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RELATÓRIO ANUAL 

Sobre o estado dos serviços e a qualidade da resposta - artigo 94.º, n.º 2, alínea 

g), da LOSJ. 

Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre 

Período de 01.09.2014 até 31.08.2015 

◊ 

I - Introdução. 

 1 - Âmbito do relatório: 

O presente relatório descreve e analisa o estado dos serviços e a qualidade da resposta 

do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, nos termos previstos no artigo 94.º, n.º 2, al. 

g), da Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário, doravante 

LOSJ), por referência ao período compreendido entre 1 de Setembro de 2014 e 31 de Agosto 

de 2015. 

Após a demonstração do primeiro semestre que incidiu prioritariamente sobre o modo 

como se desenvolveu a fase de implementação do Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre, o relatório anual tem como objectivo básico demonstrar os resultados obtidos ao 

longo deste processo, executar o diagnóstico dos pontos negativos, enumerar as medidas de 

gestão adoptadas e prever as medidas correctivas a implementar. 

Trata-se do primeiro relatório anual após a implementação da nova estrutura judiciária 

(NEJ) introduzida pelo diploma supra referido e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 49/2014, 

de 27 de Março (Regulamento da Lei da Organização do Sistema Judiciário, doravante 

RLOSJ) e assim, será disponibilizada, pontualmente, informação relevante sobre a realidade 

do distrito de Portalegre. 



* 

  2 ‐ Apresentação sumária dos capítulos: 

 O primeiro capítulo versa sobre a estrutura do relatório e anuncia sumariamente os 

elementos considerados relevantes para a elaboração do documento. 

No capítulo II considerou-se pertinente indicar os factores de dificuldade associados à 

instalação e à evolução do desempenho dos órgãos de gestão da Comarca e a forma como os 

mesmos exercem as competências que lhes estão cometidas. 

De seguida, o relatório procura avaliar o impacto do novo desenho territorial no acesso 

ao direito por parte das populações do distrito de Portalegre e quais as vantagens e os 

deméritos do alargamento da base territorial e da instalação de jurisdições especializadas. 

O capítulo IV é dedicado à revelação das pendências existentes em cada unidade 

orgânica e à apresentação de gráficos e de tabelas comparativas que se servem de base às 

propostas gestionárias que são feitas ao longo do presente relatório. São aqui indicados os 

dados estatísticos e as taxas de congestão, de resolução, de recuperação e de litigâncias e os 

respectivos indicadores. 

A descrição dos recursos humanos ao nível dos quadros da Magistratura Judicial, do 

Ministério Público e dos Funcionários de Justiça e a adequação desses meios à realidade do 

Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre é concretizada no capítulo V. Este ponto elenca as 

principais dificuldades organizacionais e funcionais da Comarca e apresenta propostas de 

reforço de meios humanos com o objectivo de melhorar o serviço prestado às populações. 

Aproveita-se ainda o ensejo para debater a questão da assiduidade relativamente a Juízes de 

Direito e a Funcionários Judiciais. 

No capítulo seguinte são enumeradas as necessidades quanto a instalações e a 

equipamentos e são formuladas propostas para solucionar os problemas detectados enquanto 

no capítulo VII se debatem as questões financeiras e orçamentais, a aquisição de bens e a 

gestão do economato. 

O capítulo VIII trata das questões atinentes à movimentação de processos não 

incluídas no capítulo dedicado às pendências, mormente a actividade das unidades centrais e 
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de serviço externo, videoconferências e secções de proximidade. É ainda feita referência às 

conclusões e vistas abertas nas diversas unidades orgânicas como indicador complementar dos 

mapas de pendências.  

O derradeiro capítulo foca sumariamente o Plano de Actividades e a sua Execução. 

* 

 3 - Procedimento seguido na elaboração: 

 O presente relatório foi elaborado pelo Juiz Presidente do Tribunal, com a 

insubstituível colaboração do Administrador Judiciário no que respeita aos pontos 

relacionados com a recolha das pendências, a execução orçamental da comarca e os quadros 

dos oficiais de justiça. Esta coadjuvação foi ainda muito importante na recolha e no 

tratamento dos dados estatísticos. Noutro nível, foram ainda utilizadas as informações 

fornecidas pela Senhora Procuradora Coordenadora do Ministério Público no que respeita aos 

serviços do Ministério Público. 

A metodologia prosseguida baseou-se na consulta de dados e na recolha de informação 

fornecida pelo sistema informático, pela monitorização interna e na análise de dados 

estatísticos e, bem assim, na projecção da actividade dos diversos órgãos da Comarca, do 

Conselho de Gestão e do Conselho Consultivo. 

Os dados estatísticos foram recolhidos na aplicação informática Citius no dia 15 de 

Outubro e exportados para folhas de cálculo Excel, tendo em vista a comparação do 

movimento processual e a construção dos indicadores apresentados. Também foi utilizado o 

procedimento de monitorização interna da actividade judicial e dos serviços de secretaria 

judicial por nós elaborado e implementado em Janeiro de 2015. 

Depois de concluído, o presente documento foi debatido em Conselho Consultivo e 

aprovado pelo Conselho de Gestão. 

* 

 4 - Apresentação sumária dos Anexos:  

Os anexos referem-se essencialmente ao principal acervo histórico documental 

produzido relativamente à organização e funcionamento do Tribunal Judicial da Comarca de 



Portalegre e incluem regulamentos, ordens de serviço, actas e outras deliberações dos órgãos 

de gestão. 

Anexo I: Regulamento Interno do Conselho de Gestão. 

Anexo II: Acta da primeira reunião do Conselho Consultivo. 

Anexo III: Regulamento Interno da Comarca. 

Anexo IV: Regulamento do Conselho Consultivo. 

Anexo V: Mapa funcional do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. 

Anexo VI: Relatório “Ponto da Situação de 2 de agosto” do IGFEJ. 

Anexo VII: Despacho que estabelece o regime de substituição dos juízes. 

Anexo VIII: Despacho de distribuição de funcionários, nos termos do art.º 48 do 

 RLOSJ. 

Anexo IX: Mapas de turnos de férias judiciais dos juízes de direito. 

Anexo X: Mapa dos turnos do serviço urgente publicado. 

Anexo XI: Ordem de Serviço n.º 3 que cria o plano de monitorização. 

Anexo XII: Modelos dos mapas utilizados na monitorização da tramitação processual. 

Anexo XIII: Mapas da monotorização da tramitação processual. 

Anexo XIV: Despacho do Administrador Judiciário relacionado com a prática de actos 

 nas secções de proximidade. 

Anexo XV: Comunicação da DGAJ sobre o abate de material de informática. 

Anexo XVI: Impresso base das divulgações internas. 

Anexo XVII: Documento analítico do IGFEJ sobre o processo de transição eletrónica 

 dos processos. 

Anexo XVIII: Ordens de Serviço n.º 1 e 2 relacionadas com a tramitação dos 

 processos urgentes enquanto se mantivesse inoperacional a aplicação Citius. 

Anexo XIX: Actas das reuniões relacionadas com a igualação da distribuição. 

Anexo  XX: Documento resumo do quadro de apuramento por freguesia. 

Anexo XXI - Actas das reuniões do Conselho de Gestão. 

Anexo XXII - Actas das reuniões do Conselho Consultivo. 
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Anexo XXIII - Actas das reuniões com as Delegações Locais da Ordem dos 

 Advogados. 

Anexo XXIV - Actas das reuniões com as Câmaras Municipais. 

Anexo XXV - Outras actas.  

Anexo XXVI: Objectivos processuais propostos ao CSM. 

Anexo XXVII: Operação participada de igualação de processos nas Instâncias de 

 composição plural. 

Anexo XXVIII: Provimentos destinados a melhorar  resposta na área da Justiça Cível. 

Anexo XXIX – Introdução do experimental do “Projecto X”, na acção executiva 

 tramitada nas instâncias de Fronteira e Portalegre. 

Anexo XXX – Mapas de execução nas Secções de Proximidade. 

Anexo XXXI – Autorização de utilização de veículo próprio. 

Anexo XXXII – Transferência dos processos executivos para as secções criminais.  

* 

II - Orgânica da Comarca: 

 1 - Considerações gerais: 

 1.1 - Território e População. 

 A Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto, fixou as disposições enquadradoras da reforma do 

sistema judiciário, a qual assentou em três pilares fundamentais: (i) o alargamento da base 

territorial das circunscrições judiciais, que no caso concreto coincide com a área do distrito 

administrativo; (ii) a instalação de jurisdições especializadas a nível nacional e (iii) a 

implementação de um novo modelo de gestão das comarcas. 

A oferta da especialização da Comarca é notoriamente residual, pois o Tribunal 

Judicial da Comarca de Portalegre mantém duas Instâncias Locais de Competência Genérica 

[Fronteira e Ponte de Sor], não foi criada uma especialização ao nível da jurisdição de Família 

e Menores, a Instância Central de Portalegre é de competência mista [competência civil e 

criminal e inclui ainda competências de nível comercial e executivo de natureza cível de valor 

superior a 50.000 (cinquenta mil) euros, por força do disposto no artigo 117.º, n.º 1, al. b) e 2 

da Lei 62/2013, de 26 de Agosto]. No fundo, para além da Instância Central do Trabalho, a 



única inovação é o desdobramento das Secções de Competência Genérica de Elvas e 

Portalegre em matéria civil e crime. 

Deste modo, os objectivos legais de «maior concentração», «racionalização e o 

aproveitamento dos recursos humanos», «combate à morosidade processual» que 

fundamentam o objectivo da especialização da oferta judiciária não são acolhidos na sua 

plenitude na arquitectura e na modelagem do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. 

No que concerne ao alargamento da base territorial, o Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre corresponde grosso modo à área do extinto Círculo da Comarca de Portalegre, a 

que se juntam os concelhos de Ponte de Sor e do Gavião [outrora afectos ao Círculo Judicial 

de Abrantes] e de Sousel [o qual estava integrado na área de competência do Tribunal Judicial 

de Estremoz].    

O Círculo Judicial de Portalegre integrava os municípios de Alter do Chão [as 

freguesias de Chancelaria e da Cunheira estavam abrangidas na área de influência do Tribunal 

Judicial de Ponte de Sor], Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, 

Fronteira, Marvão, Monforte [a freguesia de Santo Aleixo ficava na área de competência do 

Tribunal Judicial de Estremoz], Nisa e Portalegre e ainda as freguesias da Atalaia e da 

Comenda pertencentes ao concelho do Gavião. 

No actual quadro territorial, a Instância Local de Elvas é a única circunscrição que 

mantém a configuração anterior e a sua área de competência territorial corresponde aos 

municípios de Campo Maior e de Elvas.  

A área da Instância Local de Fronteira que anteriormente se cingia aos municípios de 

Alter do Chão [com excepção das freguesias de Chancelaria e Cunheira que estavam 

integradas na área de influência do Tribunal Judicial de Ponte de Sor] e de Fronteira e à 

freguesia de Vaiamonte [município de Monforte] abarca, neste momento, a totalidade dos 

concelhos de Alter do Chão, Avis, Fronteira, Monforte e Sousel. 

A Instância Local de Ponte de Sor inclui os municípios de Ponte de Sor e do Gavião 

[agora incluindo as freguesias da Atalaia e da Comenda], perdendo assim a competência 

territorial que exercia sobre as freguesias da Chancelaria e da Cunheira pertencentes ao 

município de Alter do Chão. 
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A configuração territorial de Portalegre também se alterou. A Instância Local de 

Portalegre mantém a sua jurisdição sobre os municípios de Arronches, Crato e Portalegre, mas 

integra agora os concelhos de Nisa [que abrange a área do competência do extinto Tribunal 

Judicial de Nisa, com exclusão das freguesias da Atalaia e da Comenda, sitas no concelho do 

Gavião] e de Castelo de Vide e de Marvão [concelhos que estavam afectos ao Tribunal 

Judicial de Castelo de Vide]. Em contraponto, perdeu a competência territorial que exercia 

relativamente ao município de Monforte, excluindo as sobreditas freguesias de Vaiamonte 

[que estava incluída no Tribunal Judicial de Fronteira] e de Santo Aleixo [cujas causas 

corriam termos no Tribunal Judicial de Estremoz]. 

Na actualidade a população abrangida pelo Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre é de 118.4601 enquanto o Círculo Judicial de Portalegre beneficiava uma 

população de 92.085 habitantes [Campo Maior, Elvas, Alter do Chão (com exclusão das 

freguesias da Chancelaria e da Cunheira), Avis, Fronteira, Monforte (com exclusão da 

freguesia de Santo Aleixo), Arronches, Castelo de Vide, Crato, Marvão, Nisa, Portalegre e as 

freguesias da Atalaia e da Comenda do concelho do Gavião. O diferencial resulta do número 

de ingressos resultantes da junção dos concelhos de Ponte de Sor, Sousel, Gavião (com 

exclusão das duas freguesias acima mencionadas) e da freguesia de Santo Aleixo do 

município de Monforte. 

A Instância Local de Elvas continua a abranger uma população de 31.534. A Instância 

Local de Fronteira abrangia uma população de 6.791 pessoas [Fronteira, Alter do Chão (com 

exclusão das freguesias da Chancelaria e da Cunheira) e a freguesia de Vaiamonte do 

concelho de Monforte)] e actualmente serve um tecido populacional de 19.946 habitantes. A 

Instância Local de Ponte de Sor tem uma influência territorial directa sobre uma população de 

20.854 e o antigo Tribunal Judicial de Ponte de Sor tinha a sob a sua alçada 20.663 habitantes 

                                               

1 INE (2012). Quadros de apuramento por freguesia (XLSX-ZIP) Censos 2011 (resultados definitivos) Instituto 
Nacional de Estatística. Visitado em 3.3.2015. "Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador 
"Q101_ALENTEJO"”, [documento resumo elaborado consta como ANEXO XX].  

 



[concelhos de Gavião (excluindo as freguesias da Atalaia e da Comenda) e de Ponte de Sor e 

ainda as freguesias da Chancelaria e da Cunheira]. A área de circunscrição do Tribunal 

Judicial de Portalegre tinha um número de 33.792 habitantes [concelhos de Arronches, Crato, 

Portalegre e as freguesias do Assumar e de Monforte do município de Monforte] e agora com 

a inclusão de Castelo de Vide, Marvão e Nisa (e a perda das mencionadas freguesias do 

concelho de Monforte) a Instância Local de Portalegre atinge um valor de 46.126 residentes.  

* 

 1.2 - A instalação e evolução dos órgãos da comarca: 

 1.2.1 - Instalação: 

 i) Presidência da Comarca: 

O Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre foi nomeado por 

deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura de 9 de Abril de 2014, 

publicada no Diário da República, Série II, n.º 79, Parte D, de 23 de Abril do mesmo ano. 

Tomou posse perante o Excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do 

Conselho Superior da Magistratura no dia 30 de Abril de 2014 e iniciou de imediato as suas 

funções. 

* 

 ii) Procuradora Coordenadora do Ministério Público: 

Pela deliberação do Plenário do Conselho Superior do Ministério Público de 8 de 

Abril de 2014, publicada no Diário da República, Série II, n.º 75, Parte D, de 16 de Abril foi 

nomeada a Senhora Procuradora Coordenadora da Comarca de Portalegre, a qual tomou posse 

perante a Excelentíssima Procuradora-Geral da República no dia 23 de Abril de 2014, tendo 

iniciado de imediato as suas funções, em acumulação, até 31 de Agosto de 2015, com a 

colocação de Procuradora nas Varas Criminais de Lisboa. 

* 
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 iii) Administrador Judiciário: 

  Por despacho do Juiz Presidente do Tribunal proferido no dia 16 de Maio de 20142, 

após audição da Procuradora Coordenadora, publicado no Diário da República, Série II, Parte 

D, de 27 de Junho de 2014, foi nomeado o Administrador Judiciário, que tomou posse perante 

o Juiz Presidente no dia 1 de Julho de 2014, com efeitos retroagidos à data da sua nomeação. 

Esta nomeação foi precedida de entrevistas e análise curricular aos candidatos 

disponíveis e nela participaram o Juiz Presidente e a Procuradora Coordenadora do Ministério 

Público. 

* 

 iv) Conselho Consultivo: 

O processo de constituição do Conselho Consultivo da Comarca de Portalegre 

decorreu durante os três meses posteriores à implementação da NEJ, nos termos previstos no 

artigo 173.º da LOSJ, período durante o qual decorreram as eleições dos representantes dos 

Juízes de Direito, dos Magistrados do Ministério Público e dos Oficiais de Justiça. 

Ainda, em momento prévio, por despacho emanado da Presidência, foi solicitado ao 

Conselho Distrital de Évora da Ordem dos Advogados, à Câmara dos Solicitadores e à 

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo a indicação dos respectivos representantes no 

Conselho Consultivo. 

  As reuniões daquele órgão foram realizadas no dia 03 de Dezembro de 2014, 15 de 

Janeiro de 2015, 19 de Fevereiro de 2015, 04 de Maio de 2015 e 24 de Novembro de 2015. 

* 

 v) Apoio aos órgãos de gestão: 

No decurso do corrente ano os órgãos de gestão não foram beneficiários de qualquer 

apoio técnico e administrativo a tempo integral por parte de funcionários judiciais. Na 

verdade, o quadro de Oficiais de Justiça da Comarca não permitia a afectação, a tempo de 

                                               

2 O Administrador Judiciário inicialmente nomeado foi substituído, a seu pedido, por razões de força maior.  

 



integral, de qualquer funcionário que lhes prestasse assessoria ou qualquer apoio técnico 

suplementar. Neste período, a tempo parcial, foi nomeada uma funcionária judicial, em 

acumulação de funções com a direcção da secção criminal da Instância Local de Portalegre e 

com o cargo de Secretária de Justiça, em regime de substituição. Mais tarde, na sequência de 

um processo de mobilidade interna, concretizado em Abril de 2015, o Tribunal Judicial de 

Comarca de Portalegre passou a beneficiar do apoio de uma assistente técnica.  

  A ausência de Oficial de justiça no apoio aos órgãos de gestão sobrecarrega o 

Administrador Judiciário com tarefas de índole burocrática.  

* 

 1.2.2 - Evolução: 

No dia 1 de Setembro de 2014 entrou em vigor a nova organização judiciária, que 

conferiu ao Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, aos serviços do Ministério Público e 

aos serviços de apoio a configuração constante do anexo V.  

Até 1 de Setembro de 2014, data da introdução da reforma legislativa (NEJ), as 

funções dos órgãos de gestão cingiram-se prioritariamente à preparação dessa implementação, 

ao abrigo do disposto nos artigos 172.º da LOSJ e 111.º do RLOSJ, tendo sido levadas a cabo 

as tarefas que, adiante, passaremos a descrever. 

Nesta fase, a actividade do Juiz Presidente, da Procuradora Coordenadora e do 

Administrador Judiciário focou-se essencialmente na transição dos processos da antiga para a 

nova estrutura judiciária, designadamente na classificação de todos os processos não 

arquivados, tendo em vista a sua transferência electrónica e física para as novas unidades 

orgânicas e na organização e subsequente concretização da transferência física dos processos 

destinados a unidades orgânicas a instalar em edifícios diferentes que decorreu de forma 

adequada, como atesta o relatório de acompanhamento do IGFEJ (Anexo VI).  

Paralelamente, os órgãos de gestão acompanharam as obras em curso nos Palácios de 

Justiça de Fronteira e Elvas, as quais eram essenciais para a adaptação dos edifícios à nova 

organização judiciária e empenharam-se activamente na busca de soluções para os problemas 

subsistentes a esse nível, designadamente na instalação condigna da Instância Central de 



 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE PORTALEGRE 

Juiz Presidente 

Av. do Bonfim, 7300‐067 Portalegre (instalações provisórias) 

Telefone: 245 302 260, fax: 245 090 149, correio eletrónico: portalegre.judicial@tribunais.org.pt Página 15 de 221 

Competência Civil e Criminal de Portalegre, unidade orgânica que ficou alojada 

temporariamente no edifício da Instância Central do Trabalho de Portalegre.  

Também nesta fase inicial, o Juiz Presidente definiu o regime da substituição dos 

juízes (que se junta como anexo VII) e foi estabelecido o regime dos turnos de fim-de-semana 

até final do ano. 

Ainda neste período, face a algumas incongruências resultantes do despacho de 

colocação de Oficiais de Justiça lavrado pelo Senhor Director-Geral da Administração da 

Justiça, o Conselho de Gestão, em estrita articulação com o Senhor Administrador Judiciário e 

a sugestão deste, procedeu à distribuição dos funcionários de justiça (anexo VIII), nos termos 

previstos no artigo 48.º do RLOSJ. 

Procedeu-se também à transferência do arquivo do extinto Tribunal Judicial de Castelo 

de Vide para as instalações da Secção de Proximidade de Nisa, face à impossibilidade técnica 

e logística do mesmo ser trasladado para Portalegre, face ao anunciado início de obras no 

Palácio de Justiça de Portalegre e à exiguidade de espaço disponível no arquivo.  

Neste ínterim foi conferida posse ao Administrador Judiciário, ocorreram diversas 

reuniões com o Conselho Superior da Magistratura e contactos com o Ministério da Justiça 

[Gabinete do Secretário de Estado da Justiça, Centro de Estudos Judiciários, Direcção-Geral 

da Administração da Justiça, Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça e 

Instituto dos Registo e Notariado]. 

Foi ainda executado um acompanhamento do movimento processual dos diversos 

Tribunais que compunham o extinto Círculo Judicial de Portalegre. 

* 

Posteriormente, nos meses de Setembro a Novembro de 2014, a actividade dos órgãos 

de gestão foi basicamente canalizada para solucionar problemas decorrentes das dificuldades 

de funcionamento do sistema informático de apoio à actividade dos tribunais. E, num segundo 

plano, no acompanhamento das obras e na preparação da transferência da Instância Local de 

Portalegre para as instalações provisórias sitas no edifício das “Estradas de Portugal”, 

mudança que ficou concretizada entre os dias 15 e 18 de Dezembro de 2014. 



A partir de Dezembro de 2014, com a gradual estabilização da plataforma informática, 

foi possível aos órgãos de gestão estender de modo mais eficaz a sua actividade a outras 

importantes áreas da sua competência. Porém, ainda assim, como é público, do ponto de vista 

da administração, o Citius necessita de ser reformulado e não dispõe de ferramentas 

adequadas à execução de tarefas essenciais de gestão, tanto ao nível da análise estatística 

como do acompanhamento orçamental. 

No entanto, o segundo semestre foi pautado por graves dificuldades de gestão do 

pessoal das secretárias das diversas unidades orgânicas, com especial enfoque em Fronteira, 

Elvas e Ponte de Sor e na Secção de Proximidade de Avis. Na verdade, para além das 

dificuldades sentidas na Instância Local de Fronteira e que foram amplamente relatadas no 

primeiro relatório semestral – as quais foram minoradas com a transferência de uma 

funcionária da Secção de Proximidade de Avis, que foi partilhada com o Ministério Público 

na tarefa de recepção de papéis, autuação de processos e organização do correio e, por vezes, 

realização de diligências –, as Instâncias Locais de Elvas e de Ponte de Sor mantiveram um 

número elevado de certificados de incapacidade temporária para o trabalho. Assim, a unidade 

orgânica de Elvas esteve privada de alguns Oficiais de Justiça, uma das quais com carácter de 

permanência e, em média, Ponte de Sor registou três baixas de natureza tendencialmente 

prolongada. Na secção de Proximidade de Avis as baixas médicas da funcionária de justiça ali 

colocada foram recorrentes e isso teve repercussões importantes na Instância Local de 

Fronteira, dado que implicou a constante deslocação de um dos funcionários colocados na 

sede dessa unidade orgânica para essa secção.  

Estas baixas demandaram um esforço de organização interna e determinaram o 

tratamento deslocalizado das execuções da Instância Local de Fronteira e a elaboração de 

diversos provimentos de tramitação dos processos da jurisdição civil em ordem a optimizar os 

recursos humanos e técnicos nas Instâncias Locais de Elvas, Ponte de Sor e Portalegre. 

A terminar, assinala-se que o quadro de funcionários tem uma média etária 

francamente elevada e, isso, a curto prazo, como já é patente, conduzirá a um conjunto de 

reformas, as quais vão ainda agravar a situação de carência de recursos humanos nas 

diferentes secretarias. Efectivamente, diversos funcionários foram notificados pela Caixa 
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Geral de Aposentações de que o respectivo vínculo laboral cessará no último trimestre de 

2016, o que determina a existência de problemas acrescidos de motivação. E estas 

aposentações não serão compensadas com o eventual ingresso de novos Oficiais de Justiça, 

pois, como é óbvio, sem qualquer crítica, a sua inexperiência, a ausência de formação 

profissional e a não preparação para a execução de tarefas de gestão processual não permitirá 

a realização de funções típicas de Escrivã-Adjunto. 

Por último, os problemas relacionados com os quadros do Magistrados do Ministério 

Público mantiveram-se. Em Portalegre, no decurso do mês de Fevereiro, a Magistrada que 

estava afecta à secção civil da Instância Local entrou de baixa, a que se seguiu o gozo de 

licença de parentalidade e, além disso, manteve-se durante grande parte do segundo semestre 

[entre Janeiro e Maio] a dificuldade de preenchimento do lugar na Instância Local de 

Fronteira. Em contraponto, a hierarquia do Ministério Público conseguiu repor o quadro na 

Instância Local de Elvas [Janeiro de 2015] e destacar uma Magistrada do Ministério Público 

para a Instância Local de Ponte de Sor em Maio, estabelecendo assim, no último trimestre, um 

equilíbrio com o número de Juízas de Direito ali colocadas.      

* 

 1.3 - A abertura à sociedade: 

No desenvolvimento desta valência, os órgãos de gestão reuniram com todas as 

Câmaras Municipais, a fim de ser desbravado um caminho para o diálogo institucional e a 

cooperação mútua entre a administração local do Tribunal e os órgãos autárquicos. Ocorreram 

ainda reuniões de trabalho regulares com os Comandos Distritais da Guarda Nacional 

Republicana e com a Policia de Segurança Pública. Ao mesmo passo, estas iniciativas 

permitiram que o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre tivesse acesso a ajudas 

prestadas por aquelas entidades no transporte de bens e na execução de reparações sem 

qualquer custo directo para o orçamento da Comarca. Foram ainda realizadas reuniões e, por 

vezes, contactos informais com instituições ou associações vocacionadas para o apoio às 

vítimas de crimes ou para a protecção das crianças, com destaque para uma reunião 

promovida com o Instituto de Segurança Social destinada a estabelecer procedimentos 

uniformizados de tratamento de processos da jurisdição de Família e Menores em que 



estiveram presentes diversos Juízes de Direito e Magistrados do Ministério Público que 

exercem funções no Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. 

Em Fronteira foram promovidas actividades de interacção comunitária com unidades 

de ensino de todos os concelhos abrangidos por aquela circunscrição territorial (Alter do 

Chão, Avis, Fronteira, Monforte e Sousel). Estas iniciativas desdobraram-se entre sessões no 

Palácio de Justiça e visitas a escolas e no futuro prevê-se a programação de outras iniciativas 

de colaboração do Tribunal com as instituições de ensino locais. Tais visitas de estudo 

destinam-se essencialmente a promover o conhecimento sobre o funcionamento dos tribunais 

enquanto órgão de soberania, a disponibilização de informações rigorosas sobre a realidade 

judiciária e a assistência de audiências de julgamento para compreender os rituais e as 

dinâmicas da Justiça. Está já perspectivada uma acção idêntica para a Instância Local de 

Elvas. 

A assistência a audiências de julgamento por parte de instruendos do Centro de 

Formação de Portalegre da Escola da Guarda Nacional Republicana é uma forma do Tribunal 

Judicial da Comarca de Portalegre contribuir para o reforço dos laços institucionais com 

aquela instituição e isso é um modo indirecto de cooperar no reforço da cidadania e na 

melhoria o serviço público prestado pelas forças de segurança. 

Residualmente, num contexto de crise, a aproximação do Tribunal Judicial da 

Comarca de Portalegre à sociedade poderá desenvolver-se através de uma política de 

concessão de bens para abate [mobiliário ou computadores e material informático em boas 

condições de funcionamento, entre outros] a órgãos de polícia criminal, a associações de 

solidariedade ou recreativas e a escolas, dado que diversas instituições já solicitaram os bons 

ofícios do Tribunal no sentido de disponibilizar bens sobrantes. Contudo, as diligências 

encetadas junto da DGAJ demoram a concretizar, invocando, aquela instituição, as regras 

previstas no Decreto-Lei n.º 307/94, de 21 de Dezembro. Este procedimento surge como 

entrave burocrático para uma maior celeridade de actuação (anexo XV). A ser concretizada 

esta medida, para além do desiderato atrás mencionado, a medida permitirá a libertação de 

espaços nos diversos edifícios do parque judiciário do Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre e uma nova estruturação do economato.  
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  A política de informação da Justiça também registou melhorias através da criação de 

canais de comunicação junto dos órgãos de comunicação social sediada na área da Comarca, a 

qual permite que o fluxo informativo seja isento e rigoroso.  

No domínio da comunicação interna, para além das reuniões ocorridas e das conversas 

informais mantidas com diversos operadores judiciários, foram efectuadas 103 (cento e três) 

divulgações dirigidas a magistrados e a funcionários judiciais [junta modelo - Anexo XIV]. 

Esta abertura à sociedade é ainda efectivada através da participação em colóquios e 

acções de formação onde participam Juízes de Direito e Magistrados do Ministério Público. 

* 

 2 - O exercício das competências: dificuldades e vantagens:  

 2.1 - A transição dos processos: 

O processo de transição física de processos decorreu sem qualquer dificuldade e o 

Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre beneficiou da disponibilidade e do empenho de 

um grande número de Funcionários de Justiça e da ajuda de diversas Câmaras Municipais 

(dos Municípios de Arronches, Campo Maior, Castelo de Vide, Elvas, Fronteira e Portalegre e 

da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Graça [Nisa]), que colocaram à disposição dos 

órgãos de gestão veículos e funcionários para proceder à mudança de mobiliário e, bem assim, 

da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública que garantiram a 

segurança e a logística no transporte de processos. 

O processo de classificação embrionário da transição electrónica dos processos foi 

concluído com sucesso no prazo acordado com o IGFEJ - 31 de Julho de 2014 - e no âmbito 

do mesmo foram solucionadas em tempo útil todas as questões que se suscitaram. 

Se o sucesso das operações operacionais e logísticas foi evidente - todos os núcleos e 

Instâncias do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre se encontravam devidamente 

equipados e em condições de iniciar a actividade jurisdicional que lhe estava cometida -, o 

processo de transição electrónica dos processos da antiga para a nova estrutura judiciária ficou 

marcado pelo colapso generalizado do sistema operativo Citius. Como é do conhecimento 

geral, esses graves constrangimentos afectaram de forma decisiva o regular funcionamento de 



todos os tribunais e o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre não se afirmou como 

excepção a essa regra. 

Numa primeira fase, a inoperacionalidade da plataforma informática Citius impedia 

não só a apresentação, a distribuição e a tramitação electrónica dos processos novos, mas 

obstava igualmente ao acesso e o despacho dos autos que transitavam das antigas comarcas e 

que haviam sido classificados em sede da operação preparatória. Por isso, no Tribunal Judicial 

da Comarca de Portalegre foram tomadas medidas de contingência tanto no domínio do 

registo manual dos processos entrados em suporte físico, na distribuição manual desses 

processos e a sua remessa física às respectivas unidades de processos como na tramitação 

manual dos processos em que estavam em causa direitos, liberdades e garantias, direitos de 

menores e outros processos urgentes (nesse sentido foram proferidas as Ordem de Serviço n.ºs 

1. e 2.º - anexo XVIII).  

Relativamente aos processos entrados antes de 1 de Setembro de 2014, foram 

igualmente desenvolvidas medidas tendentes a permitir a gravação das diligências no sistema 

informático de suporte à actividade dos tribunais, iniciativa que impôs uma intervenção 

casuística concertada entre as equipas locais de informática e os funcionários das secções de 

processos, a fim de obter permissões especiais de acesso ao sistema operativo. Esta medida 

reduziu os efeitos negativos previsíveis e a sua introdução conduziu a uma baixa taxa de 

adiamentos na generalidade das Instâncias. Foram efectivadas medidas de registo manual dos 

despachos e das decisões prolatadas no período de crise do sistema Citius, com a incorporação 

posterior de todas as resoluções judiciais na plataforma electrónica. 

