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A – INTRODUÇÃO 

 
1. Âmbito de intervenção da proposta 

 

Pretende o Ministério da Justiça alterar a Lei de Organização do Sistema Judiciário, 
aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26.VIII (doravante LOSJ). “Mantém-se […] o dese-
nho da divisão judiciária do território; as áreas de especialização, o modelo de gestão e 
a respetiva estrutura orgânica. Partindo deste modelo, introduzem-se os ajustamentos 
estritamente indispensáveis para assegurar a proximidade recíproca da justiça e dos 
cidadãos, em dois segmentos que se têm como fundamentais: no plano dos julgamen-
tos criminais e no domínio da jurisdição de família e menores.” – Exposição de Motivos. 

Pretende-se ainda proceder a pequenas alterações no Código de Processo Civil e no 
Código de Processo Penal, no que respeita à possibilidade de proceder a inquirições por 
"equipamento tecnológico que permita a interação, por meio visual e sonoro, em tempo 
real”. 
 

 

2. Apresentação do parecer  

 

Começar-se-á por uma apreciação geral ao presente projecto e aos seus grandes 
vectores, indicando-se também tudo aquilo que igualmente deveria ser alterado. Após, 
far-se-á comentário mais pormenorizado em relação ao articulado proposto. No final, 
apresentar-se-á uma síntese conclusiva. 
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B – APRECIAÇÃO E COMENTÁRIO 

 

I - APRECIAÇÃO GERAL – MOMENTO, FUNDAMENTOS E ÂMBITO DA 
PROPOSTA 

 

 

1. Momento  

 

a. Na Exposição de Motivos, o Governo assume que, através desta Proposta de 
Lei, pretende proceder à "(...) correção dos erros do mapa judiciário, promovendo as 
alterações necessárias”, conforme assumido no seu programa. 

 O que, antes de tudo, questionamos, é o momento para tal “correcção”, 
pois é recorrentemente reconhecido por todos que um dos principais obstáculos que 
sempre tem sido colocado à justiça portuguesa é o das constantes alterações legislati-
vas, muitas vezes à “flor-da-pele” e sem enquadramento de sistema e de coerência po-
lítico-legislativa, que a própria LOSJ sugestiona. 

  No Programa de Governo (capítulo “Melhorar a gestão do sistema judici-
al”) são elencadas diversas mudanças a introduzir no sistema, designadamente:  

x O estabelecimento de um conselho de concertação para o sistema judicial, que 
concretize a fixação de metas quantificadas para o sistema, no seu todo e para 
cada tribunal, gerando orientações e fixando objetivos públicos, transparentes e 
escrutináveis de redução dos prazos dos processos e procedendo à respectiva 
monitorização. Nesse fórum terão assento os responsáveis políticos pela área da 
Justiça, os representantes das profissões jurídicas e as estruturas com responsa-
bilidade na gestão dos magistrados que contratualizarão os objetivos a atingir; 

x A implementação de um regime de incentivos à produtividade das equipas dos 
tribunais que cumpram metas de desempenho previamente fixadas, procurando 
desta forma incrementar a celeridade processual; 

x O desenvolvimento da capacidade de gestão dos tribunais e de gestão processu-
al, através do melhoramento dos meios de gestão dos conselhos de gestão das 
comarcas e tribunais, de formação na gestão, do estabelecimento de boas práti-
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cas partilháveis entre comarcas e do eventual recrutamento de profissionais da 
área da gestão; 

x Possibilidade de distribuição, no âmbito da justiça cível, de atos processuais para 
tribunais com menor carga processual, com base em critérios objetivos e trans-
parentes que satisfaçam as exigências do juiz natural; 

Estas mudanças obrigarão a alterar a LOSJ e não estão incluídas no 
âmbito do projecto ora em análise, o que significa que em breve teremos no-
va alteração a esta lei fundamental para o funcionamento eficiente do sistema. 
Não seria mais prudente fazê-lo de forma integrada, num só momento?  

 Na verdade, é objectivo deste Governo “melhorar a qualidade da legislação”, 
sendo para isso “essencial retomar mecanismos de planeamento da atividade legislativa 
que visem a fixação de prioridades e a fiscalização da atividade legislativa por forma a 
evitar esforços inúteis ou sem razão política ou social que os justifique” (Programa do 
Governo, p. 36)? 

 Ainda que não se diga a data exacta em que se pretende que entre em vigor 
(deixando-se essa definição para o Decreto-Lei que regulamentará a LOSJ), foi publi-
camente anunciado que se pretende a implementação das alterações até ao final de 
Janeiro de 20171. Porém, os julgamentos nos processos criminais com intervenção do 
tribunal singular só passarão a ser realizadas nos “tribunais descentralizados” nos pro-
cessos iniciados após a entrada em vigor da nova lei – artigo 13.º da Proposta de Lei e 
proposto artigo 82.º, n.º 3, da LOSJ. Os processos criminais (com excepção dos que 
seguem a forma sumária) iniciam-se necessariamente com o inquérito, o que significa 
que passará muitos meses até que os primeiros julgamentos criminais sejam realizados 
nos “tribunais descentralizados”. O Ministério da Justiça não pretende, pois, seguir o 
entendimento pacífico de que, em matéria criminal, a competência só se fixa com a 
dedução da acusação2. Se o fizesse, os julgamentos “descentralizados” poderiam ser 
realizados de imediato.  

  

 b. Questionamos também a intenção de pretender fazer alterações 
quando todas as potencialidades da nova organização judiciária não foram 
sequer implementadas. Falamos, claro, dos Gabinetes de Apoio (artigo 35.º da 
LOSJ)? Altera-se a LOSJ sem sequer dar qualquer passo para a instalação dos Gabine-

                                                
1 PERGUNTAS & RESPOSTAS SOBRE OS AJUSTAMENTOS AO MAPA JUDICIÁRIO, ponto 13 - 
http://www.portugal.gov.pt/media/19581307/20160524-mj-mapa-judiciario-pr.pdf. 
2 Cfr. Ac. STJ de 16.03.2015, processo 122/13.TELSB, e Ac. TRL de 10.04.2014, processo 56/09.0TELSB. 
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tes de Apoio. Já a Lei n.º 52/2008 previa a existência de Gabinetes de Apoio aos magis-
trados, mas nunca foram criados e instalados. Estes Gabinetes, que poderiam ser um 
dos aspectos verdadeiramente inovadores desta reforma e factor decisivo de melhoria 
da eficiência e qualidade do sistema judicial, há 8 anos que são esperados! 

  

2. E o Estatuto do Ministério Público? 

Dois anos após a implementação da nova organização judiciária, o Ministério 
Público continua a sofrer as consequências de a reforma ter sido feita sem a 
concomitante alteração ao seu Estatuto. A LOSJ deliberadamente não se introme-
teu na organização do Ministério Público, definida no seu Estatuto, mas deixou-o no 
meio de inúmeras dúvidas interpretativas e dificuldades de organização.  

O actual Governo pretende conscientemente fazer o mesmo: o projecto 
de Proposta de Lei de alteração da LOSJ está já em apreciação e o Grupo nomeado pe-
la Senhora Ministra da Justiça para preparar a revisão só agora começou os trabalhos e 
terá seis meses para os concluir. Não sendo expectável que o Ministério da Justiça pre-
tenda fazer duas alterações à LOSJ em poucos meses (o que nunca seria desejável), 
significa isto que a alteração da LOSJ não vai esperar pela do Estatuto do Ministério 
Público e que o Grupo de Trabalho ficará seriamente condicionado nas propostas que 
possa fazer quanto à organização do Ministério Público.  

Dá que pensar se o prazo de 6 meses fixado ao grupo de trabalho para apresen-
tar uma proposta de alteração do Estatuto do Ministério Público não é um prazo desa-
justado e comprometedor do correcto enquadramento do Ministério Público na organi-
zação do sistema judiciário, se esta continuar a condicionar e a estreitar a ambição da-
quela. 

Há que pensar na Lei de Organização do Sistema Judiciário e no Estatuto do Mi-
nistério Público simultaneamente, para que fiquem reciprocamente adequados. 

Um dos maiores pecados das reformas da organização judiciária de 2008 e 2013 
foi a ausência de visão sobre o específico papel do Ministério Público no funcionamento 
da Justiça, e, assim, da forma como deve estar organizado. A actual reforma da refor-
ma não pode repetir tal erro. Há que pensar o Ministério Público, definir um rumo e 
responder desde já a muitas questões, nas diversas áreas, que não poderão ficar para 
mais tarde, no quadro da revisão do Estatuto do Ministério Público (ainda que não pro-
funda), sob pena de, nessa altura, se poder concluir que tudo aquilo que agora se im-
plementou está desadequado ou que já não estão disponíveis os (escassos) quadros de 
magistrados necessários a essa revisão.  
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3. E o projecto de alteração ao Decreto-Lei 49/2014? 

Muito do que se pretende com estes “ajustamentos”, descritos na Exposição de 
Motivos e publicamente já apresentados pela Senhora Ministra da Justiça, passam pela 
alteração ao Decreto-Lei n.º 94/2014. Muitas das alterações agora apresentadas só po-
derão ser devidamente apreciadas quando se conhecer tais alterações.  

Daí que se nos afigure incompreensível que o projecto de alteração desse diplo-
ma não seja apresentado juntamente com o presente. Os seus termos concretos já es-
tarão certamente definidos com exactidão pelo Ministério da Justiça, tanto que já foram 
apresentados publicamente3.  

 Relembre-se ao Governo que é seu compromisso “garantir que a aprovação da 
legislação é acompanhada pela aprovação de todos os regulamentos que a concretizam 
e implementam, evitando a existência de leis não regulamentadas ou que a lei seja dis-
torcida na fase da sua regulamentação” – Programa de Governo, p. 47.  

 

4. Nova organização judiciária na primeira instância  

a. Na Exposição de Motivos, apresenta-se a proposta como introdução dos “ajus-
tamentos estritamente indispensáveis para assegurar a proximidade recíproca da justiça 
e dos cidadãos, em dois segmentos que se têm como fundamentais: no plano dos jul-
gamentos criminais e no domínio da jurisdição de família e menores”. 

Porém, a alteração vai bem mais além do que esses ajustamentos estri-
tamente indispensáveis. Procede também à redefinição da nova organização judiciá-
ria na primeira instância. Pretende acabar com o tribunal único por comarca, dividido 
em secções, passando antes a existir, dentro das mesmas 23 comarcas (orgânica de 
matriz territorial), vários tribunais cuja área de competência pode ser municipal (v.g., 
tribunais de competência genérica, desdobrados ou não), plurimunicipal (v.g., juízos 
centrais dos tribunais de competência genérica e alguns dos tribunais de competência 
especializada) ou pluricomarcã (alguns dos tribunais de competência especializada, que 
correspondem aos anteriores tribunais de competência territorial alargada). Passarão a 
existir apenas tribunais de competência genérica, tribunais de competência especializa-
da e tribunais descentralizados4. 

