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Maria Hermínia Néri de Oliveira, foi 
nomeada, a 4 de novembro de 2020, Juiz 
Presidente da Comarca de Vila Real, e, 
passado um ano, a rádio Universidade FM 
(UFM), achou que seria o momento mais 
indicado para fazer um balanço deste 
mandato, mas também para esclarecer 
questões relativamente ao Tribunal, 
desmistificando toda essa temática. 

Universidade FM (UFM): antes de mais, 
enquanto vila-realense, apresente-se e 
fale-nos um pouco do seu percurso. 

Juiz Presidente (JP): sou natural da 
Campeã, nasci em 1970, fiz o meu percurso 
escolar em Vila Real, na escola Camilo 
Castelo Branco e, depois, fui fazer o meu 
percurso universitário na Universidade de 
Direito de Lisboa, na Clássica, entre 89 e 94. 

Depois, em 95, ingressei no Centro de 
Estudos judiciários, na escola de formação 
dos magistrados. Em 1998, ingressei como 
juiz formada e fiz da minha comarca de 
ingresso Sabrosa, que acumulei com Alijó. 
Foi o meu primeiro retorno a Vila Real. 
Portanto estive aqui entre 1998 e 1999, de 
seguida, estive em Amarante, até 2001, e 
de 2001 a 2020, fiz todo o meu percurso 
profissional em Vila Franca de Xira. Estive 
seis anos como assessora no supremo 
tribunal de justiça, entre 2009 e 2015, e 
agora o meu lugar de colocação antes de 
ser nomeada como presidente, que ainda 
é o meu lugar de origem, no tribunal de 
trabalho de Vila Franca de Xira. E, em Vila 
Real, estou desde janeiro de 2021.

UFM: qual a sensação de regressar a 
Vila Real, às suas origens?

JP: Em bom rigor, são quase 35 anos após. 
Este é um regresso à minha terra, porque 
sempre fui transmontana, considero-me 
transmontana de corpo e alma. Foi um dos 
motivos que me levou a candidatar-me 
como juiz presidente. 

A comarca de Vila Real foi a minha 
primeira opção porque senti que seria o 
momento de dar um aporte à minha terra 
do conhecimento que fui adquirindo ao 
longo do percurso profissional e que seria 
também a forma de retribuir alguma mais-
valia que eu possa ter tido durante todos 
esses anos a este intento, que sempre ouvi 
muito dizer, senti e vivenciei, de ser uma 
zona interior. E nós sofrermos muito, na 
região, dessa interioridade.

Às vezes, costumo dizer que fui 
emigrante dentro do meu país, porque eu 
nasci transmontana, vivi aqui os primeiros 
18 anos da minha vida e, depois, do 18 

aos 50, fui desenvolver a minha atividade 
profissional.

UFM: como é que se faz esse 
procedimento da nomeação pelo 
conselho-geral de magistratura? O seu 
cargo é ainda, de certa forma, um pouco 
novo, dado que foi implementado em 
2014. Pode explicar-nos em que consiste? 

JP: tendencialmente, as comarcas, 
correspondem à área territorial do distrito. 
Aqui, em Vila Real, há uma correspondência 
total entre a área territorial de competência 
do tribunal judicial da comarca de Vila Real 
e a área territorial administrativa do distrito 
de Vila Real.

A comarca de Vila Real agregou dois 
antigos círculos judiciais, que eram o 
circulo de Vila Real e o círculo de Chaves, 
e, atualmente, a comarca corresponde 
de norte para sul, Montalegre, Chaves, 
Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Murça, 
Alijó, Sabrosa, Vila Real, Peso da Régua 
e Mondim de Basto. Estes são todos os 
municípios que têm juízos do tribunal ou 
juízos de proximidade. Mesão Frio, Sabrosa, 
Murça, Mondim de Basto e Boticas, a norte, 
são cinco juízos de proximidade.