Ao contrário das linhas directrizes e dos compromissos emanados do Instituto de 

Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, não foi alcançada a igualação do volume 

processual entre os juízes da mesma secção. Efectivamente, na fase preparatória da reforma, o 

Ministério da Justiça tinha afiançado que o funcionamento do Citius V3 procederia 

automaticamente ao equilíbrio da distribuição/atribuição por espécies, garantindo uma 

igualação entre processos com e sem decisão. Por conseguinte, numa fase posterior, ao ter 

acesso e conhecimento das operações de transição informática para a NEJ, foram 

desenvolvidas medidas administrativas de equilíbrio processual entre pendências. Assim, no 
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calendário imposto pelo Conselho Superior da Magistratura e num momento em que ainda 

vigorava a incerteza quanto à fiabilidade da plataforma informática, em Portalegre foram 

encetados diversos procedimentos de análise e de tratamento de informação que permitiram 

repor com êxito a pretendida igualação entre as unidades orgânicas que se situavam no 

mesmo núcleo ou Instância. Este processo acabou por ser sucessivamente corrigido nos casos 

onde o diferencial existente se situava fora do intervalo admissível definido pelo Conselho 

Superior da Magistratura e ocorreu uma participação activa de todos os Magistrados Judiciais 

na operacionalização dessa tarefa. 

Adicionalmente, os dados estatísticos fornecidos pela nova versão do Citius (Citius 

V3) não eram inteiramente correctos, por variadíssimas razões, entre as quais avultava a não 

transição dos “detalhes do F7” de inúmeros processos, instrumento de reposição e memória 

que continha a informação sobre o respectivo estado. Essa razão tornou ainda mais complexa 

a tarefa a que estava vinculada a Comarca, mas a colaboração dos funcionários de justiça e os 

acordos estabelecidos com os diferentes Juízes de Direito colocados no Tribunal Judicial da 

Comarca de Portalegre favoreceram a conclusão das operações de igualação a que se reportam 

as actas que se juntam e que foram oportunamente comunicadas ao Conselho Superior da 

Magistratura e aos demais interessados na conclusão da operação (anexo XVIII). 

* 

 2.2 - A análise estatística - o recurso ao Citius: 

Como decorre implicitamente do afirmado na secção precedente, a “crise do Citius” 

não só exigiu um esforço acrescido aos órgãos de gestão, que inviabilizou que se dedicassem 

à resolução de problemas mais estruturais, como obstaculizou a que fosse desenvolvida em 

momento prévio ao da declaração de conformidade uma monitorização rigorosa e sustentada 

do movimento processual e dos níveis de desempenho do Tribunal. Face à incoerência e à 

falta de fiabilidade dos dados estatísticos transmitidos por aquele sistema informático, a 

Presidência da Comarca, em estrita colaboração com o Administrador Judiciário, construiu 

um modelo complementar de análise da actividade dos serviços judiciais [Junta cópia do 

modelo implementado, anexo XII e dos sucessivos relatórios mensais, anexo XIII]. Esta 

monitorização também permitiu que as secretarias judiciais não focalizassem a sua atenção 



num trabalho de actualização estatística intensiva, por se considerar que era prioritário 

recuperar os atrasos operativos decorrentes da paralisação quase absoluta do sistema 

informático. Em adição, a circunstância do quadro de funcionários judiciais ser globalmente 

insuficiente e desadequado às necessidades do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre foi 

impulsionadora da certificação quantitativa do trabalho desenvolvido em sede judicial através 

de um meio expedito e de fácil preenchimento.  

Um outro problema detectado estava relacionado com o facto de a identificação dos 

processos entrados num determinado período corresponder aos processos autuados e não 

apenas àqueles criados nesse período. Este aspecto contribuiu também para diminuir o nível 

de fidúcia dos dados estatísticos disponibilizados na aplicação informática Citius. Esta 

incerteza não viabilizou que, antes de Janeiro de 2015, existissem valores seguros sobre os 

números dos processos entrados e findos por secção. Ou, por outras palavras, até à emissão da 

declaração de compatibilidade provinda do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da 

Justiça as únicas operações de análise relevantes implicavam a sua triagem através de 

métodos manuais, dado que a informação disponibilizada pelo Citius não reconhecia 

cabalmente o estado dos processos. A título de exemplo, por vezes, nos processos transitados 

já com decisão final proferida a plataforma informática não confirmava a extinção ocorrida e 

no rol dos autos findos estavam incluídos os processos que foram sujeitos a uma mera 

actualização estatística. 

Em especial, após o termo das férias de Natal de 2014, a gradual estabilização do 

sistema informático permitiu dar início a uma actividade mais regular e consistente de 

monitorização do volume processual e de avaliação de constrangimentos.  

Porém, ainda hoje, decorrido um ano após a entrada em vigor da reforma, o sistema 

informático Citius revela problemas de funcionamento que não permitem obter, com clareza, 

dados estatísticos e efectuar o cruzamento destes com o objectivo de melhorar a capacidade 

de intervenção dos órgãos de gestão e, acima de tudo, de todos os operadores judiciários que 

trabalham no Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. Pela sua importância, este aspecto 

será objecto de tratamento autónomo no próximo capítulo.  

* 
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 2.3 - A análise estatística - o recurso a uma ferramenta de construção de 

indicadores de desempenho: 

A Direcção-Geral da Política Judiciária anunciou que iria criar e disponibilizar aos 

órgãos de gestão instrumentos de análise relativos à actividade dos Tribunais de Comarca, 

tanto no domínio da actividade desenvolvida pela Magistratura Judicial e pelo Ministério 

Público como no capítulo da avaliação da performance das secretarias. No entanto, a 

promessa feita durante o período preliminar de instalação das Comarcas não foi concretizada 

e este enquadramento – ou a falta dele – dificulta a construção de indicadores de actividade e 

a uniformização de procedimentos de monitorização e de planeamento. 

A obtenção dos dados estatísticos tem sido assim prosseguida pelos órgãos executivos 

gestionários, segundo critérios singulares que dificultam uma apreciação comum a todas as 

Comarcas quanto ao parâmetro da prestação societária de contas [accountability] e da 

definição precisa do core business da actividade e que não favorecem a missão de 

estabelecimento dos objectivos estratégicos e processuais. 

O Conselho Superior da Magistratura e os órgãos dirigentes do Ministério Público 

[Procuradoria-Geral da República e Conselho Superior do Ministério Público] devem 

prosseguir com essa exigência junto do Ministério da Justiça, pois a mesma é uma peça 

basilar na construção do novo Sistema de Organização Judiciária.  

* 

 2.4 - Equipamentos e outros serviços e obras: 

Ao longo do último ano o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre foi reforçado 

com diversos equipamentos. Efectivamente, foi recepcionado novo mobiliário para diversas 

Instâncias e ocorreu a substituição dos equipamentos informáticos nas Instâncias de Fronteira 

e Portalegre3 e, bem assim, na Secção de Proximidade de Avis e foi ainda dotado de outras 

ferramentas que  que permitirão, no futuro, prestar um melhor serviço ao cidadão. Para além 

disso, relativamente ao início da reforma, foi possível introduzir serviços de vigilância nos 

                                               

3 As Instâncias Locais de Elvas e Ponte de Sor e a Secção de Proximidade de Nisa já tinham recebido esses 
equipamentos no período preparatório da reforma. 



Palácios de Justiça de Elvas e na Instância Local de Portalegre. Também nestas unidades 

orgânicas foram propostas e aceites medidas de melhoria dos serviços de limpeza. 

Foi entregue ao Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre uma viatura de serviço. 

Este veículo poderá ser utilizado na realização do serviço externo e na circulação de processos 

entre as diversas unidades orgânicas. No entanto, face à idade e características do mesmo, 

esse automóvel não reúne condições para assumir as características de uma viatura de 

representação. A falta de requisitos dessa viatura é reconhecida pelo Instituto de Gestão 

Financeira e Equipamentos da Justiça e esse organismo está a desenvolver esforços no sentido 

da substituição da viatura. Por fim, o quadro de pessoal não contempla a categoria de 

motorista e tal impõe alguns cuidados acrescidos na circulação da viatura.  

Assim, as viaturas pessoais dos Magistrados e dos titulares dos órgãos de gestão 

continuam a ser utilizadas no trânsito de pessoas, de processos e de objectos entre as várias 

secções do mesmo tribunal e para transportes de maiores dimensões mantém-se a prestimosa 

colaboração de autarquias e das forças de segurança [GNR e PSP]. 

Face às características geográficas do distrito, a existência de uma viatura oficial 

funcional é o único meio para ultrapassar as dificuldades relacionadas com a deficiente rede 

de transportes públicos e a sua utilização é essencial para conferir uma dimensão distinta às 

Secções de Proximidade e promover intercâmbios e colaborações entre as diversas unidades 

de processos. A não existência de uma viatura – ou a concessão de automóvel sem as 

condições mínimas de circulação – condiciona fortemente a adopção de medidas de gestão 

que passem pela reafectação de processos. Para além disso, ao nível da despesa pública, 

mantêm-se ainda a necessidade de suportar custos com o pagamento de despesas de 

deslocação e ajudas de custo. 

Entretanto, foi satisfeito o pedido de reforço dos meios de comunicação do Tribunal 

Judicial da Comarca, mostrando-se todas as salas de audiência e gabinetes equipados com 

telefones fixos, foram entregues três telefones móveis para serviço da Comarca e, finalmente, 

está cumprida a promessa de fornecimento de telemóveis para os órgãos de gestão. 

De igual modo, foi ampliada a rede de serviços de que o Tribunal Judicial da Comarca 

é beneficiário através da contratação, a nível central, de uma empresa de recolha e tratamento 
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de papel. Também foram accionados diversos contratos de prestação de serviços, donde se 

destacam os de manutenção dos extintores e dos elevadores de Elvas e Ponte de Sor e outros 

relacionados com a segurança dos edifícios onde estão instalados os diversos Tribunais. E 

todas as secções foram equipadas com mala de primeiros socorros. 

Está ainda em curso o processo de aquisição adicional de mastros e bandeiras 

Nacionais e da União Europeia com o objectivo de dotar o Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre com a simbologia adequada ao exercício de funções soberanas. 

O parque judiciário também beneficiou de diversas intervenções e encontra-se em 

curso o processo de avaliação e de pré-adjudicação das obras de remodelação e ampliação do 

Palácio de Justiça de Ponte de Sor. Infelizmente, neste campo, por motivos alheios à vontade 

dos corpos de gestão do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, as obras do Palácio de 

Justiça de Portalegre não se iniciaram devido a problemas relacionados com a revisão do 

projecto de engenharia e arquitectura, a que se seguirá uma renegociação contratual derivada 

das alterações ao projecto inicial. 

Também se encontra programado o processo de reconversão das celas do Palácio de 

Justiça de Ponte de Sor e foi solicitada à Direcção-Geral da Administração da Justiça que 

procedesse à actualização das condições das celas no Palácio de Justiça de Elvas e de 

Fronteira. Em Portalegre, face à situação de provisoriedade da Instância Central e da Instância 

Local, não existe zona de detenção. 

Foram realizadas pequenas obras de arranjo de salas, colocação de estores, instaladas 

antenas wireless em diversos Tribunais e recuperados os aparelhos de climatização na 

Instância Local de Portalegre. Foram executadas obras tendentes a impermeabilizar e a isolar 

as humidades na Instância Central. No entanto, torna-se necessário realizar obras 

complementares, a fim de evitar a repetição sucessiva de infiltrações naquele espaço. 

* 

 2.5 - A aposta na recuperação dos arquivos: 

As operações de manutenção e eliminação de processos dos arquivos do Tribunal 

Judicial da Comarca de Portalegre estavam completamente paralisadas por falta de 

funcionários aptos a realizar essas tarefas. Inicialmente, na Instância Local de Elvas foi 



mobilizada uma funcionária da secção central para realizar essa operação e foi possível 

proceder à eliminação de cerca de 30 (trinta) mil processos, a generalidade deles da jurisdição 

criminal. Em função disso, uma sala completa foi libertada. Todavia, por força da baixa 

clínica dessa funcionária, a que associaram sucessivamente períodos de doença e/ou férias dos 

outros elementos da secção central, não foi possível prosseguir com a operação de eliminação 

de processos da jurisdição cível. Face à previsibilidade da manutenção dessa baixa, a que 

soma a circunstância de outros 3 (três) funcionários se encontrarem prestes a serem desligados 

do serviço, ao abrigo de protocolo firmado entre a Justiça e o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, foi iniciado um procedimento administrativo junto do Centro de 

Emprego de Elvas tendente a recrutar uma assistente operacional para executar a tarefa de 

actualização do arquivo. 

Num dos curtos períodos em que a Senhora Secretária da Instância Local de Ponte de 

Sor esteve ao serviço, foram igualmente enviados para o arquivo centenas de processo que se 

acumulavam há vários anos em armários ali existentes. Contudo, devido ao conjunto 

importante de baixas que se abateram sobre essa unidade orgânica, não foi viável executar as 

operações de eliminação de processos, a fim de se libertar a área de arquivo e reorganizar o 

espólio de bens judicialmente apreendidos. Nesta vertente, está a ser ponderada a hipótese de 

se recorrer à delegação local do Centro de Emprego de Ponte de Sor para contratação de um  

assistente operacional. 

No arquivo da Instância Central do Trabalho está a ser desenvolvido um trabalho 

meritório. E, em poucos meses, para além da eliminação de milhares de papéis avulsos e 

documentação vária, cerca de 10.000 (dez mil) processos já foram eliminados. Esta actividade 

só foi realizada por ter sido disponibilizada uma funcionária em regime de mobilidade. 

O arquivo do Palácio de Justiça de Nisa que alberga os processos dos extintos 

Tribunais de Nisa e de Castelo de Vide foi alvo de uma intervenção ainda anterior ao início da 

reforma e encontra-se em muito bom estado de conservação. Também os arquivos dos 

Palácios de Justiça de Fronteira e Portalegre respeitam as regras e os tempos de conservação 

de processos. 
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Terminada a operação de “limpeza” do arquivo da Instância Central do Trabalho de 

Portalegre iniciar-se-á idêntica intervenção na Secção de Proximidade de Avis. 

Foram remetidos processos do extinto Tribunal Judicial de Nisa ao Arquivo Central de 

Portalegre e aguarda-se que aquela entidade termine o processo de catalogação e tratamento 

arquivísticos dos mesmos para serem remetidos autos depositados em Avis, Elvas e 

Portalegre.  

* 

 2.6 - A inexistência de um website do tribunal: 

A polarização de centros de decisão determinou que a Direcção-Geral da 

Administração da Justiça, a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Superior da 

Magistratura tivessem optado por um modelo individualizado e autónomo de criação e 

controlo de websites em detrimento de uma gestão partilhada e conjunta de páginas 

electrónicas de divulgação pública de informação da actividade das Comarcas. 

Enquanto as duas primeiras entidades já lançaram os seus próprios websites, o 

Conselho Superior da Magistratura continua com essa plataforma comunicacional em fase de 

construção e é desconhecido o momento em que será criada essa ferramenta de gestão e de 

divulgação. 

  Consabidamente, para além do serviço público que presta à comunidade e aos utentes 

da justiça, a existência de um sítio na internet viabiliza um impulso integrado numa 

perspectiva de benchmarking, facilita a uniformização de boas práticas e favorece a 

comunicação entre os diversos operadores judiciários a nível interno e externo. Como já se 

afirmou sucintamente no parágrafo anterior, uma das mais-valias mais importantes da página 

electrónica situa-se na necessidade de comunicação do tribunal com o seu público externo, as 

partes e as testemunhas dos processos e o público em geral e que, num domínio mais vasto, 

abrange até o acesso dos próprios mandatários judiciais. Paulatinamente, a sociedade de 

informação ganhou um espaço de excelência no palco da internet e uma grande parte da 

população procura naquele meio de comunicação as informações de que necessita. Até ao 

momento, o cidadão está inibido de obter informações globais sobre os Tribunais Judiciais de 

Comarca ou, pelo menos, sobre a organização e funcionamento da magistratura judicial. 



Qualquer plano de comunicação que não inclua uma página electrónica não contribui para 

garantir um melhor acesso ao direito e poderá afastar ainda mais os cidadãos da Justiça.  

* 

 2.7 - O apoio técnico e administrativo aos órgãos de gestão: 

A Portaria n.º 161/2014, de 21 de Agosto, prevê que a Unidade de Apoio Técnico ao 

Conselho de Gestão (UAT) seja composta por dois oficiais de justiça. Porém, como já se 

salientou, em Portalegre, o reduzido quadro de funcionários e a distância média entre as 

localidades onde estão instalados os núcleos e as secções impediu a afectação a tempo integral 

de qualquer oficial de justiça ao apoio aos órgãos de gestão. Durante o primeiro semestre, a 

Presidência da Comarca e o Administrador Judiciário apenas beneficiaram de apoio de uma 

funcionária em regime de tempo parcial, que foi igualmente extensivo à Coordenação do 

Ministério Público. Esta magistratura acabou por superar este défice com o recurso a 

funcionários da carreira dos serviços do Ministério Público que informalmente prestam o 

apoio administrativo e logístico que lhes é requerido.  

Em função desta realidade, os órgãos de gestão estavam sobrecarregados com tarefas 

burocráticas, com particular reflexo no Administrador Judiciário. Esta vicissitude prejudicava 

uma gestão mais eficiente dos meios humanos, impedia a criação de uma secção de recursos 

materiais e de património e inibia o avanço para soluções inovatórias em sectores onde se 

registam algumas entropias funcionais na Comarca. 

Entretanto, por força de um processo de contratação de funcionário em regime de 

mobilidade, os corpos de gestão podem, agora, ser apoiados. Porém, tal como já tinha sido 

diagnosticado, pese embora todo o empenho da referida funcionária, a ausência de um 

conhecimento mínimo sobre a realidade judiciária e a falta de formação profissional 

específica destes agentes da função pública impede a realização de tarefas como a 

centralização da gestão administrativa e a realização de outras actividades como a elaboração 

de contas e de outros procedimentos de cariz orçamental. 

* 
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 2.8 - Principais funções desenvolvidas no primeiro ano de vigência da Lei de 

Organização do Sistema Judiciário: 

 2.8.1 – Representação e Direcção: 

 Representação institucional do Tribunal em jantar com Sua Excelência o Senhor 

Presidente da República (Castelo de Vide), no dia 29 de Novembro de 2014. 

 Representação institucional em cerimónia comemorativa da Batalha dos Atoleiros 

presidida por Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro, no dia 6 de Abril de 2015.  

 Representação institucional em vista de delegação do Conselho Superior da 

Magistratura, presidida por Sua Excelência o Senhor Presidente do Supremo Tribunal 

de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura e composta pelo Senhor Vice-

Presidente do Conselho Superior da Magistratura, vogal de primeira instância da área 

do Tribunal da Relação de Évora e chefe de gabinete do Vice-Presidente e dos 

membros do Conselho Superior da Magistratura, ocorrida em 20 de Fevereiro de 

2015.   

 Representação institucional em visita de trabalho liderada pelo Senhor Secretário de 

Estado da Justiça e que contou com a presença de uma delegação da Procuradoria-

Geral da República (Vice Procurador-Geral da República e Procurador Distrital da 

área do Tribunal da Relação de Évora) e representantes da Direcção-Geral da 

Administração da Justiça e do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da 

Justiça. A visita teve como móbil a avaliação do estado de implementação da reforma 

ao nível das infraestruturas e ocorreu no dia 6 de Novembro de 2014.  

 Participação nas cerimónias de abertura dos Anos Judiciais de 2014 e de 2015. 

 Reuniões várias com o Conselho Superior da Magistratura [Vice-Presidente, Vogais, 

Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente e Membros do CSM, Colégio de Presidentes e 

Inspectores Judiciais]. 

 Contactos com o Ministério da Justiça [Gabinete do Secretário de Estado da Justiça, 

Centro de Estudos Judiciários, Direcção-Geral da Administração da Justiça, Instituto 

de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça e Instituto dos Registo e Notariado]. 



 Participação em reunião de trabalho com o Conselho Superior da Magistratura 

relacionada com a definição dos objectivos estratégicos, realizada em Portalegre, a 4 

de Maio de 2015. 

 Reuniões com representantes de delegações locais da Ordem dos Advogados. 

 Reuniões com diversos presidentes de Câmara Municipal da área do Tribunal Judicial 

da Comarca de Portalegre. 

 Reuniões de trabalho com o Centro Distrital de Segurança Social. 

 Representação institucional em tomadas de posse, juramentos de bandeira e mudanças 

de comando promovidos pelo Comando Distrital da Guarda Nacional Republicana e 

Centro de Formação de Portalegre da Escola da Guarda Nacional Republicana. 

 Representação institucional na Comemoração do 137º aniversário da Polícia de 

Segurança Pública de Portalegre, ocorrida em 15 de Junho de 2015. 

 Representação institucional em acções de formação desenvolvidas pela Polícia de 

Segurança Pública de Portalegre.  

 Representação institucional em colóquio promovido pela Guarda Nacional Republica 

sobre a temática da Violência Doméstica, ocorrido em 27 de Maio de 2015. 

 Visitas regulares a todas as Instâncias e Secções de Proximidade. 

 Visita ao Estabelecimento Prisional de Elvas e representação institucional do Tribunal 

Judicial da Comarca de Portalegre [acompanhado pela Senhora Procuradora 

Coordenadora e Administrador Judiciário] em almoço realizado nesse 

estabelecimento.  

 Representação institucional em diversos eventos organizados por instituições sediadas 

na área do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, exemplificando-se essa 

actividade com a presença no Primeiro Encontro Internacional de Coros Ibéricos de 

Montalvão (Nisa), ocorrido em 27 de Junho de 2015. 

 Presidência da Assembleia de Apuramento Geral para as eleições para a Assembleia 

da República no círculo eleitoral de Portalegre. 
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 Posse dos juízes em 2014 [no calendário e horário previamente definido pelo 

Conselho Superior da Magistratura]. 

 Posse dos novos Juízes de Direitos movimentados em 2015. 

 Participação na cerimónia de tomada de posse dos juízes do XXX Curso de Formação 

de Magistrados Judiciais. 

 Elaboração pelo Juiz Presidente, após audição dos interessados, dos mapas dos turnos 

de férias judiciais dos anos de 2014 e 2015 e sua apresentação ao CSM para 

apreciação e homologação (anexo X). 

 Feitura e publicação dos mapas dos turnos de fim-de-semana relativamente aos anos 

de 2015 e 2016 (anexo XI). 

 Nomeação de juiz substituto, em caso de impedimento do titular ou do substituto 

designado, de acordo com as instruções genéricas do Conselho Superior da 

Magistratura, sempre que tal se revelou necessário. 

 Estimulação da participação dos juízes em acções de formação, tendo para o efeito 

sido disponibilizadas salas e equipamento de videoconferência em diversos Palácios 

de Justiça.  

 Participação no processo de avaliação dos oficiais de justiça, nos termos da legislação 

específica aplicável.  

 Estabelecimento de mecanismo interno de divulgação através de meios digitais. 

 Alteração da prática instituída quanto ao hastear da Bandeira Nacional nos edifícios 

que compõem o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, adaptando-a às 

exigências protocolares incidentes sobre a matéria. 

* 

 2.8.2 - Gestão orgânica e processual: 

 Acompanhamento do movimento processual do Tribunal e a avaliação das actividades 

das diversas unidades orgânicas, na dimensão da qualidade de serviço e do tempo de 

resposta, a par da análise quantitativa. 



 Criação de um programa de monitorização da actividade jurisdicional desenvolvida 

pelas diversas Instâncias Centrais e Locais e respectivas secretarias judiciais, a par da 

análise estatística elaborada a partir da consulta do sistema Citius, com o objectivo de 

construir indicadores de volume processual e performance de acordo com o mapa 

definido para o efeito (anexo XIII). 

 Elaboração da proposta remetida ao Conselho Superior da Magistratura relativa aos 

objectivos processuais da Magistratura Judicial, nos termos inscritos na lei e após 

audição de Juízes de Direito e demais interessados anexo XXVI. 

 Aprovação de medida de divisão interna de serviço cometido ao Juiz auxiliar colocado 

na Instância Central de Competência Civil e Criminal de Portalegre. 

 Exercício das competências delegadas pelo Conselho Superior da Magistratura ao 

nível das autorizações de residência, utilização de veículo próprio em deslocações de 

serviço e concessão de dispensas de serviço. 

 Promoção da realização de reuniões de planeamento e de avaliação dos resultados dos 

serviços judiciais em conjunto com os Juízes de Direito e com a colaboração do 

Administrador Judiciário no caso dos Oficiais de Justiça da carreira dos serviços 

judiciais. 

 Supervisão e acompanhamento de medidas de simplificação de procedimentos, de 

desburocratização e outras tendentes a garantir a realização da justiça em tempo 

razoável. 

 Realização de operação participada de igualação de processos nas Instâncias de 

composição plural (anexo XXVII).  

 Elaboração de provimentos destinados a garantir uma melhor resposta na área da 

Justiça Cível (anexo XXVIII). 

 Introdução, a título experimental, do “Projecto X” nas Instâncias Locais de Fronteira e 

Portalegre, no que concerne às execuções (anexo XXIX). 

 Regulamentação da utilização das salas de audiências, após audição e obtido o acordo 

de todos os interessados.  
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 Adopção de medidas de concertação de agendas nas diversas Instâncias do Tribunal 

Judicial da Comarca de Portalegre. 

 Diligenciar no sentido dos Juízes de Direito terem a acesso a linhas VPN, como meio 

de racionalização do trabalho a estes cometido. 

 Sensibilização dos Juízes de Direito da Instância Central de Competência Civil e 

Criminal de Portalegre para a possibilidade de deslocalizarem a realização de 

julgamentos e de outras diligências, sempre que as circunstâncias do caso assim o 

justificarem.  

 Em articulação com o Senhor Administrador Judiciário, foram adoptadas medidas 

correctivas tendentes a melhorar o desempenho dos oficiais de justiça, com a 

realização de reuniões de trabalho e a organização de acções de formação na área 

executiva e na responsabilidade tributária e contas. 

 Implementação de linhas de trabalho à distância com o objectivo de promover uma 

equiparação de esforço entre as diferentes unidades orgânicas.  

 Preparação, catalogação e execução do procedimento de destruição de documentos, 

com particular enfoque no núcleo de Elvas e na Instância Central do Trabalho de 

Portalegre, tendo sido eliminados até ao momento cerca de quarenta mil processos. 

 Preparação, catalogação e transferência de processos para o Arquivo Distrital de 

Portalegre, tendo esta operação sido iniciada na Secção de Proximidade de Nisa, a que 

seguirá a colocação de processos oriundos de Portalegre, Elvas e Avis. 

 Atribuição a uma das funcionárias colocadas na Secção de Proximidade de Nisa e às 

Oficiais de Justiça afectas à Secção de Proximidade de Avis de competência para a 

prática de diversos actos em processos pendentes na Instância Local de Portalegre e na 

Instância Local de Fronteira, face ao quadro reduzido de pessoal, conforme despacho 

proferido pelo Senhor Administrador Judiciário depois de ouvido o Juiz Presidente, 

que se junta como anexo XIV. 



 Reforço da capacidade operativa da Instância Central de Competência Civil e Criminal 

de Portalegre através de medida gestionária de partilha de tarefas com Oficial de 

Justiça colocado na Instância Central do Trabalho de Portalegre. 

 Minorar as dificuldades criadas pela baixa de longa duração da Secretária de Justiça 

colocada na Instância Local de Ponte de Sor através do recurso a equipa de 

recuperação da Direcção-Geral da Administração da Justiça que avocou a realização 

de parte das contas daquela unidade orgânica. 

 Disponibilização de agenda electrónica relativa ao serviço de turno de férias judiciais, 

instrumento esse essencial para coordenar e racionalizar o agendamento e a não 

sobreposição das diligências. 

 Propor a colocação de juízes auxiliares e solicitar o suprimento de necessidades de 

resposta adicional através da colocação de Juízes do Quadro Complementar da área do 

Tribunal da Relação de Évora. 

 Encomenda da realização de estudo para a concepção de uma sala modelo para a 

realização de diligências com crianças e que permita a realização de acções de 

natureza multidisciplinar previstas na nova legislação de família e menores. 

* 

 2.8.3 - Gestão Administrativa: 

 Participação na cerimónia de posse/aceitação dos novos funcionários judiciais 

colocados no Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. 

 Elaboração de vários regulamentos internos [Regulamento Interno da Comarca, 

Regulamento do Conselho de Gestão, Regulamento de Substituições, Regulamento do 

Conselho Consultivo]. 

 Contactos com o Senhor Presidente da Relação de Évora e com a Relação de Évora no 

sentido de solucionar problemas de natureza burocrática e obter elementos necessário 

à execução das operações de gestão administrativa.  

 Contactos frequentes com o Gabinete de Sua Excelência a Ministra da Justiça, o 

Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça e a Direcção-Geral da 
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Administração da Justiça no sentido de solucionar problemas de natureza burocrática e 

obter elementos necessário à execução das operações de gestão administrativa.  

 Planificação das necessidades de recursos humanos no domínio da magistratura 

judicial e articulação das necessidades de oficiais de justiça com o Administrador 

Judiciário.  

 Tomada de medidas gestionárias no sentido de manter e aprovar destacamento de 

funcionários. 

 Formulação de pedido à Caixa Nacional de Aposentações no sentido da concessão das 

reformas aos Funcionários de Justiça fosse adiada até 31 de Dezembro de 2015, com 

acordo destes, em ordem a garantir o normal funcionamento dos serviços judiciais. 

 Promoção de medidas tendentes ao reforço do quadro de funcionários administrativos 

através do regime de mobilidade da função pública. 

 Accionamento do protocolo celebrado entre o Ministério da Justiça e o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional no sentido de ser colocado na Instância Local de 

Elvas funcionária destinada à recuperação e tratamento arquivístico.   

 Realização de diligências relativas à melhoria das infra-estruturas existentes, 

mormente relativamente à necessidade de introduzir correcções nos Palácios de Justiça 

de Elvas, Fronteira e de Ponte de Sor, na Secção de Proximidade de Avis e nas 

Instâncias Central e Local de Portalegre. 

 Avaliação do risco de segurança do Palácio de Justiça de Elvas e das instalações da 

Instância Local de Portalegre com a colaboração da Polícia de Segurança Pública. 

 Regularização das condições de segurança nos diversos edifícios que compõem o 

parque judiciário do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, tendo a conjugação 

de esforços ocorrida entre os diversos interessados no assunto permitido a instalação 

de serviços de portaria e de segurança no Palácio de Justiça de Elvas e na Instância 

Local de Portalegre e o accionamento de mecanismos de alarme no Palácio de Justiça 

de Fronteira. 



 Proporcionar espaços nos vários edifícios que compõem a Comarca para instalação 

dos serviços de inspecção dos Conselhos Superiores e dos Oficiais de Justiça. 

 Avaliação e organização dos arquivos e do espólio existente nos diversos núcleos da 

Comarca. 

 Formulação de pedido de reconversão das celas do Palácio de Justiça de Ponte de Sor 

e solicitada a actualização das condições das celas no Palácio de Justiça de Elvas e de 

Fronteira. 

 Definição de regras relativas ao acesso do público ao Palácio da Justiça de Elvas, 

como medida complementar da colocação de um segurança nesse edifício. 

 Reforço das condições do Palácio de Justiça de Elvas com a mudança da fechadura da 

entrada principal do edifício. 

 Concessão de dois lugares destinados a magistrados e outro reservado aos serviços 

prisionais na Instância Central de Portalegre, após contactos com a Câmara Municipal 

de Portalegre. 

 Disponibilização de cartões de livre estacionamento a todos os Juízes de Direito e 

Magistrados do Ministério Público que exercem funções nas Instâncias Centrais e 

Locais de Portalegre, dado que estas unidades locais eram as únicas que não eram 

servidas por parqueamento privado ou livre.    

 Entrega de novo mobiliário e reforço de equipamentos por parte do Ministério da 

Justiça.   

 Reforço do material atribuído aos serviços do Ministério Público de forma a equipar 

as salas de diligências criadas para o efeito em Elvas e Portalegre (dois computadores 

com sistema de gravação em cada uma das Instâncias). 

 Realização de pequenas obras de arranjo de salas, colocação de estores, recuperação 

de mobiliário, instalação de antenas wireless em diversos Tribunais e recuperação os 

aparelhos de climatização, execução de impermeabilização e a isolamento das 

humidades na Instância Central. 
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 Criação de repositório físico dos ofícios, requerimentos e exposições remetidas a 

diversos organismos, com particular acuidade daqueles que foram dirigidos aos 

diversos organismos do Ministério da Justiça e ao Conselho Superior da Magistratura. 

 Actualização do inventário do património e revitalização de espaços. 

