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Disponibilizam-se os documentos elaborados pelo Grupo de Trabalho para Acompanhamento das 

Comarcas Experimentais, tendo as recomendações deste Grupo de Trabalho e que se reportam ao 

modelo de gestão para as novas comarcas , aprovadas em sede de Plenário do passado dia 17 de Janeiro 

de 2012. 

 

Lisboa, 20-01-2012. 

 





















































































 
 
 
 
 

Modelo de Gestão das Comarcas - 
Recomendações 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Superior da Magistratura 
                   
                Janeiro 2012 



 2

 

 

Modelo de Gestão das Comarcas - Recomendações 

 

O Conselho Superior da Magistratura, enquanto órgão máximo de gestão da 

magistratura judicial, com estatuto e consagração constitucional, procura assumir 

plenamente as suas responsabilidades no quadro actual de reforma da organização dos 

tribunais. 

Por sua vez, o passado recente de aplicação da Lei nº52/2008, com novos ditames de 

gestão e uma aprendizagem que importa colocar ao serviço das medidas anunciadas para o 

futuro próximo, exigem que o Conselho Superior da Magistratura colabore activamente no 

delinear do enquadramento institucional e normativo que a extensão a todo o território 

nacional do modelo experimental de administração dos tribunais implica e exige. 

Deste modo, considerando a experiência de gestão das comarcas-piloto, a 

referenciada extensão do modelo a todo o território nacional, mantendo um sistema de 

gestão concentrado na unidade organizativa comarca, e a anunciada modificação da base 

territorial do mesmo, o Conselho Superior da Magistratura indica, no presente documento, 

algumas recomendações entendidas como essenciais para o sucesso da reforma em curso. 

O contributo em apreço reflecte o trabalho feito no interior do CSM e expressa 

igualmente o pensamento dos Srs. Juízes Presidentes das três comarcas piloto sobre estas 

matérias. 

 

I) Conselho Superior da Magistratura 

A gestão das comarcas constitui a dimensão geográfica próxima da gestão do 

Judiciário; regida por objectivos de eficiência e eficácia, encontra o seu sentido último na 

prossecução de um princípio fundamental do Estado de Direito: a independência do poder 

judicial.  

Pressupõe, em consequência, a assunção pelo Conselho Superior da Magistratura 

(CSM) da liderança do processo. 

Assim, ao CSM deve caber, de modo claro e inequívoco, a competência exclusiva 

para a coordenação e gestão global das Comarcas, com incidência em todo o território 

nacional. 

Neste contexto, afigura-se indispensável em termos de exigência operativa para o 

sucesso do modelo de gestão que ao CSM caiba competência exclusiva para: 
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1) Nomear e destituir o Presidente da Comarca 

2) Nomear e destituir os Juízes Coordenadores, embora sob proposta do 

Presidente da Comarca 

3) Promover a formação dos Presidentes das comarcas e dos outros órgãos 

dirigentes, ressalvada a autonomia do Ministério Público (MP) 

4) Controlar e fiscalizar a actividade do presidente da comarca.  

5) Definir e fixar os indicadores de volume processual adequado para cada 

jurisdição, devendo os mesmos ser tidos em conta na definição dos recursos 

humanos – Juízes e Funcionários – a colocar nas comarcas. 

6) Fiscalizar o acesso aos dados do sistema de justiça. 

 

II) Presidente da Comarca 

 

A administração da justiça envolve no nosso sistema órgão de gestão da magistratura: 

o Conselho Superior da Magistratura e o Executivo. 

A opção de Lei 52/08 foi a de atribuir ao Juiz Presidente, ao nível da comarca, a 

coordenação de diversos aspectos que relevam de competências do CSM ou do Executivo, 

tanto ao nível decisório como de instituição de obrigação de promoção.  

O sistema afigura-se absolutamente adequado às desejáveis exigências de 

concentração (permitindo uma gestão de proximidade) e descentralização de competências 

(geradora de eficácia). 

A gestão de cada comarca deve ser feita a tempo inteiro, com amplos poderes e 

ferramentas que permitam a obtenção de resultados e a consideração das especificidades de 

cada uma, devendo ser dotada de mecanismos que lhe garantam efectiva operacionalidade.  