                                                
3 http://www.portugal.gov.pt/media/19581307/20160524-mj-mapa-judiciario-pr.pdf e 
http://www.portugal.gov.pt/media/19600524/20160524-mj-mapa-judiciario-estudo.pdf. 
4 Curiosamente, numa grande proximidade ao defendido por um dos ideólogos da reforma de 2013 – cfr. Sistema Judiciário 
Anotado, João Miguel Barros, 2015, p. 231. 



 

 8 

 

 

PROJECTO DE PROPOSTA DE LEI DE ALTERAÇÃO 
DA  LEI DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIÁRIO 
 

Pá
gin

a8 

 Afirma-se na Exposição de Motivos que actualmente “o sistema classificativo [é] 
pouco claro e que suscita dificuldades de compreensão”. Concordamos. Acrescentamos 
que tem aspectos de incoerência interna, nomeadamente com a confusão entre tribunal 
e comarca e a solução encontrada para “ajustar” dentro das comarcas os tribunais de 
competência territorial alargada. 

 Porém, o sistema ora proposto continuará a sofrer de problemas simila-
res, sendo alguns até mais graves. 

  

b. A Lei n.º 64/2013 tem tribunais que não pertencem às comarcas a ser geridos 
pelas comarcas; o presente projecto propõe tribunais dentro das comarcas que podem 
não lhes pertencer em exclusivo (ou, de outra forma, que lhes pertencerão tanto como 
a outras comarcas – em alguns casos, a todas as 23).  

 O presidente do tribunal passa a presidente da comarca e, também, de cada um 
dos tribunais aí sediados. A comarca é um tribunal? Não, apenas uma parte do território 
– artigo 33.º, n.º 1. Um órgão? Também não. O juiz preside então a quê? Não será isto 
igualmente confuso? Mais: conceptualmente incorrecto? Percebe-se a intenção: se as-
sim não fosse, os juízes presidentes não estariam colocados em qualquer tribunal. Seri-
am, aliás, os únicos juízes, de todas as instâncias, nessa situação. Não estando em tri-
bunais, poderiam continuar a ser chamados de juízes? 

  

c. A divisão entre tribunais de competência genérica e tribunais de 
competência especializada (artigos 79.º e ss) também se nos afigura concep-
tualmente frágil. Os tribunais criminais e os tribunais cíveis são verdadeiramente tri-
bunais de competência genérica? Genericamente no crime e genericamente no cível, 
talvez. O que os distingue dos tribunais de trabalho e de família e menores, por exem-
plo?  

 Mais grave é o seguinte: a LOSJ proposta não obriga, em nenhuma das 
comarcas, à existência de juízos centrais criminais ou cíveis, pelo que, se não 
ocorrer desdobramento em todas as comarcas (o que, com a redacção proposta, é tão 
admissível como o seu contrário), caberão aos tribunais de competência genérica todas 
as competências cíveis e criminais, incluindo aquelas que, quando há desdobramento, 
cabem os juízos centrais cíveis e criminais, sendo que, nestas últimas, os julgamentos 
cabem ao tribunal colectivo. Como se formará então o colectivo? Com juízes de tribu-
nais de competência genérica instalados noutros municípios? E que requisitos haverá 
para nomeação dos juízes para esses tribunais de competência genérica? De acordo 
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com o artigo 183.º, nenhuns. E quem assegurará a representação do Ministério Público 
junto desses tribunais? Claro que nada disto faz sentido. Mas é o que resulta da defici-
ente organização da primeira instância ora proposta, que se evidencia não ter sido ob-
jecto da devida ponderação. 

 Essa inconsistência resulta ainda do seguinte: o n.º 1 do artigo 81.º permite o 
desdobramento e depois o n.º 2 permite que aqueles que foram desdobrados se voltem 
a juntar, mas já apenas como juízos centrais! 

 

 d. Posto isto, deixamos algumas interrogações: 

x Não seria melhor manter a existência de um único tribunal na comarca, subs-
tituindo apenas “secções” por “juízos”5, e os tribunais de competência territo-
rial alargada?  

x Não seria melhor inverter o paradigma e definir que: 
o Todos os tribunais são de competência especializada: 

� Tribunal central criminal 
� Tribunal local criminal 
� Tribunal de pequena criminalidade 
� Tribunal central cível 
� Tribunal local cível 
� Tribunal da propriedade intelectual; 
� Tribunal da concorrência, regulação e supervisão; 
� Tribunal marítimo; 
� Tribunal de execução das penas; 
� Tribunal central de instrução criminal; 
� Tribunal de instrução criminal; 
� Tribunal de família e menores; 
� Tribunal do trabalho; 
� Tribunal de comércio; 
� Tribunal de execução. 

o Quando o volume processual o justificar, os tribunais criminais e os tri-
bunais cíveis (quer centrais, quer locais) podem ser juntos; 

o Os tribunais cíveis seriam os tribunais de competência residual (fazen-
do-se a repartição de competência entre eles de acordo com os crité-

                                                
5 Nunca vimos qualquer vantagem na nova designação de secções em detrimento da designação de juízos, que semanticamen-
te é mais rica e adequada – Cfr. Parecer, p. 8. 
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rios já definidos) – o que não está claro nem na LOSJ actual, nem na 
proposta. 

 

e.  Tribunais descentralizados 

 Pretende para Governo que as secções de proximidade se passem a chamar de 
tribunais descentralizados, pois «porque se altera a competência das seções de proxi-
midade, estas receberão, no âmbito da Lei, a designação de tribunais descentralizados 
que melhor reflete a materialidade da sua vocação e atribuições.» - Exposição de Moti-
vos.  

Quanto à “materialidade”, nada se altera: continuarão a não ter magistrados 
afectos. 

Contrariamente ao afirmado, “tribunais descentralizados” não reflecte nem a sua 
vocação, nem as suas atribuições. A vocação é assumidamente de manter a proximida-
de com os cidadãos; as suas novas atribuições são exclusivamente na área criminal.  

Para além disso, este nome não tem quaisquer reais propriedades descri-
tivas: todos os tribunais que estão fora da sede da comarca são descentralizados! Este 
nome ante sugere a existência de delegações de outros tribunais.   

Pelo exposto, afigura-se-nos que mais correcto seria apelidá-los de tribu-
nais de proximidade.  

 O SMMP concorda que a Justiça deve estar próxima do cidadão e que a ninguém 
deve ser dificultado o seu acesso por residir no interior do país.  

 

5. Retrocesso na especialização  

Há um retrocesso significativo na especialização – um dos pilares da re-
forma! –, ainda que na Exposição de Motivos candidamente se afirme o contrário, di-
zendo que “pode encontrar nas jurisdições locais um espaço favorável à aquisição de 
competências e à formação dos magistrados, à abertura e sensibilização para os pro-
blemas que emergem nesta área do Direito e para o desenvolvimento de aptidões vo-
cacionais”. Se realmente assim fosse, essa deveria ser a regra em todo o país, mesmo 
nos municípios onde estão instalados tribunais de família e menores, passando a família 
e menores a ser vistos como meios para a formação e sensibilização dos magistrados e 
para o desenvolvimento das suas aptidões vocacionais! Mas obviamente não é. 

Em verdade, o recuo na especialização resulta claro, pois: 
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x Podem não existir juízos centrais criminais e juízos centrais cíveis em to-
das as comarcas; 

x Podem ser criados juízos centrais de competência especializada mista 
(criminal e cível) – artigo 81.º, n.º 2;   

x Podem ser criados tribunais de competência especializada mista (v.g., de 
execução e de execução de penas) – artigo 83.º, n.º 2; 

x Os juízos locais passarão a ter mais competências em matérias de família 
e menores, sendo que um juízo local criminal poderá vir a ser competente 
para processos tutelares cíveis ou de regulação das responsabilidades pa-
rentais – artigo 124.º. 

 Há que equacionar bem a atribuição das competências em matérias de família e 
menores a alguns juízos locais, sob pena de se perder a especialização. 

 Alguns Tribunais de Família têm trabalho consolidado há décadas em determina-
das áreas e poderão perder parte das suas competências. 

 

 

6. Meios necessários 

  

a. Meios humanos  

No já referido documento de apresentação dos ajustamentos ao mapa judiciário 
denominado “PERGUNTAS & RESPOSTAS SOBRE OS AJUSTAMENTOS AO MAPA JUDI-
CIÁRIO”, em resposta à questão “Que recursos humanos serão necessários para supor-
tar esta intervenção?”, diz-se apenas “Nos tribunais reativados, será colocado um funci-
onário em permanência de segunda a sexta, com acesso à informação do sistema Ci-
tius. O Ministério da Justiça vai celebrar protocolos com várias autarquias que, nos ca-
sos em que se justifique, se comprometem a garantir o apoio administrativo nos tribu-
nais reativados.”. Um só funcionário?! Mesmo nos tribunais que passam de “desactiva-
dos” a tribunais de competência genérica (são cinco!)? E quando tiver de participar em 
acto processual, ficará a secretaria deserta? Mesmo sem actos processuais, quando ti-
ver de ir à casa-de-banho, colocará um sinal de “volto já”? 

Prever que serão funcionários das autarquias locais, sem qualquer tipo de forma-
ção adequada, a desempenhar as funções dos funcionários judiciais é, para além de 
desconsideração para com estes, tratados como fungíveis com qualquer funcionário 
administrativo, completamente irrealista. Será que afinal se pensa que a função do úni-
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co funcionário judicial vai ser dar formação aos outros? 

E quanto ao mais? Quanto aos magistrados do Ministério Público necessários pa-
ra desempenhar funções nas novas secções centrais de família e menores e para asse-
gurar os julgamentos nos novos “tribunais descentralizados”? 

O Ministério Público tem hoje um grave problema de carência de quadros. Sem 
número suficiente de magistrados, comprometem-se as funções constitucionais que lhe 
estão atribuídas, sejam elas o exercício da acção penal, a defesa da legalidade demo-
crática ou a iniciativa processual na garantia de direitos fundamentais (como os dos 
trabalhadores e menores). O Ministério Público caminha para uma acelerada desestru-
turação e, a prazo curto, para a paralisação, se tivermos em consideração os magistra-
dos do Ministério Público que se encontrarão em condições de reforma ou jubilação nos 
próximos anos (cerca de 250), aliado ao facto de o número de auditores de justiça ad-
mitidos no CEJ serem manifestamente insuficientes, com previsão de exercício pleno de 
funções e responsabilidades apenas em 2017 (20 novos magistrados) e, depois, só em 
2019 (56 novos magistrados)6. 

Os “ajustamentos” agora propostos exigirão mais do Ministério Público e dos 
seus poucos meios. A criação de sete novos tribunais de família e menores obrigará à 
colocação, em cada um deles de pelo menos um procurador da República. Onde é que 
eles estão? Não se diga que sairão dos tribunais que vão perder a competência territo-
rial para esses novos tribunais, pois, como é fácil de ver, a concentração permite uma 
muito maior rentabilização do trabalho dos magistrados.  