 Acompanhamento e monitorização dos contratos de prestação de serviços em vigor na 

área da Comarca. 

 Disponibilização da caixa de primeiros socorros a todas as unidades orgânicas. 

 Início do processo de aquisição de mastros e bandeiras Nacionais e da União 

Europeia. 

* 

 2.8.4 - Relações entre o Tribunal, a Comunidade e os utentes do Tribunal: 

 Envolvência dos membros do Conselho Consultivo nas questões mais relevantes, 

como sejam os recursos humanos, os recursos materiais, o movimento processual e o 

orçamento.  

 Reuniões com delegações locais da Ordem dos Advogados. 

 Atendimento público de advogados, outros profissionais forenses ou utentes da justiça 

sempre que tal foi solicitado. 

 Organização de um jantar convívio de final de ano judicial com a finalidade de juntar 

todas as Instâncias, advogados e solicitadores que exercem funções na Comarca. 

 Participação em diversos jantares e convívios organizados nas Instâncias Locais. 

 Criação de canais de comunicação junto dos órgãos de comunicação social sediados 

na área da Comarca, a qual permite que o fluxo informativo seja isento e rigoroso.   

 Aproximar o Tribunal das populações com a realização de sessões de esclarecimento 

sobre o funcionamento da Justiça e a simulação de audiências dirigidas aos estudantes 

do ensino secundário dos concelhos abrangidos pela área de influência da Instância 

Local de Fronteira.  



 Melhoria das condições de serviço ao público e aos operadores judiciários na Instância 

Local de Portalegre com a substituição de uma máquina de café por outra mais 

moderna e a instalação de uma máquina de produtos sólidos, refrigerantes e águas. 

 Formulação de pedidos à Câmara Municipal de Elvas e ao Estabelecimento Prisional 

de Elvas, à Câmara Municipal de Fronteira, Câmara Municipal de Ponte de Sor e às 

Câmaras Municipais de Arronches, Castelo de Vide, do Crato e de Portalegre para 

colaborarem graciosamente na execução de pequenas reparações nos Palácios de 

Justiça de Elvas, Fronteira, Ponte de Sor e instalações da Instância Local de 

Portalegre, respectivamente.  

 Promoção de eventos desportivos e recreativos. 

 Divulgação e participação em colóquios e acções de formação promovidas por 

diversas entidades.  

 Estabelecimento de compromisso com a Faculdade de Direito da Universidade 

Lusófona no sentido de acolhimento de estágios profissionais não remunerados a 

alunos do curso de Direito, medida essa que contribui para o melhor conhecimento da 

realidade judiciária e futura inserção profissional dos estagiários. 

* 

 2.8.5 - A coordenação entre os órgãos de gestão: 

A coordenação entre os órgãos de gestão tem sido realizada no âmbito das reuniões do 

Conselho de Gestão e através de contactos informais entre o Juiz Presidente, a Procuradora 

Coordenadora e o Administrador Judiciário, seja presencialmente seja através do recurso a 

meios telemáticos. Entre outras medidas, na sua função mais relevante, esta coordenação 

permitiu:  

 Aprovação do relatório semestral sobre o estado dos serviços e da qualidade da 

resposta do funcionamento do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. 

 Aprovação do projecto de orçamento para a Comarca, com a introdução de proposta 

de alteração relativamente à dotação previamente estabelecida pelo Ministério da 

Justiça. 

 Análise e avaliação dos resultados da Comarca. 
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 Aprovação de alterações à conformação inicialmente estabelecida para a ocupação de 

lugares de oficial de justiça e recolocação de funcionários de justiça. 

 Harmonização do regime dos turnos dos magistrados judiciais, dos magistrados do 

Ministério Público e dos oficiais de justiça;  

 Definição da utilização dos espaços disponíveis (gabinetes, secretarias, etc.); 

 Acompanhamento das obras já realizadas e propor melhoramentos noutros edifícios. 

* 

 3 - Propostas: 

Pelas razões já aduzidas, considera-se fundamental disponibilizar à Presidência e/ou 

aos órgãos de gestão local os seguintes meios materiais, técnicos e informáticos: 

 Substituição do veículo atribuído ao Tribunal. 

 Implementação da Website do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, com 

uma área destinada ao público em geral e outra reservada aos juízes, dotada de 

funcionalidades que permitam a criação de agendas electrónicas e de bases de 

dados. 

 Pugnar junto do Conselho Superior da Magistratura pela introdução da ferramenta 

anunciada pela DGPJ, que permitirá uniformizar os procedimentos de construção 

de indicadores e, por esta via, facilitará a monitorização e o planeamento da 

actividade do Tribunal. 

 Reforçar o quadro de funcionários judiciais afectos à Comarca que possibilite um 

efectivo apoio técnico aos órgãos de gestão. 

 Dotar a aplicação Citius com ferramenta que permita a obtenção de informação 

básica sobre a tramitação processual. 

 Inclusão na aplicação Citius de funcionalidade que permita prestar a informação 

sobre o estado do processo após o cumprimento dos actos. 

 Optimizar a aplicação SICJ com ferramenta de pesquisa sobre os registos de 

despesas processuais e interligação, dessa informação, com a aplicação Citius. 



 Criar procedimento de pagamento para os actos avulsos similar àquele que 

funciona no sistema SCRIM. 

* 

III. Os Tribunais e o Território – A Nova Inserção territorial das jurisdições 

dificuldades e vantagens: 

 1.1 - A realidade populacional e as deficiências genéticas na previsão de lugares: 

Com a reforma operada, a área jurisdicional da comarca passou a corresponder a 

6084,34 Km2 com uma população de 118.460 habitantes e essas alterações que correspondem 

a um aumento significativo de população e de território para um quadro funcional idêntico aos 

dos extintos tribunais4. 

A área da Comarca corresponde ao Distrito Administrativo5, por esse motivo, a área 

jurisdicional passou a acolher áreas correspondentes aos Círculos Judiciais de Évora e de 

Abrantes. 

É patente que a extinção dos Tribunais Judiciais de Avis, Castelo de Vide e Nisa 

aumentou significativamente as áreas de intervenção das Instâncias Locais de Fronteira e de 

Portalegre. Consequentemente a população abrangida é substancialmente maior6. 

De acordo com os dados constante do relatório da European Comission for the 

Eficiency of Justice [CEPEJ] do ano de 2014, referente aos dados de 20127, em Portugal a 

média de Juízes de Direito é de 19.2 por cada cem mil habitantes89 e o Tribunal Judicial da 

Comarca de Portalegre na sua área territorial de competência abrange um tecido populacional 

                                               

4 Verifica-se que os extintos tribunais abrangiam uma área jurisdicional de 5.800,71 Km2 para uma população de 
112.748 habitantes se incluirmos a extinta Comarca de Ponte de Sor. Contudo, a área de competência territorial 
do Tribunal de Círculo de Portalegre abrangia 4.753,82 Km2 para uma população de 92.085 habitantes. 
5  Instituto Geográfico Português (2013) - áreas das freguesias, municípios e distritos da CAOP 2013 (ficheiro 
Excel) – Carta Administrativa Oficial de Portugal (2013) – consultada e, 21.03.2015. 
6 INE – Censos 2011 – Resultados definitivos – Região do Alentejo – consulta 21.03.2015. 
7 European Judicial Systems, European Comission for the Eficiency and Quality of Justice, an overview, edição 
2014, in http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf. 
8 Número que inclui juízes dos tribunais superiores 
9 A distribuição de juízes profissionais em Portugal é de 73,7% do total, 22,2% nos Tribunais da Relação e 4,1% 
no Supremo Tribunal de Justiça. 
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de aproximadamente 120.000 habitantes. Desta equação resulta que o ratio no Distrito de 

Portalegre é de 11.82 Juízes para 100.000 habitantes, quando, segundo esse critério, o número 

ideal de magistrados judiciais para esta circunscrição territorial seria de 23. O diferencial 

negativo é de 39,13%, já incluindo o Juiz Auxiliar afecto.  

 

 

Portalegre 
População 

N.º de 

Juízes 

nomeados 

N.º de 

juízes que 

deveriam 

ser 

nomeados 

Diferença10 
Percenta-

gem 

118.460 13 16,7 -4 -23,53% 

 

 
                                               

10    O  diferencial  seria  de  9  se  incluísse  só  juízes  de  primeira  instância  e  não  a  quota  proporcional  dos 

Magistrados dos Tribunais Superiores. 
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Comarca de Portalegre 118.692 habitantes

Instância central  4 Juízes

Instâncias locais 9 juízes

Juiz auxiliar 1 Juiz

Total 14 Juízes devia ter:  17

Comarca de  Beja 152.758 habitantes

Instância central  5 Juízes

Instâncias locais 11 juízes

Juiz auxiliar 2 Juízes

Total 18 Juízes devia ter:  21

Comarca de  Castelo Branco 196.264 habitantes

Instância central  10 Juízes

Instâncias locais 11 juízes

Juiz auxiliar 1 Juiz

Total 24 Juízes devia ter:  27

Comarca de  Évora 166.726 habitantes

Instância central  7 Juízes

Instâncias locais 10 juízes

Juiz auxiliar 3 Juízes

(1) Total 20 Juízes devia ter:  23

(1) Foi recentemente nomeado mais um Juiz Auxiliar prefazendo 21 o total de Juízes no 

TJC de Évora.

Juízes de Direito colocados em 2014 nos tribunais de 1.ª Instância

0
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Deste modo, analisados os gráficos que antecedem, verifica-se que o rácio entre o 

número de processos, a população servida pelo Tribunal e o quadro de magistrados judiciais 

se afasta da média da generalidade das Comarcas. Neste campo, o enfoque não pode ser 

realizado à luz do valor bruto de processos mas antes na relação existente entre estes e os 

recursos jurisdicionais existentes. Aliás, como é facilmente constatável a partir dos números 

fornecidos pelo IGFEJ, a Comarca de Portalegre tem o número mais reduzido de magistrados 

e no procedimento de classificação de processos existiam 5 Comarcas com uma pendência 

inferior [junta mapa dos processos classificados e levantamento geral dos processos pendentes 

a 28/02/2015]. 
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Tribunais extintos População abrangida 
Área Jurisdicional  

(km2) 

Tribunal Judicial de Avis 4571 605,97 

Tribunal Judicial de Castelo de Vide 6919 419,81 

Tribunal Judicial de Elvas 31534 878,49 

Tribunal Judicial de Fronteira 6791 584,89 

Tribunal Judicial de Nisa 8478 685,14 

Tribunal Judicial de Portalegre 33792 1579,52 

Subtotal 92085 4753,82 

Tribunal Judicial de Ponte de Sor 20663 1046,89 

Total 112748 5800,71 

As Novas Instâncias População abrangida Área Jurisdicional (km2) 

Instância Local de Elvas 31534 878,49 

Instância Local de Fronteira 19946 1916,21 

Instância Local de Ponte de Sor 20854 1134,30 

Instância Local de Portalegre 46126 2155,34 

Total 118460 6084,34 
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Instância Secção 

Pendentes 

em 

1.9.2014 

Entrados Findos

Pendentes 

em 

31.8.2015 

N.º de 

Juízes

Média 

inicial 

 de 

proces-

sos por 

Juiz 

Média de 

processos 

por Juiz 

N.º 

de 

OJ 

Média 

processos 

por OJ 

Elvas Cível 5978 1414 2951 4441 2 2989 2221 8 555

Elvas Criminal 1642 757 755 1644 1 1642 1644 5 329

Fronteira Genérica 1592 806 830 1568 1 1592 1568 3 522

Ponte de Sor Genérica 3339 904 1735 2508 2 1670 1254 9 279

Portalegre Cível 4609 1692 2289 4012 2 2305 2006 8 502

Portalegre Criminal 655 593 527 721 1 655 721 3 240

ICCC Cível e Criminal 1162 1089 1129 1122 3 387 281 5 224

ICT Trabalho 491 542 486 547 1 491 547 5 101

  

 

 

 

 

  



Pendências da secretaria 

 

Instância área 

Pendentes 

em 

1.9.2014 

Entrados 
Findo

s 

Pendent

es em 

31.8.201

5 

VRP 

Taxa de 

Conges-

tão 

Taxa de 

Resolu-

ção 

Taxa de 

Recupera-

ção 

Taxa de 

Litigânci

a 

Elvas 
Cíve

l 
5978 1414 2951 4436 800 

150,32

% 

208,70

% 
50,44% 44,84% 

Fronteira 
Cíve

l 
1425 681 737 1367 800 

185,48

% 

108,22

% 
35,99% 34,14% 

Ponte de 

Sor 

Cíve

l 
2762 735 1445 2051 800 

141,94

% 

196,60

% 
51,87% 35,25% 

Portalegre 
Cíve

l 
4609 1692 2289 3994 800 

174,49

% 

135,28

% 
40,26% 36,68% 

Instância 

Central 

Cíve

l 
1162 1089 1129 1112 800 98,49% 

103,67

% 
51,29% 9,19% 
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Instância 

 

Área 

Pendente

s em 

1.9.2014 

 

Entrado

s 

 

Findo

s 

Pendentes 

em 

31.8.2015 

Taxa de 

Congestã

o 

Taxa de 

Resoluçã

o 

Taxa de 

Recuperaç

ão 

Taxa de 

Litigânc

ia 

 

ILC Elvas 

 

Comércio 
87 82 18 150 833,33% 21,95% 7,76% 2,60% 

IL Fronteira Comércio 35 39 7 67 957,14% 17,95% 6,60% 1,96% 

IL Ponte de 

Sor 
Comércio 46 46 12 79 658,33% 26,09% 9,60% 2,21% 

IL Portalegre Comércio 88 86 21 152 723,81% 24,42% 8,82% 1,86% 

Instância 

Central 
Comércio 99 31 125 5 4,00% 403,23% 347,22% 0,26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instância 

 

Área 

Pendente

s em 

1.9.2014 

 

Entrado

s 

 

Findo

s 

Pendentes 

em 

31.8.2015 

Taxa de 

Congestã

o 

Taxa de 

Resoluçã

o 

Taxa de 

Recuperaç

ão 

Taxa de 

Litigânc

ia 

 

ILC Elvas 
Execuções 3955 507 1602 2859 178,46% 315,98% 47,59% 16,08% 

IL Fronteira Execuções 980 224 355 849 239,15% 158,48% 33,08% 11,23% 

IL Ponte de 

Sor 

Execuções 
1534 280 661 1153 174,43% 236,07% 46,13% 13,43% 

IL 

Portalegre 

Execuções 
3261 611 1085 2784 256,59% 177,58% 31,96% 13,25% 

Instância 

Central 

Execuções 
279 548 134 693 517,16% 24,45% 10,80% 4,63% 
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Instância 
 

Área 

Pendent

es em 

1.9.2014 

 

Entrado

s 

 

Findo

s 

Pendente

s em 

31.8.201

5 

Taxa de 

Congestã

o 

Taxa de 

Resoluçã

o 

Taxa de 

Recuperaç

ão 

Taxa de 

Litigânc

ia 

ILC Elvas 
Família 

Menores 
902 282 554 647 113,18% 196,45% 60,95% 8,94% 

IL Fronteira 
Família 

Menores 
174 154 120 207 186,96% 85,98% 32,97% 3,39% 

IL Ponte de 

Sor 

Família 

Menores 
427 89 257 259 96,36% 312,66% 77,92% 2,51% 

IL 

Portalegre 

Família 

Menores 
514 303 394 421 106,85% 130,03% 54,42% 9,61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instância 

 

Área 

Pendentes 

em 

1.9.2014 

 

Entrados 

 

Findos 

Pendentes 

em 

31.8.2015 

VRP 
Taxa de 

Congestão 

Taxa de 

Resolução 

Taxa de 

Recuperação 

Taxa de 

Litigância 

IL Elvas Criminal 1642 757 755 1644 690 217,75% 99,74% 31,45% 24,01% 

IL 

Fronteira 
Criminal 167 125 93 198 800 212,90% 74,40% 28,79% 6,27% 

IL Ponte 

de Sor 

 

Criminal 
577 169 290 454 800 156,55% 171,60% 46,55% 8,10% 

IL 

Portalegre 

 

Criminal 
655 593 527 721 690 136,81% 88,87% 40,11% 12,86% 

Instância 

Central 

 

Criminal 
342 102 79 365 180 136,81% 88,87% 40,11% 12,86% 
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Instância 

 

Área 

Penden-

tes em 

1.9.2014 

 

Entrados 

 

Findos 

Pendentes 

em 

31.8.2015 

VRP 
Taxa de 

Congestão 

Taxa de 

Resolução 

Taxa de 

Recupera-

ção 

Taxa de 

Litigân-

cia 

 

Elvas 

 

Tutelar 
9 10 9 10 690 111,11% 90,00% 45,00% 0,32% 

 

Fronteira 
Tutelar 3 1 1 3 800 300,00% 100,00% 25,00% 0,03% 

 

Ponte de 

Sor 

Tutelar 2 0 2 0 800 - 100,00% 100,00% - 

 

Portalegre 
Tutelar 8 10 14 4 690 28,57% 140,00% 100,00% 0,32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Pendentes em
1.9.2014

Entrados entre
1.9.2014 a
31.8.2015

Findos entre
1.9.2014 a
31.8.2015

Pendentes em
31.8.2015

Pendência Tutelar Crime

Elvas Fronteira Ponte de Sor Portalegre



1.2 - Área jurisdicional e população relacionada com os juízes nomeados: 

Pretende-se estabelecer factor de comparação relacionado com a área territorial e 

população abrangida correspondente a cada instância: 

 

Instância Secção N.º de Juízes População 

Área 

territorial 

(Km2) 

Relação do 

n.º de 

habitantes por 

juiz 

Área 

territorial por 

juiz 

Local de Elvas Cível e Criminal 3 31.534 878,49 10.511 292,83 

Local de Fronteira Genérica 1 19.946 1.916,20 19.934 1.916,20 

Local de Ponte de Sor Genérica 2 20.854 1.134,31 10.427 567,15 

Local de Portalegre Cível e Criminal 3 46.126 2.155,34 15.375 718,45 

Central de Portalegre Cível e Criminal 3 118.460 6.084,34 39.483 2.028,11 

Central de Portalegre Trabalho 1 118.460 6.084,34 118.448 6.084,34 
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Estes gráficos demonstram um crescimento relevante da população abrangida pela 

área de influência das Instâncias Central de Competência Civil e Criminal de Portalegre e, 

basicamente, da Instância Local de Fronteira e Instância Local de Portalegre. As Instâncias 

Locais de Elvas e de Ponte de Sor apresentam valores estáveis relativamente à situação do 

pretérito. 

  



 
Área 

processual 

Pendentes em 

1.9.2014 

Pendentes em 

31.12.2014 

Pendentes em  

31.8.2015 

Elvas Total Cível 5978 5538 4436 

Elvas Total Criminal 1642 1869 1644 

Portalegre Total Cível 4609 4816 3994 

Portalegre Total Criminal 655 723 721 
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 Pendentes em 

1.9.2014 

Pendentes em 

31.12.2014 

Pendentes em 

31.8.2015 

Fronteira Total Cível e 

Criminal 
1592 1470 1565 

Ponte de Sor Total Cível e 

Criminal 
3339 3165 2505 

 

 

0

2000

4000

Pendentes em 1.9.2014 Pendentes em
31.12.2014

Pendentes em
31.8.2015

Evolução das pendências 
das Instâncias Locais de
Fronteira e Ponte de Sor

Fronteira Total Cível e Criminal

Ponte de Sor Total Cível e Criminal
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IC Cível e 

Criminal 

 

Área 

processual 

Pendentes em 

1.9.2014 
Entrados Findos 

Pendentes em 

31.8.2015 

Cível 1162 1089 1129 1122 

Criminal 342 102 79 365 

Cível e 

Criminal 
1504 1191 1208 1487 

 

 

 

  



 
Pendentes em 

1.9.2014 
Entrados Findos 

Pendentes em 

31.8.2015 

IC Trabalho Laboral 491 542 486 544 
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* 

1.3 – A especialização versus a proximidade: 

A especialização no Tribunal Judicial da Comarca é manifestamente insuficiente. Ao 

mesmo passo, a extinção do Tribunal de Castelo de Vide e a transformação dos Tribunais de 

Avis e Nisa em Secções de Proximidade afastou as populações de um serviço de justiça de 

proximidade. Não se discutindo a opção política relacionada com a integração nesta 

circunscrição dos municípios de Gavião e de Ponte de Sor é certo que as populações destes 

concelhos foram desviadas das centralidades que lhes eram naturais. A identificação social 

dos residentes no Gavião e em Ponte de Sor era dirigida para a antiga Comarca de Abrantes, 

assim como os habitantes de Sousel estavam mais identificados com Estremoz e Évora. 

A centralização em Portalegre das causas mais importantes constitui um encargo para 

as populações mais afastadas destes centros urbanos. Porém, em conjugação com os Juízes de 

Direito colocados na Instância Central de Competência Civil e Criminal de Portalegre, foi 

possível estabelecer um programa de deslocalização de julgamentos, com especial enfoque na 

utilização dos Palácios de Justiça de Elvas e de Fronteira. No domínio criminal, a medida foi 

viabilizada pelo Ministério Público.  

Esta opção estratégica estriba-se num exercício de cidadania relacionado com a 

compreensão das dificuldades sentidas pela população no capítulo da mobilidade, na 

satisfação dos interesses comunitários e também se alicerça na circunstância da Instância 

Central estar instalada num espaço provisório que não está dotado de salas de audiências que 

permitam optimizar doutra forma a capacidade de resposta daquela unidade orgânica, pelo 

menos até à data da mudança da Instância Local de Portalegre para as novas instalações 

provisórias. 

A monitorização efectuada às Secções de Proximidade de Avis e de Nisa revela que as 

mesmas têm uma utilização muito residual relativamente ao serviço que era prestado pelos 

extintos Tribunais [anexo XXX]. Sublinha-se que as instalações do Palácio de Justiça de Nisa 

são de grande qualidade, sendo um desperdício o seu não aproveitamento para fins de 



natureza judicial, mas os reduzidos meios humanos e materiais disponibilizados não permitem 

qualquer alternativa de actuação. 

No entanto, tal como resulta da monitorização efectuada, salvaguardando o período de 

não funcionamento do sistema Citius, no domínio da jurisdição civil, verificou-se na 

generalidade das Instâncias Locais a diminuição progressiva das pendências e do tempo 

médio de duração dos processos. Também a opção de criação de uma secção criminal na 

Instância Local de Elvas e outra em Portalegre constituiu uma aposta com frutos. 

* 

 1.4 - O território e a ausência de uma Instância Central de Família e Menores: a 

emergência da criação de uma experiência piloto na área dos Tribunais de Família e 

Menores: 

 A rede nacional de Instâncias Centrais de Família e Menores apenas não abrange os 

distritos judiciais de Bragança, Guarda e Portalegre. Da monitorização que tem sido efectuada 

resulta clara a iniquidade da referida omissão, atenta a necessidade acrescida das populações 

do interior do país beneficiarem da implementação de uma jurisdição especializada nesta área. 

Não tendo o legislador optado pela solução de instalar um Tribunal com estas características 

no distrito de Portalegre, impõe-se que o Conselho Superior da Magistratura faculte os meios 

humanos necessários a corrigir a evidente falha do poder legislativo/executivo, dando meios 

ao Presidente da Comarca para criar, por via administrativa, uma solução que satisfaça os 

superiores interesses dos menores e restabeleça a equidade no tratamento uniforme dos 

cidadãos nacionais, os quais, também por factores geográficos, não podem ser discriminados. 

A análise integrada efectuada [natureza sociológica e económica do tecido populacional, a 

distância entre as diversas Instâncias e uma rede de transportes públicos não compatível com 

o horário de funcionamento dos serviços de justiça] evidencia que um magistrado em 

regime de mobilidade poderá corrigir as graves assimetrias existentes no tratamento das 

questões associadas à família e menores no confronto com a realidade vigente em quase todo 

o território nacional.  
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Aliás, a curto prazo, e já no domínio do semestre subsequente, serão sentidas com 

particular acuidade as dificuldades relacionadas com a alteração da legislação de menores e 

crianças. As novas valências, a criação de equipas especializadas, o recurso à mediação e as 

abordagens de natureza multidisciplinar e as outras inovações contidas nesses diplomas 

impunham uma aposta clara num Tribunal Especializado.   

A Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei nº147/99, de 

01/09, com a última alteração pela Lei nº142/2015, de 08/09 e o Regime Geral do Processo 

Tutelar Cível, aprovado pela Lei nº141/2015, de 08/09 [que revogou a Organização Tutelar de 

Menores] apontam claramente para uma necessidade de concentração de meios em Instâncias 

Centrais Família e Menores. A ausência de um Tribunal com aquelas características vai 

acentuar os efeitos da interioridade e realçar as assimetrias de meios e oportunidades 

existentes entre as zonas que não servidas por uma justiça especializada na protecção de 

jovens e crianças e o resto do território nacional.  

Neste enquadramento, ainda antes das férias judiciais, foi solicitado aos serviços 

regionais da Segurança Social que realizassem um estudo para a concepção de uma sala 

modelo para a realização de diligências com crianças e que permitisse a realização das acções 

de natureza multidisciplinar prevista na nova legislação de família e menores. A instalação 

destas salas pode melhorar o serviço prestado à comunidade e minorar as dificuldades 

decorrentes da não instalação de um Tribunal de Família e Menores. 

Num breve estudo comparativo sobre a pendência e as entradas nas Instâncias Centrais 

de Família e Menores de Comarcas mais próximas, chega-se à conclusão que, de facto, a 

discriminação existente é meramente artificial e não se funda em qualquer critério objectivo 

minimamente sustentado e que os números existentes no Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre suplantam claramente os valores processuais de referência estabelecidos para a 

criação do referido tipo de Tribunal, tal como resulta da informação que se segue. 

 

  



(1) (2) 

Comarca Instância central (3) 

Portalegre Beja Évora 

Castelo 

Branco Covilhã 

Pendentes em 1.9.2014 1980 1930 723 481 520 

Entrados 771 899 948 559 573 

Findos 1287 738 862 391 316 

Pendentes em 31.8.2015 1458 2091 809 649 777 

(1) Informação obtida através da estatística da secretaria (fonte Citius). 

(2) Divórcios, separações e tutelares. 

(3) Informação estatística somente das Instâncias Centrais. 
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Da comparação resulta que a progressão das entradas na jurisdição de família e 

menores é crescente. Aliás, tal como já tinha sido constatado, na vigência da Lei de 

Organização e Funcionamento dos Tribunais, algumas das secções agora integradas no 

Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre não faziam o registo de todos os processos de 

menores e optavam pela mesma incorporação dos incidentes nos autos principais. Isso 

desvirtuou a estatística real e teve implicações condicionadoras na avaliação da necessidade 

de instalação de um Tribunal de Família e Menores. 

Verifica-se que as pendências da jurisdição de família e menores são superiores às das 

Instâncias Centrais de Évora, Castelo Branco e da Covilhã. 

Para uma análise mais pormenorizada remete-se para os dados estatísticos integrados 

no capítulo dedicado às pendências. 

* 

 1.5 - Necessidade de reforço dos quadros das Instâncias criminais e a 

possibilidade de afectar um juiz especializado na jurisdição de instrução criminal: 

 A defesa das liberdades e garantias dos cidadãos é outros dos motivos encontrados 

para sustentar a necessidade de reforço adicional dos magistrados judiciais em exercício na 

Comarca. Com efeito, o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre só está equipado com 

especialização criminal nas Instâncias Locais de Elvas e Portalegre. A sucessiva necessidade 

de garantir a substituição de magistrados impedidos por virtude de terem aplicado medida de 

coacção privativa da liberdade [prisão preventiva e medida de obrigação de permanência na 

habitação] ou de haverem presidido a debate instrutório tem criado dificuldades graves na 

gestão. A isto acresce a circunstância das Instâncias Locais de Fronteira e Ponte de Sor serem 

de competência genérica. Não obstante a existência de um Regulamento de Substituições, o 

serviço judicial já marcado, a distância média entre as diferentes Instâncias e a inexistência de 

uma rede de transportes públicos entre todas as Comarcas implica que nos processos onde 

ocorra a necessidade de substituição legal existam graves transtornos na gestão de agenda dos 

diversos Tribunais. Ademais, essas dificuldades tendem a avolumar-se com o decurso do 

tempo face às sucessivas deslocações entre os diversos núcleos. Assim é necessário corrigir 



esta deficiência com a colocação de um magistrado afecto à Comarca que permita ultrapassar 

os constrangimentos decorrentes da deficiente construção do modelo inscrito na Lei de 

Organização do Sistema Judiciário. 

 Mais, a pendência de secretaria da Instância Local de Elvas impunha claramente o 

reforço de quadros, tanto na perspectiva da secretaria como de um novo magistrado. Caso 

fosse ampliado o quadro, além da partilha do serviço judicial que está cometido ao magistrado 

judicial titular, esse Juiz de Direito poderia funcionar como Juiz de Instrução Criminal e 

assumir a competência da realização de primeiros interrogatórios e outras diligências de 

instrução, tal como debates instrutórios de toda a circunscrição do Tribunal Judicial da 

Comarca de Portalegre. Com esta medida, os juízes colocados nas secções cíveis das 

Instâncias Locais de Elvas e Portalegre ficariam apenas concentrados na realização de 

trabalho jurisdição típico da jurisdição civil e a mobilidade dos magistrados colocados nas 

Instâncias de competência genérica seria reduzida.  

* 

Instância Área 

Pendentes 

em 

1.9.2014 

Entrados Findos

Pendentes 

em 

31.8.2015 

VRP
Taxa de 

Congestão

Taxa de 

Resolução 

Taxa de 

Recuperação

Taxa de 

Litigância

Elvas 

Instrução 15 8 6 17 690 283,33% 75,00% 24,00% 0,25% 

Atos 

Jurisdicionais 
14 185 183 13 690 7,10% 98,92% 92,42% 

 

Fronteira 

Instrução 2 3 3 2 800 66,67% 100,00% 60,00% 0,15% 

Atos 

Jurisdicionais 
3 69 68 2 800 2,94% 98,55% 95,77% 

 

Ponte de 

Sor 

Instrução 12 3 9 5 800 55,56% 300,00% 112,50% 0,14% 

Atos 

Jurisdicionais 
7 106 108 2 800 1,85% 101,89% 100,00% 

 

Portalegre 

Instrução 8 19 15 12 690 80,00% 78,95% 48,39% 0,41% 

Atos 

Jurisdicionais 
5 205 198 10 690 5,05% 96,59% 92,09% 

 

Comarca 

Instrução 37 33 33 36 109,09% 100,00% 47,83% 0,28% 

Atos 

Jurisdicionais 
29 565 557 27 

 
4,85% 98,58% 94,09% 
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Elvas 17 13 

Fronteira 2 2 

Ponte de Sor   5 2 

Portalegre 12 10 
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 1.6 - A falta de justificação para manter a Instância Local de Ponte de Sor como 

secção de competência genérica não desdobrada:  

A Lei de Organização do Sistema Judiciário e o respectivo Regulamento não 

apostaram na criação de Instância Local especializada em Ponte de Sor. Na verdade, face à 

natureza e ao volume da pendência processual, ao tempo médio de duração dos processos 

cíveis naquela unidade orgânica, aliadas à circunstância de ser comumente aceite que o 

extinto Tribunal Judicial de Ponte de Sor enfermava de vícios estruturais de funcionamento, 

impunham que a previsão legal desdobrasse aquela Instância em dois lugares especializados, 

um na jurisdição cível e outro em matéria criminal.  

De momento, face ao quadro de funcionários existente, não é possível optar por 

solução administrativa de especialização, com distribuição e reafectação de processos em 

função da matéria. Na realidade, para além do quadro de funcionários estar permanentemente 

com duas funcionárias em licença de longa duração por motivos de saúde - acresce que, 

recentemente, já na segunda metade do período em análise, o quadro limitativo se agravou 

com a atribuição de um certificado de incapacidade temporária para o trabalho a uma outra 

funcionária, estimando-se que, em função da patologia relatada, a situação seja igualmente de 

longa duração - aquela unidade de secretaria não foi dotada de quadros de chefia que 

potenciem igualmente uma divisão temática da secretaria. 

Dito de outro modo, não estando colocado qualquer escrivão de direito naquele 

núcleo, não é viável proceder a uma reestruturação da secção em ordem a promover a divisão 

e a especialização interna dos oficiais de justiça e essa medida era absolutamente necessária a 

garantir o bom funcionamento daquela Instância, caso se optasse por desdobrar 

administrativamente a secção.  

