acesso dos utentes com deficiência físicas aos serviços da 

Justiça. 

A criação desta sala de audiência, realçou o Sr. Juiz Presidente, traz acrescidas 

vantagens, quer a nível de celeridade processual – existem neste momento dois magistrados e 

apenas uma sala de audiência – como permite a realização de outros julgamentos, como por 

exemplo a nível de Instâncias Centrais, quer da área Cível quer da área Criminal. 

* 

Neste momento, o Sr. Dr. Juiz João Praia questionou se existiam 

desenvolvimentos quanto às diversas questões abordadas com a Sra. Secretária de Estado da 

Justiça na reunião do passado dia 4 de Março. 

O Sr. Dr. Tiago Cunha questionou também se a deslocalização, com a realização de 

julgamentos no local, se restringia apenas à área penal ou se na área de família e menores tal 

se iria verificar também. 

O Sr. Juiz Presidente informou que não existem informações oficiais sobre as 

questões colocadas na reunião com a Sra. Secretária de Estado. 

Esclareceu contudo que o Conselho de Gestão deste Tribunal, instado a 

pronunciar-se sobre uma eventual reorganização da Instância de Família e Menores, reuniu no 

sentido analisar as várias possibilidades para instalar aquela Instância num outro município da 

Comarca. 

Foram analisados diversos factores, desde a existência de espaços físicos 

disponíveis – relativamente a este ponto salientou que todos os municípios contemplados 
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possuem capacidades para tal – bem como dimensões territoriais, localização geográfica, rede 

viária e cobertura de transportes públicos. 

Atendendo essencialmente a estes últimos factores o Conselho de Gestão 

entendeu que a opção mais viável seria Arcos de Valdevez. 

As Câmaras Municipais de Paredes de Coura, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez 

manifestaram-se disponíveis para colaborar nas obras necessárias à instalação duma Instância 

de Família e Menores nos seus municípios. 

O Sr. Juiz Presidente esclareceu ainda que, salvo o problema da deslocação das 

pessoas, a Instância Central de Família e Menores está a funcionar muito bem, tendo-se 

criado, inclusive, uma sala adaptada para atendimento das crianças e demais utentes pelas 

técnicas da Segurança Social. 

O Sr. Dr. João Praia frisou que, nesta área, a especialização só traz vantagens. 

O Sr. Juiz Presidente informou também que, uma das hipóteses colocadas, 

prende-se com a deslocação dos Srs. Magistrados aos diversos municípios. Esta hipótese, em 

termos de celeridade processual, é a que levanta mais problemas. 

* 

Neste acto, o Sr. Dr. Juiz, João Praia, também, em resposta à questão colocada 

anteriormente pelo Dr. Tiago Cunha, manifestou-se no sentido de que as audiências de 

julgamentos de crimes com penas superiores a determinado número de anos até poderiam vir 

a ser realizadas no respectivo município (pelo impacto que esse tipo de julgamentos tem junto 

das populações), embora na grande maioria das audiências se constate a inexistência de 

público a assistir. 

* 

O Sr. Dr. Tiago Cunha questionou se há percepção do número de processos 

entrados por município. Se esse número veio a cair com esta reforma judicial? 

Disse ainda, que após a recolha de dados - processos entrados no triénio 2009-

2011 – que foram tidos em conta para o encerramento do Tribunal de Paredes de Coura, 

registou-se, no triénio seguinte, uma tendência crescente no número de processos entrados 

naquele Tribunal. 

É da opinião também que o Estado Português deveria proporcionar os meios 
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necessários para as pessoas poderem aceder à justiça e que, com estas opções, uma forma de 

também desqualificarem as terras, tem a percepção que o crime violento terá aumentado e o 

número de processos entrados diminuído. 

* 

Quando eram 15:40, o Sr. Presidente do Município de Viana do Castelo, Eng. José 

Maria Costa teve que se ausentar. 

* 

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

aprovação da acta da sessão do dia 15/01/2016'. 

A acta foi aprovada pela maioria dos presentes. Os representantes dos 

funcionários judiciais e da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução abstiveram-se por 

não terem estado presentes. 

* 

Neste acto, passou ao ponto 3. da ordem de trabalhos: 'Análise e aprovação do 

projecto de Regulamento do Conselho Consultivo'. 

Após esclarecimentos prestados pelo Exmo. Sr. Juiz Presidente, foi o regulamento 

colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 

* 

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

trabalhos: 'Análise e parecer sobre o relatório semestral do estado dos serviços e qualidade de 

resposta'. 

O Sr. Juiz Presidente esclareceu que na elaboração destes relatórios o Conselho 

Superior da Magistratura pretende que não se repitam dados dos relatórios anteriores e que 

frisem apenas situações por resolver e aspectos que não estejam a correr tão bem. 