Deve optar-se por um modelo de Juiz presidente pólo centralizador da gestão 

concentrada e próxima da unidade redimensionada que é a comarca, com crescente 

autonomia. 

Neste contexto, resulta indispensável que: 

1) O presidente da comarca (JPC) seja Juiz. 

2) O JPC tenha competências próprias e delegadas pelo CSM. 

3) O JPC seja independente dos órgãos da Administração do Estado no 

exercício das funções. 
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4) O JPC tenha competência exclusiva para a representação do Tribunal de 

Comarca. 

5) O JPC tenha competências de gestão processual macro com 

possibilidade de delegação nos Juízes Coordenadores (JC) [v.g. definição de 

objectivos (com consulta obrigatória dos Juízes das Unidades Orgânica (UO) e 

dever de fundamentação das decisões que sejam divergentes das sugeridas pela 

maioria dos Juízes); acompanhamento da realização de objectivos; reuniões de 

planeamento e avaliação com a participação de Juízes e Funcionários]. 

6) O JPC tenha competência exclusiva quanto a distribuição, eventual 

transferência e reafectação de funcionários na comarca, salva a autonomia do MP e 

sem prejuízo da consagração de mecanismos de flexibilidade entre as carreiras de 

funcionários judiciais e do MP. 

7) O JPC tenha competência exclusiva quanto a acção disciplinar (no caso 

em que alguma dada competência disciplinar seja cometida ao âmbito comarcão, o 

que se considera adequado). 

8) O JPC tenha competência exclusiva quanto à elaboração do plano de 

actividades e regulamentos internos. 

9) O JPC tenha competência consultiva vinculativa quanto a delegação de 

competências por parte de outras entidades em órgãos dirigentes da comarca. 

10) O JPC tenha competência para a nomeação e destituição dos órgãos 

dirigentes da comarca, ou para as propor ao CSM. 

11) O JPC tenha competência para a avaliação dos funcionários da comarca 

com critérios fundados no cumprimento dos objectivos definidos ou 

contratualizados, eventualmente nos termos previstos no SIADAP. 

12) O JPC tenha competência para a promoção da formação dos 

funcionários da comarca, nomeadamente indicando as áreas a que a mesma deve 

respeitar. 

13) O JPC tenha competência exclusiva, sem prejuízo de delegação nos JC, 

no que respeita a gestão processual macro (secretarias e unidades orgânicas), com 

consulta obrigatória dos Juízes titulares e especial dever de fundamentação quanto a 

decisões que sejam tomadas contra parecer maioritário do colégio dos Juízes da 

unidade orgânica (UO). 

14) O JPC tenha competência exclusiva, sem prejuízo de delegação, quanto 

à elaboração do projecto de orçamento. 



 5

15) O JPC tenha competência exclusiva, sem prejuízo de delegação, quanto 

à gestão dos recursos materiais afectos à comarca. 

16) O JPC tenha competência exclusiva para a definição dos perfis de 

acesso de funcionários da comarca a bases de dados e programas de gestão, sem 

prejuízo das competências que lhes decorram directamente da lei.  

 

       III) Coordenadores 

Nas comarcas-piloto e, por maioria de razão, nas comarcas com âmbito territorial 

correspondente ao distrito administrativo, uma efectiva gestão implica a possibilidade de 

estabelecer um corpo de coordenação que apoie e prossiga a gestão do presidente. Esse 

corpo deve ser constituído directamente, no que respeita à gestão processual, por Juízes. 

Neste contexto, afigura-se indispensável que: 

1) Os coordenadores sejam Juízes de Direito da comarca (JC). 

2) Os JC sejam nomeados e destituídos pelo CSM por proposta do JPC. 

3) Os JC tenham competências delegadas pelo JPC. 

4) Os JC tenham um âmbito de funções a determinar em concreto em cada 

comarca pelo CSM sob proposta do JPC (em ligação com a definição da estrutura 

concreta das secretarias). 

5) Os JC tenham redução de serviço a determinar em razão do âmbito 

concreto das funções delegadas (eventualmente até à exclusividade). 