Em acréscimo, o espaço útil da secretaria é exíguo e não proporcionaria o 

ficcionamento de duas secções a laborar autonomamente naquele espaço. Por isso, por 

diversos meios e em múltiplas ocasiões, foi diligenciado junto do Instituto de Gestão 

Financeira e Equipamentos da Justiça pela realização de obras no local, com a transferência 

de parte dos serviços para um espaço vago que se encontra afecto à Conservatória do Registo 

Civil, Comercial e Predial daquela localidade. Esta entidade já reconheceu a bondade e a 



necessidade da medida proposta e, neste momento, aquele organismo do Ministério da Justiça 

tem vindo a realizar levantamentos e a efectuar medições no local em ordem a promover a 

realização dos competentes projectos. 

É assim com imenso esforço, dedicação e pundonor que a secção de processos de 

Ponte de Sor tem cumprido com as exigências funcionais, diminuindo, de forma notável, as 

pendências que registava antes do início da vigência da reforma.   

Igualmente prioritário para a recuperação de pendências é a construção de uma 

segunda sala de audiências, pois não é possível que em simultâneo sejam realizadas 

audiências de julgamento por ambas as magistradas judiciais ali colocadas. Também 

entorpecedor da melhoria do nível de resolução é a circunstância do quadro de magistrados do 

Ministério Público apenas ter estado completo no último trimestre do ano em avaliação. 

Durante os restantes meses o quadro de Magistrados do Ministério Público apenas contou 

com a presença de uma magistrada, quando legalmente a Instância Local comporta um quadro 

de dois Procuradores-Adjuntos. 

* 

 1.7 - A explosão (abstrata e concreta) da pendência na Instância Local de 

Fronteira: 

Actualmente a área de influência da Instância Local de Fronteira abrange cinco 

concelhos (Alter do Chão, Avis, Fronteira, Monforte e Sousel) e o número de potenciais 

utentes da Justiça triplicou [cerca de 20.000 cidadãos para um único magistrado]. Além desta 

asserção matemática que, de per si, sustentava o reforço do quadro, a Instância Local de 

Estremoz tem vindo a declarar-se incompetente em todos os processos que respeitavam ao 

concelho de Sousel e esse município absorvia a maior parte da litigância - em especial da 

jurisdição criminal - do extinto Tribunal Judicial de Estremoz. Em adição, a Instância Central 

de Execução de Montemor-o-Novo iniciou recentemente um procedimento em que se declara 

territorialmente incompetente para a tramitação das execuções de Sousel e, por força disso, 

esses autos e respectivos apensos podem passar igualmente a ser tramitadas na Instância Local 

de Fronteira. Em termos práticos, não obstante o teor da deliberação emanada do Conselho 
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Superior da Magistratura quanto à não transição de processos entre Comarcas distintas, 

verificava-se um esvaziamento progressivo da Instância Local de Estremoz e uma explosão da 

pendência da Instância Local de Fronteira, com o gravame desta ser classificada como 

Tribunal de Primeiro Acesso e daí decorrem consequências óbvias em termos de estabilidade, 

produtividade e acompanhamento pontual dos feitos submetidos a juízo.  

Entretanto, o Venerando Tribunal da Relação de Évora decidiu os conflitos de 

competência suscitados e considerou competente a Instância Local de Estremoz competente 

para a tramitação dessas causas. Porém, o dissídio interpretativo mantém-se relativamente aos 

processos de natureza executiva. 

Assinala-se que a secretaria da Instância Local de Fronteira não tem colocado qualquer 

escrivão de direito e que, a partir de Setembro do ano de 2014, o secretário de justiça ali 

colocado foi transferido para uma Comarca limítrofe. A dado momento, o quadro de 

funcionários esteve reduzido a 2 (dois) Escrivães-Auxiliares e a 1 (um) Escrivão-Adjunto e 

isso implicou um esforço extremamente meritório de todos os que trabalhavam nessa 

Instância.  

Actualmente, as dificuldades estão ligeiramente atenuadas, dado que, 

administrativamente, foi tomada a medida de tramitação das execuções a partir da Instância 

Local de Portalegre e isso mitigou os problemas de congestionamento do serviço. Em 

complemento, a transferência de uma funcionária da secção de proximidade de Avis permitiu 

a criação de uma divisão temática do serviço naquela unidade orgânica. Porém, devido às 

dificuldades sentidas no Ministério Público, a referida funcionária executa funções, a tempo 

parcial, nos serviços da delegação local. Contudo, a colocação desta funcionária revela 

alguma intermitência perante a necessidade de substituir frequentemente a Oficial de Justiça 

colocada na secção de Proximidade de Avis, por motivo de doença, a que associa a carência 

de prestar funções nos serviços do Ministério Público sempre que o técnico que ali presta 

serviço se ausenta por motivo de doença, acompanhamento a familiar ou ao abrigo do 

Estatuto de Trabalhador Estudante.   

Adicionalmente, durante cerca de 5 meses não esteve colocado qualquer magistrado 

do Ministério Público na Instância Local de Fronteira. Durante aquele período a Juíza de 



Direito ali colocada concentrava todas as diligências que demandavam a intervenção do 

Ministério Público num único dia da semana e, em regra, era uma Senhora Magistrada do 

Ministério Público colocada em Portalegre que ali se deslocava para realizar julgamentos 

penais e da jurisdição de família e menores e esse poderá constituir um dos motivos para as 

taxas de resolução serem inferiores à da média da Comarca.  

Esta circunstância teve uma influência muito negativa, tanto para o Ministério Público, 

como na fase jurisdicional do julgamento. Os resultados obtidos na jurisdição criminal 

demonstram inequivocamente que a capacidade de resposta foi inferior à da jurisdição cível e 

que o número abstrato de julgamentos penais seria notoriamente superior se ali estivesse 

colocado um Magistrado do Ministério Público. 

Com o início do novo judicial e prevendo-se a colocação de um magistrado do 

Ministério Público a tempo integral, existe o risco real de aumentar exponencialmente o 

número de acusações deduzidas e, por isso, as dificuldades de resposta da Instância Local de 

Fronteira serão substancialmente superiores. 

A explosão da litigância na actual Instância Local de Fronteira demonstra-se através 

dos dados de facto inscritos nos seguintes quadros: 

Pendência por juiz 

Pendentes em 2013 Pendente em 2013 Pendentes em 31.08.2015 

Comarca de Avis 809  

Comarca de Fronteira 913  

IL Fronteira  1565 
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Médias das pendências nos extintos tribunais versus nova Instância de Fronteira 

   Média  

Comarca 

Avis 
Média de processos 

por funcionário 

269,67 

287,00 
 Comarca 

Fronteira 
304,33 

IL Fronteira 391,25 Diferença 36,32 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim sendo, a soma dos argumentos aduzidos em 1.4, 1.5 e 1.7 justifica, 

de sobremaneira, o aumento do número de juízes necessários no Tribunal 

Judicial da Comarca de Portalegre, através da colocação de um magistrado 

auxiliar ou de um Juiz do Quadro Complementar. 

* 

 IV - Propostas  

 Reforço do quadro de magistrados judiciais de forma a corrigir as assimetrias 

provocadas pela errada previsão do número de Juízes afectos ao Tribunal Judicial da 

Comarca de Portalegre, circunstância que possibilitaria a adopção de medidas 

administrativas no domínio da especialização.  



 Ponderação da necessidade de criação de uma Instância Central de Família e Menores 

e o estabelecimento prévio de uma experiência piloto com a afectação de um juiz em 

regime de mobilidade àquela secção virtual. 

 Transformação da Instância Local de Ponte de Sor em Instância genérica desdobrada 

em matéria civil e criminal.     

 Ampliação da área do Palácio de Justiça de Ponte de Sor com construção de uma 

segunda sala de audiências. 

 Reformulação do quadro funcional de Ponte de Sor com mais um lugar de escrivão de 

direito de forma a permitir a criação de duas secções especializadas em cível e 

criminal. 

 Revisão do quadro funcional da secretaria da unidade orgânica de Fronteira para poder 

responder à explosão da tramitação processual criada com a implementação da 

reforma. 

 Ponderação da eventual reclassificação da Instância Local de Fronteira como Tribunal 

de Primeiro Acesso. 

* 

 V – Pendências: 

Os quadros que se seguem contêm as pendências da Comarca no período 

compreendido entre 1 de Setembro de 2014 e 31 de Agosto de 2015 e, na generalidade, esses 

levantamentos estabelecem relações entre a situação registada antes da entrada em vigor da 

reforma judiciária e na actualidade.  

Neste relatório procura-se assim estabelecer correlações entre as pendências das 

diversas Instâncias que compõem o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre com o 

objectivo de encontrar caminhos e soluções interpretativas para a análise dos dados 

fornecidos. Com base numa análise perfunctória e prospectiva dos dados fácticos das 
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pendências foi desenvolvido o trabalho preparatório que sustentou os objectivos processuais 

da Comarca na área judicial. 

Em todos os parâmetros de avaliação os resultados são extremamente positivos, face 

aos condicionalismos verificados e não obstante o bloqueio do sistema Citius V3 que 

condicionou fortemente a actividade do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre nos 

primeiros quatros meses após a introdução da reforma do sistema judiciário. Efectivamente, 

apenas a 31 de Dezembro de 2014, o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da 

Justiça emitiu a declaração de conformidade sobre o regular funcionamento da sobredita 

aplicação informática. Se a isto adicionarmos o período de férias judiciais [Páscoa e Verão], 

em termos úteis, o período de trabalho em condições de normal funcionamento do trabalho 

coincide apenas com metade do período em apreciação e isso ainda valoriza mais a acção de 

todos aqueles que desenvolveram funções no Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre.  

Aliás, como também resulta claramente do presente relatório, os recursos humanos 

aqui colocados actuaram num quadro amplamente deficitário, com particular enfoque no caso 

dos Oficiais de Justiça e isso acentua, de sobremaneira, a transversalidade do mérito da 

actuação de todos os operadores judiciários. 

Noutro domínio, também as constantes quebras no quadro funcional do Ministério 

Público podem ter tido efeitos colaterais na produtividade nas Instâncias Locais de Elvas, 

Fronteira e de Ponte de Sor e na secção cível da Instância Local de Portalegre, dado que, num 

importante segmento do ano judicial, isso forçou à concentração de diligências, diminuição do 

número de vistas, impossibilidade de agendamento superior e alargamento do tempo de 

resposta na marcação de diligências.  

Realça-se que as jurisdições civis e executivas apresentam taxas de resolução e de 

recuperação muito relevantes e também na jurisdição de família e menores é evidente o 

retrocesso das pendências.  



Para melhor compreensão o levantamento estatístico é feito a nível territorial 

[Instância por Instância] e temático [por jurisdição] e os gráficos fazem a menção à taxa de 

congestão11, à taxa de resolução12, à taxa de recuperação13 e à taxa de litigância14 

 Da leitura desses mapas resulta claramente que em todas as unidades orgânicas, sejam 

de natureza genérica, sejam de composição especializada, ocorreu uma relevante descida da 

pendência, com excepção da Instância Central do Trabalho15. Neste particular é de realçar o 

sucesso das taxas de resolução na jurisdição cível nas secções cíveis das Instâncias Locais de 

Elvas e de Portalegre e na Instância Local de Ponte de Sor.  

 Na jurisdição penal a descida da pendência é visível em Ponte de Sor. Em sede de 

penal e processo penal o aumento do número de contumazes e a situação de crise económica 

associada à tendência para o aumento do pedido de pagamento de multas em prestações 

condiciona a descida da pendência de secretaria nas secções criminais das Instâncias Locais 

de Elvas e Portalegre. Na Instância Central de Competência Civil e Criminal de Portalegre a 

aplicação de penas de prisão efectivas ou de prisão suspensa na execução também desvirtua a 

análise estatística dos bons resultados obtidos.    

Como derradeiro ponto, como já foi afirmado, a leitura dos quadros dos processos 

pendentes em 01 de Setembro de 2014 tem de ser conjugada com as operações de igualação. 

Na verdade, as diferenças iniciais existentes foram mais tarde ultrapassadas com a 

transferência de processos entre os “juízos” de composição plural colocados na mesma 

Instância Central ou Local. E no fim dessa operação existia um equilíbrio do número de 

processos atribuídos aos Magistrados Judiciais que se encontravam por julgar nas jurisdições 

                                               

11 Razão entre os processos pendentes no início e no fim. 
12 Razão entre os processos findos e os processos entrados. 
13 Razão entre processos findos e adição do número de processos pendentes e entrados. 
14 Processos entrados por mil habitantes. 
15 Neste caso a justificação para a subida encontra-se claramente no aumento da área territorial, em especial pela 
absorção do concelho de Ponte de Sor, cuja competência pertencia ao Tribunal do Trabalho de Abrantes, e que 
configura um importante núcleo populacional e é uma zona com uma forte bolsa agrícola e industrial. 
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cível, de comércio e de família e menores. O Citius não consegue reflectir essa realidade 

dinâmica.  

CIVIL 

 
Cível16 

Outros 

processos 
Execuções Família Tutelar Comércio Deprecadas Total 

P
en

de
nt

es
 a

nt
es

 d
e 

01
-0

9-
20

14
 

Elvas 
J1 253 234 1886 96 347 41 27 2884

J2 222 289 2069 79 371 46 18 3094

Fronteira J1 96 149 980 39 116 35 10 1425

Ponte de Sor 
J1 170 253 765 60 148 24 8 1428

J2 153 190 769 55 141 22 4 1334

Portalegre 

Local 

J1 143 213 1610 55 166 44 9 2240

J2 122 251 1651 64 221 44 16 2369

IC Cível e 

Criminal 

J1 73 179 103 0 0 34 0 389

J2 70 183 86 0 0 33 0 372

J3 81 198 90 0 0 32 0 401

IC Trabalho   0 12 113 0 0 0 0 125
 

                     

E
nt

ra
do

s 
en

tr
e 

01
-0

9-
20

14
 e

 3
1-

08
-2

01
5 Elvas 

J1 78 184 259 17 138 44 12 732

J2 88 177 248 21 96 38 14 682

Fronteira J1 87 194 224 21 85 39 31 681

Ponte de Sor 
J1 44 137 154 10 30 24 4 403

J2 41 100 126 8 31 22 4 332

Portalegre 

Local 

J1 118 215 306 22 114 45 5 825

J2 129 231 305 27 130 41 4 867

IC Cível e 

Criminal 

J1 36 122 175 0 0 10 0 343

J2 43 136 184 0 0 10 0 373

J3 44 129 189 0 0 11 0 373

Trabalho   0 7 154 0 0 0 0 161

                                               

16 As diferenças existentes no início da reforma foram ultrapassadas com a operação de igualação de processos. 



  

  

  

Cível 
Outros 

processos 
Execuções Família Tutelar Comércio Deprecadas Total 
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 Elvas 
J1 184 165 571 47 213 11 35 1226

J2 153 233 1031 43 242 7 16 1725

Fronteira J1 78 191 355 20 71 7 15 737

Ponte de Sor 
J1 135 160 340 45 88 4 6 778

J2 112 109 321 33 79 8 5 667

Portalegre 

Local 

J1 136 233 565 48 127 8 10 1127

J2 117 294 520 45 160 13 13 1162

IC Cível e 

Criminal 

J1 49 220 44 0 0 43 0 356

J2 55 240 43 0 0 41 0 379

J3 65 241 47 0 0 41 0 394

Trabalho   0 6 112 0 0 0 0 118
                      

P
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ep
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s 
de

 3
1-

08
-2

01
5 

Elvas 
J1 147 254 1574 65 270 73 4 2387

J2 157 233 1285 57 225 77 15 2049

Fronteira J1 105 151 849 40 129 67 26 1367

Ponte de Sor 
J1 79 230 579 25 90 43 6 1052

J2 82 181 574 30 93 36 3 999

Portalegre 

Local 

J1 121 191 1350 29 153 80 4 1928

J2 133 185 1434 46 189 72 7 2066

IC Cível e 

Criminal 

J1 60 81 234 0 0 1 0 376

J2 56 72 227 0 0 2 0 357

J3 60 85 232 0 0 2 0 379

Trabalho   0 13 155 0 0 0 0 168
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Instância  área 
Pendentes em 

1.9.2014 
Entrados  Findos 

Pendentes 

em 

31.8.2015 

VRP 
Taxa de 

Conges‐tão

Taxa de 

Resolu‐ção 

Taxa de 

Recupera‐ção 

Taxa de 

Litigância 

Elvas  Cível  5978  1414  2951  4436  800  150,32%  208,70%  50,44%  44,84% 

Fronteira  Cível  1425  681  737  1367  800  185,48%  108,22%  35,99%  34,14% 

Ponte de 

Sor 
Cível  2762  735  1445  2051  800  141,94%  196,60%  51,87%  35,25% 

Portalegre  Cível  4609  1692  2289  3994  800  174,49%  135,28%  40,26%  36,68% 

Instância 

Central 
Cível  1162  1089  1129  1112  800  98,49%  103,67%  51,29%  9,19% 

 

Instância Área 

Pendentes 

em 

1.9.2014 

Entrados Findos 

Pendentes 

em 

31.8.2015 

Taxa de 

Congestão 

Taxa de 

Resolução 

Taxa de 

Recuperação

Taxa de 

Litigância

 

ILC Elvas 

 

Comércio 
87 82 18 150 833,33% 21,95% 7,76% 2,60%

IL Fronteira Comércio 35 39 7 67 957,14% 17,95% 6,60% 1,96%

IL Ponte de 

Sor 
Comércio 46 46 12 79 658,33% 26,09% 9,60% 2,21%

IL Portalegre Comércio 88 86 21 152 723,81% 24,42% 8,82% 1,86%

Instância 

Central 
Comércio 99 31 125 5 4,00% 403,23% 347,22% 0,26%

 

 

Instância 

 

Área 

Pendente

s em 

1.9.2014 

 

Entrado

s 

 

Findo

s 

Pendentes 

em 

31.8.2015 

Taxa de 

Congestã

o 

Taxa de 

Resoluçã

o 

Taxa de 

Recuperaç

ão 

Taxa de 

Litigânc

ia 

 

ILC Elvas 
Execuções 3955 507 1602 2859 178,46% 315,98% 47,59% 16,08% 

IL Fronteira Execuções 980 224 355 849 239,15% 158,48% 33,08% 11,23% 

IL Ponte de 

Sor 

Execuções 
1534 280 661 1153 174,43% 236,07% 46,13% 13,43% 

IL Portalegre  Execuções  3261  611  1085  2784  256,59%  177,58%  31,96%  13,25% 

Instância 

Central 

Execuções 
279  548  134  693  517,16%  24,45%  10,80%  4,63% 
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Elvas 
J1 253 

J2 222 

Fronteira J1 96 

Ponte de Sor 
J1 170 

J2 153 

Portalegre Local 
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IC Cível 

J1 73 

J2 70 

J3 81 
     

E
nt

ra
do

s 
en

tr
e 

 
01

-0
9-

20
14

 e
 3

1-
08

-2
01

5 Elvas 
J1 78 

J2 88 

Fronteira J1 87 

Ponte de Sor 
J1 44 

J2 41 

Portalegre Local 
J1 118 

J2 129 

IC Cível 

J1 36 

J2 43 

J3 44 
      

F
in

do
s 

en
tr

e 
 0

1-
09

-2
01

4 
e 

31
-0

8-
20

15
 Elvas 

J1 184 

J2 153 

Fronteira J1 78 

Ponte de Sor 
J1 135 

J2 112 

Portalegre Local 
J1 136 

J2 117 

IC Cível 

J1 49 

J2 55 

J3 65 
      

P
en

de
nt

es
 d

ep
oi

s 
de

  
31

-0
8-

20
15

 

Elvas 
J1 147 

J2 157 

Fronteira J1 105 

Ponte de Sor 
J1 79 

J2 82 

Portalegre Local 
J1 121 

J2 133 

IC Cível 

J1 60 

J2 56 

J3 60 
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PENAL 

  
Penal Abreviado Sumário Sumaríssimo

Contra-
Ordenação

Outros 
Processos

Execuções Deprecadas Tutelar Total

P
en

de
nt

es
 a

nt
es

 d
e 

01
-0

9-
20

14
 Elvas 934 138 286 46 17 20 149 43 9 1642

Fronteira 104 16 28 11 5 0 0 0 3 167

Ponte de Sor  
J1 174 6 85 11 8 4 0 0 2 290

J2 165 13 88 10 7 3 0 1 0 287

Portalegre Local 362 72 106 21 21 13 49 3 8 655

Portalegre Central  

J1 105 0 0 0 0 5 0 0 0 110

J2 104 0 0 0 0 16 0 0 0 120

J3 104 0 0 0 0 8 0 0 0 112
                          

E
nt

ra
do

s 
en

tr
e 

01
-0

9-
20

14
 e

 3
1-

08
-

20
15

Elvas 144 11 63 2 15 81 292 139 10 757

Fronteira 57 1 13 9 11 28 0 5 1 125

Ponte de Sor  
J1 15 4 5 28 6 18 0 1 0 77

J2 22 3 9 30 6 20 0 2 0 92

Portalegre Local 173 22 52 12 37 148 116 23 10 593

Portalegre Central  

J1 18 0 0 0 0 15 0 0 0 33

J2 23 0 0 0 0 15 0 0 0 38

J3 21 0 0 0 0 10 0 0 0 31
                          

F
in

do
s 

en
tr

e 
01

-0
9-

20
14

 e
 3

1-
08

-
20

15

Elvas 233 34 101 6 9 72 139 152 9 755

Fronteira 38 7 13 8 6 19 0 1 1 93

Ponte de Sor  
J1 73 2 50 5 8 17 0 0 2 157

J2 63 7 41 0 5 16 0 1 0 133

Portalegre Local 146 37 66 13 29 142 59 21 14 527

Portalegre Central  

J1 12 0 0 0 0 9 0 0 0 21

J2 21 0 0 0 0 8 0 0 0 29

J3 24 0 0 0 0 5 0 0 0 29
                          

P
en

de
nt

es
 d

ep
oi

s 
de

 3
1-

08
-2

01
5 Elvas 845 115 248 42 23 29 302 30 10 1644

Fronteira 122 10 28 12 10 9 0 4 3 198

Ponte de Sor  
J1 116 8 40 33 6 5 0 1 0 209

J2 124 9 56 39 8 7 0 2 0 245

Portalegre Local 389 57 92 20 29 19 106 5 4 721

Portalegre Central  

J1 111 0 0 0 0 11 0 0 0 122

J2 106 0 0 0 0 23 0 0 0 129

J3 101 0 0 0 0 13 0 0 0 114
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Área processual penal 

Taxa de 

Congestão 
Taxa de Resolução Taxa de Recuperação Taxa de Litigância 

IL Elvas 217,75% 99,74% 31,45% 24,01% 

IL Fronteira 212,90% 74,40% 28,79% 6,27% 

IL Ponte de Sor 156,55% 171,60% 46,55% 8,10% 

IL Portalegre 136,81% 88,87% 40,11% 12,86% 

IC Portalegre 136,81% 88,87% 40,11% 12,86% 
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Instrução
Atos 

Jurisdicionais 
P

en
de

nt
es

 a
nt

es
 d

e 
01

-0
9-

20
14

 Elvas 15 14 

Fronteira 2 3 

Ponte de Sor 12 7 

Portalegre 8 5 

  

E
nt

ra
do

s 
en

tr
e 

01
-

09
-2

01
4 

e 
31

-0
8-

20
15

 

Elvas 8 185 

Fronteira 3 69 

Ponte de Sor 3 106 

Portalegre 19 205 

  

F
in

do
s 

en
tr

e 
01

-0
9-

20
14

 e
 3

1-
08

-2
01

5 

Elvas 6 183 

Fronteira 3 68 

Ponte de Sor 9 108 

Portalegre 15 198 

  

P
en

de
nt

es
 d

ep
oi

s 
de

31
-0

8-
20

15
 Elvas 17 13 

Fronteira 2 2 

Ponte de Sor 5 2 

Portalegre 12 10 
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Processos de Família e Menores 

Tribunais extintos 

Triénio 2009 a 2011 Triénio 2012 a 2014 
N.º de 

habitantes 
Divórcios e 

separações 

Tutelares Divórcios e 

separações 

Tutelares 

Avis 4 19 3 25 4559 

Castelo de Vide 6 17 5 27 6919 

Elvas 35 165 36 229 31534 

Fronteira 4 24 5 23 6791 

Nisa 8 18 3 17 8478 

Ponte de Sor 13 88 13 96 20663 

Portalegre 35 135 40 167 33792 

Totais 101 466 105 583 112748 

 

Novas Instâncias 
01.09.2014 a 31.8.2015 N.º de 

habitantes Família Tutelares 

Elvas 525 122 31534 

Fronteira 167 40 19946 

Ponte de Sor 204 55 20854 

Portalegre 346 75 46126 

Totais 1242 292 118640 
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Cível Pendentes em 1.9.2014 
Entrados entre 1.9.2014 

a 31.8.2015 

Findos entre 1.9.2014 a 

31.8.2015 
Pendentes em 31.8.2015 

 Tutelares Família Tutelares Família Tutelares Família Tutelares Família 

Elvas 718 175 234 38 455 90 495 122 

Fronteira 116 39 85 21 71 20 129 40 

Ponte de Sor 289 115 61 18 167 78 183 55 

Portalegre 387 119 244 49 287 93 342 75 

 

 

  



Criminal Pendentes em 1.9.2014 
Entrados entre 1.9.2014 

a 31.8.2015 

Findos entre 1.9.2014 a 

31.8.2015 

Pendentes em 

31.8.2015 

 Tutelares Tutelares Tutelares Tutelares 

Elvas 9 10 9 30 

Fronteira 3 1 1 3 

Ponte de Sor 2 0 2 0 

Portalegre 8 10 14 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10 9

30

3
1 1

32
0

2
0

8
10

14

4

Tutelares Tutelares Tutelares Tutelares

Pendentes em
1.9.2014

Entrados entre
1.9.2014 a 31.8.2015

Findos entre 1.9.2014
a 31.8.2015

Pendentes em
31.8.2015

Tutelares
Criminal

Elvas Fronteira Ponte de Sor Portalegre
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Total Cível 

Criminal 
Pendentes em 1.9.2014 

Entrados entre 1.9.2014 

a 31.8.2015 

Findos entre 1.9.2014 a 

31.8.2015 
Pendentes em 31.8.2015 

 Tutelares Família Tutelares Família Tutelares Família Tutelares Família 

Elvas 727 175 244 38 464 90 505 122 

Fronteira 119 39 86 21 72 20 132 40 

Ponte de Sor 291 115 61 18 169 78 183 55 

Portalegre 395 119 254 49 301 93 346 75 

Totais 1532 448 645 126 1006 281 1166 292 

 

 

 

 

 

 

 



Tutelares e família 

Pendentes em 

1.9.2014 

Entrados entre 

1.9.2014 a 

31.8.2015 

Findos entre 

1.9.2014 a 

31.8.2015 

Pendentes em 

31.8.2015 

1980 771 1287 1458 
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31.8.2015

Série1
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Família e Menores pendências por Instâncias 

Instância 
Pendentes em 

1.9.2014 
Entrados Findos 

Pendentes 

em 

31.8.2015 

Taxa de 

Congestão 

Taxa de 

Resolução 

Taxa de 

Recuperação 

Taxa de 

Litigância 

IL Elvas 902 282 554 627 113,18% 196,45% 60,95% 8,94% 

IL 

Fronteira 
158 107 92 172 186,96% 85,98% 32,97% 3,39% 

IL Ponte 

de Sor 
406 79 247 238 96,36% 312,66% 77,92% 2,51% 

Portalegre 514 303 394 421 106,85% 130,03% 54,42% 9,61% 

Comarca 1980 771 1287 1458 113,29% 166,93% 57,74% 24,45% 

 

Tribunais extintos 

Triénio 2009 a 2011 Triénio 2012 a 2014 (1) 

Divórcios e separações Tutelares Divórcios e separações Tutelares

Avis 4 19 3 25 

Castelo de Vide 6 17 5 27 

Elvas 35 165 36 229 

Fronteira 4 24 5 23 

Nisa 8 18 3 17 

Ponte de Sor 13 88 13 96 

Portalegre 35 135 40 167 

Totais 101 466 105 583 
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Total de processos entrados no período 

Média do 

triénio 2009 

a 2011 

Média do 

Triénio 2012 

a 2014 

1.9.2014 a 31.8.2015 

567 688 771 

 

 

 

 

 

  

  



Cível Pendentes em 1.9.2014 
Entrados entre 1.9.2014 

a 31.8.2015 

Findos entre 1.9.2014 a 

31.8.2015 
Pendentes em 31.8.2015

 Tutelares Família Tutelares Família Tutelares Família Tutelares Família 

Elvas 718 175 234 38 455 90 495 122

Fronteira 116 39 85 21 71 20 129 40

Ponte de Sor 289 115 61 18 167 78 183 55

Portalegre 387 119 244 49 287 93 342 75

         

         

Criminal Pendentes em 1.9.2014 
Entrados entre 1.9.2014 

a 31.8.2015 

Findos entre 1.9.2014 a 

31.8.2015 
Pendentes em 31.8.2015

 Tutelares Tutelares Tutelares Tutelares 

Elvas 9 10 9 10 

Fronteira 3 1 1 3 

Ponte de Sor 2 0 2 0 

Portalegre 8 10 14 4 

         

         

Total        

Cível 

Criminal 

Pendentes em 1.9.2014 
Entrados entre 1.9.2014 

a 31.8.2015 

Findos entre 1.9.2014 a 

31.8.2015 
Pendentes em 31.8.2015

 Tutelares Família Tutelares Família Tutelares Família Tutelares Família 

Elvas 727 175 244 38 464 90 505 122

Fronteira 119 39 86 21 72 20 132 40

Ponte de Sor 291 115 61 18 169 78 183 55

Portalegre 395 119 254 49 301 93 346 75

 1532 448 645 126 1006 281 1166 292
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Instância 
 

Área 

Pendente

s em 

1.9.2014 

 

Entrados 

 

Findos 

Pendentes 

em 

31.8.2015 

Taxa de 

Congestã

o 

Taxa de 

Resoluçã

o 

Taxa de 

Recuperaçã

o 

Taxa de 

Litigânci

a 

ILC Elvas 
Família 

Menores 
902 282 554 647 113,18% 196,45% 60,95% 8,94% 

IL Fronteira 
Família 

Menores 
174 154 120 207 186,96% 85,98% 32,97% 3,39% 

IL Ponte de 

Sor 

Família 

Menores 
427 89 257 259 96,36% 312,66% 77,92% 2,51% 

IL Portalegre 
Família 

Menores 
514 303 394 421 106,85% 130,03% 54,42% 9,61% 

 

 

Instância 

 

Área 

Penden

tes em 

1.9.201

4 

 

Entrado

s 

 

Findo

s 

Penden

tes em 

31.8.20

15 

VRP 
Taxa de 

Congestão 

Taxa de 

Resolução 

Taxa de 

Recuperaç

ão 

Taxa 

de 

Litigân

cia 

 

Elvas 

 

Tutelar 
9 10 9 10 690 111,11% 90,00% 45,00% 0,32% 

 

Fronteira 
Tutelar 3 1 1 3 800 300,00% 100,00% 25,00% 0,03% 

 

Ponte de 

Sor 

Tutelar 2 0 2 0 800 - 100,00% 100,00% - 

 

Portalegre 
Tutelar 8 10 14 4 690 28,57% 140,00% 100,00% 0,32% 
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VI – Recursos humanos. 

 1. Juízes de Direito: 

Para facilitar tanto a exposição como a análise dos dados, apresentar-se-á no ponto 1.1 

uma tabela única com informação relativa ao número de juízes previsto da lei (ponto 1.1. do 

modelo original) e ao número de juízes efectivamente em funções (originalmente ponto 1.2.), 

complementando-se esta informação com o VRP por Juiz previsto na Portaria n.º164/2014, de 

21 de Agosto.  

A enunciação dos VRP e a relação existente entre a população e o número de Juízes do 

Quadro permite avaliar da justeza – ou falta dela – da opção legislativa.  

No ponto 1.2. apresentar-se-á uma tabela referente apenas ao absentismo, assim se 

estreitando o âmbito deste ponto.  

A avaliação concreta da rentabilidade de cada Instância e das necessidades de 

recuperação estão patentes no ponto 1.3.   