Por outro lado, anuncia o Ministério da Justiça a reactivação de 207 dos tribunais 
que foram encerrados8 9. Que magistrados do Ministério Público aí irá colocar? Ou, tal 
como os tribunais descentralizados, ficarão sem magistrados? 

Certo é que haverá novos tribunais itinerantes. Em muitas comarcas do país, os 
juízes e magistrados do Ministério Público dos tribunais de competência genérica, des-
dobrados ou não, passarão a ter de se deslocar frequentemente aos tribunais descen-
tralizados e aos tribunais de competência genérica a que estejam agregados para aí 
realizarem actos processuais e, quanto a estes últimos, despachar os próprios proces-
sos. Ora, com o tempo despendido em todas essas deslocações, a sua produtividade 

                                                
6 http://www.smmp.pt/wp-content/uploads/Peticao-abertura-de-curso-2-.pdf. 
7 Em verdade, quanto a um deles, o de Sines, o que haverá é a criação “ex novo” de um tribunal de competência genérica, que 
nunca aí existiu. O que até 2014 existia, e apenas desde 2009, era um juízo de grande instância de trabalho e de família e me-
nores, que nessa altura foi transferido pera Santiago do Cacém.  
8 http://www.portugal.gov.pt/media/19581307/20160524-mj-mapa-judiciario-pr.pdf. 
9 Tememos que se venha a pretender instalar tribunais nos 79 municípios que actualmente os não têm. Também para as pesso-
as aí residentes se coloca a questão da proximidade aos tribunais.  
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será significativamente inferior àquele que teriam estando num só local, aí fazendo as 
diligências e despachando os processos. Não se esqueça que, nos antigos tribunais de 
círculo (também eles tribunais itinerantes pelas diferentes comarcas que integravam o 
círculo), os juízes que o compunham não asseguravam a tramitação dos processos, mas 
apenas os julgamentos. Agora não será assim. 

Relembre-se ainda que em muitos dos novos tribunais de competência genérica 
em relação aos quais passam a estar associados tribunais descentralizados não estão 
colocados magistrados do Ministério Público, mas sim apenas seus substitutos, vulgar-
mente conhecidos como “representantes”, cuja permanência em funções deveria en-
vergonhar o governo, pois não se coaduna com a natureza e estatuto de uma magistra-
tura como a do Ministério Público.  

Sem o reforço do número de magistrados do Ministério Público e de funcionários 
judiciais estaremos perante uma reforma no papel, onde se pretende abrir mais tribu-
nais com os mesmos recursos e sem que exista o necessário investimento na Justiça. 

A implementação desta nova Lei sem a disponibilização dos recursos humanos 
necessários contribuirá para o colapso da actividade do Ministério Público nos próximos 
anos, como o SMMP responsavelmente tem advertido.  

 

b. Outros meios  

No referido documento de apresentação, afirma o Ministério da Justiça que as al-
terações representam um investimento de 500 mil euros da sua parte. Está, pois, a 
prever que os novos tribunais itinerantes sejam suportados pelos magistra-
dos, que colocarão os seus veículos ao serviço do tribunal. Só assim pode ser, pois nas 
comarcas não há veículos que permitam satisfazer estas novas necessidades e a referi-
da verba não será suficiente para a sua aquisição. Porém, os magistrados não têm 
qualquer dever legal ou moral de utilizar os seus veículos pessoais no serviço profissio-
nal. Não têm sequer o dever de estar legalmente habilitados para a condução. Não têm 
o dever de suportar do seu bolso a execução das ideias que o Governo, por razões polí-
tico-eleitorais, precipitadamente quer implementar. Governo que avança para alte-
rações significativas na organização judicial sem cuidar de prover adequando 
financiamento público. 

Enquanto o Estado tem investido milhares de milhões de Euros no sistema ban-
cário, para reformar o sistema de justiça são alocados 500 mil Euros ( o que nem se-
quer permite adquirir um apartamento T3 em algumas zonas nobres de Lisboa ou Por-
to). 
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Lamentamos que o presente Governo continue a tratar a justiça como parente 
muito pobre das funções do Estado, com quem pode continuar a gastar apenas os pe-
quenos trocos que sobram das ajudas substanciais aos parentes ricos. O mesmo Go-
verno que, nas Grandes Opções do Plano para 2016-2019 assumiu pretender melhorar 
a gestão do sistema judicial, passando isso pela melhoria do planeamento dos 
meios humanos, materiais e financeiros envolvidos na atividade judicial, ten-
do em conta a carga processual e a natureza e complexidade dos contenciosos nos tri-
bunais. 

 

Os recursos financeiros destinados à melhoria do Sistema de Justiça são verda-
deiramente miseráveis e ridículos. 

É preciso denunciar que devido a opções governamentais, o Ministério da Justiça 
se  encontra em estado de indigência. 

 

7. Entrada em vigor 

Segundo o referido documento de apresentação das alterações à organização ju-
diciária, afirma o Ministério da Justiça que até ao final de Janeiro espera que o essencial 
das alterações na área criminal e um número significativo dos ajustamentos relaciona-
dos com Família e Menores estejam implementadas; num número muito residual de 
situações, a reativação de instalações pode ser protelada em função de dificuldades de 
ordem logística. 

A implementação desta reforma, no todo ou em parte, descoordenada dos mo-
vimentos de magistrados irá provocar profundos constrangimentos ao seu regular fun-
cionamento.  

 

 

8. O que também deveria ser alterado  

Ultrapassando as alterações o estritamente necessário para assegurar a proximi-
dade recíproca da justiça e dos cidadãos, e sendo de evitar frequentes alterações a tão 
importante diploma, há então que alterar agora tudo aquilo que deve ser alte-
rado.  

O Governo deveria ter procedido ao levantamento de todas as alterações à LOSJ 
que estão já identificadas como necessárias, alguma de cariz mais profundo, outras de 
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meras clarificação ou correcção técnica de algumas normas. Não o fez. 

 Para isso apresentamos agora o nosso contributo, com natural enfoque no Minis-
tério Público. 

 

a. Distritos Judiciais 

A Lei n.º 62/2013 extinguiu os Distritos Judiciais, passando a competência terri-
torial dos Tribunais da Relação a ser feita por referência a agrupamentos de comarca. A 
única justificação para tal foi avançada na página 5 na Proposta de Lei em que teve 
origem, quando aí se referiu  que «Não se promove, com a presente proposta de lei, 
alterações à organização interna dos Conselhos Superiores ou da Procuradoria-Geral da 
República. Com efeito, e no que à Procuradoria-Geral da República respeita, o desapa-
recimento, no texto legal, da designação de procurador-geral distrital deve-
se exclusivamente ao abandono do conceito de distrito judicial, evitando-se a 
utilização do mesmo termo para diferentes conteúdos.» (negrito nosso) 

Assim, parece indubitável que o único fundamento para esta extinção foi o facto 
de poder haver confusão entre comarca, cujo desenho assenta no distrito administrati-
vo, e distrito judicial.  

O SMMP sempre se opôs a essa extinção10. 

Desde logo, porque não se pode acabar com uma instituição judiciária centenária 
apenas para que eventualmente não existisse confusão com o nome de uma realidade 
a criar.  

Depois, porque na verdade não há qualquer confusão possível: só durante o pro-
cesso legislativo é que poderia haver menções aos distritos administrativos e na medida 
em que isso pode ter sido necessário para justificar a divisão do território nacional em 
várias comarcas (e mesmo então, não houve); depois, nunca mais foi necessário (nem 
deveria!) falar-se em distritos administrativos, pelo que não há qualquer possibilidade 
de confusão – desde a implementação da reforma, falou-se apenas no nome de cada 
uma das comarcas (Lisboa, Évora, etc.). 

                                                
10 No mesmo sentido, cfr. o Parecer da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, p. 13 e ss. - 
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53
55786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e766
2576c7a633246764c7a41344e444a6a5a57566c4c57566b5a5451744e4451344f5330344e5463304c5752695a6a6b774e3255334
d4455775a6935775a47593d&fich=0842ceee-ede4-4489-8574-dbf907e7050f.pdf&Inline=true  
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Finalmente, e mais importante, porque esta foi uma extinção fictícia, meramente 
nominativa, pois continuou a haver necessidade de existir uma circunscrição territorial 
superior à das comarcas (área de competência dos tribunais da relação) – ou seja, ficou 
a mesma realidade, mas sem nome. Incompreensível.  

Levando o mesmo fundamento ao extremo da sua coerência, nem deveríamos 
falar em comarcas, mas apenas na área de competência dos diversos tribunais (área de 
competência do tribunal de Lisboa, área de competência do tribunal de Évora, etc.). Se 
não é necessário dar nome à circunscrição onde é competente cada Tribunal de Rela-
ção, também não deveria ser para os tribunais de primeira instância… 

A extinção dos distritos judiciais foi extremamente perniciosa para o Ministério 
Público, que viu parte da sua estrutura orgânica (as Procuradorias-Gerais Distritais) 
perder a base territorial em que assentava, ficando por isso sem nome com correspon-
dência na realidade.   

Com a alteração de nomenclatura agora proposta, esse fundamento perderá 
qualquer sentido (se alguma vez o teve). Deixa de haver um tribunal por comarca, que 
tinha a área do distrito administrativo. Há muitos tribunais em cada comarca, com áreas 
de competência territorial muito diversas (um município, vários municípios, várias co-
marcas). 

 Defendemos por isso que devem ser reinstituídos os distritos judiciais. 

 

b. Modelo de gestão das comarcas 

Como o SMMP previu11, a experiência vem evidenciando diversos problemas no 
modelo de gestão da comarca instituído, designadamente pela excessiva e injustificada 
dependência do administrador para com o juiz presidente (com a estrita vinculação do 
administrador ao juiz presidente, concentrando os esforços na prossecução das exigên-
cias da magistratura judicial, com a consequente secundarização das exigências do Mi-
nistério Público e dos seus magistrados) e em matéria orçamental. 

Para obviar a essa dependência, propusemos que a nomeação e renovação da 
comissão de serviço do administrador judiciário dependesse do acordo do magistrado 
do Ministério Público Coordenador e que ficasse expresso que, ainda que no exercício 
de competências própria, o administrador judiciário iria actuar: 

                                                
11 Cfr. Parecer, II. C. 2. 
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a) sob a orientação genérica do juiz presidente do tribunal, sempre que os as-
suntos respeitem exclusivamente ao funcionamento dos serviços judiciais;  

 b) sob a orientação genérica do magistrado do Ministério Público Coordenador, 
sempre que os assuntos respeitem exclusivamente ao funcionamento dos servi-
ços do Ministério Público; 

c) ouvindo o juiz presidente e o magistrado do Ministério Público Coordenador, 
quanto aos demais assuntos. 

