
ASSUNTO  URGENTE: informação sobre a situação atual dos Tribunais - COVID-19 DATA: 17-03-2020

DIVULGAÇÃO N.º 74/2020

Exmo/a Senhor/a Juiz/a 

Por ordem de Sua Excelência o Vice-Presidente do CSM, pretende-se dar conhecimento

aos  Sr.s  Juízes  o  teor  do  email  remetido  nesta  data,  aos  Exmos.  Sr.s  Juízes  Presidentes  de

Comarca:

“Exmo.s Senhores Presidentes de Comarca, 

Por  ordem do Sr.  Vice-Presidente  do CSM,  venho pelo  presente  solicitar  a  V.  Exªs.,  com

carácter de urgência, o seguinte:

O CSM tem estado a acompanhar as medidas excepcionais tomadas a nível governamental

relacionadas com a pandemia (covid-19) que nos assola, a nível nacional e mundial.

Nesse sentido solicitamos a V. Exas o seguinte:

- Que nos informem, com urgência, o actual ponto da situação,  nos Tribunais da respectiva

Comarca;

-   E,  se as condições de trabalho dos Senhores/as Juízes/as  asseguram a sua saúde,  bem

como, dos funcionários judiciais, e ainda dos cidadãos que se deslocam aos Tribunais.

- Quais os meios em falta nos tribunais ao nível de materiais de desinfecção e de protecção,

para  que  possamos  diligenciar  junto  das  entidades  competentes  para  que  ocorra  essa

distribuição com a maior brevidade possível.

Finalmente,  agradecemos que nos proponham as medidas que reputem imperiosas para

enfrentar o presente momento de contingência e alerta nacional.”

Informam-se os Sr.s Juízes que mantém plena actualidade o que resulta da divulgação nº.

69/2020  de  11/03/2020,  e  respectivos  aditamentos/complementos,  bem  como  os  planos  de
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contingência dos tribunais de 1ª. instância (Divulgação nº. 59/2020, de 04/03/2020)  e específicos

de cada Comarca, elaborados pelos Exmo.s Sr.s Juízes Presidentes de Comarca, mesmo após a

legislação que entretanto  foi  publicada,  designadamente  a decorrente do teor do D.L.  nº.  10-

A/2020 de 13/03/2020.   

Mais se informam os Exmo.s Sr.s Juízes, que este CSM continua a acompanhar o evoluir

da  situação  inerente  à  presente  pandemia  provocada  pelo  COVID  19,  e  seus  reflexos  na

actividade dos tribunais,  designadamente quanto à preocupação relativa à saúde e segurança

dos  Sr.s  Magistrados  Judiciais  e  demais  intervenientes,  continuando  a  diligenciar  junto  das

entidades  competentes,  designadamente  a  DGAJ  e  Ministério  da  Justiça,  para  que  sejam

fornecidos os meios necessários a garantir a integridade física e saúde de todos os que trabalham

nos tribunais, muito concretamente, dos Sr.s Juízes.

Com os melhores cumprimentos,
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