* 

1.1 - Quadro previsto e Juízes em funções: 

 

Magistrados por secção 

Instância Secção 
N.º de 

Juízes 

Local de Elvas 
Cível  2 

Criminal 1 

Local de Fronteira Genérica 1 

Local de Ponte de Sor Genérica 2 

Local de Portalegre 
Cível e  2 

Criminal 1 

Central de Portalegre Cível e Criminal 
3 

1 auxiliar 

Central de Portalegre Trabalho 1 



 1.1.1 – Considerações relativas à relação entre quadro de magistrados e 

pendências: 

a) Aos juízes previstos no quadro acresce, neste momento e desde Setembro de 

2014, ininterruptamente, um magistrado auxiliar colocado na Instância 

Central de Competência Civil e Criminal de Portalegre. 

b) Não está colocado qualquer Juiz do Quadro Complementar de Juízes. 

c) Foi reclamada a afectação adicional de mais um Juiz de Direito, este do 

Quadro Complementar da área da Relação de Évora. As contingências típicas 

do preenchimento de lugares do Quadro Complementar não permitiram a sua 

real afectação, quer no ano de 2014, quer no ano de 2015. 

d) Existe um fenómeno de explosão de pendências na área de competência da 

Instância Local de Fronteira. 

e) Existem desequilíbrios entre as pendências das secções criminais das 

Instâncias Locais de Elvas e Portalegre e a recuperação da estatística de 

secretaria impunha o reforço do quadro de Oficiais de Justiça. 

f) A necessidade de afectação de mais um Juiz de Direito é demonstrada pelos 

motivos cumulativamente aduzidos no capítulo III.  

* 

1.2 – Absentismo: 

Apresenta-se em seguida uma tabela do absentismo referente ao período em análise. 

Da recolha de dados verifica-se que a taxa de absentismo é diminuta e absolutamente 

residual. Neste segmento, optou-se por excluir os valores relacionados com o gozo de férias 

de Juízes de Direito, dado que estes elementos apenas tinham o efeito artificial de aumentar o 

nível de absentismo. Na realidade, o exercício do direito a férias não pode nem deve ser 

classificado como uma falta ao serviço, tanto mais que, no caso concreto, de forma quase 

absoluta, as férias foram apenas gozadas fora do período de normal funcionamento do 
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Tribunal. Ou seja, as férias foram gozadas no período previsto no Estatuto dos Magistrados 

Judiciais. 

A relação entre o número de dias úteis [255] e o número de Juízes de Direito 

colocados no Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre [14, incluindo um auxiliar] e o valor 

absoluto de faltas registadas [31 dias] é demonstrativa do zelo, denodo e espírito de serviço de 

todos os Magistrados Judiciais que exercem funções no Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre manifestam. 

 

Assiduidade - Magistrados Judiciais 

Tipo de faltas N.º de 
faltas 

Dispensa n.º 2 do art.º 10.º-A do EMJ 4 

Dispensa art.º 10.º-A do EMJ 6 

Dispensa n.º 1 do art.º 10.º-A do EMJ 4 

Doença 2 

Assistência a filho menor de 12 anos 11 

Tratamento ambulatório, consultas médicas 2,5 

Falecimento de familiar 2 
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1.3 – Avaliação dos Resultados e necessidades de recuperação: 

Tendo em vista apurar e evidenciar as necessidades de recuperação, faz-se de seguida 

uma análise de todas as secções do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, agrupadas por 

área de competência material. 

* 

  



 1.3.1 - Instância Central: 

 
 1.3.1.1 - Secção de competência civil e criminal da instância central: 

IC Cível e 

Criminal 

 

Área 

processual 

Pendentes em 

1.9.2014 
Entrados Findos 

Pendentes em 

31.8.2015 

Cível 1162 1089 1129 1122 

Criminal 342 102 79 365 

Cível e 

Criminal 
1504 1191 1208 1487 
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Instância Central  U.O.  Cível 

Outros 
processos 

Execuções  Comércio 

P
en

d
en

te
s 

em
 

1
.9
.2
0
1
4
 

IC Cível 

J1  73  179 103  34

J2  70  183 86  33

J3  81  198 90  32

P
en

d
en

te
s 

em
 

3
1
.8
.2
0
1
5
 

IC Cível 

J1  60  81 234  1

J2  56  72 227  2

J3  60  85 232  2

 

 

 

  



 
Instância 
Central 

U.O.  Penal 
Outros 

Processos 
Total 

P
en

d
en

te
s 
e
m
 

1
.9
.2
0
1
4
 

Secção 
Criminal 

J1  105 5 110 

J2  104 16 120 

J3  104 8 112 

P
en

d
en

te
s 
en

 

3
1
.8
.2
0
1
5
 

Secção 
Criminal 

J1  111 11 122 

J2  106 23 129 

J3  101 13 114 
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As dificuldades iniciais de agendamento relacionadas com o não funcionamento do 

sistema Citius provocaram uma extensão de agenda. A agenda sofreu uma importante dilação 

com a marcação de um “megaprocesso”17. Este processo terá uma duração não inferior a 4 ou 

5 meses e a situação foi relatada ao Conselho Superior da Magistratura. 

Apesar de ter sido reclamada a presença de mais um Juiz de Direito do Quadro 

Complementar de Juízes não foi possível a sua atribuição. E, assim, tal como se avisou no 

relatório semestral e em outra correspondência trocada com o Conselho Superior da 

Magistratura, a curto prazo, é susceptível de o agendamento passar «a ter um intervalo 

médio de um ano entre a marcação e a realização das diligências/julgamentos, com 

especial prejuízo para a jurisdição cível, cujo tempo médio de duração passará a ser 

incompatível com as exigências constitucionais de uma justiça em prazo razoável».  

A Instância Central de Competência Cível e Criminal de Portalegre recebeu os 

processos tendencialmente mais complexos de todas as circunscrições territoriais do distrito e 

os respectivos magistrados têm desenvolvido um esforço para realizar os julgamentos mais 

importantes e socialmente relevantes no local de origem. Adicionalmente, ao contrário das 

projecções inicialmente avançadas, esta Instância Central tem recebido um número de 

processos executivos superior àquele que era suposto ocorrer e os mesmos representam já 

uma quota importante na pendência. 

Não obstante o inegável esforço da secretaria daquela unidade orgânica, a 

impossibilidade de preenchimento dos lugares do quadro de Funcionários Judiciais também 

tem importantes reflexos na produtividade. 

* 

  

                                               

17 Processo nº86/09.2TELSB. 



1.3.1.2 – Secção do trabalho: 

 
Pendentes em 

1.9.2014 
Entrados Findos 

Pendentes em 

31.8.2015 

IC Trabalho Laboral 491 542 486 544 
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Espécie 
Pendentes 
antes de 

01-09-2014 
Entrados Findos 

Pendentes 
depois de 

31-08-2015 

Acidentes de Trabalho 123 175 139 158 

Impugnações de despedimento colectivo 1 0 1 0 

Impugnação Judicial Regularidade e Licitude do Despedimento 22 31 30 23 

Incidentes de Revisão de Pensão 74 16 46 44 

Remições de Pensões 0 1 0 1 

Outros Incidentes 13 13 14 12 

Contratos Individuais de Trabalho 108 84 95 96 

Suspensões de Despedimento 0 1 1 0 

Outros Procedimentos Cautelares 1 1 1 1 

Outros Processos 5 3 4 4 

Contra-ordenações laborais 5 31 12 24 

Total 352 356 343 363 

 

 

 

 



 

Pendentes 
antes 

de 01‐09‐2014
Entrados Findos 

Pendentes 
depois de 
31‐08‐2015 

Laboral  352  356  342  363 

Outros Processos  12  7  6  13 

Execuções  125  154  118  161 

Deprecadas  2  25  20  7 

Total  491  542  486  544 
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No decurso do primeiro ano, tal como se perspectivou na anterior informação, o 

aumento da área territorial [integração dos concelhos de Ponte de Sor e de Sousel, que na 

anterior organização judiciária eram da área de competência dos extintos Tribunais do 

Trabalho de Abrantes e de Évora] provocou um ligeiro aumento da pendência. No entanto, 

face aos números absolutos desta Instância, aliada à experiência e competência dos 

Magistrados que ali prestam funções e à qualidade média dos Oficiais de Justiça colocados 

nessa unidade orgânica a situação está perfeitamente controlada e não é idónea a criar 

qualquer tipo de alarme. Aliás, numa apreciação temática, a subida da pendência está 

basicamente associada ao incremento do número de procedimentos de natureza executiva. Ao 

mesmo passo, o valor absoluto dos acidentes de trabalho também aumentou com a ampliação 

da área de jurisdição deste Tribunal. 

A análise da monitorização demonstra que nas acções laborais o número de saídas 

compensa, em absoluto, o conjunto de novas acções distribuídas à Instância Central do 

Trabalho.  

* 

1.3.2.– Instâncias Locais: 

1.3.2.1 – Secções cíveis das Instâncias Locais de Elvas e Portalegre: 

 

 
Área 

processual 

Pendentes em 

1.9.2014 

Pendentes em 

31.12.2014 

Pendentes em  

31.8.2015 

Elvas Total Cível 5978 5538 4436 

Portalegre Total Cível 4609 4816 3994 

 

 Na presente avaliação optou-se por um controlo intermédio [31/12/2015], que coincide 

com a declaração de conformidade emitida pelo Instituto de Gestão Financeira e 

Equipamentos da Justiça, como modo de demonstrar o impacto negativo que o colapso do 



Citius teve na regular tramitação das acções. A partir desse momento, em especial na 

jurisdição civil, existe um decréscimo sustentado e progressivo das pendências.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    U.O.  Cível  Outros 
processos 

Execuções  Família  Tutelar  Comércio 

Elvas  J1  253 234 1886 96  347  41

J2  222 289 2069 79  371  46

Portalegre  J1  143 213 1610 55  166  44

J2  122 251 1651 64  221  44

Elvas  J1  147 254 1574 65  270  73

J2  157 233 1285 57  225  77

Portalegre  J1  121 191 1350 29  153  80

J2  133 185 1434 46  189  72
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   Instância 
Local 

Unidade 
Orgânica 

Execuções 

P
en

d
en

te
s 

an
te
s 
d
e 
0
1
‐0
9
‐

2
0
1
4
  Elvas 

J1  1886

J2  2069

Portalegre 
J1  1610

J2  1651

P
en

d
en
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s 

d
ep

o
is
 d
e
 3
1
‐

0
8
‐2
0
1
5
  Elvas 

J1  1574

J2  1285

Portalegre 
J1  1350

J2  1434

 

 

 

 

  



 
Instância 
Local 

Unidade 
Orgânica

Família e 
menores 
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  Elvas 

J1  443
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s 

d
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o
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0
8
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0
1
5
  Elvas 

J1  335

J2  282

Portalegre 
J1  182

J2  235
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Instância 
Local 

Unidade 
Orgânica

Comércio 

P
en

d
en

te
s 

an
te
s 
d
e 
0
1
‐0
9
‐

2
0
1
4
  Elvas 

J1  41

J2  46

Portalegre 
J1  44

J2  44

P
en

d
en

te
s 

d
ep

o
is
 d
e
 3
1
‐

0
8
‐2
0
1
5
  Elvas 

J1  73

J2  77

Portalegre 
J1  80

J2  72

 

 

 

 



   Cível Outros 

processos 

Execuções Família Tutelar Comércio Deprecadas Total 

P
en

de
nt

es
 a

nt
es

 d
e 

 0
1-

09
-2

01
4 

Elvas J1 253 234 1886 96 347 41 27 2884 

J2 222 289 2069 79 371 46 18 3094 

Portalegre 

Local 

J1 143 213 1610 55 166 44 9 2240 

J2 122 251 1651 64 221 44 16 2369 

                     

E
nt

ra
do

s 
en

tr
e 

01
-

09
-2

01
4 

e 
31

-0
8-

20
15

Elvas J1 78 184 259 17 138 44 12 732 

J2 88 177 248 21 96 38 14 682 

Portalegre 

Local 

J1 118 215 306 22 114 45 5 825 

J2 129 231 305 27 130 41 4 867 

                      

F
in

do
s 

en
tr

e 
01

-0
9-

20
14

 e
 3

1-
08

-2
01

5 Elvas J1 184 165 571 47 213 11 35 1226 

J2 153 233 1031 43 242 7 16 1725 

Portalegre 

Local 

J1 136 233 565 48 127 8 10 1127 

J2 117 294 520 45 160 13 13 1162 

                      

P
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de
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ep
oi

s 
de

 

31
-0

8-
20

15
 

Elvas J1 147 254 1574 65 270 73 4 2387 

J2 157 233 1285 57 225 77 15 2049 

Portalegre 

Local 

J1 121 191 1350 29 153 80 4 1928 

J2 133 185 1434 46 189 72 7 2066 
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As secções cíveis das instâncias locais de Elvas e Portalegre foram especialmente 

afectadas com o não funcionamento inicial do sistema Citius V3. Nestas duas unidades 

orgânicas e também nas Instâncias Locais de Fronteira e de Ponte de Sor estes factores foram 

perturbadores de uma maior eficácia na diminuição das pendências. No caso da jurisdição 

executiva as falhas e os bloqueios do funcionamento da plataforma informática dos 

solicitadores de execução foram muitos relevantes. Aliás, a duração e os impactos destas 

falhas são superiores ao do colapso do sistema Citius V3. No entanto, de forma progressiva e 

excepcional, é evidente a recuperação encetada, com particulares reflexos na diminuição 

muito meritória do número de execuções.   

Para além da qualidade e penhorada dedicação das Senhoras Juízas de Direito 

colocadas nestas instâncias, a formação dirigida a funcionários de justiça colocados na 

Comarca e a especialização temática das secções cíveis – com a criação de subsecções 

executivas ou a atribuição de competência exclusiva a funcionário ou grupo de Oficiais de 

Justiça – favoreceu a importantíssima diminuição de pendências.  

Também se encontra em curso um programa de diminuição do tempo médio de 

duração das acções declarativas e a aposta na tramitação privilegiada das acções com data de 

entrada mais antiga tem claros resultados positivos. 

Assinala-se que o aumento do número de acções de jurisdição do comércio em todas 

as circunscrições territoriais de base está associado à transferência de processos da Instância 

Central de Competência Civil e Criminal de Portalegre para as diferentes Instâncias Locais. 

Na verdade, na sequência de terem surgido conflitos internos de competência em razão do 

valor e da matéria, o Tribunal da Relação de Évora acabou por considerar as Instâncias Locais 

competentes para a tramitação das acções de insolvências. Assim, a descida abrupta da 

pendência na Instância Central e o aumento da mesma nas secções locais de Elvas, Fronteira, 

Ponte de Sor e Portalegre tem origem nesse fenómeno.  

Na Instância Local de Portalegre, a não substituição de uma magistrada do Ministério 

Público que se encontrava em situação de baixa por maternidade de risco, a que se seguiu uma 
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licença de maternidade também provocou dificuldades na gestão de agenda e alguns 

desencontros funcionais no período compreendido entre 26 de Fevereiro e o final do período 

sob avaliação. 

O anúncio da aposentação de diversos funcionários com a categoria de Escrivães-

Adjuntos e a sua não provável substituição constituirá um problema de graves dimensões. 

Com efeito, previsivelmente, estas duas unidades orgânicas [Elvas e Portalegre] serão as mais 

afectadas com as reformas e será impossível manter o ritmo de recuperação entretanto 

verificado, caso o Ministério da Justiça, através da Direcção-Geral da Administração da 

Justiça, não contribua para a solução desta importante questão.  

Como já deixou expresso, a notícia da chegada de novos funcionários não compensa 

em termos qualitativos a saída de funcionários experientes e com perfeita noção da tramitação 

processual adequada.   

Na verdade, o ingresso de novos funcionários tinha a intenção de colmatar falhas no 

preenchimento dos quadros e não se destinava a garantir a substituição de Oficiais de Justiça 

que estavam em exercício de funções e em processo de plena maturidade profissional. 

Da análise dos mapas verifica-se uma descida muito relevante e constante da 

pendência na Instância Local de Elvas e essa situação merece o elogio público, face à 

extraordinária dimensão da redução verificada, designadamente no capítulo das execuções e 

da jurisdição de família e menores. Também a produtividade da secção cível da Instância 

Local de Portalegre é merecedora de aplauso.   

* 

  



1.3.2.2 – Secções criminais das Instâncias locais de Elvas e Portalegre: 

 
Área 

Processual 

Pendentes em 

1.9.2014 

Pendentes em 

31.12.2014 

Pendentes em  

31.8.2015 

Elvas Total Criminal 1642 1869 1644 

Portalegre Total Criminal 655 723 721 

 

 

  
Penal Abreviado Sumário 

Sumarís-
simo 

Contra-
ordenação 

Outros 
Processos 

Execuções 
Depreca-

das 
Tutelar Total

Elvas 934 138 286 46 17 20 149 43 9 1642

Portalegre  362 72 106 21 21 13 49 3 8 655
              

Elvas 144 11 63 2 15 81 292 139 10 757

Portalegre  173 22 52 12 37 148 116 23 10 593
              

Elvas 233 34 101 6 9 72 139 152 9 755

Portalegre  146 37 66 13 29 142 59 21 14 527
            

Elvas 845 115 248 42 23 29 302 30 10 1644

Portalegre  389 57 92 20 29 19 106 5 4 721
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Penal Abreviado Sumário Sumaríssimo
Contra-

ordenação
Outros 

Processos 
Execuções Tutelar Total 

P
en

de
nt

es
 

an
te

s 
de

  
01

-0
9-

20
14 Elvas 934 138 286 46 17 20 149 9 1599

Portalegre 362 72 106 21 21 13 49 8 652

P
en

de
nt

es
 

de
po

is
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e 
31

-0
8-

20
15 Elvas 845 115 248 42 23 29 302 10 1614

Portalegre 389 57 92 20 29 19 106 4 716

 

 

 

As entradas ocorridas entre 01 de Setembro de 2014 e 31 de Agosto de 2015 são 

praticamente equivalentes ao número de processos findos. O diferencial relevante entre as 

duas secções criminais radica no número de processos pendentes18. 

                                               

18 A pendência da Instância Local de Elvas é mais de duas vezes superior à da secção criminal de Portalegre. 
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Se no caso de Portalegre, a área de competência territorial aumentou 

consideravelmente com a extinção dos Tribunais Judiciais de Castelo de Vide (concelhos de 

Castelo de Vide e de Marvão) e de Nisa (município de Nisa) que são agora julgadas e 

tramitadas na Instância Local de Portalegre, a secção criminal de Elvas manteve o espectro 

territorial e populacional da sua competência.  

A não descida da pendência não está relacionada com o aumento do número de 

processos por julgar19, os quais assumem uma dimensão aceitável no contexto global das 

pendências20. O motivo da manutenção das pendências encontra justificação residual na 

situação de crise económica. Efectivamente, na maioria dos processos julgados, em caso de 

condenação na pena de multa, os arguidos solicitam o pagamento em prestações dessa sanção 

penal e esse facto prolonga o tempo de duração dos processos e multiplica os actos praticados 

pela secretaria. Estes pedidos são, na sua esmagadora maioria, formulados com base nesse 

tipo de argumento. Em Elvas, é ainda é ainda relevante o número de arguidos contumazes. 

Está em apreciação a razão da existência de uma “herança” tão relevante de processos na 

passagem do antigo sistema judiciário para o novo modelo de funcionamento dos Tribunais. 

No entanto, não obstante a não descida global, ocorre uma diminuição específica dos 

processos comuns, abreviados, sumários e sumaríssimos na secção criminal da Instância 

Local de Elvas. Este sentido descendente é acompanhado na secção criminal de Portalegre 

com excepção dos processos comuns cuja diminuição não se verifica. Assim, as principais 

formas de processo registaram efectivas diminuições do número de processos pendentes.   

Do ponto de vista funcional, a secretaria da secção criminal da Instância Local de 

Elvas tem um quadro funcional de 5 funcionários enquanto a secção criminal de Portalegre 

                                               

19 Em Elvas existem 72 (setenta e dois) processos por julgar e em Portalegre 28 (vinte e oito) autos em que não 
foi realizada a audiência de julgamento, segundo averiguação efectuada pelas chefias de secção.  

20 Aliás, se atentarmos à pendência real a situação é perfeitamente controlável e os contornos da equação mudam 

radicalmente. Com efeito, a pendência real é cerca de 80% inferior à da pendência de secretaria. 



funcionou durante todo este período com 3 Oficiais de Justiça, sendo que, devido a uma baixa 

médica, durante cerca de 2 meses, apenas teve ao seu serviço duas pessoas.  

No próximo período de avaliação a situação de Elvas tenderá a degradar-se por força 

da saída de uma Escrivã-Auxiliar com grande experiência e isso demandava o reforço 

imediato dos quadros. Porém, a nível interno não é possível encontrar uma solução sem criar 

entorpecimentos na capacidade de resposta da secção cível [a qual, do ponto de vista do 

quadro funcional, também funciona no seu limiar mínimo de eficácia] ou da unidade central 

[que tem registado baixas de todos os funcionários que ali prestam serviço] e no movimento 

de funcionários de justiça de Setembro essa saída não foi compensada com nenhuma entrada. 

O simples reforço do quadro com os novos funcionários sem formação e experiência 

profissional não garante o sucesso da missão.    

 1.3.2.2.1 - Julgamentos agendados e ainda não realizados: 

Elvas Portalegre 

72 28 

 

 



 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE PORTALEGRE 

Juiz Presidente 

Av. do Bonfim, 7300‐067 Portalegre (instalações provisórias) 

Telefone: 245 302 260, fax: 245 090 149, correio eletrónico: portalegre.judicial@tribunais.org.pt Página 131 de 221 

1.3.2.2.2 - Declarações de contumácia: 

Contumácias 

IL Elvas IL 

Fronteira 

IL Ponte 

de Sor 

IL 

Portalegre 

IC 

Criminal 

107 2 0 22 37 

 

O número julgamentos agendados e não realizados permite apurar que a subida de 

pendência não está relacionada com qualquer quebra de produtividade. A tabela de 

declarações de contumácia permite, em parte, mas não globalmente, explicar a diferença de 

pendências entre as secções criminais das Instâncias Locais de Elvas e Portalegre. 

* 

1.3.2.2.3 – Execuções na jurisdição criminal: 

 
 

Criminal Execuções Total 
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Elvas 1493 149 1642 

Portalegre  606 49 655 

        

E
nt
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do

s 

Elvas 465 292 757 

Portalegre  477 116 593 

        

F
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s Elvas 616 139 755 

Portalegre  468 59 527 
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Elvas 1342 302 1644 

Portalegre  615 106 721 

 



 

Assinala-se ainda que existe um valor significativo de execuções pendentes [Elvas: 

302 e Portalegre: 106]. Inicialmente, parte destas execuções corriam termos nas secções cíveis 

das Instâncias Locais de Elvas e de Portalegre, quando deveriam estar afectas às secções 

criminais. Logo que a situação foi detectada, por via administrativa, ordenou-se a 

transferência destes processos executivos para as secções criminais de ambas as Instâncias 

(Anexo XXXIII). Para além do peso relativo que têm no valor global da pendência, se a 

operação de classificação de processos não enfermasse desse erro a pendência inicial das 

secções criminais das Instâncias Locais de Elvas e Portalegre seria hoje mais baixa do que no 

momento do começo da reforma.  

Doutra perspectiva, a soma do número de execuções e dos processos relativos a 

contumazes [em Elvas: 302 + 107 = 409][em Portalegre: 106 + 22 = 128] contribuiria em 

larga medida para descida efectiva da pendência global e estes valores contribuem para firmar 

a conclusão que a actividade desenvolvida acaba por ter resultados positivos. 

* 
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1.3.2.3: Competência genérica: Instâncias Locais de Fronteira e Ponte de Sor: 

    Mapas comparativos 

 
Cível 

Outros 

processos 
Execuções Família Tutelar Comércio Deprecadas Total 

Pendentes 

em 

1.9.2015 

Fronteira J1 96 149 980 39 116 35 10 1425 

Ponte de 

Sor 

J1 170 253 765 60 148 24 8 1428 

J2 153 190 769 55 141 22 4 1334 

Entrados 

Fronteira J1 87 194 224 21 85 39 31 681 

Ponte de 

Sor 

J1 44 137 154 10 30 24 4 403 

J2 41 100 126 8 31 22 4 332 

Findos 

Fronteira J1 78 191 355 20 71 7 15 737 

Ponte de 

Sor 

J1 135 160 340 45 88 4 6 778 

J2 112 109 321 33 79 8 5 667 
 

Pendentes 

em 

31.8.2015 

Fronteira J1 105 151 849 40 129 67 26 1367 

Ponte de 

Sor 

J1 79 230 579 25 90 43 6 1052 

J2 82 181 574 30 93 36 3 999 
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Cível 

 
Instância Local U.O. Cível 

Outros 
processos 

Execuções Família Tutelar Comércio

P
en

de
nt

es
 

em
 

1.
9.

20
14

 Fronteira J1 96 149 980 39 116 35

Ponte de Sor 
J1 170 253 765 60 148 24

J2 153 190 769 55 141 22

P
en

de
nt

es
 

em
 

31
.8

.2
01

5 Fronteira J1 105 151 849 40 129 67

Ponte de Sor 
J1 79 230 579 25 90 43

J2 82 181 574 30 93 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Penal Abreviado Sumário Sumaríssimo Contraordenação Outros Processos Tutelar

P
en

de
nt

es
 e

m
 

1.
9.

20
14

 Fronteira J1 104 16 28 11 5 0 3

Ponte de Sor 
J1 174 6 85 11 8 4 2

J2 165 13 88 10 7 3 0

P
en

de
nt

es
 e

m
 

31
.8

.2
01

5 Fronteira J1 122 10 28 12 10 9 3

Ponte de Sor 
J1 116 8 40 33 6 5 0

J2 124 9 56 39 8 7 0
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* 

1.3.2.3.1 – Secção genérica da Instância Local de Fronteira: 

Instância Local de Fronteira – Cível 

 
Pendentes antes de 

 01-09-2014 
Entrados Findos 

Pendentes depois de 
 31-08-2015 

Cível 96 87 78 105 

Outros Processos 149 194 191 151 

Execuções 980 224 355 849 

Família 39 21 20 40 

Tutelar 116 85 71 129 

Comércio 35 39 7 67 

Deprecadas 10 31 15 26 

Total 1425 681 737 1367 
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Instância Local de Fronteira – Criminal 

 
Pendentes antes de 

01-09-2014 
Entrados entre 01-09-

2014 e 31-08-2015 
Findos entre 01-09-
2014 e 31-08-2015 

Pendentes depois de 
31-08-2015 

Penal 104 57 38 122 

Abreviado 16 1 7 10 

Sumário 28 13 13 28 

Sumaríssimo 11 9 8 12 

Contraordenação 5 11 6 10 
Outros 
Processos 0 28 19 9 

Execuções 0 0 0 0 

Deprecadas 0 5 1 4 

Tutelar 3 1 1 3 

Total 167 125 93 198 
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A secção genérica da Instância Local de Fronteira é vítima do crescimento da área de 

competência territorial [serve cinco municípios], triplicou a população directamente servida 

pelo órgão jurisdicional [a média mais alta ao nível das Instâncias Locais na relação 

população vs número de juízes] e o quadro efectivo da secretaria dos serviços judiciais esteve 

durante todo o primeiro semestre reduzido a 50% da sua capacidade. No segundo semestre, a 

situação da secretaria melhorou com a transferência, via movimento, de uma Escrivã-Auxiliar 

que estava colocada em Avis e com uma medida administrativa de tramitação à distância, a 

partir de Portalegre, das execuções que correm termos naquela circunscrição territorial. 

Para além disso, na sequência de uma situação de baixa por gravidez de risco, a que se 

seguiu uma licença de maternidade, no período compreendido entre 09 de Janeiro de 2015 e 

15 de Maio de 2015, não esteve colocado qualquer magistrado do Ministério Público, a tempo 

integral. Durante este interlúdio, em regra, as diligências de Família e Menores e de direito 

criminal que exigiam a presença do Ministério Público foram concentradas num único dia da 

semana. 

Esta soma de factores [colapso do sistema informático, aumento da área territorial e 

populacional, deficiente preenchimentos dos quadros de secretaria e ausência de magistrado 

do Ministério Público durante cerca de 5 meses] teve enormes reflexos na produtividade. No 

entanto, ainda assim, é de registar que a pendência cível desceu naquele período e a jurisdição 

de menores e família não registou qualquer alteração significativa. Como seria expectável, o 

número de processos criminais sofreu um aumento.   

Neste contexto, o trabalho efectuado é altamente meritório, sendo de evidenciar a 

extrema dedicação dos senhores oficiais de justiça ali colocados que abdicam dos seus 

períodos de descanso e trabalham fora do seu horário de trabalho com o objectivo de 

manterem o normal funcionamento da Instância Local, evitando, assim, com o seu zelo, o 

risco sério e efectivo daquela Instância entrar em colapso. 

* 



1.3.2.3.2 – Secção genérica da Instância Local de Ponte de Sor: 

Ponte de Sor Cível 
Outros 

processos 
Execuções Família Tutelar Comércio Deprecadas Total 

Pendentes 

em 

01.09.2014 

J1 170 253 765 60 148 24 8 1428 

J2 153 190 769 55 141 22 4 1334 

Entrados 
J1 44 137 154 10 30 24 4 403 

J2 41 100 126 8 31 22 4 332 

Findos 
J1 135 160 340 45 88 4 6 778 

J2 112 109 321 33 79 8 5 667 

Pendentes 

em 

31.08.2015 

J1 79 230 579 25 90 43 6 1052 

J2 82 181 574 30 93 36 3 999 
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Ponte  

de  

Sor  

Penal Abreviado Sumário
Sumarís-

simo 

Contra-

ordenação 

Outros 

Processos 
Execuções 

Depre-

cadas 
Tutelar Total

Pendentes em 

01-09-2014 

J1 174 6 85 11 8 4 0 0 2 290

J2 165 13 88 10 7 3 0 1 0 287

                       

Entrados 

J1 15 4 5 28 6 18 0 1 0 77

J2 22 3 9 30 6 20 0 2 0 92

                 

Findos 

J1 73 2 50 5 8 17 0 0 2 157

J2 63 7 41 0 5 16 0 1 0 133

                

Pendentes em 

31-08-2015 

J1 116 8 40 33 6 5 0 1 0 209

J2 124 9 56 39 8 7 0 2 0 245
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O extinto Tribunal Judicial de Ponte de Sor enfrentava problemas crónicos e 

estruturais relacionados com a respectiva produtividade e o tempo médio de duração dos 

processos. Nos últimos anos, a classificação do tribunal como tribunal de acesso final e a 

colocação de dois juízes de direito contribuíram para uma ligeira melhoria. No corrente ano, a 

produtividade demonstrada por Juízes de Direito e Funcionários Judiciais contribuiu de forma 

absolutamente decisiva para afastar aquela imagem. Mais, hoje, a Instância Local de Ponte de 

Sor tem uma capacidade de resposta de alto nível, que permitiu uma descida sustentada das 

pendências cíveis, executivas, de família e menores e criminais.  

Tudo isto é ainda mais merecedor de louvor público porque aquela unidade orgânica 

não está dotada de qualquer lugar de chefia [a Secretária de justiça enfrenta baixas sucessivas 

faz alguns anos e a secretaria não está provida com o lugar de Escrivão de Direito] e existem 

baixas recorrentes no quadro da secretaria judicial que limitam relevantemente o número de 

Oficiais de Justiça que efectivamente prestam serviço naquela secção [além da Secretária de 

Justiça, duas outras Escrivãs-Auxiliares beneficiam de certificados de incapacidade para o 

trabalho de longa duração]. 

 Em adição, até meados do segundo semestre no corrente ano não foi colocado um 

segundo Procurador-Adjunto naquela Instância e essa circunstância impediu também que o 

ritmo de marcações fosse mais elevado com os reflexos óbvios ao nível da pendência. 

Por último, constitui uma emergência a criação de uma segunda sala de audiências, 

dado que com a recomposição do quadro dos magistrados do Ministério Público a ausência de 

um segundo espaço para a realização de julgamentos e outras diligências não permitirá 

reforçar a necessária recuperação. 