Quanto ao orçamento, defendemos que, ainda que seja fixada uma dotação or-
çamental global para cada comarca, deverá ficar definido desde o início qual a dotação 
do Ministério Público para as suas despesas próprias e tais verbas deverão ser adminis-
tradas12 sob direcção do magistrado do Ministério Público Coordenador, pois também aí 
se joga, e de forma decisiva, a autonomia do Ministério Público. Fazer um orçamento é 
fazer opções: não sendo o dinheiro ilimitado, há que ser competência do juiz presidente 
e do magistrado do Ministério Público Coordenador a divisão pelas diferentes rubricas 
das quantias globais que lhes forem atribuídas. 

Com o modelo em vigor, poderão ser apenas o juiz presidente e o administrador 
judiciário (que terão dois dos três votos, ou seja, a maioria) a decidir sobre o orçamen-
to do Ministério Público. Assim já sucedeu! Certamente se, por mera hipótese académi-
ca, fosse o magistrado do Ministério Público Coordenador e o administrador judiciário a 
decidir o orçamento das instâncias já teria ocorrido estridente tumulto judicial. 

Também o CSMP, no seu Comentário à Proposta de Lei de Organização do Sis-
tema Judiciário (de Outubro de 2012), a pp. 34-35, criticou a excessiva dependência do 
administrador judiciário ao juiz presidente. Aí se escreveu «Face ao quadro de poderes 
do juiz presidente, o administrador judicial encontra-se numa posição de quase 
sujeição, factor que desvirtua a ideia “tripartição“ de poderes ínsita na cria-
ção do Conselho. Na verdade, trata-se de uma situação de clara desigualdade entre 
uma posição predominante – configurada pelo eixo juiz – administrador e uma inevitá-
vel abdicação do Ministério Público. E a tentação para privilegiar os serviços judiciais, 
em detrimento dos do Ministério Público, já hoje identificada, sairá reforçada. Deverá, 
assim, a nomeação e cessação de funções do administrador depender do acordo do 
magistrado do Ministério Público Coordenador. Por outro lado, a dependência funci-
onal deverá estar associada às distintas vertentes da sua actuação. Depen-
dência face ao Presidente, quando estejam em causa serviços judiciais e face 

                                                
12 Pelo administrador judiciário, sob a orientação do juiz presidente e do magistrado do Ministério Público Coordenador nas 
respectivas áreas, sendo ele o responsável financeiro. 
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ao magistrado do Ministério Público Coordenador, quando estejam em causa 
os serviços do MP.» (negrito nosso)  

Acompanhamos essa crítica, cuja actualidade se mantém em pleno.  

Poucos meses após a implementação desta nova organização judiciária, a Procu-
radora-Geral Distrital de Lisboa13 logo lançou os primeiros alertas:   

«Não é sem apreensão que num ambiente de escassez – de instalações, de con-
sumíveis, de oficiais de justiça – se vê a gestão dos serviços resvalar da flexibili-
dade para a instabilidade. 
Episódios de rateamento insatisfatório de consumíveis, ou de afectação de funci-
onário do MP a tarefas outras, ou de atribuição de espaços sem condições aos 
oficiais de justiça do MP, ainda que formalmente justificados, criam sobressaltos 
e desgaste. Os sistemas, os modelos de gestão, devem ser em si mesmo segu-
ros, fiáveis no sentido de reduzirem ao mínimo as margens do erro humano. 
Ora, largas zonas de discricionariedade local, sem respaldo histórico, pouca regu-
lamentação, sobrecarga de procura e escassez de meios, podem fazer da flexibi-
lidade gestionária uma miragem, gerando o conflito, a entropia e o cansaço.» 
O tempo decorrido desde então tem confirmado esses diagnósticos. 

Há que corrigir o modelo de gestão! 

 

c. Gestão dos tribunais superiores 

A LOSJ, que pretendia ser a lei de organização de todo o sistema judiciário, con-
solidando o quadro legislativo de referência de todo o sistema judiciário, nela sendo por 
isso incluídos até o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas e dos tribunais admi-
nistrativos e fiscais, omitiu por completo a gestão dos tribunais superiores, mantendo 
em vigor o Decreto-Lei n.º 177/2000, de 9.VIII.  

Este Decreto-Lei retirou ao Ministério Público qualquer intervenção nos conselhos 
de administração dos tribunais superiores, ficando o preenchimento dos seus quadros 
dependente da boa vontade do Presidente do Tribunal, que assim fica até com o poder 
(frontalmente violador da autonomia do Ministério Público consagrada na Constituição) 
de determinar qual o número de magistrados do Ministério Público que aí exercerão 

                                                
13 Relatório de Actividades de 2014, da Procuradora-Geral Distrital de Lisboa, p. 14 - 
http://www.pgdlisboa.pt/docpgd/files/1426011865_relatorio_anual_2014_Dezembro_FVD.pdf. 
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funções. Uma competência que cabe ao Conselho Superior do Ministério Público acaba 
por, na prática, ser totalmente condicionada pelo Juiz Presidente desses tribunais. 

Procedendo-se agora à alteração da LOSJ, deverá aproveitar-se a ocasião para 
pôr termo a esta lei flagrantemente inconstitucional, do perfeito conhecimento da Se-
nhora Ministra da Justiça, definindo-se na LOSJ novo sistema de gestão desses tribu-
nais. 

 

d. Índices remuneratórios (artigo 184.º da LOSJ)  

Determina o artigo 184.º, n.º 3, da LOSJ, que o presente projecto não se propõe 
alterar, que «Os magistrados do Ministério Público em exercício de funções de repre-
sentação nas instâncias locais a que se refere o n.º 2 do artigo anterior auferem pelo 
índice 175 da escala indiciária constante do mapa anexo ao Estatuto do Ministério Pú-
blico, sem prejuízo de remuneração superior a que tenham direito nos termos dessa 
escala indiciária.». As instâncias locais a que se refere o n.º 2 do artigo 183.º são as 
secções cíveis e criminais das instâncias locais dos tribunais de comarca. 

Esta norma é uma adaptação para o Ministério Público da norma consagrada no 
n.º 2 do artigo 184.º, que dispõe que «Os juízes a que se refere o n.º 2 do artigo ante-
rior auferem pelo índice 175 da escala indiciária constante do mapa anexo ao Estatuto 
dos Magistrados Judiciais, sem prejuízo de remuneração superior a que tenham direito 
nos termos dessa escala indiciária.» 

Nem uma nem outra constavam da Proposta de Lei n.º 114/XII, que esteve na 
origem da LOSJ, tendo sido introduzidas durante os trabalhos parlamentares por pro-
posta conjunta dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP14, cuja inspiração terá 
sido o Parecer da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que, a folhas 68/69, de-
fendeu a criação nesses termos de um regime remuneratório diferente para os juízes 
em exercício de funções nessas secções de modo a criar um incentivo à especialização 
nas instâncias locais15. 

                                                
14 
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a79394
4543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a55314e7
a4e695a6a52684c5467354d3245744e474d335a433035597a55794c54566959324e684d4442695a4455774e4335515245593d&fich=5573bf4a-
893a-4c7d-9c52-5bcca00bd504.PDF&Inline=true  
15 
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a79394
4543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a59325a5
4637a4e5467344c57466d597a49744e44566b4d7930344e44466a4c5745774e44553159544d315a574e6b4e4335775a47593d&fich=66e73588 -
afc2-45d3-841c-a0455a35ecd4.pdf&Inline=true  
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Concordámos com o incentivo à especialização, mas sempre nos pare-
ceu evidente que se olvidou as características próprias da organização do Mi-
nistério Público. Em verdade, se, com fundamento na promoção da especialização, 
devem os magistrados (judiciais e do Ministério Público) colocados nas secções cíveis e 
criminais das instâncias locais receber remuneração não inferior à do índice 175, então, 
pela mesma ordem de razões, também assim deve acontecer com os magistra-
dos do Ministério Público que exercem funções nos Departamentos de Inves-
tigação e Acção Penal (DIAP's) e no Departamento Central de Investigação e 
Acção Penal (DCIAP); se assim sucede com os magistrados do Ministério Público que 
intervêm na fase de julgamento criminal, assim também deve suceder com aqueles que 
intervêm na primeira fase dos mesmos processos – o inquérito; se se premeia a especi-
alização nas instâncias criminais locais, igualmente tal deve ser feito nos DIAP's e DCI-
AP, onde decorre a fase de inquérito dos processos que depois transitarão para as refe-
ridas instâncias. 

Esta situação constituiu uma flagrante violação do princípio do paralelismo 
entre a magistratura do Ministério Público e a magistratura judicial, consagra-
do no Estatuto do Ministério Público. Nas comarcas, os únicos juízes que não auferirão 
pelo menos pelo índice 175 serão aqueles colocados nas instâncias locais não desdo-
bradas; pelo contrário, no Ministério Público, não auferirão os magistrados colocados 
em funções de representação nas instâncias locais não desdobradas e ainda todos os 
colocados nos DIAP's (muitas centenas). Não existe motivo válido para tal diferencia-
ção. 

A situação era tanto mais grave e potenciadora de injustiça material pelos suces-
sivos congelamentos das progressões nas carreiras, que afectam não só mas particu-
larmente magistrados com sete a doze anos de carreira e que, pese embora toda a 
formação especializada que adquiriram, se mantêm ainda na base da carreira (índice 
135) e sem qualquer expectativa de progressão. 

 No plano legislativo, o problema continua por resolver. 

 Pelo exposto, deve alterar-se em conformidade o n.º 3 do artigo 184.º, 
sugerindo-se a seguinte redacção: 

Os magistrados do Ministério Público em exercício de funções no juízos locais a 
que se refere o n.º 2 do artigo anterior, no Departamento Central de Investiga-
ção e Acção Penal e nas secções dos departamentos de investigação e acção pe-
nal instaladas nos municípios onde estão instaladas os juízos locais a que se re-
fere o n.º 2 do artigo anterior auferem pelo índice 175 da escala indiciária cons-
tante do mapa anexo ao Estatuto do Ministério Público, sem prejuízo de remune-
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ração superior a que tenham direito nos termos dessa escala indiciária. 
 

Note-se ainda que a redacção do artigo 184.º º não foi adaptada à nova 
nomenclatura, continuando a mencionar instâncias locais e secções. 