UFM: qual é a diferença entre os juízos 
de proximidade e os juízos do tribunal?

JP: Uns denominam-se de proximidade 
porque têm instalações físicas, ou seja, o 
cidadão residente tem possibilidade de 
apresentar e ter a sua atividade do tribunal 
no seu próprio município, mas não têm 
um juiz e um magistrado residentes, ou 
seja, não têm um juiz que seja colocado 
naquele juízo, por isso é que se chama de 
proximidade.

No caso de Boticas, o juízo de proximidade 
está correspondente a Chaves, e no caso de 
Sabrosa, Murça e Mondim de Basto, estão 
agregados e reportados aos juízes cíveis e 
criminais de Vila Real. Já o de Mesão Frio 
está agregado ao juízo do Peso da Régua.

A diferença é essa. Não têm um juiz 
residente e, no casos destes juízos de 
proximidade, os julgamentos, que não de 
instâncias centrais, são os senhores juízes 
que os designam para lá e deslocam-se 
para os realizar.

UFM: já percebemos o que é um juízo 
de proximidade, resta-nos perguntar 
sobre os outros: os juízos de competência 
genérica e unidade central, que é o caso 
de Alijó, Montalegre, Valpaços e Vila 
Pouca de Aguiar.

JP: a sede do tribunal judicial da 
comarca de Vila Real esta definida como 
sendo em Vila Real. E, na sede, temos 

instâncias centrais, que são as que fazem 
determinado tipo de competência de 
atribuição de matéria de julgamento. 
Temos a instância central criminal, em que 
os juízes funcionam sempre em coletivo, e 
julgam os processos que têm aplicação de 
pena de prisão superior a cinco anos.

Temos, também, sediada em Vila Real, 
com competência central, o juízo de 
trabalho, em que temos dois juízes de 
trabalho. Temos ainda a instância central 
cível, que julga os processos cíveis com 
valor de alçada superior a 30 mil euros. E 
os processo cíveis com o valor de alçada 
inferior a 30 mil euros são julgados nos 
juízos locais cíveis.

A divisão tem a ver com a própria 
abrangência de competência dentro das 
próprias jurisdições. Temos também, em 
Vila Real, o juízo de família e menores. 
Ao contrário da instância central criminal 
e da instância central do trabalho e cível, 
que têm a jurisdição correspondente a 
toda a área da comarca, a instância central 
de família e menores, em Vila Real, só 
abrange os concelhos a Sul. Por isso é que 
os outros têm competências genéricas. 
Competência genérica quer dizer que há 
uma abrangência de todo tipo de processos 
que não esteja atribuído a competências 
centrais especializadas e aí pode-se incluir 
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UFM: a quanto se eleva o número de 
pessoas que está a coordenar?

JP: no total, em bom rigor, são 200 pessoas, 
com exceção dos magistrados do ministério 
público, que são coordenados pelo senhor 
procurador coordenador.

UFM: por que razão há tanta rotatividade 
de juízes no tribunal cível?

JP: há, anualmente, um movimento judicial 
e, em função da antiguidade e da nota de 
mérito que tiverem de desempenho de 
serviço, os senhores juízes apresentam 
candidaturas para concorrer aos juízos ou 
tribunais que mais lhe interessem.

Em função das vagas que surgirem, podem 
ser movimentados.

Em Vila Real, os senhores juízes das 
instâncias locais são, por regra, mais novos 
e têm a sua vida pessoal e familiar sediada 
à volta do Porto. Vila Real é relativamente 
próximo para trabalhar, mas é distante em 
termos de coordenação da sua vida pessoal.  
É evidente que, logo que possam, tentem 
aproximar-se do seu meio de ambiente 
familiar. E será essa a razão que justifica esta 
maior rotatividade.

UFM: passemos agora para si. Que 
balanço faz deste quase primeiro ano?