É ainda imprescindível dotar a secretaria judicial de uma área de trabalho maior e 

prover os serviços do Ministério Público de melhores condições e a solução apontada já é 

conhecida da Direcção-Geral da Administração da Justiça e do Instituto de Gestão Financeira 

e Equipamentos da Justiça, que, a curto prazo, poderá estar em condições de adjudicar a obra 

de remodelação. 
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* 

1.3.2.4 – Jurisdição criminal: súmula da contagem das sentenças depositadas 

durante o ano judicial em curso: 

 
 

Acusações 

Unidade Orgânica Total 

Elvas - Procuradoria da Inst. Local - Sec. Inquéritos 187 

Fronteira - Procuradoria da Inst. Local - Sec. Inquéritos 40 

Ponte de Sôr - Procuradoria da Inst. Local - Sec. Inquéritos 94 

Portalegre - Procuradoria da Inst. Local - 1ª Sec. Inquéritos 81 

Portalegre - Procuradoria da Inst. Local - 2ª Sec. Inquéritos 84 

Total Geral 486 

 

Contagem de Actos Processuais 

Depósitos de sentenças 

01-09-2014 a 31-08-2015 

Unidade Orgânica Total 

Elvas 167
Fronteira 66

Ponte de 
Sor  

J1 53
J2 47

Portalegre Local 290

IC Cível e 
Criminal 

J1 21
J2 19
J3 13

IC 
Trabalho   17

Total Geral 693

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A terminar esta secção, de acordo com os mapas supra, verifica-se que a relação entre 

o número de acusações deduzidas e o total de sentenças proferidas significa que, em parte, no 

parâmetro das decisões finais, a taxa de recuperação é efectiva. Esta soma de argumentos 

permite concluir que não é na fase de julgamento que ocorrem as entropias que justificam o 

nível de pendências existente. 

 * 

Relação entre 
acusações proferidas e 
sentenças depositadas 

Período de 1.9.2014 a 
31.8.2015 

Acusações 
Depósitos 

de 
sentenças 

486  693 
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1.4 – Medidas de gestão e propostas: 

 Manutenção do Juiz Auxiliar na Instância Central de Competência Civil e Criminal de 

Portalegre e a afectação de um magistrado judicial do Quadro Complementar de 

Juízes em ordem a garantir o normal funcionamento daquela unidade orgânica 

enquanto decorrer o processo registado sob o n.º 86/09.2TELSB. 

 Afectação de mais um Juiz de Direito ao Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, 

a fim de corrigir as deficiências genéticas da construção do quadro de magistrados 

judiciais desta circunscrição.   

 Preenchimento dos lugares do quadro de funcionários, em especial dos lugares de 

chefia das secções. 

 Construção de uma segunda sala de audiências no Palácio de Justiça de Ponte de Sor e 

atribuição do espaço devoluto afecto à Conservatória do Registo Civil, Comercial e 

Predial de Ponte de Sor para instalação dos serviços do Ministério Público e da secção 

central.  

* 

2 – Magistrados do Ministério Público: 

Apresenta-se de seguida uma tabela onde se indica quadro previsto de magistrados do 

Ministério Público e o número de magistrados efectivamente colocados. 

* 

2.1 – Quadro previsto de magistrados do Ministério Público: 

O Mapa V anexo ao Decreto-Lei nº49/2014, de 27 de Março define o quadro dos 

magistrados do Ministério Público, de forma flexível, com variação no topo superior e 

inferior, nos seguintes termos: 

Procuradores da República: de 2 a 3. 

Procuradores-adjuntos: de 9 a 10. 

* 



 No entanto, no plano prático, desde logo, a opção de preenchimento balizou-se pelo 

intervalo mínimo, a saber:   

 Procuradores da República: 2 (em Portalegre) 

 Procuradores-adjuntos: 9. 

* 

Fronteira – Procurador-adjunto: 1 

Portalegre – Procurador-adjunto: 3 

Elvas – Procurador-adjunto: 3 

Ponte de Sor – Procurador-adjunto: 2 

* 

2.2 – Número de magistrados do Ministério Público efectivamente colocados e em 

exercício de funções: 

Para além do não preenchimento dos quadros de acordo com o número máximo 

referenciado no diploma regulamentador da Lei de Organização do Sistema Judiciário, 

inicialmente, em consequência de situações relacionadas com o gozo de licença devido a 

situações de risco clínico durante a gravidez, a que se seguiu (ou seguem) o período de licença 

de maternidade os lugares em causa não foram preenchidos [Elvas, Fronteira e Portalegre] ou 

com o não provisionamento inicial [Ponte de Sor] dos lugares vagos – que não foram 

ocupados imediatamente – através do recurso a magistrados auxiliares ou proveniente do 

Quadro Complementar dos Magistrados do Ministério Público da área do Tribunal da Relação 

de Évora. 

Em termos sintéticos, a situação traduziu-se nos seguintes termos: 

 Elvas: falta de um Procurador-Adjunto no período compreendido entre 1 de 

Setembro de 2014 e 2 de Fevereiro de 2015, nesta data foi afectado um 

Magistrado proveniente da Bolsa de Magistrados do Ministério Público. O 

regresso da procuradora-adjunta titular ocorreu a 14 de Maio de 2015, 
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permitindo então a deslocação do Magistrado da Bolsa para a Instância Local 

de Fronteira.  

 Fronteira: falta de um Procurador-Adjunto no período compreendido entre 09 

de Janeiro e 15 de Maio de 2015. 

 Ponte de Sor: a nomeação do segundo magistrado do Ministério Público 

apenas ocorreu em 14 de Maio de 2015. 

 Portalegre: quadro incompleto entre 26 de Fevereiro de 2015 e 31 de Agosto 

de 2015.  

* 

2.3 – Da intervenção do Conselho Consultivo: 

Para além das comunicações hierárquicas dirigidas à Procuradoria-Geral da República 

e ao Conselho Superior do Ministério Público, a gravidade da situação e as implicações que 

daí decorrem para o acesso à Justiça e para o normal funcionamento do Tribunal Judicial da 

Comarca de Portalegre determinaram que o Conselho Consultivo emitisse parecer sobre o 

estado da actividade do Ministério Público na Comarca, posição essa sustentada num estudo 

subscrito pela Senhora Procuradora Coordenadora. 

Desse parecer transcreveremos as partes mais relevantes ao objectivo do presente 

relatório:  

«A 01 de Setembro de 2014 apenas foram colocados nas instâncias locais da Comarca 

de Portalegre 8 procuradores-adjuntos, ficando por preencher a vaga de um procurador-

adjunto na instância local de Ponte de Sor. 

(…) 

A 01.09.2014 uma das procuradoras adjuntas colocada em Elvas estava de “baixa” por 

gravidez de risco (situação que já se mantinha desde 22.04.2014) tendo ficado depois com 

licença de maternidade, situação em que ainda se mantém. 



Apenas em 02.02.2015, em sua substituição, aí foi colocado um outro magistrado do 

Ministério Público, procurando desde então recuperar uma instância com uma pendência 

acumulada considerável. 

A 09.01.2015 e a 25.02.2015 duas outras procuradoras-adjuntas, colocadas 

respectivamente em Fronteira e em Portalegre, entraram de “baixa”, igualmente por gravidez 

de risco, não se prevendo que regressem ao serviço até ao fim do corrente ano judicial. 

(…) 

No mesmo período do ano anterior (01.09.2013 a 23.03.2014) o trabalho do Ministério 

Público nas então comarcas de Avis, Castelo de Vide, Elvas, Fronteira, Nisa, Ponte de Sor e 

Portalegre (abrangendo como se viu uma área menor que a da actual Comarca de Portalegre) 

foi assegurado por 9 magistrados (8 procuradores-adjuntos e um substituto), apenas tendo 

havido uma ausência ao serviço por “baixa” médica com início a 10.03.2014. 

(…) 

No mesmo período do ano anterior (01.09.2013 a 23.03.2014) o trabalho do Ministério 

Público nas então comarcas de Avis, Castelo de Vide, Elvas, Fronteira, Nisa, Ponte de Sor e 

Portalegre (abrangendo como se viu uma área menor que a da actual Comarca de Portalegre) 

foi assegurado por 9 magistrados (8 procuradores-adjuntos e um substituto), apenas tendo 

havido uma ausência ao serviço por “baixa” médica com início a 10.03.2014. 

(…) 

De realçar que na comarca de Portalegre existem 15 Comissões de Protecção de 

Crianças e Jovens que o Ministério Público deveria acompanhar, para já não falar dos 15 

Conselhos Municipais de Segurança de que faz parte e onde deveria comparecer. 

Para melhor entender as graves dificuldades que se colocam hoje à magistratura do 

Ministério Público na Comarca de Portalegre, indicam-se ainda alguns elementos estatísticos: 
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a) Em 01.03.2014, nas então comarcas de Avis, Castelo de Vide, Elvas, Fronteira, 

Nisa, Ponte de Sor e Portalegre, estavam pendentes 1740 processos de inquérito, o 

que correspondia a uma média de 193,3 processos por cada um dos 9 

procuradores-adjuntos então em efectivo exercício de funções. 

Em 01.03.2015, na área correspondente à das anteriores comarcas acrescida do 

concelho de Sousel, freguesias de Santo Aleixo e Gavião (6.379 habitantes), estavam 

pendentes 2214 processos de inquérito, o que equivalia a uma média de 369 processos por 

cada um dos 6 magistrados em efectivo exercício de funções, tendo assim havido, no espaço 

de um ano, um acréscimo de volume processual de 176 processos por magistrado (mais 91%). 

b) Ainda e no que respeita às instâncias locaisi: 

Em Elvas, o volume processual em 28.02.2015 aumentou 16,5% (de 780 processos 

para 909) face ao mesmo período do ano anterior; 

Em Fronteira, o volume processual em 28.02.2015 aumentou 110% (de 151 processos 

para 318) face ao mesmo período do ano anterior; 

Em Ponte de Sor, o volume processual em 28.02.2015 aumentou 20,6% (de 378 

processos para 456) face ao mesmo período do ano anterior; 

Só em Portalegre, o volume processual se manteve pois foi a única instância local 

onde o quadro de procuradores-adjuntos esteve preenchido entre 01.09.2014 e 25.02.2015». 

* 

O referido parecer foi comunicado ao Ministério da Justiça, ao Conselho 

Superior da Magistratura, à Procuradoria-Geral da República e ao Conselho Superior 

do Ministério Público e à Ordem dos Advogados para os fins tidos por convenientes.  

* 



 2.4 – Das implicações da falta de magistrados do Ministério Público: 

É óbvio que a falta de magistrados do Ministério Público tem efeitos negativos no 

exercício da acção penal, na direcção da investigação criminal e na promoção e cooperação 

em acções de prevenção criminal, aspecto que já foi devidamente diagnosticado pela 

Coordenação local do Ministério Público.  

No entanto, para além das consequências ao nível do aumento das pendências, o 

Ministério Público representa o Estado em todos os processos criminais e contra-

ordenacionais que se encontrem em fase de julgamento ou instrução, intervém nos processos 

de insolvência e em todos os que envolvam interesses públicos e assume a posição de defesa 

de menores nos processos da respectiva jurisdição. 

Face ao número de Juízes de Direito colocados na Comarca, o não preenchimento dos 

lugares de Procurador-Adjunto criou constrangimentos vários ao nível do tempo de 

agendamento dos julgamentos e é um dos factores concorrentes que, em parte, contribuiu 

pontualmente para a não diminuição mais firme das pendências que se registam nas diversas 

Instâncias que compõem o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre.  

Exemplificando, para além de diminuir o volume de pendências em sede de inquéritos, 

o não preenchimento do quadro do Ministério Público em Ponte de Sor impediu que se 

registasse um ritmo de marcações superior, dado que o agendamento de diligências na 

proporção de 2 (dois) Juízes de Direito para 1 (um) magistrado do Ministério Público seria, 

em abstracto, absolutamente distinto se existisse paridade entre o número de magistrados. 

Em Fronteira, a não colocação de Magistrado do Ministério Público entre o início do 

ano e meados de Maio foi suprida através da deslocação semanal de um Procurador-Adjunto 

àquela Instância Local e as audiências de julgamento da jurisdição criminal, as diligências de 

menores e as intervenções no domínio das insolvências foram concentradas num único dia da 

semana. Tendo presente a natureza das entradas e das pendências e o valor percentual que 

assumem os processos criminais, de família e menores e comerciais no contexto global 
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daquela unidade orgânica é claro e objectivo que a ausência de magistrado do Ministério 

Público não favoreceu a realização da Justiça, isto para além do entupimento processual 

ocorrido na fase de inquérito. Aproveita-se aqui para agradecer a disponibilidade e o sentido 

de missão dessa magistrada do Ministério Público21, que, com o seu brio e dedicação à causa 

pública, evitou a completa ruptura daquela unidade orgânica.  

No intervalo de 26 de Fevereiro até ao final do ano judicial também na Instância Local 

de Portalegre a proporção de 2 (dois) Procuradores-adjuntos para 3 (três) Juízes de Direito em 

secções de natureza genérica desdobrada em 1 (uma) secção criminal e 2 (duas) secções cíveis 

não permitiu optimizar as mais-valias que decorrem da especialização. Idêntica situação se 

verificou na Instância Local de Elvas no período compreendido entre 1 de Setembro de 2014 e 

2 de Fevereiro de 2015. 

Como consta do parecer emitido pelo Conselho Consultivo: «é urgente tomar 

medidas para preencher o quadro de magistrados pois, como se expôs, o enorme 

aumento de volume processual, de entradas e de processos pendentes, é muito 

preocupante, sendo inevitável que, devido a esta situação, ocorram intoleráveis atrasos 

processuais, em prejuízo dos cidadãos e com reflexo negativo na imagem dos tribunais e 

na administração da justiça». 

Sem embargo dos efeitos imediatos, logo que seja possível recompor os quadros do 

Ministério Público na Comarca, sobrevirá a curto prazo um outro problema susceptível de 

gerar novas entropias que se traduzirá na diminuição do número de inquéritos e no 

consequente e inevitável aumento das causas criminais submetidas a julgamento. É diferente a 

remessa para julgamento de um determinado número de acusações em período temporal 

dilatado ao longo de um ano e a recepção da mesma quantidade de autos num período mais 

                                               

21 O elogio em causa é dirigido a todos os Magistrados do Ministério Público.  

 



curto e concentrado. Logo que isso suceda, as secções criminais de Elvas e Portalegre e, em 

especial, as instâncias genéricas de Ponte de Sor e Fronteira, em particular esta, ficarão com 

as agendas sobrecarregadas e a sua capacidade de resposta poderá ser afectada no domínio da 

tempestividade do acto de julgar, com reflexos transparentes na imagem pública da Justiça e 

do prestígio dos Tribunais. 

* 

2.5 – Propostas:     

 No domínio da cooperação institucional, o Conselho Superior da Magistratura 

deve pugnar junto da Procuradoria-Geral da República pelo preenchimento dos 

lugares previstos no diploma regulamentador. 

 Na articulação necessária entre os órgãos de gestão das duas magistraturas, a 

Procuradoria-Geral da República e o Conselho Superior do Ministério Público 

devem estar sensibilizados para a necessidade de afectarem mais magistrados do 

Ministério Público ao seu Quadro Complementar.  

* 

VII – Funcionários Judiciais: 

1.1 – Considerações gerais: 

À semelhança do se fez relativamente aos Juízes de Direito e magistrados do 

Ministério Público, apresentar-se-ão tabelas com informação relativa ao número de 

funcionários previsto na portaria que aprovou os mapas de pessoal das secretarias e ao 

número de funcionários efectivamente em funções, complementando-se esta informação com 

a pendência de secretaria, o número de Oficiais de Justiça colocados e o número de 

funcionários a colocar em cada secção, tendo em conta o rácio de funcionários por juiz 

previsto na Portaria n.º 164/2014, de 21 de Agosto.  

Não foram divulgados os critérios que serviram de base à construção do modelo e do 

método de cálculo que estabeleceu a ratio entre o número de funcionários e o número de 

magistrados (juízes e/ou magistrados do Ministério Público) previsto na Portaria n.º 164/2014, 

de 21 de Agosto. De modo que a sua validade e o rigor científico não podem ser testados e 

presume-se assim que, acima de tudo, aquilo que imperou foi uma decisão casuística de 
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aproveitamento dos recursos existentes com claro favorecimento dos Tribunais situados no 

eixo Atlântico.  

Também se afirma que esses critérios quantitativos foram consensualizados entre o 

Governo e o Conselho Superior da Magistratura, a Procuradoria-Geral da República e o 

Conselho Superior da Magistratura, no âmbito do Grupo de Trabalho do Ministério da Justiça 

para a implementação a reforma judiciária. No entanto, não foi divulgado qualquer estudo de 

suporte dessa asserção. 

Aquilo que se conhece é a afirmação contida na Portaria n.º 161/2014, de 21 e Agosto 

que sublinha que as secretarias judiciais foram dimensionadas com base nesse rácio, tendo 

ainda em conta o volume processual. É igualmente previsto que o administrador judiciário 

deve atender aos critérios quantitativos previstos na Portaria n.º 164/2014 na tomada de 

medidas de gestão de recursos humanos que decidir adoptar.  

Foi por todas estas razões que se optou por incluir nas tabelas as informações 

complementares acima referidas. 

A respeito dos funcionários afectos aos serviços do Ministério Público indica-se o 

número de funcionários previsto na portaria que aprovou os mapas de pessoal das secretarias 

e o número de funcionários efectivamente em funções. 

No ponto 3.6 apresentar-se-ão tabelas referentes ao absentismo. No mais, manter-se-á 

o alcance e os objectivos previstos no modelo original. 

* 

1.2 – Quadro funcional do Tribunal: 

O quadro funcional do tribunal apresenta diversas carências de funcionários, 

salientando-se que os lugares de chefia do secretário de justiça do Núcleo de Portalegre e de 

escrivão de direito em Elvas, Fronteira e Ponte de Sor não foram efectivamente preenchidos. 

Como medida de gestão, esses lugares são desempenhados em regime de substituição. Porém, 

como não ocorreu uma colocação adicional de recursos humanos, essa carência é geradora de 

disfunções na organização da secretaria, com especial enfoque e preocupação principal no 

Núcleo das Instâncias Locais de Fronteira e Portalegre e na Instância Central Cível e Criminal 

de Portalegre. 



A falta de funcionários na Comarca não tem a mesma expressão em todos os núcleos e 

áreas processuais. A secretaria judicial tem, em termos comparativos, um défice acentuado de 

preenchimento de lugares no confronto com a secretaria dos serviços do Ministério Público. 

Efectivamente, as secretarias dos Serviços de Ministério Público estão mais equilibradas e 

esse equilíbrio está também estribado nas medidas gestionárias adoptadas em Ponte de Sor 

com a colocação de um funcionário judicial naquela secretaria, que entretanto requereu a 

transição para a carreira de funcionário do Ministério Público. Em Fronteira, após o 

movimento judicial de Fevereiro de 2015, foi possível reforçar, parcialmente, o quadro de 

funcionário com o provimento provisório nessa secretaria de uma escrivã auxiliar, que ali 

presta funções, em regime de acumulação, com o serviço da secretaria judicial. Na verdade, a 

secretaria do Ministério Público foi afectada com a ocorrência de um período de baixa por 

doença, o estatuto de trabalhador estudante e a autorização de prestação de trabalho adicional 

por parte da Direcção-Geral da Administração da Justiça concedida ao técnico de justiça 

adjunto e essas circunstâncias ali colocado ditaram que o suprimento de necessidades 

excepcionais fosse efectuado transitoriamente por um funcionário de justiça. Entretanto, as 

importantes quebras do quadro de funcionários daquela circunscrição implicaram que uma 

funcionária nomeada para o Núcleo de Portalegre ficasse afecta à tramitação dos processos 

executivos e respectivas acções declarativas. Esta missão foi realizada à distância a partir do 

Núcleo de Portalegre, dado que, por motivos estatutários, a que se associam razões de 

natureza pessoal, não permitiram que aquela Oficial de Justiça foi transferida, por via 

administrativa, para Fronteira. 

O relatório anual contém ainda referências à assiduidade e a análise dos elementos 

evidencia que nos Núcleos de Elvas, Fronteira e Ponte de Sor os níveis de absentismo são 

mais elevados. No quadro descritivo da assiduidade verifica-se que o Núcleo de Fronteira é 

particularmente penalizado, tendo em conta, o número reduzido de funcionários e o enorme 

acréscimo de processos e área territorial e o apoio constante que a Secção de Proximidade de 

Avis requer, com a frequente deslocação de um funcionário do Núcleo e Fronteira para suprir 

as constantes faltas dadas pela Oficial de Justiça afecta àquele lugar. 
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* 

1.3 – Volume processual e taxas de esforço: 

Os mapas apresentados demonstram a evolução da pendência num momento anterior à 

do sistema judiciário e na actual situação temporal e expõem a estatística oficial judicial e do 

Ministério Público completadas com as respectivas taxas de esforço e eficácia nos tribunais 

extintos e que passaram a integrar o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. 

No presente, os mapas demonstram que as diferentes secretarias judiciais apresentam 

importantes níveis de recuperação processual, apesar dos recursos humanos serem claramente 

deficitários. Na secretaria do Ministério Público só Ponte de Sor e Portalegre conseguem 

recuperar. 

Por outro lado, as instâncias de competência genérica que compõem o Tribunal 

Judicial da Comarca de Portalegre possuem realidades destintas. Uma, Ponte de Sor, manteve 

o equilíbrio funcional, territorial e populacional e registou uma notável capacidade de 

resolução e de recuperação da respectiva pendência. A Instância Local de Fronteira teve um 

acréscimo territorial quintuplicado e a população abrangida que passou a ser sensivelmente 

idêntica à de Ponte de Sor (aumento 193,71% em relação à situação ao parâmetro 

populacional e de 227,62% quanto ao território abrangido) e, apesar do quadro deficitário, 

conseguiu manter o equilíbrio entre o volume de serviço e a capacidade de trabalho. 

No âmbito funcional importa ainda salientar que no Núcleo de Fronteira os 

funcionários judiciais têm demonstrado um árduo trabalho como decorre dos valores das taxas 

apresentadas e da relação existente entre o quadro funcional e o total das conclusões abertas 

ao magistrado judicial titular. Em contraponto, pelo menos, até à colocação de um Magistrado 

do Ministério Público, que ocorreu em 15 de Maio de 2015, a secretaria dos Serviços do 

Ministério Público de Fronteira revelou uma inesperada falta de produtividade. Na realidade, 

no período compreendido entre o início de Janeiro e meados de Maio não esteve colocado 

qualquer magistrado do Ministério Público na Instância Local de Fronteira. Esse e outros 

aspectos funcionais atinentes àquele serviço foram comunicados pela Senhora Procuradora 

Coordenadora ao Conselho dos Oficiais de Justiça e, assim, aguarda-se que aquele organismo 



complete a averiguação em curso para extrair conclusões rigorosas. Entretanto, como já se 

disse, a fim de solucionar situações pontuais – com grande prejuízo da secretaria judicial, 

porque estava provida a cerca de 50%, enquanto o quadro dos serviços do Ministério Público 

se encontra completo –, foi afecta, provisoriamente, a tempo parcial, uma escrivã auxiliar aos 

Serviços do Ministério Público. 

As secções cíveis das Instâncias Locais de Elvas e de Portalegre mantiveram um ritmo 

de trabalho elevado, que permitiu reduzir com grande eficácia a pendência, com particular 

realce nos processos executivos e de família e menores.  

No decurso das diversas diligências efectuadas foi possível concretizar a nomeação em 

regime de mobilidade interna para os dois lugares administrativos (assistente técnico e 

assistente operacional) e que desempenham funções no Núcleo de Portalegre. Estão ainda em 

curso medidas gestionárias tendentes ao recrutamento de funcionário para realizar funções no 

arquivo de Elvas, tal como acima já se referiu, no âmbito de um protocolo com o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional. E, ao mesmo passo, foram espoletados os contactos para 

reforçar o quadro de funcionários através do recurso ao Programa de Estágios Profissionais na 

Administração Pública Central (PEPAC). 

* 

1.4 – Tabelas comparativas dos funcionários previstos na legislação de suporte e 

efectivamente colocados: 

a) Núcleo de Portalegre: 

Secretário de Justiça: 

A Portaria n.º 161/2014, de 21 de agosto, criou no Núcleo de Portalegre um lugar de 

Secretário de Justiça. 

Na ausência de funcionário com tal categoria profissional, foi nomeada para esse lugar 

em regime de acumulação a Escrivã de Direito afecta à secção criminal da instância Local de 

Portalegre. 
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A Secretária de Justiça tem a seu cargo as unidades orgânicas instaladas no Núcleo de 

Portalegre, no Núcleo de Nisa e do Núcleo de Ponte de Sor. 

 

Unidade de Apoio Técnico ao Conselho de Gestão: 

Funcionários a nomear 

segundo a Portaria 

161/2014 

Funcionários nomeados 

Número de Oficiais de 

Justiça previsto para a 

Comarca 

Funcionários a nomear 

segundo a Portaria 

164/2014 

1 0 22 85 1 

 

Unidade Central e de Serviço Externo: 

Categorias funcionais 
Número previsto na 

Portaria 161/2014 

Funcionários colocados 

em 31.8.2015 

Número de 

Magistrados 

Funcionários a 

colocar segundo a 

Portaria 164/2014 

Escrivão Adjunto 1 0 Juízes = 8 + 1 

aux.  MP = 5 
6 

Escrivão Auxiliar 3 2 

 

  

                                               

22 Em Abril de 2015 foi afecta para apoio do Conselho de Gestão a Assistente Técnica colocada no Tribunal em 
regime de mobilidade interna. 



Serviços Judiciais: 

Unidade 

Orgânica 

Categorias 

funcionais 

Número previsto 

na Portaria 

161/2014 

Funcionários 

colocados em 

31.8.2015 

Pendência da 

Secretaria em 

31.8..2015 

Número de 

Juízes 

Funcionários a colocar 

segundo a Portaria 

164/2014 

CCvCr 
Esc. de Direito 1 1 

1504 3 + 1 aux. 
2 

Esc. Adjunto 2 2 4 

Esc. Auxiliar 4 2 8 

CT 
Esc. de Direito 1 1 

491 1 
1 

Esc. Adjunto 1 1 1 

Esc. Auxiliar 2 2 2 

LCv 
Esc. de direito 1 1 

4609 2 
1 

Esc. Adjunto 4 423 4 

Esc. Auxiliar 5 4 6 

LCrm 
Esc. de Direito 1 124

655 1 
1 

Esc. Adjunto 2 1 2 

Esc. Auxiliar 3 2 3 

Serviços do Ministério Público: 

Unidade Orgânica Categorias funcionais 
Número previsto na Portaria 

161/2014 

Funcionários colocados em 

31.8..2015 

ICTb Técnico de Justiça Adjunto 1 1 

Serviços do MP Técnico de Justiça Principal 1 1 

 Técnico de Justiça Adjunto 3 2 

 Técnico de Justiça Auxiliar 2 2 

Secção de Proximidade de Nisa: 

Categorias funcionais 
Número previsto na Portaria 

161/2014 
Funcionários colocados em 28.2.2015 

Escrivão Adjunto 1 0 

Técnico de Justiça Adjunto 1 1 

                                               

23 Uma escrivã Adjunta afecta exclusivamente à tramitação das acções executivas do Núcleo de Fronteira. 

24 Nomeada em regime de acumulação com as funções Secretária de Justiça. 
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Resumo: 

Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 42 

A estes oficiais de justiça acrescem 2 técnicos de informática e dois funcionários da carreira 

do regime geral, nomeadamente, 1 assistente técnico e 1 assistente operacional. 

 

Funcionários colocados em 31.8.2015: 31. 

Funcionários em falta em 31.8.2015: 26,19%. 
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b) Núcleo de Elvas: 

Secretário de Justiça: 

É o único Núcleo da Comarca cujo lugar de secretário de justiça se encontra provido 

por um oficial de justiça da respectiva categoria. 

Tem a seu cargo todas a Unidades Orgânicas do Núcleo de Elvas. 

     * 

Unidade Central: 

Categorias 

funcionais 

Número previsto na 

Portaria 161/2014 

Funcionários 

colocados em 

31.8.2015 

Número de 

Magistrados 

Funcionários a 

colocar segundo 

a Portaria 

164/2014 

Escrivão Adjunto 1 1 Juízes = 3 

MP = 3 
3 

Escrivão Auxiliar 1 2 

 

Serviços Judiciais: 

Unidade 

Orgânica 

Categorias 

funcionais 

Número 

previsto 

na 

Portaria 

161/2014 

Funcionários 

colocados em 

31.8.2015 

Pendência 

da 

Secretaria 

em  

31.8.2015 

Número de 

Juízes 

Funcionários 

a colocar 

segundo a 

Portaria 

164/2014 

LCv Esc. de Direito 1 0 
5978 2 

1 

Esc. Adjunto 4  525 4 

Esc. Auxiliar 4 3 6 

LCrm Esc. de Direito 1 1 
1642 1 

1 

Esc. Adjunto 3 1 2 

Esc. Auxiliar 3 3 3 

                                               

25 Uma Escrivã Adjunta nomeada em regime de substituição como Escrivã de Direito. 



Serviços do Ministério Público: 

Unidade 

Orgânica 

Categorias 

funcionais 

Número 

previsto na 

Portaria 

161/2014 

Número de 

Magistrados 

Funcionários 

colocados em 

31.8.2015 

Funcionários a 

colocar segundo 

a Portaria 

164/2014 

Serviços do MP Técnico de Justiça 1 3 1 3 

Técnico de Justiça 2 2 3 

Resumo: 

Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 22. 

Funcionários colocados em 31.8.2015: 20. 

Total de funcionários em falta em 31.8.2015: 2 da carreira judicial (11,11%). 

 

 



 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE PORTALEGRE 

Juiz Presidente 

Av. do Bonfim, 7300‐067 Portalegre (instalações provisórias) 

Telefone: 245 302 260, fax: 245 090 149, correio eletrónico: portalegre.judicial@tribunais.org.pt Página 167 de 221 

b) Núcleo de Fronteira: 

Secretário de Justiça: 

A Direcção-Geral da Administração da Justiça afectou um Secretário de Justiça, 

embora o quadro funcional do Núcleo não preveja lugar de semelhante categoria. Todavia, 

mais tarde, através do movimento de oficiais de justiça de Março de 2015, o referido 

funcionário de justiça foi colocado no Tribunal Judicial da Comarca de Évora.  

Por esse motivo e tendo em conta que o lugar de Escrivão de Direito não se encontra 

provido, o Secretário de Justiça desempenhava funções, também em regime de normalização 

do serviço, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 66.º do Estatuto dos Funcionários de 

Justiça, até ao final do mês de Abril.  

A movimentação do referido Secretário de Justiça agravou os problemas do quadro de 

funcionários da secretaria judicial da Instância Local de Fronteira. 

Como medida de gestão foi afecta à tramitação da acção executiva uma funcionária 

colocada no Núcleo de Portalegre. A tramitação processual desenrola-se à distância com 

assinalável êxito, muito devido à extrema competência e conhecimentos práticos na execução 

da tramitação processual em causa. Contudo, a solução encontrada está longe de satisfazer as 

necessidades, tendo em conta o número muito reduzido de funcionários colocados no Núcleo 

de Fronteira.  

Na busca de soluções funcionais o Juiz Presidente e Administrador Judiciário 

realizaram diligências no sentido de, a partir de 1 de Setembro de 2015, o número de 

Funcionários de Justiça ser ampliado através de um destacamento de Escrivã-Auxiliar26. 

* 

  

                                               

26 No entanto, a referida funcionária não assumirá funções por se encontrar de baixa por gravidez de risco, a que 
se seguirá o gozo da licença parental.  
 



 Serviços Judiciais: 

Unidade 

Orgânica 

Categorias 

funcionais 

Número 

previsto na 

Portaria 

161/2014 

Funcionários 

colocados em 

31.8..2015 

Pendência da 

Secretaria em 

31.8..2015 

Número de 

Juízes 

Funcionários a 

colocar 

segundo a 

Portaria 

164/2014 

UC e Genérica Esc. de Direito 1 0 

1592 1 

1 

Esc. Adjunto 3 1 2 

Esc. Auxiliar 3 321 3 

 

Serviços do Ministério Público: 

Unidade Orgânica 
Categorias 

funcionais 

Número previsto 

na Portaria 

161/2014 

Número de 

Magistrados 

Funcionários 

colocados em  

31.8.2015 

Funcionários a 

colocar segundo 

a Portaria 

164/2014 

Serviços do MP Técnico de Justiça 

Adjunto 

1 

1 

1 1 

Técnico de Justiça 

Auxiliar 

0 127 0 

 

Secção de Proximidade de Avis: 

Categorias funcionais Número previsto na Portaria 

161/2014 

Funcionários colocados em 28.2.2015 

Escrivão Adjunto 1 1 

Técnico de Justiça Adjunto 1 0 

Resumo: 

Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 10. 

Funcionários colocados em 31.08.2015: 6. 

                                               

27 Uma escrivã auxiliar desempenha provisoriamente funções nos Serviços do Ministério Público, quando a 
necessidade assim o obriga, nomeadamente nas ausências do Técnico de Justiça Adjunto. 
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Total de funcionários em falta em 31.08.2015: 4 (44,44%). 