 

e. Quanto a alterações de mera clarificação ou correcção técnica, al-
guns exemplos: 

x Artigo 91.º: o n.º 1:  
o refere os objectivos definidos para cada um dos tribunais e também 

para os Serviços do Ministério Público, mas os números seguintes não 
mais referem o Ministério Público – deveria repetir-se sempre a fórmu-
la do n.º 1; 

x Artigo 117.º, n.º 2:  
o a reclamar clarificação, o que é evidenciado pela divisão jurisprudencial 

existente na sua interpretação – cfr. Acs. TRE 04.15.2015, TRE 
30.01.2015, TRL 01.12.2014, TRL 19.03.2015, TRL 30.06.2015 e TRL 
26.03.2015; 

x Artigo 121.º, n.º 1:  
o literalmente, a redacção desse número (quer a que estava, quer a ora 

se propõe), apenas permite a afectação de juiz, em exclusividade, à 
instrução criminal, quando na comarca não exista tribunal de instrução 
criminal.  Porém, essa necessidade por existir para determinados mu-
nicípios mesmo quando na comarca há tribunal de instrução criminal. É 
o que sucede quando nesses municípios há secções de DIAP já muitos 
magistrados do Ministério Público e que tramitam inquéritos onde há 
frequente intervenção de juiz de instrução (pense-se, por exemplo, em 
tráfico de estupefacientes e criminalidade violenta) e que obriga a 
constantes remessas de processos e detidos de um município a outro, 
com consequente prejuízo para a eficiência do serviço. Assim, a re-
dacção da norma deveria ser «Nas comarcas ou municípios em 
que não haja tribunal de instrução criminal, o Conselho Superior da 
Magistratura pode, sempre que o movimento processual o justifique, 
determinar a afectação de juízes de direito, em regime de exclusivida-
de, à instrução criminal.» 
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II – COMENTÁRIO AO ARTICULADO  

 Faremos agora o comentário ao articulado proposto, sempre que tal se justifique.  

 

1. ALTERAÇÃO À LOSJ 

  

Artigo 10.º 

 […] 

1 - […]: 

a) [...]; 

b) [...]; 

c) Nos tribunais de competência especializada, nos tribunais de competência 
genérica e nos tribunais administrativos de círculo e tribunais tributários, por procura-
dores-gerais-adjuntos, por procuradores da República e por procuradores-adjuntos. 

2 - Nos tribunais de competência especializada e nos juízos centrais a repre-
sentação é assegurada, em regra, por procurador da República. 

3 - [...]. 

x Alteração efectuada com base na nova nomenclatura do sistema judiciário quanto 
aos tribunais de 1.ª Instância. 

Mantêm-se pertinentes as críticas e sugestões efectuadas no parecer do SMMP so-
bre a Proposta de Lei n.º 114/XIII, quanto à alínea c) do n.º 1, sobre a aplicabilida-
de das regras previstas no Estatuto do Ministério Público. 

Como então se afirmou “para que não venham a levantar-se dúvidas desnecessárias 
(por se prever o exercício de funções de magistrados das três categorias), convém 
precisar que a representação prevista na alínea c) é feita nos termos previstos no 
Estatuto do Ministério Público”. 

Assim, propomos a seguinte redacção para a alínea c) do n.º 1 do artigo 
10º: 

“Nos tribunais de competência especializada, nos tribunais de competência 
genérica e nos tribunais administrativos de círculo e tribunais tributários, por 
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procuradores-gerais-adjuntos, por procuradores da República e por procura-
dores-adjuntos, nos termos definidos no Estatuto do Ministério Públi-
co”. 

 

 

Artigo 18.º 

[…] 

1 - [...].  

2 - Os oficiais de justiça exercem funções específicas em conformidade com o conteúdo 
funcional definido no respectivo estatuto e nos termos neste fixados, e asseguram, nas 
secretarias dos tribunais e serviços do Ministério Público, o expediente e a regular tra-
mitação dos processos, em conformidade com a lei e na dependência funcional do 
respectivo magistrado. 

 

x Alteração muito significativa, ao consagrar-se a dependência funcional dos oficiais 
de justiça relativamente ao respectivo magistrado. Merece a nossa concordância. 

Trata-se da adequação da LOSJ ao n.º 3 do artigo 6º do Estatuto dos Funcionários 
de Justiça (Decreto-Lei n° 343/99, de 26 de Agosto), norma esta segundo a qual “os 
oficiais de justiça, no exercício das funções através das quais asseguram o expedi-
ente, autuação e regular tramitação dos processos, dependem funcionalmente do 
magistrado competente”. 

Esta norma, ao dissipar as dúvidas relativamente ao conteúdo e vinculação funcional 
dos oficiais de justiça, e na economia do diploma, permite ainda conferir razoabili-
dade ao exercício dos poderes do Presidente da Comarca e do Magistrado do Minis-
tério Público Coordenador, designadamente as previstas nas alíneas f) do n.º 2 e c) 
do n.º 3 do artigo 94º e alíneas k), l) e m) do n.º 1 do artigo 101.º da LOSJ. 

 

 

Artigo 27.° 

[…] 

1 - O ano judicial corresponde ao ano civil. 
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2 - [...]. 

 

x Dois anos passados, o ano judicial volta a coincidir com o ano civil. 

Com esta alteração, de acordo com o preâmbulo, “acerta-se o passo com as instân-
cias internacionais às quais Portugal se reporta e com os normais ciclos estatísticos, 
voltando a fazer coincidir o ano judicial com o ano civil”. 
Esta alteração não nos suscita reservas de maior, pese embora seja criti-
cável a constante mudança de paradigma. 

Alerta-se, no entanto, para a circunstância desta mudança, a ser implementada em 
Janeiro de 2017, dever ser acompanhada de adequada monitorização para a prepa-
ração atempada de turnos, uma vez que existirá um período de turno único de Natal 
em 2016, com base na actual redacção da norma. 

x Por outro lado, suscitam-se reservas quanto à questão dos movimentos de 
magistrados e oficiais de justiça. Com efeito, actualmente, e por aplicação dos 
respectivos estatutos, os movimentos produzem por regra efeitos em Setembro de 
cada ano, a fim de permitir aos magistrados e oficiais de justiça, nos casos de trans-
ferência e promoção, poderem organizar a sua vida pessoal, sem compromisso para 
o serviço, durante o período de férias judiciais de verão. Trata-se de uma regra que, 
adverte-se, não pode ser alterada, designadamente com o propósito de coincidir os 
efeitos do movimento com ao início do ano judicial, atentas as deficientes condições 
de tempo e de serviço que impossibilitariam de forma condigna assegurar tais mo-
vimentos para os envolvidos. 

 

 

Artigo 33.° 

[…] 

1 - O território nacional divide-se em 23 comarcas, nos termos do anexo II à presente 
lei, da qual faz parte integrante. 

2 - Nas comarcas estão sediados os tribunais judiciais de primeira instância, 
que podem ter abrangência municipal, plurimunicipal ou pluricomarcã. 

3 - A sede e a área de competência territorial são definidas no decreto-lei que 
estabelece o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais 
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judiciais. 

4 - Pode proceder-se à agregação de tribunais por portaria do membro do 
governo responsável pela área da justiça, ouvidos o Conselho Superior da 
Magistratura, a Procuradoria-Geral da República e a Ordem dos Advogados. 

 

x A apreciação substancial deste artigo foi feita em B. I. 4.  
x O n.º 2 prescreve que os tribunais judiciais de primeira instância, que podem ter 

abrangência municipal, plurimunicipal ou pluricomarcã. Do que se trata é afinal de 
competência territorial. É isso que deve constar da norma e não o termo “abran-
gência”, que não tem conteúdo jurídico definido. 

x O n.º 4 prevê a possibilidade de se proceder à agregação de tribunais por porta-
ria do membro do governo responsável pela área da justiça, ouvidos o Conselho Su-
perior da Magistratura, a Procuradoria-Geral da República e a Ordem dos Advoga-
dos. 

Nem a LOSJ nem o seu Regulamento definem o que seja essa agregação. A 
LOFTJ de 1999 previa a agregação de comarcas (artigo 15.º, n.º 2), mas nem ela 
nem o seu regulamento (Decreto-Lei n.º 186-A/99, de 31.V), o definiam. O Decreto-
Lei n.º 28/2009, de 28.I (que regulamentou a Lei n.º 52/2008), também previa a 
agregação de juízos da mesma comarca, mas dizia expressamente que era para 
efeito de exercício de funções pelos magistrados judiciais, ou seja, para os juízes 
exercessem funções em dois ou mais tribunais simultaneamente – artigo 10.º, n.º 1.  

Não é, pois, claro o que se pretende com a agregação de tribunais (nem a Exposi-
ção de Motivos o esclarece). O exercício de funções pelos magistrados em mais do 
que uma secção (doravante, tribunal) está já previsto na LOSJ – artigo 87.º, n.º 2. 
Se é para isso, esta norma é desnecessária.  

Servirá então para permitir a junção completa de tribunais (magistrados e 
funcionários), significando antes, na prática, o encerramento de um de-
les?  

Por outro lado, a norma permite até, em abstracto, a agregação de tribunais 
com competência pluricomarcã. Se isto pode fazer sentido em termos estrita-
mente gestionários, poderá implicar um pesadelo em termos de organização e ges-
tão do serviço: desde logo com a definição da sua sede, que implicaria necessaria-
mente a gestão por um conselho de gestão de um tribunal competente numa co-
marca diversa – seria a atomização da especialização, que colocaria em causa este 
aspecto da reforma. 
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Se o que se pretende for apenas a agregação de tribunais de competência genérica, 
então estará dado o passo para que aos agora reabertos tribunais e futuros tribu-
nais descentralizados funcionem sem quaisquer recursos próprios ao nível de magis-
trados e de funcionários. Com efeito, alterando-se a matriz identificativa e estrutural 
dos tribunais, resulta desta norma a figura da agregação de tribunais que, na práti-
ca, será equivalente à figura das agregações de comarca da organização judiciária 
vigente no período anterior à reforma (analogicamente, e quanto à competência ter-
ritorial, encare-se a agora prevista comarca como o anterior círculo judicial e o tri-
bunal – neste caso, o juízo do tribunal de competência genérica, como a anterior 
comarca), aglutinando-se os municípios abrangidos por cada um dos tribunais e 
mantendo os mesmos quadros. Tal permite formalmente o anúncio da reabertura de 
tribunais, sem qualquer custo acrescido de dotação de magistrados e funcionários e, 
inelutavelmente, abre a porta à utilização desta figura em outros tribunais que cor-
respondam a actuais secções, por motivos de gestão, o que se fará por mera porta-
ria. 

x O que nos leva à maior crítica a este preceito. Ao agregar tribunais poderá es-
tar-se-á a retirar competência territorial a algum deles. Sendo reserva relati-
va da Assembleia da República legislar sobre “organização e competência dos tribu-
nais e do Ministério Público e estatuto dos respectivos magistrados, bem como das 
entidades não jurisdicionais de composição de conflitos” (artigo 165.º, n.º 1, alínea 
p), da Constituição da República Portuguesa), esta norma traduz-se numa verdadei-
ra autorização legislativa que poderá violar o n.º 2 do mesmo artigo, que determina 
que “as leis de autorização legislativa devem definir o objecto, o sentido, a extensão 
e a duração da autorização”, requisitos que aqui falham. O problema, é, pois, de in-
constitucionalidade.  

x O n.º 4 exige a audição da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da 
República é um órgão do Ministério Público complexo que, para além do mais, inclui 
o/a Procurador/a-Geral da República e o Conselho Superior do Ministério Público 
(CSMP). Uma vez que, nos termos definidos no artigo 27.º, n.º 1, alínea h), do Esta-
tuto do Ministério Público, e no artigo 166.º, alínea h), da LOSJ, compete ao CSMP 
emitir parecer em matéria de organização judiciária e, em geral, de administração 
da justiça, este número deveria expressamente referir-se ao CSMP e não 
genericamente à Procuradoria-Geral da República, assim contribuindo para 
não agravar as dúvidas existentes na delimitação da competência entre o CSMP e 
o/a Procurador/a-Geral da República. 
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Artigo 35.° 
Gabinete de apoio ao presidente da comarca e aos magistrados judiciais e do Ministério 

Público 

Em cada comarca, ou conjunto de comarcas, podem ser criados gabinetes de 
apoio destinados a prestar assessoria e consultadoria técnica aos presidentes das 
comarcas e aos magistrados judiciais e do Ministério Público, na dependência orgânica 
do Conselho Superior da Magistratura e da Procuradoria-Geral da República, respecti-
vamente, nos termos a definir por decreto-lei. 