JP: para mim, acabou por ser muito 
diferente, porque envolveu uma mudança 
muito grande, tanto a nível pessoal como 
familiar. Foi esta dimensão grande, em 
termos geográficos da própria comarca, mas 
também esta noção dos polos, nós temos 14 
edifícios do tribunal e as condições físicas 
dos próprios edifícios que nos competem 
trabalhar. 

Esta posição de juiz da comarca, na 
progressão na carreira é um período de 
comissão de serviço. E, portanto, para quem 
está como juiz a despachar os seus processos 
no seu juízo, faz o seu julgamento e o 
assunto está resolvido. Quando se vem para 
juiz presidente da comarca, tem-se muitos 
assuntos para resolver, como a dimensão 
do número de edifícios que se tem, no caso, 
somos 24 juízes na comarca, somos cerca de 
140 funcionários. 

UFM: como é que é um dia de trabalho?
JP: Tenho-me deslocado muito, porque 

vivo com uma filosofia. Eu tenho uma ideia 
de como um juiz presidente deve ser e, agora 
que tenho a oportunidade de a aplicar, estou 

a tentar concretizá-la.
A minha ideia de ser juiz presidente é que, 

antes de tudo, dever ser o agregador de toda 
a comarca. O tribunal é só um, é o Tribunal 
Judicial da Comarca de Vila Real e é ele que 
integra todos estes juízos e todos estes 
municípios. A localização geográfica não 
influência a importância dos funcionários. 
A sua inserção institucional, de organização 
e de núcleo de corpo, é tão importante um 
funcionário em Valpaços como em Mesão 
Frio. Quem está geograficamente afastado, 
sente-se um pouco deixado de parte. Mas 
acho que esbater esta ideia agregadora é 
essencial. 

Por outro lado, enquanto representante 
dos meus colegas juízes, eu digo sempre 

que, antes de ser presidente, sou juiz. Em 
relação aos meus colegas, tenho de ser um 
colega entre os colegas, que agiliza e prevê 
problemas que possam surgir e que possam 
complicar.

UFM: não podia deixar terminar esta 
entrevista sem questioná-la sobre a 
atualidade, ou seja, dos tribunais mais 
próximos das pessoas.

JP: esse é outro assunto sobre o qual 
estou muito motivada para desenvolver. A 
relação de proximidade com as pessoas é 
um dos itens que, para mim, é muito caro 
e sobre o qual faço muito enfoque, porque 
costumo dizer que, quanto mais as pessoas 
conhecerem a realidade da atividade do 
tribunal, melhor vão compreender a própria 
aplicação e administração da justiça.

Os tribunais, como diz a constituição da 
República Portuguesa, aplicam a justiça em 
nome do povo e para o povo, e estamos 
plenamente cientes disso. Essa é a nossa 
atividade. 

O cidadão que vai a um julgamento, que 
assiste ao julgamento, que vê o senhor juiz 

a trabalhar e que percebe as suas decisões, 
tem seguramente uma opinião diferente da 
atividade dos tribunais, do que aquele outro 
cidadão que nunca contactou diretamente 
com um tribunal, mas tem uma ideia pré-
feita que é totalmente diferente. Há um 
desfasamento efetivamente muito grande. 

Esse é um prepósitos que vamos começar 
já no fim deste ano a desenvolver que é uma 
ida dos senhores magistrados do ministério 
público e dos senhores juízes às escolas e de 
trazermos as escolas ao tribunal.

Normalmente, o cidadão comum associa 
sempre o tribunal àquela vertente do crime, 
é verdade que essa é uma parte punitiva do 
Estado, que é exercida nos tribunais, mas 
o tribunal é muito mais do que isso, é o 
primeiro espaço de excelência de exercício de 
cidadania e é o lugar onde vimos declarados 
os nossos direitos e os nossos deveres 
enquanto cidadãos. Muitas vezes, podemos ir 
a tribunal, não para condenar ninguém, mas 
para nos declarar um determinado direito.