Nota:  tendo  em  conta  que  o  lugar  de  escrivão  de  direito  não  se  encontra  provido  e  um 

escrivão  auxiliar  desempenha  frequentemente  funções  nos  Serviços  do  Ministério  Público, 

significa que o quadro da Secretaria Judicial apresenta, em 31.08.2015, um défice de 62,5% de 

funcionários. 

 

 

 

 



* 
d) Núcleo de Ponte de Sor: 

Secretário de Justiça: 

A Direcção-Geral da Administração da Justiça afectou uma Secretária de Justiça, 

embora o quadro funcional do Núcleo não preveja lugar de semelhante categoria. Na 

prática, como a referida Secretária de Justiça apresenta sucessivamente certificados de 

incapacidade médica para o exercício das funções, o referido lugar não está preenchido. 

Entre 1 de Setembro de 2014 e 31 de agosto de 2015, a Secretária de Justiça apenas teve 

vinte dias de trabalho e as suas funções foram exercidas em regime de substituição por um 

Escrivão-Adjunto. Este aspecto a que soma uma outra recorrente baixa de longa duração, 

aliada a uma outra situação de doença prolongada, cria problemas no cumprimento das 

tarefas cometidas à secretaria judicial. 

Em função deste importante conjunto permanente de baixas, foram realizadas 

diligências que permitiram que se renovasse sucessivamente o destacamento de uma 

Oficial de Justiça para a Instância Local de Ponte de Sor e tal medida obstaculizou que o 

nível de resposta da secretaria decaísse. 

Como medida de Gestão foram concretizadas, para este Núcleo, duas medidas com 

relevante impacto, uma relacionada com uma afectação de uma escrivã auxilia nomeada 

para o Núcleo de Portalegre e outra afectando um escrivão auxiliar aos serviços do 

Ministério Público. 

Serviços Judiciais: 

Unidade 

Orgânica 

Categorias 

funcionais 

Número previsto 

na Portaria 

161/2014 

Funcionários 

colocados em 

31.8.2015 

Pendência da 

Secretaria em 

31.8.2015 

Número 

de Juízes 

Funcionários a colocar 

segundo a Portaria 

164/2014 

UC e 

Genérica 

Esc. de 1 0 
3339 2 

1 

Esc. Adjunto 4 4 4 

Esc. Auxiliar 4 52829 6 

                                               

28 Foi afecta administrativamente uma escrivã auxiliar do Núcleo de Portalegre. 
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Serviços do Ministério Público: 

Unidade 

Orgânica 

Categorias 

funcionais 

Número previsto 

na Portaria 

161/2014 

Número de 

Magistrados 

Funcionários 

colocados em 

31.8.2015 

Funcionários a 

colocar segundo 

a Portaria 

164/2014 

Serviços do MP  Técnico de Justiça 

Adjunto 

1 

2 

1  1 

Técnico de Justiça 

Auxiliar 

1  1  1 

Resumo: 

Número de funcionários previsto pela Portaria 161/2014: 11; 

A estes oficiais de justiça acresce um funcionário da carreira do regime geral, 

nomeadamente, 1 assistente operacional, cujo lugar será extinto quando vagar. 

Funcionários colocados em 28.02.2015: 11 – ver nota. 

Total de funcionários em falta em 31.08.2015: 1 +130 (18,18% – ver nota). 

Oficiais de justiça: 1 (9,09% - ver nota). 

* 

Nota: tendo em conta que o lugar de escrivão de direito não se encontra provido, 

um escrivão auxiliar encontra-se a desempenhar funções nos Serviços do Ministério 

Público que entretanto requereu a sua transição, além de existirem três funcionários de 

baixa prolongada, significa que o quadro da Secretaria Judicial apresenta, em 

31.08.2015, uma falta de funcionários de 18,18%. (não entrando no cálculo a falta da 

senhora secretária de justiça). 

                                                                                                                                                

29Existem duas baixas de longa duração. 

30 Baixa prolongada, não se prevê que regresse ao serviço. 



* 

 

 

* 

1.5 – Resumo geral do preenchimento dos lugares de oficiais de justiça na 

Comarca: 

O quadro de Oficiais de Justiça apresenta diversas carências e, não obstante a 

excelente prestação final, ainda assim, é de consenso geral que a falta de chefias 

condicionou o bom desempenho dos serviços. Estão por prover lugares de chefia (escrivão 

de direito) em Elvas, Fronteira e Ponte de Sor e a superação dessas deficiências é 
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conseguida através da respectiva substituição por secretários de justiça ou por escrivães 

adjuntos.  

Porém, o provimento de lugares assim efectuado causa disfunções na organização da 

secretaria. Acresce que o lugar de secretário de justiça de Portalegre também se encontra 

vago e isso, por via indirecta, também causa sobrecargas no trabalho do Administrador 

Judiciário e não permite realizar tarefas de centralização de actividades na sede da 

Comarca. 

* 

Serviços Judiciais: 

Categorias funcionais Número previsto na Portaria 

161/2014 

Funcionários colocados em 

31.8.2015 

Secretário de Justiça 2 1 31 

Escrivão de Direito 8 5 

Escrivão Adjunto 27 21 

Escrivão Auxiliar 32 28 

 

Serviços do Ministério Público: 

Categorias funcionais 
Número previsto na Portaria 

161/2014 

Funcionários colocados em 

28.2.2015 

Técnico de Justiça Principal 1 1 

Técnico de Justiça Adjunto 9 8 

Técnico de Justiça Auxiliar 4 532 

                                               

31 Foram afectos Secretários de Justiça nas Instâncias Locais de Fronteira e de Ponte de Sor. 

32 Como medida de gestão foram colocados dois escrivães auxiliares. 
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* 

1.6 – Absentismo: 

Os mapas e gráficos apresentados permitem aferir o absentismo verificado na 

Comarca durante os 255 dias úteis de serviço correspondentes ao período compreendido entre 

a data da instalação da Comarca [dia 1 de Setembro de 2014] e o termo do primeiro ano de 

actividade [dia 1 de Setembro de 2015]. 

A informação recolhida teve de ser processada através de tratamento manual, na 

medida em que a aplicação informática não disponibiliza à gestão qualquer ferramenta de 

pesquisa. 

Da análise integrada, constata-se que o nível de absentismo em Portalegre é o mais 

baixo. No entanto, deve salientar-se que parte considerável das faltas está relacionada com um 

certificado de incapacidade temporária para o trabalho de um só funcionário. Neste domínio, 

realça-se que, apesar dessa falta resultante de um internamento hospital, o nível de 

produtividade da secção criminal da Instância Local de Portalegre se manteve num nível 

muito meritório, apesar de durante um período relevante aquela secção ter tido apenas dois 

funcionários ao seu serviço. 



No pólo oposto, situa-se a Instância Local de Ponte de Sor. Neste núcleo de Ponte de 

Sor é onde a assiduidade tem reflexos mais negativos nas respectivas pendências e no serviço 

de apoio à execução de tarefas a entidades externas. Naquela unidade orgânica existem duas 

baixas reiteradas de longa duração, que se perpetuam há alguns anos e que apenas são 

interrompidas – para depois voltarem a ser retomadas – quando é atingido o número máximo 

de ausências previstas por lei e após esgotados os mecanismos indexados à realização de 

Juntas Médicas. Porém, recentemente, devido a doença grave e incapacitante, uma outra 

Oficial de Justiça foi forçada a realizar terapias e tratamentos incompatíveis com o exercício 

da actividade profissional. 

Os níveis de absentismo em Elvas e Fronteira encontram-se a níveis aceitáveis, 

embora tenham impacto significativo na produtividade dos respectivos núcleos. Neste 

período, o núcleo de Fronteira é essencialmente penalizado pelo elevado número de faltas 

dadas pela funcionária que colocada na Secção de Proximidade de Avis e isso, para além da 

questão da assiduidade, implica, suplementarmente, que seja deslocalizado um dos 

funcionários de Fronteira para garantir o funcionamento da Secção de Proximidade de Avis. É 

de evidenciar que, por força desta sucessão de acontecimentos a secção de processos de 

Fronteira, por vezes, teve somente ao seu serviço dois Oficiais de Justiça, que conseguiram, 

com esforço e competência, regularizar o serviço e alcançar níveis elevados de eficiência. 

Como já se afirmou no relatório intercalar, esta circunstância penaliza 

significativamente os funcionários que asseguram efectivamente o serviço e é de louvar que, 

não obstante tudo isto, neste Núcleo a taxa de produtividade seja positiva, tal demonstram os 

quadros que contêm a informação de suporte. 

Em Elvas, existe uma funcionária de baixa de longa duração porque se não fosse essa 

situação a assiduidade seria semelhante a Portalegre. Embora no último trimestre se tenham 

multiplicado algumas situações de doença que conduziram a baixas com uma duração 

aproximada a 30 dias.  
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Todavia, se não fossem consideradas as baixas de natureza constante e permanente, a 

final, em todos os núcleos haveria um nível de absentismo aproximado. Deste modo, em 

termos absolutos, a situação experimentada não se destaca daquela que foi descrita no 

relatório anterior. 

Mesmo a finalizar, a fim de não desvirtuar o real alcance do conceito de assiduidade, 

fazemos notar que não foram consideradas como faltas as ausências no período de férias ou 

por conta do período de férias. 

Destaca-se ainda a circunstância de, numa comarca com poucos recursos humanos, 

existirem três casos de baixas médicas de longa duração, duas em Ponte de Sor e uma em 

Elvas. 

Em Elvas a circunstância acima referida é particularmente penalizadora tendo em 

conta que o respetivo quadro funcional está aquém das necessidades materiais. Em Ponte de 

Sor o quadro deficitário determinou a afectação de um funcionário colocado Portalegre, 

quando, não fora isso, as necessidades mais prementes ocorriam na Instância Local de 

Fronteira e isso permitiria resolver de forma mais racional os recursos humanos existentes.  

 

 

 

 

Assim e não considerando as faltas de longa duração temos o quadro seguinte que 

ilustra as faltas dadas em todos os núcleos do período em casa que corresponde a 255 dias 

úteis. O total de faltas corresponde a 885 dias não se contabilizando, neste caso, as de longa 

duração bem como as férias.  

Faltas de longa duração  Dias 

Elvas núcleo  90

Ponte Sor núcleo  547

Total  637



 

 

Total de faltas por núcleo “excluindo” férias e as faltas de longa duração do Núcleo de Ponte de Sor 

Núcleo N.º de Faltas Oficiais de Justiça Média de faltas por Núcleo 

Elvas núcleo 196 20 10 

Fronteira núcleo 121 6 20 

Ponte Sor núcleo 151                  1033 14 

Portalegre núcleo 234 31 8 

    

 
                                               

33 Não se consideram dois funcionários por estarem de baixa de longa duração. 
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Faltas do n.º 6 do art.º 59.º do EFJ 

 

Faltas art.º 
59.º, n.º 6 

do EFJ 

N.º de 
Oficiais de 

Justiça 

N.º de faltas 
por 

funcionário 

Desvio da 
média (0,76) 

Elvas núcleo 7 20 0,35 45,98% 

Fronteira núcleo 7 6 1,17 153,27% 

Ponte Sor núcleo 34 1034 3,40 446,67% 

Portalegre núcleo 3 31 0,10 12,71% 

Total Geral 51 67 0,76   

 

 

 

                                               

34Não se considera um funcionário que está de baixa de longa duração. 
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Rótulos de Linha 

Faltas 
excluindo as de 
longa duração 
e as férias 

Funcionários 

Média de faltas 
excluindo as de 
longa duração e 

as férias 

Elvas núcleo  196  20 10 

Fronteira núcleo  121  6 20 

Ponte Sor núcleo  151  (1) 1035 15 

Portalegre núcleo  234  31 8 

Total Geral  788  67 12 

 

                                               

35 Não se considera o funcionário que se encontra de baixa médica de longa duração. 

 

0

10

20

30

40

50

60

Elvas nucleo Fronteira
nucleo

Ponte Sôr
nucleo

Portalegre
nucleo

Total de Faltas
Excluindo férias e do art.º 59.º n.º 6 do EFJ

N.º total de faltas



 

 

Não considerando:  

faltas de longa duração, férias e artigo 59.º n.º 6 do EFJ 

Núcleo Faltas 

Relação de 

faltas por 

funcionário 

Elvas núcleo 196 10,32 

Fronteira núcleo 121 20,17 

Ponte Sor núcleo 151 15,10 

Portalegre núcleo 234 7,55 

Total Geral 788  
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* 

1.7 – Medidas de gestão: 

As medidas de gestão de recursos humanos no capítulo da movimentação interna dos 

funcionários são fortemente condicionadas por diversas ordens de factores: 

 A grande distância entre as diversas Instâncias Locais e a ausência de uma rede de 

transportes compatível com o horário de funcionamento do Tribunal Judicial. 

 O não preenchimento generalizado do quadro de oficiais de justiça, aspecto que 

dificulta, em absoluto, a transição de funcionários entre secções. 

 A existência de limitações legais à recolocação, mesmo que transitória, dos oficiais 

de justiça. 

 A dificuldade de tramitar à distância diversos processos, especialmente sentida nos 

processos de comércio, menores, criminais e, nalgumas circunstâncias, na própria 

área cível. 

Não obstante, como já se adiantou, num determinado período em que as secções de 

proximidade tinham dois funcionários no quadro, foi possível atribuir competência para a 

prática de actos de natureza executiva relativamente a processos oriundos da secção genérica 

de Fronteira e da secção cível de Portalegre, respectivamente em Avis e Nisa. Após o 

movimento de Dezembro de 2014, a secção de proximidade de Nisa ficou apenas com uma 



técnica de justiça adjunta da carreira dos serviços do Ministério Público, que está mais 

vocacionada para a tramitação de inquéritos e, por isso, cessou a colaboração que foi prestada 

no último trimestre de 2014. Quanto a Avis, para além da necessidade de formação 

profissional, a colocação de uma das funcionárias no núcleo de Fronteira, onde tem vindo a 

prestar colaboração temporária aos serviços do Ministério Público, a tempo parcial, associada 

à circunstância da Senhora Oficial de Justiça que permanece na secção de proximidade ter 

registado inúmeros problemas de saúde pessoal e ter estado vinculada à prestação de deveres 

de assistência a um familiar próximo, também impediu que o programa de deslocalização de 

serviço tenha perdurado. 

No entanto, pelas razões já expostas, muitas outras medidas que foram equacionadas 

não puderam ser concretizadas, mormente as aludidas no ponto seguinte. 

* 

1.8 – Descrição da situação funcional das secretárias e soluções: 

O caminho para o combate da morosidade da Justiça passa inequivocamente pelo 

recrutamento de novos funcionários, pois, de acordo com vários diagnósticos, a deficiente 

composição do quadro funcional é provavelmente o maior problema da justiça portuguesa. Na 

verdade, é absolutamente incoerente que o quadro de oficiais de justiça não tivesse sido 

preenchido em conformidade com os critérios quantitativos previstos na Portaria n.º 164/2014 

ou, pelo menos, com o quadro previsto na Portaria n.º 161/2014. Se já se colocavam algumas 

reservas quanto à composição legalmente prevista, o não preenchimento de facto retirou 

qualquer margem para planear e desenvolver uma gestão eficiente dos recursos humanos, 

mediante a sua afectação, dentro dos limites legais, ao serviço onde são mais necessários. 

Em Portalegre todas as unidades orgânicas são deficitárias. Elvas (secção cível), 

Fronteira, Ponte de Sor não estão dotadas de escrivão de direito, o que agrava a dificuldade de 

estabelecer programas de recuperação de pendências e programar o serviço com uma 

antecedência de médio prazo. 
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Em nossa opinião, a par da ausência de concursos para a progressão das carreiras, a 

pluralidade de movimentos judiciais e as dilações que têm ocorrido na efectiva colocação dos 

funcionários movimentados contribui ainda para agravar o problema da falta de funcionários.  

Torna-se assim imperioso implementar um quadro complementar de oficiais de justiça 

– tal existe há muito para os juízes de direito e tem vindo a ser prosseguido também pela 

Procuradoria-Geral da República. Esse instrumento de gestão permitiria corrigir as assimetrias 

existentes na composição dos quadros de cada unidade orgânica, suprir as ausências 

decorrentes de licenças parentais, baixas superiores a 30 dias e outras situações similares e era 

um meio para permitir a recuperação de atrasos no cumprimento de processos. Entendemos 

que, em primeira linha, esta medida deveria ser prevista no quadro da negociação estatutária 

dos Oficiais de Justiça, embora, residualmente, por via administrativa, pudesse ser proposto 

pelos próprios órgãos de gestão local, recorrendo a uma medida de gestão interna. Contudo, 

em Portalegre, a insuficiência generalizada de quadros em todas as unidades e núcleos 

impossibilita esse salto qualitativo gestionário. 

Adicionalmente, a solução para a correcta gestão dos recursos disponíveis passa, 

também, pela formação dos funcionários, em especial das chefias. Neste domínio, após a 

avaliação das principais carências, de forma a superar esse défice formativo, a Presidência da 

Comarca, em estreita colaboração com o Administrador Judiciário e com a divisão de 

formação da Direcção-Geral da Administração da Justiça, promoveu um curso de formação 

profissional na área da jurisdição executiva e outro a propósito da responsabilidade tributária 

e contas. A curto prazo, já fora deste período avaliação, está ainda prevista uma acção de 

formação no âmbito da gestão dos Arquivos. 

A nosso ver, face ao despovoamento do interior do país, que tem óbvios reflexos no 

poder atractivo de funcionários judiciais, o regime de incentivos existentes nas Regiões 

Autónomas e no Algarve tinha, por paridade de razão, de ser alargado aos Tribunais Judiciais 

menos periféricos [Bragança, Guarda, Portalegre e Beja]. Noutro domínio, o preenchimento 

de quadros através de medidas de mobilidade interna na administração pública deveria ser 



favorecido nas mesmas regiões como forma de conter a fuga de população e de evitar o 

aumento das assimetrias entre Tribunais Judiciais de Comarca. Cada vez mais os Tribunais 

das áreas metropolitanas e dos grandes centros urbanos registam um ratio mais atractivo na 

relação entre número de processos e quadros de funcionários em detrimento dos Tribunais de 

“província” que acabam por ter de, em média, tramitar e processar um valor superior de 

processos.  

* 

1.9 – Perspectivas de curto prazo: 

A curto prazo, o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, com particular influência 

nos núcleos de Elvas e de Portalegre será afectado por um conjunto importante de reformas. 

Para além da existência de um risco sério inerente à não substituição desses funcionários, 

mesmo que o número fosse reposto, ao nível da experiência e das habilitações para o 

exercício de funções da categoria de Escrivão-Adjunto existirá sempre uma diminuição 

qualitativa da eficácia e capacidade de trabalho. 

Por último, o derradeiro movimento de Oficiais de Justiça realizado pela Direcção-

Geral da Administração da Justiça criou um grave problema no funcionamento da secção 

criminal da Instância Local de Elvas, Na verdade, é conhecido que uma funcionária com 

experiência profissional de cerca de 15 anos de serviço naquela unidade orgânica foi 

transferida para outra Comarca e não será substituída por esse concurso ter sido 

geograficamente limitado a alguns Tribunais Judiciais. A falta de uma funcionária vai 

provocar uma diminuição muito relevante da produtividade e criar problemas de motivação 

nos outros elementos da equipa da secretaria da secção criminal, sendo que, face ao número 

reduzido de funcionários, associado às baixas registadas naquele núcleo, não é possível fazer 

qualquer mudança na constituição das secções.  

* 
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1.10 – Síntese das propostas principais: 

 Recrutamento urgente de novos funcionários judiciais. 

 Estabelecimento de regime específico tendente a fixar funcionários nas regiões 

interiores do país com uma configuração similar aos incentivos que são concedidos 

nas Regiões Autónomas e no Algarve. 

 Diminuição do número de movimentos dos Funcionários de Justiça. 

 Impossibilitar a realização de movimentos de Oficiais de Justiça que assumam 

natureza parcelar, em que apenas algumas comarcas registam entradas e 

potencialmente todas as outras podem ser prejudicadas com saídas. 

 Criação de um Quadro Complementar de Funcionários Judiciais. 

 Aposta na valorização profissional dos Oficiais de Justiça, seja através da 

reintrodução da possibilidade da progressão na carreira, seja por intermédio do 

incentivo à realização de acções de formação profissional.     

* 

VIII – Instalações e equipamentos: 

1 – Instalações: 

1.1 – Principais questões e sua evolução desde a tomada de posse dos novos 

órgãos de gestão: 

Como foi referido no início deste relatório, desde a respectiva tomada de posse, os 

órgãos de gestão acompanharam as obras em curso nos Palácios de Fronteira e Elvas e o 

planeamento, já numa fase avançada, dos projectos de obras do Palácio de Justiça de 

Portalegre e da Secção de Proximidade de Avis. Estes dois projectos encontram-se parados. O 

primeiro por força de uma necessidade de readaptação do projecto a uma construção existente 

no subsolo [reservatório de água de abastecimento público] e o segundo por aparente 

desinteresse das diversas entidades envolvidas. 



A Instância Central de Competência Cível e Criminal está provisoriamente instalada 

no edifício que servia o extinto Tribunal do Trabalho de Portalegre, que, actualmente na sua 

nova denominação, também ali desenvolve as suas funções. Foi a solução possível encontrada 

para albergar as Instâncias Centrais de Portalegre. As condições de acomodação ali 

encontradas são normais, mas existem dificuldades de gestão de espaço. Na verdade, naquele 

edifício trabalhavam 1 (um) juiz de direito, 1 (um) procurador da república e 5 (cinco) 

funcionários judiciais enquanto actualmente prestam ali funções 5 (cinco) magistrados 

judiciais, 2 (dois) procuradores da república e (10) dez oficiais de justiça. A área ocupada por 

processos é substancialmente superior àquela que estava destinada à secção laboral. E foram a 

criatividade, o espírito de colaboração e a entreajuda entre todos que permitiram encontrar 

soluções para a existência de um gabinete para cada magistrado e as condições mínimas para 

as secretarias judiciais conviverem e exercerem funções num espaço dimensionado para um 

tribunal com uma pendência e um volume processual muito menores. O protelamento do 

início de obras no Palácio de Justiça de Portalegre começa já a causar problemas ao normal 

funcionamento de ambas as Instâncias Centrais. Na verdade, apenas existe uma sala de 

audiências e, amiúde, mas de forma cada vez mais frequente, os julgamentos da Instância 

Central de Competência Civil e Criminal tem de ser deslocalizados para o edifício da 

Instância Local de Portalegre ou para outros Palácios de Justiça, com as dificuldades 

logísticas e de planeamento que isso provoca. 

A Instância Local de Portalegre foi instalada nas antigas instalações das “Estradas de 

Portugal” e esse edifício beneficiou de obras de adaptação ao seu novo destino. No rés-do-

chão do edifício estão instaladas as secretarias judiciais e central e existem três salas de 

audiências, um gabinete de videoconferência e o espaço reservado para a Delegação da 

Ordem dos Advogados. A oferta para a realização de julgamentos cresceu assim 

significativamente, dado que o antigo Palácio de Justiça apenas estava equipado com uma sala 

de audiência e com outro espaço provisório, sem condições, onde eram realizadas diligências 

e julgamentos de pequena criminalidade e de família e menores. No primeiro andar existe um 

espaço para os serviços do Ministério Público [secretaria e duas salas para realização de 
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diligências de prova – o que constitui um avanço relativamente ao edifício anterior que não 

dispunha de qualquer espaço para o efeito] e no resto do piso estão instalados os Juízes de 

Direito (4 gabinetes) e os magistrados do Ministério Público (3 gabinetes), a sala de 

informática, um arquivo, uma pequena copa e os órgãos de gestão [com gabinetes para a 

Presidência, a Senhora Procuradora Coordenadora, o Administrador Judiciário, uma sala de 

reuniões e um espaço para o apoio a Unidade de Apoio à gestão]. Sublinhe-se que já em 

projecto foi possível alterar a previsão inicial de construção de apenas duas salas de 

audiências, sendo que, para o efeito, se trocou o espaço inicialmente destinado ao arquivo de 

modo a permitir a existência de mais uma sala. Sem embargo de alguns problemas 

relacionados com a segurança e com a própria construção, para um edifício provisório, a 

Instância Local de Portalegre apresenta boas condições para o exercício das funções que lhe 

estão destinadas. 

A Instância Local de Elvas também beneficiou de obras que, a lápis grosso, 

permitiram autonomizar o espaço onde funcionavam os serviços do Ministério Público, criar 

uma segunda sala de audiências e ampliar o espaço útil da secretaria judicial com 

reorganização interna de espaços. O Ministério Público está colocado no rés-do-chão do 

edifício, numa área maior do que aquela que lhe era disponibilizada no pretérito, foi 

construído um espaço reservado para a realização de diligências de prova quando no momento 

anterior as diligências eram realizadas sem um mínimo de condições de privacidade e de 

sigilo. Actualmente, todos os magistrados dispõem de gabinete privativo enquanto no passado 

existia a necessidade de alguns deles partilharem salas. Parte desse espaço é igualmente 

ocupado pela secção central e ali existe um gabinete para um magistrado do Ministério 

Público. 

As condições de trabalho melhoraram de forma significativa, embora ainda ocorram 

alguns problemas que adiante serão reportados. É intenção dos órgãos de gestão e do próprio 

Ministério da Justiça promover uma troca de espaços com o Instituto de Registo e Notariado 

e, caso essa operação se concretize, alguns desses aspectos menos positivos podem ser 

corrigidos. Essa permuta permitiria uma ampliação da área do “Tribunal” e a criação de novas 



valências e a optimização de espaços, com maiores garantias de segurança e de qualidade na 

prestação do serviço de justiça. 

A par da existência de salas próprias para a prática de actos de inquérito na Instância 

Local e de Portalegre e no Palácio de Justiça de Elvas, diligenciou-se pelo fornecimento de 

dois computadores para cada uma das correspondentes unidades orgânicas dos serviços do 

Ministério Público. 

A Instância Local de Fronteira está instalada no Palácio de Justiça de Fronteira, que 

sofreu importantes obras de remodelação, as quais lhe deram muito boas condições de 

trabalho. Foram substituídos tectos falsos, realizadas melhorias ao nível da electricidade e 

promoveu-se a mudança de janelas e de caixilharias. Por cortesia, a Câmara Municipal de 

Fronteira ofereceu o sistema de ar condicionado que foi instalado em diversos gabinetes e na 

secção de processos da magistratura judicial. A par disso, o alarme foi recentemente ligado36 e 

isso reforçou as condições securitárias do edifício. 

Foi sucessivamente sugerida a realização de obras no Palácio de Justiça de Ponte de 

Sor e essa iniciativa foi acolhida pela Direcção-Geral da Administração da Justiça que 

aconselhou o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça a realizar as referidas 

alterações, realizando um desenho preliminar ao projecto. Os organismos do Ministério da 

Justiça já fizeram medições no local, reportagens fotográficos e colheram outros elementos 

necessários à elaboração do projecto definitivo. 

Apesar de não estar inscrito no plano de obras de 2015, o Ministério da Justiça está 

sensibilizado para a necessidade de realização de obras e para a cedência de um espaço que 

correspondia às antigas instalações do Cartório Notarial e que está actualmente afecto à 

Conservatória do Registo Civil, Comercial e Predial de Ponte de Sor. Com efeito, é imperioso 

construir uma segunda sala de audiências, aumentar a área da secretaria e, bem assim, dotar os 

                                               

36 A ligação à central de segurança ainda não está concretizada. 
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serviços do Ministério Público e a secção central de meios que permitam a optimização das 

condições de exercício.      

Na realidade, é uma emergência a construção de uma segunda sala de audiências na 

medida em que o quadro da Magistratura Judicial é constituído por dois Juízes de Direito e o 

do Ministério Público por dois Procuradores-Adjuntos. E esta nova funcionalidade é 

imprescindível para aumentar o ritmo crescente de produtividade, diminuir pendências e 

limitar o tempo médio de duração de processos.  

O Palácio de Justiça de Nisa regista óptimas condições de trabalho e é uma pena que 

as suas instalações não possam ser aproveitadas de forma mais contínua e abrangente. 

Avis não possui qualquer condição para o exercício da actividade jurisdicional, mesmo 

agora que está circunscrita a uma secção de proximidade. Aliás, num passado recente, face às 

condições inqualificáveis em que era exercida a Justiça, o Conselho Superior da Magistratura 

proibiu a prática de actos judiciais naquele edifício e as diligências passaram a ser realizadas 

no Palácio de Justiça de Fronteira. Não existem casas de banho, a sala de audiências é 

absolutamente indigna para o exercício de funções soberanas e era concomitantemente 

aproveitada para a realização de operações de arquivo, o espaço é insalubre, o edifício é velho 

e decadente. 

Em função deste quadro, na sessão do Conselho Permanente do Conselho Superior da 

Magistratura, realizada em 07-02-2012, foi tomada a deliberação do seguinte teor: 

"Foi deliberado, concordar com a proposta da SALTJ de 26.01.2012, relativamente às 

reclamações sobre as instalações do Tribunal Judicial de Avis, bem como com a proposta 

apresentada pelo Exm.º Inspector Judicial, Dr. Pedro Gonsalves Mourão, determinando-se 

que todo o serviço daquele tribunal passe a ser realizado no Tribunal Judicial de 

Fronteira, até que sejam realizadas obras no edifício, a partir do dia 1 de Março de 

2012». 

Os mencionados órgãos de gestão empenharam-se activamente na busca de soluções 

para os problemas ainda subsistentes ao nível das infra-estruturas. Porém, ao nível da 



sinalética, da limpeza e da segurança é necessário que o Ministério da Justiça reforce os meios 

existentes.   

No domínio da sinalética, com excepção da Instância Local de Portalegre nenhum dos 

edifícios beneficiou de qualquer intervenção na sequência da reforma e das obras que foram 

realizadas. A sinalética está ainda coligada com a questão da segurança, pois não raro existem 

utentes que se encontram em espaços reservados – mas não correctamente identificados –, 

com as consequências de aumento de risco que daí decorrem. O acolhimento das pessoas que 

se dirigem a esses edifícios não é o mais adequado. Também subsistem problemas graves para 

pessoas com mobilidade reduzida nos Palácios de Justiça de Fronteira, Nisa, Ponte de Sor e 

nas instalações da Instância Central de Portalegre [Trabalho e Competência Cível e Criminal] 

e de Avis. Apenas no Palácio de Justiça de Elvas a construção de rampas e a instalação de um 

elevador diminui o impacto negativo, embora, neste campo, não sejam cumpridas pelo Estado 

todas as normas legais vigentes. 

No capítulo da segurança, Elvas e Portalegre beneficiam de um serviço de portaria e 

de segurança e aguarda-se pelo fornecimento dos meios técnicos e do mobiliário adequado ao 

cabal exercício das funções. O Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça foi 

ainda alertado para a necessidade de equipar o rés-do-chão do Palácio de Justiça de Elvas com 

alarmes e recuperar e alargar o sistema de videovigilância a todo o edifício. 

Os Palácios de Justiça de Fronteira, Ponte de Sor e Nisa e as instalações da Instância 

Central de Portalegre e da secção de proximidade de Avis não têm serviço de segurança. Pela 

demora na realização das obras no Palácio de Justiça de Portalegre, face aos índices de 

frequência e ao grau de risco, na nossa óptica, pelo menos, as instalações da Secção Central 

de Competência Civil e Criminal de Portalegre, agora instalada no edifício da Instância 

Central do Trabalho, deveriam beneficiar de serviço de portaria e segurança. Os 

constrangimentos orçamentais não justificam que se descure a segurança dos magistrados, 

funcionários de justiça e dos próprios cidadãos que frequentam os Tribunais. 
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Quanto à limpeza, os órgãos de gestão já questionaram as reduções de horários e a 

suficiência dos mesmos para a prestação de um serviço de qualidade. Na realidade, a 

Direcção-Geral da Administração da Justiça alterou unilateralmente e sem qualquer audição 

prévia dos órgãos de gestão os contratos, o que motivou que as empresas prestadoras de 

serviço reduzissem o pessoal, as horas de limpeza e próprio material de higiene, que 

frequentemente se revela insuficiente e inadequado. Porém, perante as insistências dos órgãos 

de gestão, progressivamente, a qualidade do serviço prestado foi reposta e os edifícios que 

compõem o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre apresentam boas condições de 

higiene e salubridade, com excepção da Secção de Proximidade de Avis.  