 

x O projecto menciona a epígrafe, sem porém nela efectuar qualquer alteração. 
x Estes gabinetes devem ser instalados e deve ser a lei a prever essa obrigação – cfr. 

supra B. I. 1. Por isso, deverá substituir-se “podem ser criados” por “existem”. 
x Não se compreende também que se mencione expressamente os presidentes das 

comarcas (ao lado dos magistrados judiciais) e não se faça o mesmo ao magistrado 
do Ministério Público Coordenador. Com a redacção da norma (que nesse aspecto 
está igual à redacção da Lei n.º 63/2013), parece que o magistrado do Ministério 
Público Coordenador não poderá ser apoiado por esse gabinete. Por isso, das duas 
umas: ou se retira os presidentes das comarcas (solução que nos parece preferível, 
pois já, como magistrados judiciais que são, já estão abrangidos pela norma) ou se 
insere também os magistrados do Ministério Público Coordenadores.  

 

Artigo 41.° 

[…] 

A presente lei determina a competência, em razão do valor, entre os juízos centrais 
cíveis, os juízos locais cíveis e os juízos de competência genérica, nas acções 
declarativas cíveis de processo comum. 

 

x Não se percebe a menção aos juízos de competência genérica, pois só existirão juí-
zos centrais cíveis e os juízos locais cíveis quando os juízos de competência genérica 
forem desdobrados (e assim deixarem de existir). 
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Artigo 80.° 
Competências 

1 - Compete aos tribunais de competência genérica preparar e julgar os pro-
cessos relativos a causas não abrangidas pela competência dos tribunais de 
competência especializada. 

2 - Compete aos tribunais de competência especializada conhecer de maté-
rias determinadas, independentemente da forma de processo aplicável. 

3 - Compete aos tribunais descentralizados: 

a) Realizar, de acordo com o regime constante dos n.°s 3 e 4 do artigo 82.°, 
as audiências de julgamento dos processos de natureza criminal da compe-
tência do tribunal singular; 

b) Realizar as demais audiências de julgamento ou outras diligências processuais que 
sejam determinadas pelo juiz competente, nomeadamente quando dal resultem vanta-
gens para a aquisição da prova ou as condições de acessibilidade dificultem gravemente 
a deslocação dos intervenientes processuais; 

c) Prestar informações de carácter geral; 

d) Prestar informações de carácter processual, no âmbito dos tribunais sediados na res-
pectiva comarca, em razão do especial interesse nos actos ou processos, desde que 
observadas as limitações previstas na lei para a publicidade do processo e segredo de 
justiça; 

e) Proceder à recepção de papéis, documentos e articulados destinados a processos 
que corram ou tenham corrido termos em qualquer tribunal sediado na comarca; 

f) Operacionalizar e acompanhar as diligências de audição através de videoconferência; 

g) Praticar os actos que venham a ser determinados pelos órgãos de gestão. 

x N.º 3, alínea f) – mantém-se a expressão “videoconferência”, não se substituindo 
por “audição com recurso a equipamento tecnológico que permita a interação, por 
meio visual e sonoro em tempo real”. 

 

Artigo 81.° 

Desdobramento dos tribunais de competência genérica 
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1 - Os tribunais de competência genérica podem desdobrar-se em: 

a) Juízos centrais cíveis; 

b) Juízos centrais criminais; 

c) Juízos locais cíveis; 

d) Juízos locais criminais; 

e) Juízos locais de pequena criminalidade; 

f) Juízos de competência genérica. 

2 - Sempre que o volume processual o justifique, podem ser criados juízos 
centrais de competência especializada mista. 

3 - [Revogado]. 

4 – [Revogado]. 

5 – [Revogado]. 

 

x Cfr. supra  B. I. 4. quanto à classificação “tribunais de competência genérica” e “tri-
bunais de competência especializada”. 

x N.º 2 – podem ser criados por quem? Por que forma legal? Respeitando à compe-
tência material dos tribunais, é da competência reservada da Assembleia da Repú-
blica – artigo 165.º, n.º 1, alínea p), da Constituição. 

Esta possibilidade é mais um retrocesso na especialização. Por outro lado, não 
se pode esquecer a experiência das varas mistas, em que, na generalidade dos cír-
culos, levou a que, pela escassez de quadros e pela urgência de muitos do proces-
sos criminais, os processos cíveis tenham sofrido atrasos consideráveis.  

 

 

Artigo 82.° 

[…] 

1 - Podem ser realizadas em qualquer tribunal, ainda que descentralizado, 
audiências de julgamento ou outras diligências processuais cuja realização aí 
seja determinada, nos termos da lei do processo, pelo juiz titular ou pelo ma-
gistrado do Ministério Público, ouvidas as partes. 
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2 - As audiências judiciais e diligências referidas no número anterior podem ainda, 
quando o interesse da justiça ou outras circunstâncias ponderosas o justifiquem, ser 
realizadas em local diferente, na respetiva circunscrição ou fora desta. 

3 - As audiências de julgamento dos processos de natureza criminal da com-
petência do tribunal singular são realizadas no tribunal territorialmente 
competente de acordo com as regras processuais fixadas para conhecer do 
crime, ainda que se trate de um tribunal descentralizado. 

4 - Não se aplica o disposto no número anterior aos julgamentos em processo 
sumário em que o Ministério Público apresente o arguido imediatamente ao 
juízo local criminal ou ao juízo de competência genérica. 

 

x O n.º 2 do artigo, que se mantém inalterado, permite que, quando o interesse da 
justiça ou outras circunstâncias ponderosas o justifiquem, as audiências de julga-
mento ou outras diligências processuais possam ser realizadas em local diferente, na 
respectiva circunscrição ou fora desta.  

Porém, o novo n.º 3 é claramente imperativo e, para os julgamentos dos processos 
de natureza criminal da competência do tribunal singular, impõe que sejam realiza-
dos no tribunal territorialmente competente de acordo com as regras processuais fi-
xadas para conhecer do crime, ainda que se trate de um tribunal descentralizado.   

Restringe, pois, o âmbito do n.º 2 e de uma forma que pode inviabilizar considera-
ções casuísticas ou de excepção. 

Em todo o caso, a intenção política, ainda que com técnica legislativa eventualmente 
a apurar, é a de aproximar a justiça penal do cidadão e da comunidade onde o cri-
me foi cometido, o que entendemos ser positivo. Receamos é que não se afectem 
os necessários meios para a concretização desta medida. 

x  redacção do n.º 4 suscita muitas dúvidas e irá fomentar grande divergência juris-
prudencial, que deveriam ser evitadas. O que é “apresentação imediata”? É 
aquela em que, tendo a detenção ocorrido no horário de expediente, o arguido 
permanece detido e assim é apresentado ao Ministério Público, que de imediato o 
apresenta a julgamento? Em rigor, o Ministério Público só apresenta o arguido 
quando o mesmo está detido; nos demais casos, o Ministério Público é notificado 
para comparecer. É também “apresentação imediata” a situação em que o arguido é 
liberto e notificado para comparecer perante o Ministério Público (no dia seguinte 
ou, como sucede muitas vezes, designadamente quando se aguarda relatório perici-
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al, vários dias depois)? E quando o arguido requer prazo para preparação da defe-
sa?  

Como é que os juízes vão conseguir organizar a sua agenda? E como é que o Minis-
tério Público se vai coordenar com os OPC's e dar-lhes indicações claras quanto ao 
local para onde devem levar/notificar arguidos e testemunhas?  

Pelos motivos expostos, sugerimos que a redacção deste n.º 4 seja apenas “ Não se 
aplica o disposto no número anterior aos julgamentos em processo sumário”. 

 

 

Artigo 83.° 

Tribunais de competência especializada 

1 - São tribunais de competência especializada: 

a) Tribunal da propriedade intelectual; 

b) Tribunal da concorrência, regulação e supervisão; 

c) Tribunal marítimo; 

d) Tribunal de execução das penas; 

e) Tribunal central de instrução criminal; 

f) Tribunal de instrução criminal; 

g) Tribunal de família e menores; 

h) Tribunal do trabalho; 

i) Tribunal de comércio; 

j) Tribunal de execução. 

2 - Os tribunais de competência especializada podem ter competência para 
mais de uma comarca. 

3 - Os tribunais de competência especializada podem desdobrar-se em juízos. 

4 - Podem ser criados tribunais de competência especializada mista. 

5 – [Revogado]. 

 

x N.º 3 – desdobrar-se segundo que critérios? Valor? Matéria? Definidos por quem? 
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Respeitando a competência material dos tribunais, é da competência reservada da 
Assembleia da República – artigo 165.º, n.º 1, alínea p), da Constituição. 

x N.º 4 – podem ser criados por quem? Por que forma legal? A revogação tácita do 
Anexo III da LOSJ (onde está prevista a competência territorial de cada um dos tri-
bunais de competência territorial alargada), significa que o Governo pretende definir 
tal matéria no Regulamento. Respeitando à competência material e territorial dos 
tribunais, é da competência reservada da Assembleia da República – artigo 165.º, 
n.º 1, alínea p), da Constituição.  

Esta possibilidade é mais um retrocesso grave na especialização. A reforma de 
2008 teve a originalidade de criar um juízo misto do trabalho e de família e menores 
em Sines (que, na prática, rapidamente foi separado em dois juízos distintos). Será 
isso que se pretende novamente? Certo é que, a acontecer, não encontrará funda-
mento na agora invocada necessidade de “proximidade recíproca da justiça e dos 
cidadãos”. 

 

Artigo 84.° 
[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - O Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público 
coordenam-se na determinação concreta do número de juízes e de magistrados do Mi-
nistério Público para os tribunais de cada uma das comarcas. 

 

x Da redacção do n.º 3 deste artigo resultará reforçado que os magistrados serão co-
locados em tribunais concretos e não genericamente em comarcas ou jurisdições 
dentro das comarcas, o que aplaudimos vivamente16. 