 

IV) Juízes de Direito 

Enquanto titulares do órgão de soberania tribunal, os Juízes são independentes e 

imparciais, cabendo-lhes intervenção na gestão processual macro em coordenação com o 

JPC, tendo competência exclusiva para a gestão do processo (case file). 

Considera-se indispensável que no exercício de funções dos juízes seja garantido: 

1) Estatuto de independência e imparcialidade do Juiz de Direito afirmado 

também face aos órgãos de gestão da comarca. 

2) Competência exclusiva dos Juízes de Direito para a gestão do processo. 

3) Competência consultiva na gestão processual macro das respectivas 

unidades orgânicas. 

 

V) Órgãos de gestão administrativa da comarca 
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As competências que se indicam deverem estar concentradas na comarca 

aconselham a consagração de órgãos de gestão administrativa coadjuvantes da acção do 

JPC. 

Entende-se, neste contexto, indispensável que: 

1) Os órgãos de gestão administrativa (v.g. administradores judiciários) 

sejam nomeados e destituídos pelo JPC, ou pelo CSM sob proposta do JPC. 

2) As competências próprias atribuídas aos órgãos de gestão administrativa 

devem ser exercidas em coadjuvação do JPC e actuando sob a sua direcção, salvo o 

que decorre do estatuto de autonomia do MºPº. 

3) Os órgãos de gestão administrativa da comarca devem ser independentes 

da Administração (ver DL 123/2011 – artigo 11º, nº 2, alínea e), como exemplo do 

que não deve admitir-se no quadro referenciado). 

4) As funções do administrador judiciário devem ser exercidas em 

exclusividade. 

 

VI) Administração central do Estado 

À administração central do Estado cabem amplas competências na distribuição de 

recursos pelos tribunais e na gestão administrativa destes. 

Considera-se indispensável: 

1) Eliminar as zonas de intersecção entre as competências dos órgãos de 

gestão da comarca e as dos órgãos da administração central do Estado, evitando 

dúvidas e duplicações. 

2) Definir as necessárias articulações entre uns e outros. 

3) Criar efectivos instrumentos de gestão financeira da comarca que 

permitam uma adequada gestão dos meios humanos e materiais. 

 

VII) Gabinetes de apoio 

O apoio à actividade do Juiz presidente e à actividade jurisdicional dos Juízes da 

comarca, dando-lhes suporte e libertando-os de tarefas burocráticas, é essencial. A diferente 

natureza de umas e outras funções aconselham que os órgãos respectivos sejam diversos. 

Julga-se indispensável nesta matéria: 

1) Criação e instalação de gabinetes de apoio aos Juízes 



 7

2) Criação e instalação do gabinete da presidência que inclua assessoria de 

apoio técnico ou previsão de recurso a assessoria comum às comarcas, estabelecida 

pelo CSM. 

3) Criação de programa de gestão informática dos processos da presidência. 

 

VIII) Funcionários Judiciais 

A gestão de recursos humanos da comarca constitui um dos principais factores de 

eficiência de uma organização. 

Considera-se indispensável: 

1) Colocação dos funcionários judiciais (FJ) na comarca e não nas 

secretarias/pólos que a constituam, sem prejuízo das limitações legais estabelecidas 

quanto a deslocação de funcionários. 

2) Distribuição dos FJ pelas unidades orgânicas da comarca da exclusiva 

competência do JPC. 

3) Reafectação dos FJ na comarca da exclusiva competência do JPC. 

4) Dependência hierárquica dos FJ do JPC. 

5) Dependência funcional dos FJ dos Juízes de Direito da respectiva 

unidade orgânica. 

 

IX) Estrutura da comarca (secretarias e unidades orgânicas) 

A estrutura da organização comarca é um instrumento de gestão determinante da 

qualidade do serviço de Justiça. 

Entende-se necessário: 

1) Adequada dimensão das secretarias que componham as comarcas. 

2) Instituição de um sistema de unidades orgânicas flexíveis que permita 

uma estruturação adequada à realidade concreta de cada comarca e maleável à 

alteração das circunstâncias, a qual deverá competir ao JPC dentro de determinados 

quadros comuns. 

3) A definição de índices quantitativos objectivos para estabelecimento de 

quadros.  

 

 

 