As dotações orçamentais contemplam actualmente verbas para a prevenção de 

incêndios e de outros riscos e todos os edifícios estão equipados com material de primeiros 

socorros. Está ainda em curso o processo de aquisição bandeiras nacionais e europeias para 

todas as salas de audiência. 

As unidades orgânicas de Avis, Fronteira e Portalegre receberam novos computadores 

para todas as secções de processos e, assim, ficou completo o processo de actualização 

informático do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre. Todas as salas de audiências, 

gabinetes e secções de processos estão actualmente equipadas com telefones. Foram ainda 

disponibilizados equipamentos de telefone móvel para as Instâncias Locais de Elvas, Ponte de 

Sor e Portalegre.  

Por último, é de salientar que os Palácios de Justiça de Elvas, Fronteira e Ponte de Sor 

dispõem de lugares de estacionamento, não pagos [e nalguns casos de parqueamento 

privativo], em número suficiente para permitir o estacionamento de veículo de Juízes de 

Direito, Magistrados do Ministério Público, Oficiais de Justiça e Advogados. O 

principalmente problema residia em Portalegre, mas as boas relações com a Câmara 

Municipal permitiram a obtenção de cartões de livre-trânsito para todos os magistrados 

judiciais e do Ministério Público. E, recentemente, nas instalações da Rua Mário Chambel, a 

autarquia disponibilizou dois espaços reservados a magistrados, como, aliás, já havia feito 



relativamente a veículos de transporte dos serviços prisionais. Actualmente, o problema de 

estacionamento encontra-se minorado, pois a Instância Local de Portalegre utiliza o parque 

privativo das Estradas de Portugal. 

* 

1.2 – Necessidades estruturais (com referência aos diversos núcleos municipais): 

Sem perder de vista tudo quanto já foi exposto a este respeito, podemos condensar o 

estado das instalações e suas necessidades estruturais na seguinte tabela: 

De seguida apresenta-se uma tabela de síntese sobre as principais carências e 

deficiências sobre os edifícios que compõem o parque judiciário da Comarca, que inclui ainda 

referências às condições de segurança, acessibilidade e salubridade. 

* 

1.2.1 – Principais deficiências e carências: 

 Em termos transversais a toda a Comarca, é de assinalar que nenhum dos Palácios de 

Justiça está preparado para realizar qualquer julgamento de maior dimensão, tal como resulta 

do exemplo extraído do processo registado sob o nº86/09.2TELSB da Instância Central de 

Competência Civil e Criminal de Portalegre. Em paralelo, não existe nenhum espaço 

adequado para realizar diligências da jurisdição de menores, designadamente nos casos em 

que os menores devem ser ouvidos ou quando são vítimas de qualquer tipo de violência física 

ou psíquica. Neste último segmento, Foi solicitado ao Centro Distrital de Segurança Social 

que realizasse um estudo para uma sala modelo e, oportunamente, logo que se mostre 

possível, com base no mesmo, serão encetadas as medidas necessárias a introduzir essas salas 

de diligência. 

* 
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 1.3 – Outros recursos [Equipamento e mobiliário]: 

  A situação do equipamento informático e mobiliário disponibilizado nos diversos edifícios é 

reproduzida no quadro infra: 

 

Instância Equipamento e mobiliário Ações realizadas no semestre em análise 

IL Elvas O equipamento informático é recente, mas 
insuficiente para o quadro funcional da 
secretaria. Alguns dos periféricos 
necessitam de ser substituídos. 
Os aparelhos de videoconferência são 
antigos e é necessária a substituição de um 
dos equipamentos, bem como mais um 
equipamento para os serviços do Ministério 
Público. 
Existe uma falta grave de armários para a 
secretaria. 
Os postos de trabalho da secretaria estão 
bastante usados e é necessário substituir as 
respectivas cadeiras. 

Adaptação do posto de segurança com 

mobiliário mais adequado. 

Adjudicação da manutenção do ar 

condicionado. 

 

Fronteira O parque informático é relativamente 
recente mas insuficiente para o quadro 
funcional da secretaria. 
O aparelho de videoconferência é antigo e é 
necessário reequipar a sala de audiências 
com um novo equipamento. É necessário 
mais um equipamento para permitir a 
realização simultânea de diligências, dado 
que, por vezes, os julgamentos têm de ser 
interrompidos para permitir a realização de 
videoconferências solicitadas por outros 
tribunais. 
A explosão da pendência evidencia a falta 
de armários. 
Os postos de trabalho da secretaria estão 
bastante usados e é necessário substituir as 
respectivas cadeiras. 

Reparação do corrimão da escada principal. 

 

Reforço do número de armários. 

 

Substituição e reforço do equipamento 

informático. 



Ponte de Sor O equipamento informático é recente, mas 
alguns dos periféricos necessitam de ser 
substituídos. 
O aparelho de videoconferência é antigo e 
pode deixar de funcionar a qualquer 
momento. É necessário reequipar a sala de 
audiências com um novo equipamento com 
urgência.  

Reparação das janelas, porta e persianas. 

 

 

IL Portalegre O equipamento informático é antigo e 
insuficiente para o quadro funcional da 
secretaria. Alguns dos periféricos 
necessitam de ser substituídos. 
Os aparelhos de videoconferência são 
antigos e funcionam muito deficientemente. 
É necessária a sua substituição urgente, 
além de ser necessário mais um 
equipamento. 

 

Substituição e reforço do equipamento 

informático. 

Reparação e substituição de aparelhos de ar 

condicionado.  

IC Portalegre O equipamento informático é recente, mas 
insuficiente para o quadro funcional da 
secretaria. Alguns dos periféricos 
necessitam de ser substituídos. 
É necessário mais um equipamento de 
videoconferência. 
Nesta instância, a falta de armários é 
evidente porque estão 130 m de processos 
por arrumar em armários, encontrando-se os 
mesmos devidamente acondicionados em 
estantes. 

Adjudicada a manutenção do ar condicionado. 

 

Substituição e reforço do número do 

equipamento informático. 

SP Avis   

SP Nisa Ausência de alarme. 
Edifício a necessitar de sistema de controlo de 
nidificação. 
Edifício a necessitar de uma limpeza exterior 
profunda. 
Acessibilidades a mobilidade reduzida 
inexistente. 

Limpeza profunda do parqueamento 

interior. 

Lançamento de consultas para 

realização de limpeza exterior, com 

controlo da nidificação. 

 

* 
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IX – Recursos financeiros: 

1.1 – Considerações gerais: 

Na prática, presentemente os Tribunais passaram a ser meras entidades requisitantes 

de fundos para as suas despesas operacionais. Na actualidade, os serviços da Direcção-Geral 

da administração da Justiça controlam até a oportunidade de ser realizada qualquer 

manutenção ou reparação, desta forma fica mais distante a possibilidade de os Tribunais 

gerirem os seus orçamentos, com um mínimo de autonomia financeira e isso subverte 

claramente o espírito e a teologia da Lei n.º 62/2013, de 27 de Março.  

A evolução legislativa reclamava que a gestão orçamental pudesse ser concretizada em 

consonância com as novas competências e com as idiossincrasias e necessidades específicas 

locais. 

Como se referiu o Tribunal é um mero requisitante de fundos e todo o processo de 

registo de compromisso ou de cabimento lhe passa completamente o lado. No entanto, é 

exigido aos seus dirigentes que atestem a legalidade da despesa e verificam os procedimentos 

orçamentais quando desconhecem o momento e o valor do cabimento. Essa circunstância 

impede a realização de um simples ajuste directo com consulta a mais do que um fornecedor. 

Efectivamente, no lançamento desse procedimento teria de ser feito o registo do cabimento 

(pela despesa provável) mas só está ao alcance do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre 

solicitar o registo do compromisso no momento em que já conhecido o valor da despesa. 

Pensava-se que iria haver maior autonomia. No entanto, essa hipótese não se verificou. 

No início do ano foi constituído o júri de condução de algum dos procedimentos que se 

projectavam fazer. Porém, a centralização deitou por terra qualquer tentativa de executar a 

gestão orçamental de acordo com as normas vigentes. 

Seguindo esta linha, a gestão contabilística das dotações orçamentais atribuídas à 

comarca não está cometida diretamente ao administrador judiciário, uma vez que a Direcção-

Geral da Administração da Justiça se coloca como entidade gestora do plafond orçamental da 

comarca entre a manifestação da necessidade da despesa e a sua autorização. 



Consabidamente, ao arrepio desta política centralizadora e, por vezes, estranguladora 

da autonomia financeira, os estudos, relatórios ou recomendações de diversas entidades 

públicas ou privadas classificam a autonomia da gestão orçamental como um instrumento 

gerador de poupanças e que favorece ganhos de eficiência, contribuindo para um melhor 

funcionamento do sistema judicial e não se vislumbra que, num futuro próximo, cada comarca 

seja dotada de meios técnicos adequados a garantir uma maior autonomia orçamental e 

financeira.  

A descentralização da gestão orçamental constituiria uma oportunidade de afirmação 

da independência dos Tribunais e reforçaria a capacidade de gestão dos dirigentes das novas 

comarcas, que obviamente também estariam vinculados a respeitar o quadro legal vigente no 

domínio da contabilidade pública. A existir uma tal conjuntura, esta estratégia de gestão dos 

[escassos] recursos facilitaria os princípios da solidariedade e estabilidade orçamental 

preconizados na LEO, reforçava o papel da gestão flexível, optimizava a gestão dos saldos 

orçamentais37. Mesmo que isso não suceda, mostra-se absolutamente necessário inverter 

alguns aspectos comunicacionais por parte da Direcção-Geral da Administração da Justiça, 

pois, no presente, os mesmos são manifestamente inadequados e insuficientes aos fins e aos 

objectivos prosseguidos. 

Mesmo assim, foram lançadas consultas ao mercado para a manutenção dos 

equipamentos de ar condicionado de Elvas e da Instância Central de Portalegre. Este último 

nunca teve qualquer tipo de manutenção ao longo dos 15 anos em que se encontra instalado. 

Apesar de haver folga orçamental, está em curso um pedido de autorização junto da 

direcção-Geral da Administração da Justiça tendente a adquirir capas para os oficiais de 

justiça. Para além dos modelos existentes neste Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre 

não estarem de acordo com os modelos legalmente aprovados, os mesmos são insuficientes 

tendo em conta o aumento do número de salas de audiência. 

                                               

37 Este conceito é divulgado a amiúde pela DGAJ. 



 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE PORTALEGRE 

Juiz Presidente 

Av. do Bonfim, 7300‐067 Portalegre (instalações provisórias) 

Telefone: 245 302 260, fax: 245 090 149, correio eletrónico: portalegre.judicial@tribunais.org.pt Página 199 de 221 

* 

 1.2 – Execução orçamental: 

 A distribuição das diversas verbas por rubricas realizada pela DGAJ e que surgem na 

aplicação informática GIS constata-se a existência de um montante elevado relacionado com a 

Vigilância e Segurança. De início estranhou-se o aprovisionamento da verba porque o 

Tribunal não dispunha de Segurança ativa nem se perspetiva a ter. No presente, existe 

segurança ativa em Elvas e em Portalegre, contudo o montante inscrito é muito sobreavaliado 

para a despesa e pode deformar a leitura da execução orçamental. Por esse motivo, o mapa 

infra permite a leitura da execução orçamental sem considerar a rubrica da Vigilância e 

Segurança, obtendo-se assim um valor normal execução orçamental de 63,98%. 
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X – Recursos, unidades centrais, secções externas e secções de proximidade:  

1.1 – Tramitação processual: recursos interpostos: 

Recursos Interpostos 

01‐09‐2014 a 31‐08‐2015 

Unidade Orgânica Total 

Elvas - Instância Local - Secção Cível - J1 8 

Elvas - Instância Local - Secção Cível - J2 10 

Elvas - Instância Local - Secção Criminal - J1 18 

Fronteira - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J1 17 

Ponte de Sor - Instância Local - Secção Comp. Gen. - 
J1 

28 

Ponte de Sor - Instância Local - Secção Comp. Gen. - 
J2 

16 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal 
- J1 

24 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal 
- J2 

35 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal 
- J3 

29 

Portalegre - Instância Central - Sec.Trabalho - J1 12 

Portalegre - Instância Local - Secção Cível - J1 34 

Portalegre - Instância Local - Secção Cível - J2 30 

Portalegre - Instância Local - Secção Criminal - J1 31 

 

Face ao valor total de decisões proferidas nas Instâncias Locais e Centrais, o número 

total de recursos situa-se num patamar perfeitamente aceitável38. Este aspecto, para além da 

                                               

38  Para melhor compreensão remete-se para os quadros das decisões prolatadas e dessa análise ressalta 

claramente o valor percentual diminuto do número de recursos interpostos.  



sua componente quantitativa, é um indicador que a qualidade da justiça praticada no Tribunal 

Judicial da Comarca de Portalegre é de excelente nível. Para além deste aspecto, a 

monitorização interna atesta que a taxa de confirmação de decisões pelos Tribunais 

Superiores é igualmente elevada39. Neste campo, é de fácil compreensão que, 

proporcionalmente, o total apurado na Instância Central de Competência Civil e Criminal de 

Portalegre seja o mais elevado, quer pela tendência à aplicação de penas privativas de 

liberdade na jurisdição criminal, quer pelo valor e os interesses envolvidos nas acções da 

jurisdição civil.  

 

                                               

39  Não  se  executa  o  cruzamento  entre  os  dados  da  monitorização  e  os  do  número  de  recursos  providos, 

providos  parcialmente  e  não  providos,  dado  que  parte  das  decisões  recorridas  que  baixaram  à  Primeira 

Instância correspondem a decisões proferidas antes do início da reforma da Organização do Sistema Judiciário.  
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1.2 – Serviço externo: actividade e números de acto: 

Serviço externo 

1.9.2014 a 31.8.2015 

  Entrados  Pendentes 

Elvas  245 40 

Fronteira  69 33 

Ponte de Sor  159 14 

Portalegre  216 10 

IC Cível e Criminal  0 0 

IC Trabalho  2 0 

 

 

 

Destaca-se o número de actos praticados pelas unidades de serviço externo com 

vocação urbana, com particular relevância no caso de Elvas no valor global de entradas. No 

entanto, a Instância Local de Portalegre [206 versus 205 de Elvas] regista mais actos 

efectivamente praticados e a isto não são alheias as dificuldades sentidas em Elvas com o 

maior número de baixas ocorridas. 



* 

1.3 – Solicitações de videoconferências:   

Solicitações de 
videoconferências 

Total 

Elvas  129

Fronteira  75

Ponte de Sor  104

IC Cível e Criminal  277

IC Trabalho  76

Portalegre  140

 

 

 

Neste padrão de produtividade nota-se que é na sede do Tribunal Judicial da Comarca 

de Portalegre que se concentram a maior parte dos pedidos de videoconferências e assume a 

dianteira a Instância Central de Competência Civil e Criminal de Portalegre, seguida da 

Instância Local de Portalegre. 
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* 

1.4 – Número de vistas e conclusões: 

 

Unidade Orgânica Conclusões Vistas

Elvas - Instância Local - Secção Cível - J1 3222 911

Elvas - Instância Local - Secção Cível - J2 3155 751

Elvas - Instância Local - Secção Criminal - J1 4291 2279

Fronteira - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J1 4376 1325

Ponte de Sor - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J1 2987 880

Ponte de Sor - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J2 2993 920

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal - J1 1534 300

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal - J2 1563 308

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal - J3 1754 284

Portalegre - Instância Central - Sec.Trabalho - J1 2111 288

Portalegre - Instância Local - Secção Cível - J1 3236 674

Portalegre - Instância Local - Secção Cível - J2 3750 941

Portalegre - Instância Local - Secção Criminal - J1 4910 1922

 

 

Apesar do valor mais elevado pertencer à Secção Criminal da Instância Local de 

Portalegre, o número de conclusões abertas na Instância Local de Fronteira serve de indicador 

da importante produtividade naquela secção e atesta que os funcionários de justiça daquela 

unidade orgânica com todas as vicissitudes anteriormente relatadas (quadro muito deficitário, 

não colocação a tempo integral de magistrado do Ministério Público durante cerca de 5 meses, 

explosão da área territorial e populacional abrangida) foram de uma dedicação de assinalar. 

Os valores registados nas secções genéricas ou de competência especializada de composição 



plural denotam o equilíbrio existente e a correcta divisão do trabalho ao nível do serviço de 

secretaria.       
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* 

1.5 – Documentação entrada: 

Total da documentação entrada para processos já 
distribuídos 

Tipo de papel Total 

Actos de solicitador 224.827 

Para juntar a processos 57.655 

Total Geral 282.482 
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1.5.1 – Actos de solicitador: 

 

Actos de Solicitador 

Unidade Orgânica Total 

Elvas - Instância Local - Secção Cível - J1 34883 

Elvas - Instância Local - Secção Cível - J2 36467 

Elvas - Instância Local - Secção Criminal - J1 194 

Fronteira - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J1 25874 

Ponte de Sor - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J1 15913 

Ponte de Sor - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J2 14734 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal - J1 4949 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal - J2 5376 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal - J3 5863 

Portalegre - Instância Central - Sec.Trabalho - J1 2041 

Portalegre - Instância Local - Secção Cível - J1 38290 

Portalegre - Instância Local - Secção Cível - J2 40004 

Portalegre - Instância Local - Secção Criminal - J1 239 

Total Geral 224827 
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Actos de solicitador nas Secções Cíveis e Genéricas 

Unidade Orgânica Total 

Elvas - Instância Local - Secção Cível 71350 

Fronteira - Instância Local - Secção Comp. Gen. 25874 

Ponte de Sor - Instância Local - Secção Comp. Gen 30647 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal 16188 

Portalegre - Instância Local - Secção Cível 78294 

 

 

 

Ao nível dos actos de solicitador e respectivas implicações nas acções executivas, a 

primazia dos actos de solicitador concentra-se em Portalegre nas suas diversas Instâncias. No 

plano relativo a maioria dos actos repercute-se na secção cível da Instância Local de 

Portalegre, seguindo-se a secção cível da Instância Local de Elvas. Existe uma grande 

proximidade entre os números globais das secções genéricas das Instâncias Locais de 

Fronteira e de Ponte de Sor.    
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Documentação entrada para acções não executivas 

Unidade Orgânica Total 

Elvas - Instância Local - Secção Cível - J1 4951 

Elvas - Instância Local - Secção Cível - J2 4542 

Elvas - Instância Local - Secção Criminal - J1 5738 

Elvas - Unidade de Serviço Externo 12 

Fronteira - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J1 5982 

Fronteira - Unidade de Serviço Externo 17 

Ponte de Sor - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J1 4323 

Ponte de Sor - Instância Local - Secção Comp. Gen. - J2 3790 

Ponte de Sor - Unidade de Serviço Externo 8 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal - J1 2548 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal - J2 2634 

Portalegre - Instância Central - Secção Cível e Criminal - J3 2371 

Portalegre - Instância Central - Sec.Trabalho - J1 2734 

Portalegre - Instância Local - Secção Cível - J1 5474 

Portalegre - Instância Local - Secção Cível - J2 5723 

Portalegre - Instância Local - Secção Criminal - J1 6787 

Portalegre - Unidade de Serviço Externo 21 

Total geral 57655 



 

      

     * 

 1.5.2 – Documentação entrada para processos: 

 

Documentação entrada para processos 

Instâncias Total 

Elvas - IL Secção Cível 9493 

Elvas - IL Secção Criminal 5738 

Fronteira - IL Seção Genérica 5982 

Ponte de Sor - Il Secção Genérica 8113 

Portalegre - IC Secção Cível e Criminal 7553 

Portalegre - IC Secção Trabalho 2734 

Portalegre - IL Secção Cível 11197 

Portalegre - IL Secção Criminal 6787 
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 Também neste domínio é na secção civil da Instância Local de Portalegre que se 

registou o maior número de entrada de papéis. A secção civil da Instância Local de Elvas e a 

secção genérica de Ponte de Sor e a Instância Central de Portalegre (secção de competência 

civil e criminal) ocupam os lugares seguintes na hierarquia de documentação entrada.   

* 

  



 1.6 – Documentos entrados no serviço externo: 

Documentos entrados no serviço externo 

Unidade Orgânica Total 

Elvas - Unidade de Serviço Externo 12 

Fronteira - Unidade de Serviço Externo 17 

Ponte de Sor - Unidade de Serviço Externo 8 

Portalegre - Unidade de Serviço Externo 21 

 

 

 

 

 Os documentados entrados no serviço externo estão reflectidos no gráfico que 

antecede. 

 Quanto ao serviço externo foi editado documento de autorização para utilização da 

viatura própria, a par do uso do veículo atribuído ao Tribunal Judicial da Comarca de 
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Portalegre, bem como de transportes públicos, com o objectivo de aumentar a eficácia na 

realização do serviço típico atribuído àquelas unidades orgânicas (Anexo XXXI). 

* 

 1.7 – Documentação entrada – Serviços do Ministério Público. 

 

Entradas de documentação para processo nos Serviços do 
Ministério Público 

Instâncias  

Elvas - Instância Local 9392 

Fronteira - Instância Local 2877 

Ponte de Sor - Instância Local 4180 

Portalegre - Instância Local 6722 

Portalegre - Instância Central Cível 52 

Portalegre - Instância Central - Trabalho 787 

Total 24010 

 

 



Relativamente à documentação entrada no Ministério Público, os serviços de Elvas 

têm a liderança e a Instância Local de Portalegre assume o segundo lugar na recepção de 

papéis. E este dado surge em consonância com maior volume de processos penais na Instância 

Local de Elvas.  

* 

1.8 – Secções de proximidade: 

A par da monitorização interna, as secções de proximidade da Comarca estiveram 

sujeitas a uma monitorização desenhada pela Direcção-Geral da Administração da Justiça e os 

itens elencados no documento permitem avaliar o desempenho realizado em cada um dos 

núcleos vidados. 

Nesse documento os segmentos de actividade avaliados são os seguintes: 

 Atendimento Diligências Prática de actos 

Telefónico Presencial Judiciais MP Cível Penal Exec. 
Serv. 

MP 

Actos 

avulsos

Avis 719 539 14 2 0 22 288 206 25

Nisa 543 515 97 44 9 2 69 133 33

 

Do conjunto da informação recolhida resulta claramente que ao nível das diligências 

realizadas a actividade das Secções de Proximidade é praticamente nula, ressalvando aqui a 

pouco expressiva actuação processual em Nisa nos serviços do Ministério Público. O nível de 

atendimento pessoal e telefónico também é pouco relevante, se o período em causa for 

dividido pelo número de dias úteis. Como já se assinalou a prática de actos também está 
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condicionada pelos problemas relativos às dificuldades de reafectação de processos devidos à 

atribuição tardia de uma viatura de transporte à Comarca40. 

Quanto ao serviço desempenhado, constata-se que existe uma disponibilidade de 

tempo considerável. Porém, sem embargo de várias tentativas de rentabilizar aquelas secções, 

ainda não foi encontrado um ponto de equilíbrio. Em Avis, devido a sucessivas baixas 

médicas da funcionária que ali presta serviço. Em Nisa, por a funcionária ali colocada 

pertencer aos quadros dos serviços da carreira do Ministério Público e não estar vocacionada 

para a realização de tarefas típicas das secretarias judiciais, sendo que o número de actos ali 

tramitados nos processos cíveis e executivos foram processados até 31 de Dezembro de 2014 

(data em que se encontrava ali colocada uma segunda funcionária pertencente aos quadros dos 

serviços judiciais e que em Janeiro foi transferida para o Tribunal Judicial da Comarca de 

Castelo Branco). O número superior dos actos praticados na Secção de Proximidade de Avis 

relativamente a processos do Ministério Público está basicamente relacionado com a 

notificação de arquivamentos contra desconhecidos oriundos de Fronteira. 

Importa também identificar as condições funcionais de cada um dos edifícios e assim, 

facilmente e pela simples observação, constata-se que as instalações de Avis não possuem o 

mínimo de condições de funcionamento. Aquela secção de proximidade nem está dotada de 

uma casa de banho, os soalhos estão completamente esburacados e existem várias cotas no 

edifício com as salas e os gabinetes situados em níveis diferentes. O arquivo está dividido 

entre um espaço camarário sobrelotado, um gabinete de apoio e a sala de audiências. Os 

postos de trabalho da secretaria estão montados ao lado do servidor e daí poderão ocorrer 

inconvenientes para a saúde dos funcionários.  

No pólo oposto verifica-se que as instalações de Nisa apresentam dignidade e dispõem 

de funcionalidades várias com um alcance muito superior àquele a que se destinam no 

presente. Ressalva-se aqui a pouco expressiva actuação processual em Nisa nos serviços do 

                                               

40 A afectação da viatura, através da subscrição respetivo auto de cedência provisória, ocorreu no dia 8 de Julho 
de 2015. 



Ministério Público e salienta-se que a realização de diligências judiciais corresponde, grosso 

modo, a deprecadas dirigidas àquele antigo Tribunal. 

* 

 XI - Elogio da prestação de Juízes de Direito e Funcionários Judiciais: 

Para além das referências pontuais efectuadas ao longo do presente relatório, cumpre 

destacar o profissionalismo, o zelo e o sentido de missão dos Senhores Juízes de Direito que 

permitiram alcançar os resultados obtidos, no ano judicial em análise. Esta prestação é de 

grande mérito, atendendo às particulares dificuldades experimentadas com a falência do 

sistema operativo Citius e da plataforma dos Agentes de Execução, à quebra sucessiva dos 

quadros afectos ao Ministério Público, aos problemas relacionados com a falta de 

funcionários no Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre e à errada previsão inicial do 

número de magistrados judiciais.  

As boas referências ao Ministério Público constam já neste relatório, na secção que  é 

dedicada a essa magistratura. 

O alto nível da taxa de resolução e, nalguns casos, da taxa de recuperação das 

diferentes unidades orgânicas deve-se, de igual modo, à forma dedicada, empenhada e zelosa 

como todos  os Oficiais de Justiça desenvolveram a sua actividade, muitas vezes com claro 

sacrifício para as suas vidas pessoais e, repete-se, num quadro funcional deficitário na 

generalidade das Instâncias e onde a regra é o não preenchimento dos lugares de chefia das 

secções.  Pela sua dedicação e capacidade de chefia, o Senhor Administrador Judiciário 

também é tributário de um agradecimento pelo modo exemplar como desenvolveu a sua 

actividade na área da gestão corrente e administrativa deste Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre.   

Os senhores advogados, administradores de insolvência, agentes de execução e outros 

profissionais forenses que desempenham funções nesta Comarca são também actores activos 

destes resultados e a grande ligação existente entre todos os operadores judiciários permite 

concluir que, na realidade, sem falsas palavras de ocasião, em Portalegre, existe uma 
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verdadeira família judiciária unida em prole da Justiça e dos princípios e valores que lhe são 

imanentes. 

* 

XII - Plano de actividades e a sua execução. Síntese final: 

No ano transacto não foi possível editar um plano de actividades e a preparação desse 

instrumento de planeamento para o ano de 2016 será concretizado logo que seja conhecido os 

objectivos processuais aprovados pelo Conselho Superior da Magistratura e pelo Conselho 

Superior do Ministério Público. 

A actividade no decurso do ano judicial sob avaliação foi marcada pelo colapso do 

sistema informático, a deficiente composição do quadro funcional de Oficiais de Justiça e não 

preenchimento pontual dos lugares do Ministério Público. Porém, como se demonstrou ao 

longo do presente relatório, numa perspectiva judicial, os resultados obtidos foram de 

natureza excepcional, não obstante a errada conformação inicial do número de magistrados 

judiciais, a ausência de uma rede mais completa de especializações e a não previsão de uma 

Instância Central de família e Menores. 

O Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre exerceu as suas actividades de gestão de 

acordo com as competências normativas inscritas na Lei de Organização do Sistema 

Judiciário, apesar do apoio aos órgãos de gestão ter sido insuficiente por não ter sido possível 

mobilizar para tal tarefa qualquer Funcionário de Justiça e de não terem sido implementados 

os gabinetes de apoio a Juízes de Direito e Magistrados do Ministério Público. 

No decurso do presente ano, como se extrai do relatório elaborado, o Presidente do 

Tribunal exerceu competências de representação e de direcção do Tribunal, promoveu a 

realização de reuniões de planeamento e de avaliação dos resultados dos serviços judiciais em 

conjunto com os Juízes de Direito e com a colaboração do Administrador Judiciário no caso 

dos Oficiais de Justiça da carreira dos serviços judiciais e propôs às autoridades competentes 



a adopção de medidas ao nível do reforço de recursos humanos, do fornecimento de bens e 

serviços e da melhoria das instalações, do equipamento e das condições de segurança. 

Foram organizadas acções de formação dirigidas a funcionários e num intercâmbio 

com o Centro de Estudos Judiciários estimulou-se a participação de Magistrados Judiciais em 

acções de formação, tendo para o efeito sido disponibilizadas salas e equipamento de 

videoconferência que evitaram deslocações de Juízes a locais mais distantes da Comarca. 

No exercício das competências funcionais, foram organizados mapas de turnos e férias 

dos Juízes de Direito, elaborado um despacho genérico de substituições de magistrados 

judiciais, procedeu-se à nomeação pontual de juízes em casos de impedimento não previstos e 

foram estabelecidas prioridades de actuação durante o período de colapso do funcionamento 

do sistema operativo Citius. 

No domínio da gestão processual, uma das tarefas prioritárias foi o acompanhamento 

do movimento processual do Tribunal e a avaliação da actividade das diversas unidades 

orgânicas, na dimensão da qualidade do serviço de justiça e do tempo de resposta, a par de 

análise quantitativa. Neste campo, foi solicitado o suprimento de necessidades de resposta 

adicional e elencadas as deficiências encontradas no preenchimento de quadros. 

Sem beliscar o domínio da liberdade e da independência de julgar, de forma 

consensual e, muitas vezes, informalmente, estabeleceram-se com os magistrados judiciais 

colocados no Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre medidas de simplificação de 

procedimentos, de desburocratização e outras tendentes a garantir a realização da justiça em 

tempo razoável, procurando, sempre, facultar-lhes os meios disponíveis para o exercício 

correcto dos respectivos múnus. 

Na vertente administrativa, com respeito pelo direito de audição, procedeu-se à 

elaboração de vários regulamentos internos [Regulamento Interno da Comarca, Regulamento 

do Conselho de Gestão, Regulamento de Substituições, Regulamento do Conselho 

Consultivo], os quais foram depois apreciados, discutidos e aprovados pelos diferentes órgãos 



 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE PORTALEGRE 

Juiz Presidente 

Av. do Bonfim, 7300‐067 Portalegre (instalações provisórias) 

Telefone: 245 302 260, fax: 245 090 149, correio eletrónico: portalegre.judicial@tribunais.org.pt Página 221 de 221 

competentes. Ao mesmo passo, foram exercidas as competências delegadas pelo Conselho 

Superior da Magistratura ao nível das autorizações de residência, utilização de veículo próprio 

em deslocações de serviço e concessão de dispensas ao serviço ao abrigo dos poderes 

delegados. Foi ainda prosseguida uma política de abertura à sociedade civil com a realização 

de iniciativas várias, reuniões com autarquias, advogados e outros operadores judiciários e 

participação em eventos públicos da mais variada natureza. 

Sem a pretensão de ser exaustivo, foram realizadas diversas reuniões e contactos com 

o Conselho Superior da Magistratura [Vice-Presidente, Vogais, Gabinete de Apoio do Vice-

Presidente e Membros do Conselho Superior da Magistratura, colégio de Presidentes e 

Inspectores Judiciais], Ministério da Justiça [Gabinete do Secretário de Estado da Justiça, 

Centro de Estudos Judiciários, Direcção-Geral da Administração da Justiça, Instituto de 

Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, Instituto dos Registos e Notariado], delegações 

locais da Ordem dos Advogados, Câmaras Municipais, órgãos de polícia criminal e outras 

entidades de âmbito regional [por ex: Instituto de Segurança Social]. Também foi prosseguida 

uma política de visitas regulares a todas as Instâncias do Tribunal Judicial da Comarca de 

Portalegre, a fim de aquilatar das dificuldades de exercício e propiciar a tomada de medidas 

tendentes a superá-las. 

Para concluir, a fim de reparar o tempo perdido na fase inicial da instalação do novo 

modelo do sistema judiciário e de ultrapassar alguns erros da arquitectura legal, impõe-se que 

sejam facultados os meios humanos, materiais e logísticos imprescindíveis para garantir uma 

gestão moderna e equilibrada e assim atingir os objectivos constitucionalmente impostos, os 

quais estão instrumentalmente dirigidos ao reforço da qualidade da Justiça e dos direitos, 

liberdades e garantias dos cidadãos. 

                                               

 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