 

Artigo 87.° 
[…] 

                                                
16 Sobre o assunto, cfr. o Parecer do SMMP sobre a Proposta de Lei n.º 114/XII (Lei de Organização do Sistema Judiciário) 
(01.03.2013), ponto II. D. 2. - http://www.smmp.pt/wp-content/Parecer-SMMP-PPL-114-XII-LOSJ.pdf.  
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1 - Para além dos casos previstos na lei, o Conselho Superior da Magistratura pode de-
terminar, sob proposta do presidente do tribunal, que um juiz exerça funções em 
mais de um tribunal da mesma comarca, respeitado o princípio da especialização 
dos magistrados, ponderadas as necessidades do serviço e o volume processual exis-
tente. 

2 - […].  

3 - Os magistrados do Ministério Público podem exercer funções em mais de um tri-
bunal, juízo ou serviço da mesma comarca, nas condições previstas nos números 
anteriores, por determinação do Conselho Superior do Ministério Público. 

 

x N.º 3 - Os magistrados do Ministério Público não exercem funções em serviços, mas 
sim em tribunais, juízos ou departamentos. Os “Serviços do Ministério Público” são 
as secretarias do Ministério Público. Não podem ser confundidos com os órgãos do 
Ministério Público. Propomos, pois, que a redacção do n.º 3 seja “Os magistrados do 
Ministério Público podem exercer funções em mais de um tribunal, juízo ou de-
partamento da mesma comarca, nas condições previstas nos números anteriores, 
por determinação do Conselho Superior do Ministério Público.” 

Os departamentos podem estar divididos em secções e o magistrado estar colocado 
numa ou em mais do que uma. No entanto, essa colocação não é feita pelo CSMP, 
mas antes pelo magistrado do Ministério Público Coordenador, sendo antes uma dis-
tribuição de serviço. 

x Mantém-se inalterado o n.º 2 (inexistência de pagamento de acumulação de fun-
ções), mantém-se a posição crítica sobre o mesmo assumida pelo SMMP no já citado 
parecer. A isso acresce agora a preocupação referente ao provimento e alargamento 
de competências dos tribunais de competência genérica, que implica, sem hesita-
ções, a previsão de um mínimo de acréscimo de remuneração em caso de acumula-
ção de serviço ou de aglutinação de funções. Defendemos a criação de quadros 
condignos e adequados, particularmente de magistrados do Ministério Público, mas 
não olvidamos que, enquanto os mesmos não são criados, existirão situações de 
acumulação de serviço que necessariamente têm de ser acauteladas, por via da jus-
ta e adequada compensação.  

Sublinhe-se ainda que, até agora, os magistrados estavam formalmente integrados 
num mesmo tribunal (um tribunal por comarca), mas a partir de agora isso deixará 
de acontecer: assim, a acumulação de funções poderá ocorrer entre diferentes tri-
bunais. Isso terá necessariamente de obrigar ao pagamento de retribuição acresci-
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da! 

Assim, propomos que igualmente o n.º 2 passe para n.º 3 (passando o n.º 3 para 
n.º 2) e tenha a seguinte redacção: 

O exercício de funções a que alude os números anteriores confere direito a aju-
das de custo, ao reembolso das despesas de transporte em função das necessi-
dades de deslocação nos termos da lei geral e, sempre que a soma do volume 
processual original e adicional exceda o respectivo valor de referência processu-
al, a remuneração acrescida de acordo com o serviço efetivamente prestado, re-
sultante da acumulação.  

 

 

Artigo 98.° 
[…] 

Cabe recurso necessário para o Conselho Superior da Magistratura, a interpor no pra-
zo de 20 dias úteis, dos actos e regulamentos administrativos emitidos pelo presidente 
da comarca. 

 

x É introduzido o conceito de recurso necessário, por força do actual artigo 185.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7.I, que determina: 

“1 - As reclamações e os recursos são necessários ou facultativos, conforme de-
penda, ou não, da sua prévia utilização a possibilidade de acesso aos meios con-
tenciosos de impugnação ou condenação à prática de ato devido.  

2 - As reclamações e os recursos têm caráter facultativo, salvo se a lei os deno-
minar como necessários.  

3 - Sempre que a lei não determine o contrário, as reclamações e os recursos de 
atos administrativos podem ter por fundamento a ilegalidade ou inconveniência 
do ato praticado.” 

 

 

Artigo 101.° 
[…] 
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1 - […]: 

a) […]; 

b) Acompanhar o desenvolvimento dos objectivos fixados para os serviços do Ministério 
Público e elaborar um relatório semestral sobre o estado dos serviços e a qua-
lidade da resposta; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) Propor ao Conselho Superior do Ministério Público a reafectação de magistrados do 
Ministério Público, respeitado o princípio da especialização dos magistrados, a outro 
tribunal ou serviço da mesma comarca; 

g) […]; 

h) Propor ao Conselho Superior do Ministério Público o exercício de funções de magis-
trados em mais do que um tribunal ou serviço da mesma comarca, respeitado o prin-
cípio da especialização dos magistrados, ponderadas as necessidades do serviço e o 
volume processual existente; 

i) […]; 

j) […]; 

k) […]; 

1) […]; 

m) […]; 

n) […]; 

o) […]; 

p) […]; 

q) Assegurar a frequência equilibrada de acções de formação pelos magistrados do Mi-
nistério Público em exercício de funções nos serviços sediados na comarca, com 
respeito pelas necessidades do serviço, e em articulação com o Conselho Superior do 
Ministério Público; 

r) […]. 
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2 - […]. 

 

x A alteração à alínea b), do n.º 1 (como a alteração ao artigo 94.º, n.º 2, alínea g)), 
passa a impor a existência de relatórios semestrais para o Ministério Público na 
comarca. Não havendo aplicação informática que, com fiabilidade, permita recolher 
dados estatísticos e proceder ao seu tratamento, não existindo (nem sendo de pre-
ver que venha a existir em breve, como se vê) Gabinetes de Apoio aos magistrados 
onde exerçam funções técnicos com conhecimentos nessas matérias, a produção de 
relatórios significa um dispêndio de recursos (do magistrado do Ministério Público 
Coordenador, de cada um dos coordenadores sectoriais e das secções dos DIAP's) 
que para o Ministério Público são cada vez mais escassos. Duplicar tais relatórios 
é agravar essa carência. 

x As alterações às alíneas f), h) e q) traduzem-se apenas em adaptação à nova no-
menclatura. Porém, de forma incompreensível e para o SMMP absolutamen-
te inaceitável, não acompanham as alterações muito relevantes que, nas 
mesmas matérias, são introduzidas para os magistrados judiciais.  

De facto, propõe-se alterar o artigo 94.º, que respeita às competências do juiz pre-
sidente, alterando a finalidade, fundamentos, requisitos e formalismos da reafecta-
ção de juízes e da afectação de processos a outro juiz que não o seu titular. Assim, 
fica expresso que a reafectação de juízes ou a afectação de processos:  

o têm como finalidade responder a necessidades de serviço, pontuais e transi-
tórias – n.º 6; 

o devem ser fundadas em critérios gerais, definidos pelo Conselho Superior da 
Magistratura, densificando o que seja “equilíbrio da carga processual” e “efi-
ciência dos serviços”, e depois publicitados, previamente à sua execução, nas 
páginas electrónicas das comarcas e do Conselho Superior da Magistratura – 
n.ºs 6 e 7; 

o devem respeitar sempre princípios de proporcionalidade, equilíbrio de serviço 
e aleatoriedade na distribuição, não podendo implicar prejuízo pessoal sério 
para a vida pessoal ou familiar do juiz – n.º 6; 

o devem ser precedidas da prévia audição e concordância do juiz a reafectar ou 
do juiz a quem sejam afectados os processos – n.º 5;  
 

x O regime definido para a reafectação de magistrados e da afectação de 
processos a outro magistrado deverá ser idêntico juízes e magistrados do 
Ministério Público: 
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Também em relação ao Ministério Público há necessidade de protecção da estabili-
dade. Repetimos aqui o que dissemos no Parecer à Proposta de Lei 114/XII17, que 
se mantém plenamente actual: 

«[…]o artigo 219.º, n.º4, da Constituição, consagra (em termos idênticos aos previs-
tos no artigo 216.º, n.º 1, para os juízes) que os agentes do Ministério Público não 
podem ser transferidos, suspensos, aposentados ou demitidos senão nos casos pre-
vistos na lei. 

A inamovibilidade dos magistrados é efectivamente uma condição da sua indepen-
dência, sendo garante de que, em todas as ocasiões, podem efectivamente agir com 
respeito exclusivo a critérios de legalidade e objectividade e que podem recusar di-
rectivas, ordens e instruções ilegais ou que violem gravemente a sua consciência ju-
rídica. Ou seja, de que podem exercer as suas funções com respeito pelos valores 
constitucionais. No âmbito do processo penal – respeitando aos titulares dos órgãos 
competentes para a direcção do inquérito, estando hoje legalmente tipificados os 
fundamentos para a redistribuição de um determinado processo a um magistrado 
que não seria competente de acordo com as regras gerais e prévias de repartição do 
serviço (cfr. artigo 68º, n.º 1, do Estatuto, e artigo 276.º, n.º 5, do Código de Pro-
cesso Penal), e sendo inadmissíveis as ordens e instruções não previstas nas pró-
prias leis processuais – a inamovibilidade é um dos elementos da garantia judiciá-
ria18.  

Tendo directos reflexos na forma como os magistrados exercem as suas funções, se-
ja no exercício da acção penal, seja na representação do Estado ou na defesa dos 
interesses que a lei põe a seu cargo (em que sempre se deve ambicionar a realiza-
ção prática dos direitos, liberdades a garantias dos cidadãos, nomeadamente da 
igualdade de todos perante a lei e a justiça, sendo esta imparcial, célere e eficaz), a 
inamovibilidade é não só uma prerrogativa dos magistrados, mas também um direito 
fundamental de toda a sociedade19.  

                                                
17 II. D. 2. E 3. 
18 Como diz Dá Mesquita, Direcção do Inquérito Penal e Garantia Judiciária, pp. 223: «Em nome da transparência e da necessi-
dade de dotar de garantias de imparcialidade e isenção a titularidade do inquérito, as regras de competência territorial e mate-
rial dos órgãos do Ministério Público estão previstas na lei e os titulares desses órgãos são magistrados necessariamente colo-
cados pelo Conselho Superior do Ministério Público de acordo com os quadros e critérios legais e a garantia de apenas poderem 
ser transferidos nos casos previstos na lei por deliberação do Conselho Superior. Isto é, a estabilidade dos membros do Ministé-
rio Público integra um dos princípios no que concerne às garantias objectivas do órgão e dos seus titulares para a prossecução 
de um exercício funcional independente e orientado pelo direito e a lei.» 
19 Cfr. Cunha Rodrigues, Ministério Público: os passos de uma autonomia, 25 Anos do Estatuto do Ministério Público, Edição 
Procuradoria-Geral da República, 2004, pp. 66, e Figueiredo Dias, Autonomia e Responsabilidade Comunitária do Ministério 
Público: Um Equilíbrio Difícil, mesma obra, pp. 75. 
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Sendo o Ministério Público uma magistratura, a gestão dos seus agentes – tam-
bém eles dotados de autonomia – não pode servir para qualquer forma de 
controlo dos processos concretos. 