O tribunal é um exercício de defesa e de 
realização de direitos e de deveres no âmbito 
da família,  dos menores, das crianças, do 
trabalho, das insolvências, do comércio, do 
executivo, portanto, tem uma abrangência 
muito para além da vertente criminal. E 
tem, acima de tudo, uma abrangência de 
divulgação de direitos fundamentais que 
cada um de nós, enquanto cidadão livre e 
esclarecido, deve ter. 

Além disso, estamos a tentar realizar o 
nosso primeiro congresso no sentido de 
divulgarmos um pouco isto, para dia 25 de 
novembro, aproveitando o dia internacional 
da irradicação da violência contra a mulher, 
porque é exatamente internacional, para 
podermos divulgar como é, por exemplo, 
atuamos e formatarmos cada um de nós, 
desde a escola, como devemos relacionar-
nos com o outro e sempre por uma via que 
não seja a da violência, que é uma coisa 
básica que, às vezes, os miúdos ainda não 
assimilaram e por isso é que se fala muito de 
situações como a violência no namoro. 

UFM: enquanto elementos da 
comunicação social, temos necessidade 
de contactar com os tribunais e, por vezes, 
temos algumas dificuldades. 

JP: estamos já a trabalhar num regulamento 
específico do acesso à comunicação social 
ao tribunal, ou seja, estamos a estabelecer 
um regulamento no sentido de estabelecer 
procedimentos básicos de aceso, porque 
o tribunal também tem interesse em que a 
comunicação social nos conheça um tanto 
melhor. 

Quanto melhor nos conhecer, melhor 
divulgará o que se passa efetivamente, por 
um lado, e, por outro, também estamos a 
divulgar ações várias de interação com a 
comunidade, ao nível dos vários municípios 
que integram o tribunal judicial de Vila Real, 
atividades concretas e específicas junto de 
escolas. Já lancei o repto ao senhor reitor 
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, que faz parte do conselho consultivo 
da comarca. Aliás, a existência de um 
conselho consultivo da comarca já é trazer 
a comunidade para saber como é a atividade 
do tribunal e recolher também o feedback 
dessa atividade.

É evidente que o tribunal é sempre um 
órgão de soberania, que tem a função 
específica de administrar a justiça, mas 
devemos fazê-lo de forma transparente e 
abrangente.

A outra situação que também estamos a 
desenvolver é divulgar a página eletrónica 
da comarca. Já temos vindo a fazê-lo de 
forma a que quem queira saber, de forma 
mais expedita e mais célere das notícias mais 
relevantes que vão acontecendo na nossa 
atividade, possa aceder a essas notícias no 
nosso site.

Nesse meio, por exemplo, em julgamentos 
mais mediáticos em que as pessoas tem mais 
interesse em saber, colocamos na própria 
página da Comarca o que é que se passou, 
se um determinado arguido foi condenado a 
x anos, porque as sentenças são públicas, os 
acórdãos são públicos e, portanto, podemos 
dar essa informação forma transparente e 
aberta. É um lema muito essencial da nossa 
atividade.

UFM: chegamos ao final da nossa 
entrevista. Há alguma coisa que gostaria 
de destacar?

JP: a atual gestão a comarca está muito 
empenhada em fazer o melhor que pode e 
consegue. Eu digo isto muitas vezes e vou 
repetir, mais uma vez: as instituições não 
são as pessoas, mas as pessoas também 
fazem as instituições. Portanto, é neste 
ponto de equilíbrio que entendemos que as 
instituições não somos nós, mas cada um de 
nós tem obrigação de dar o seu melhor para 
que a instituição faça, no caso concreto, cada 
vez mais e melhor o seu trabalho. O trabalho 
do tribunal, reafirmo, é administrar a justiça, 
para o povo e em nome do povo. É isso que 
nós tenderemos a fazer.
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