Efectivamente os dados estatísticos registados mostram-nos uma tendência de 

diminuição paulatina de pendência e de dilação do agendamento. 

Informou que Viana do Castelo tem vindo a acompanhar a situação a nível 

nacional, em que se tem verificado, em termos gerais, que findam mais processos do que 

aqueles que entram durante o mesmo período, observando-se assim uma maior eficiência e 
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eficácia dos tribunais na resolução dos litígios. 

Ressaltou também, as situações registadas no Núcleo de Ponte de Lima que se 

prenderam com o estado de gravidez de risco de duas Magistradas, que aí se encontravam em 

funções, que veio a afectar a taxa de eficiência do serviço. Por outro lado, o Núcleo de Valença, 

tem vindo a trilhar uma caminho positivo, mesmo com deficiência de recursos humanos a nível 

dos funcionários – a título de exemplo, num quadro de pessoal que prevê 4 Escrivães-Adjuntos 

só um se encontra ao serviço. 

* 

A Sra. Dra. Carla Soto-Maior disse que, ao analisar o relatório não consegue ter a 

percepção dos reagendamentos, pelo que foi esclarecida que no relatório está explanada 

apenas a dilação do 1º agendamento. 

Nessa altura, pela representante da Ordem dos Advogados, foi dito que tem 

recebido várias queixas de utentes e advogados relativamente à gestão da agenda da Exma. 

Sra. Juíza da Instância Local – Secção Criminal – J2. Isto porque, são vários os agendamentos 

para o mesmo dia e hora, muitas vezes adiados, com os inerentes prejuízos para a boa 

administração da Justiça e crítica depreciativa dos utentes acerca do funcionamento dos 

Tribunais. Têm-se registado situações em que, só após 2 e 3 horas de espera, as pessoas são 

informadas que a audiência será adiada. Sendo uma situação recorrente requer que esta 

situação fique exarada em acta por considerar que é um aspecto a melhorar no funcionamento 

do Tribunal. 

O Sr. Dr. Juiz Presidente registou a posição tendo informado que não possui 

poderes para interferir com a agenda de quaisquer Magistrado, mas que irá encetar diligências 

junto da colega visada no sentido de a alertar para a situação ora informada. 

* 

De seguida, pelo Sr. Dr. João Praia foram solicitados esclarecimentos sobre as 

diferenças entre as pendências oficiais e de secretaria. O Sr. Dr. Agostinho Fernandes 

questionou sobre a razão da diferença de processos entrados entre os Srs. Juízes da Instância 

Central – Secção Criminal. 

O Sr. Juiz Presidente esclareceu que nas pendências oficiais são contabilizados os 

processos que não possuem decisão final, enquanto que na pendência de secretaria são 

contabilizados todos os processos. Respondendo ao Dr. Agostinho Fernandes, o Sr. Juiz 
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Presidente essa diferença tem a ver com o volume do número de apensos de um processo 

principal. 

* 

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

relatório. 

* 

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

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

Dezembro de 2015 a Fevereiro de 2016'. 

O Sr. Juiz Presidente prestou esclarecimentos sobre o conteúdo das mesmas e, na 

senda do ponto anterior, este Conselho manifestou-se positivamente na apreciação destes 

dados. 

* 

Seguidamente, passou-se então ao ponto 6. da ordem de trabalhos: 'Outros 

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

consideração'. 

O Sr. Dr. Juiz João Praia, no uso da palavra, disse que, pelo menos na Instância 

Central Criminal, apesar da aposentação do respectivo Escrivão de Direito, não há a percepção 

de quebra de qualidade no trabalho nem acumulação do volume de serviço. Sentem-se sim, 

diferenças a níveis de método. 

O representante dos funcionários judiciais, o Sr. Nuno Vieira, ressaltou que na 

realidade muito se deve ao esforço, ao espírito de sacrifício e sentido de serviço dos restantes 

funcionários. Lembrando, por exemplo, que na Instância Central – Secção Criminal, que perdeu 

o Escrivão de Direito e um Escrivão-Adjunto (que assumiu funções no Núcleo de Vila Nova de 

Cerveira), estão agora apenas 4 funcionários, quando antes eram 5. 

Alertou também, a título de exemplo, a dificuldade existente em proceder ao 

tratamento electrónico das guias de pagamento em prestações. 

* 

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

próximo mês de Setembro, pelas 14:30 horas, para nova reunião ordinária do Conselho 
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Consultivo, sendo encerrados os trabalhos, quando eram 17:10 horas.  

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

Conselho. 

 

 

 

 