Em verdade, já em 1995 Cunha Rodrigues20 alertava para a necessidade de clarifica-
ção do sistema, alterando-se o mesmo de modo a proteger os magistrados de pro-
cedimentos de fungibilidade. «A não afectação de magistrados a órgãos juris-
dicionais concretos pode corresponder a necessidades de gestão de recur-
sos nos grandes centros mas é redutora das expectativas e pode facilitar 
actuações autocráticas ou menos informadas. Uma hipótese seria a de ade-
quar os provimentos internos às regras gerais de nomeação, fazendo acompanhar a 
contingentação das grandes comarcas de um estudo pormenorizado do recorte or-
gânico e funcional de cada lugar. Em contrapartida, teria de exigir-se maior austeri-
dade na gestão de alguns problemas, como os relativos a ausências e impedimentos 
de magistrados titulares do lugar.» (negrito nosso). 

No mesmo sentido, em 1997, também António Cluny21 identificava igual necessidade 
de «rever, à luz dos novos poderes instrutórios conferidos ao Ministério 
Público, a constitucionalidade da amplitude dos tradicionais poderes hie-
rárquicos de gestão de quadros, na medida em que, face ao crescimento 
destes, à crescente complexidade, atomização e autonomia dos serviços 
dentro da organização das comarcas, designadamente das dos grandes 
meios urbanos, a transferência de funções e a colocação dos magistrados 
em diferentes departamentos sem qualquer intervenção do Conselho Su-
perior do Ministério Público pode, de facto, constituir um perigo para os 
valores que se pretendem ver garantidos com a inamovibilidade dos agen-
tes do Ministério Público na comarca.» (negrito nosso).  

A resposta para a necessidade de proceder atempadamente a alterações 
circunstanciais das necessidades de magistrados dentro de cada comarca 
nas diversas unidades funcionais (v.g., licenças de maternidade, baixas 
por razões de saúde, aumentos de entradas ou de pendências) deverá 
passar principalmente, não pela incontrolada movimentação dos magis-
trados pelas hierarquias funcionais (como infelizmente sucede hoje), mas 
sim pelos quadros complementares. 

Sendo possível a existência de situações que obriguem à transferência de magistra-

                                                
20 Ob.cit., RMP Ano XVI, n.º 62, pp. 31. 
21 Pensar o Ministério Público Hoje, Cadernos da Revista do Ministério Público, 1997, pp. 125. 
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dos, fora dos movimentos, entre diferentes secções, deverá o Estatuto do Minis-
tério Público, respeitando o disposto no n.º 4 do artigo 219.º da Constituição da 
República Portuguesa, definir com precisão quando é que tal poderá aconte-
cer. Recorde-se que a Comissão Constitucional22 concluiu pela desconformidade 
com a Constituição de um sistema de transferência de magistrados por 
conveniência de serviço que obedecesse a critérios sem o mínimo de pre-
cisão que afastasse a “indefinição e infixidez”, declarando que «na área da 
magistratura, dado o relevantíssimo valor da independência, os meros interesses de 
gestão cedem o passo a outros e mais altos valores — os quais se consubstanciam, 
na parte que nos interessa, no dito princípio da inamovibilidade».  

No processo penal, face às normas do código sobre competência (264.º), impedi-
mentos e suspeições (nos mesmos termos que os juízes), e também aos particulares 
poderes que o Ministério Publico ai exerce, que apenas a uma magistratura poderi-
am ser atribuídos, há uma particular exigência de regras de organização objectivas 
(prévias e conhecidas). 

[…] 
A estabilidade, supra referida, deve ser assegurada quer ao nível da orga-
nização interna, protegendo cada um dos magistrados de qualquer deslo-
cação ou mudança arbitrária de funções, quer ao nível processual, impe-
dindo o “desaforamento” dos processos nos casos não previstos na lei23. 
Também aqui terá de ficar claro na lei em que circunstâncias pode haver o “desafo-
ramento” dos processos, podendo a concretização fazer-se depois no regulamento 
da Procuradoria-Geral da Comarca (que, como dissemos, deve respeitar os quadros 
gerais definidos previamente pelo Conselho Superior do Ministério Público). «É que, 
à semelhança do que se passa com os magistrados judiciais, relativamente ao Mi-
nistério Público, a exigência fundamental de predeterminação normativa abrange, 
não apenas a competência do órgão, mas ainda a própria distribuição dos proces-

                                                
22 Parecer 33/82. 
23 Isso sublinha Dá Mesquita, ob. cit., pp. 255: «No que concerne à lei fundamental a tese da instabilidade processual implicava 
que o princípio constitucional da estabilidade em lugar de objectivos de interesse público passaria a consagrar meros interesses 
subjectivo-profissionais (corporativos) de limitação do serviço dos magistrados, coexistindo com um modelo monocrático relati-
vamente à disponibilidade global dos processos, que face à natureza judiciária da função de direcção do inquérito e à legitima-
ção jurídico-constitucional da autonomia do Ministério Público seria difícil de compatibilizar com o sentido burocrático-técnico 
da organização hierárquica do Ministério Público. Aspecto que foi cabalmente identificado por Mittermaier, em 1845 quando 
ainda se discutia no espaço da actual Alemanha a introdução do Ministério Público, «entendemos que o modelo de organização 
segundo o qual os funcionários da autoridade estatal em França não são inamovíveis como os juízes não merece ser aprovado e 
pode induzir facilmente um funcionário a ser complacente perante os desejos do detentor do poder afim de precaver-se do 
perigo de ser separado imediatamente do exercício do seu cargo por não ser suficientemente dúctil.». 
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sos. Também numa perspectiva constitucional é válido que a distribuição se deve 
dar segundo “critérios ou regras de organização objectivas”, podendo, por isso, fa-
lar-se numa “competência quási-natural”. […] a exigência de pré-
determinação, na perspectiva constitucional, fornece o enquadramento 
básico para a regulamentação: a distribuição há-de dar-se, em princípio, 
segundo critérios genéricos, abstractos, pré-definidos. E mesmo nos casos 
em que são permitidos ou impostos desvios à distribuição para que tais critérios 
genéricos apontariam sejam eles iniciais, sejam por redistribuição do processo (ou, 
noutra perspectiva, por substituição do magistrado), tais desvios terão de ter 
enquadramento consentâneo com esse ponto de partida material: terão 
de se limitar aos casos, previamente previstos, em que para isso exista 
fundamento material, e afastar, por outro lado, no modo da regulamenta-
ção discricionariedades desnecessárias na escolha do magistrado que ve-
nha a exercer funções no processo»24 (negrito nosso). 
A mera menção ao “equilíbrio da carga processual” e a “eficiência dos 
serviços” 25 parecem-nos demasiado indeterminados, podendo, em abs-
tracto, permitir o desaforamento em todas as situações: por exemplo, será 
suficiente para a reafectação uma diferença de 10 processos entre magistrados? e 
poderá invocar-se a “eficiência dos serviços” para retirar um processo e atribui-lo a 
outro magistrado porque ele tem mais experiência nesses casos?» 

A LOSJ não respeitava minimamente estes requisitos, no que sempre se nos afigu-
rou inconstitucional, quer quanto aos juízes, quer quanto aos magistrados do Minis-
tério Público. O Governo pretende agora resolver (ou pelo menos atenuar) o 
problema relativamente aos juízes, mas deixa-o intacto para o Ministério 
Público! Inaceitável! 

Quanto ao Ministério Público, a reafectação de magistrados e da afectação de pro-
cessos a outro magistrado não devem visar apenas responder a necessidades de 
serviço, pontuais e transitórias? Ou, pelo contrário, devem poder servir para aplicar 
sanções disciplinares de transferência ou para condicionar a decisão dos concretos 
processos? 

                                                
24 Rui Medeiros e José Lobo Moutinho, ob. cit., p. 76-77. 
25 Ainda que não seja argumento relevante para a nossa posição, não podemos deixar de dizer que a alteração da carga proces-
sual para a equilibrar entre diferentes magistrados é o exemplo de escola do que não se deve fazer. Se todos partem com uma 
mesma pendência, se todos recebem o mesmo número de processos e se, depois de algum tempo, uns, devido ao seu esforço e 
empenho, têm metade dos processos pendentes que têm os demais, voltar a colocar todos com o mesmo número de processos 
(retirando aos que têm mais e atribuindo-os aos que têm menos) levará a que, de futuro, os que se “adiantaram” o não voltem 
a fazer (pois o seu esforço não compensa) e os que se “atrasaram” o voltem a fazer, esperando novo “prémio”…  
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Deve haver discricionariedade do CSMP, com total imprevisibilidade para os magis-
trados do Ministério Público, na interpretação do que seja “equilíbrio da carga pro-
cessual” e “eficiência dos serviços”? 

Devem ou não essas medidas respeitar sempre princípios de proporcionalidade, 
equilíbrio de serviço e aleatoriedade na distribuição? 

Podem implicar prejuízo pessoal sério para a vida pessoal ou familiar do magistrado 
do Ministério Público?  

Devem ou não ser precedidas da prévia audição e concordância do magistrado do 
Ministério Público a reafectar ou daquele a quem sejam afectados os processos? 

A resposta a estas questões não pode ser diferente para juízes e magis-
trados do Ministério Público! 

 

 

Artigo 103.° 
Recursos 

Cabe recurso necessário para o Conselho Superior do Ministério Público, a interpor no 
prazo de 20 dias úteis, dos actos e regulamentos administrativos emitidos pelo magis-
trado do Ministério Público coordenador. 

 

x É introduzido o conceito de recurso necessário, por força do actual artigo 185.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7.I, que determina: 

“1 - As reclamações e os recursos são necessários ou facultativos, conforme de-
penda, ou não, da sua prévia utilização a possibilidade de acesso aos meios con-
tenciosos de impugnação ou condenação à prática de ato devido.  

2 - As reclamações e os recursos têm caráter facultativo, salvo se a lei os deno-
minar como necessários.  

3 - Sempre que a lei não determine o contrário, as reclamações e os recursos de 
atos administrativos podem ter por fundamento a ilegalidade ou inconveniência 
do ato praticado”. 
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Artigo 116.° 
[…] 

O tribunal central de instrução criminal tem competência definida nos termos do n.º 1 
do artigo 118.º. 

 

x Certamente por lapso, pretende trocar-se a remissão do artigo 120.º para o artigo 
118.º. Porém, a competência do tribunal central de instrução criminal continua defi-
nida no artigo 120.º, n.º 1 (no artigo 118.º passa a estar a competência dos juízos 
centrais criminais). 

 

 

Artigo 119.° 
[…] 

1 - Compete aos tribunais de instrução criminal proceder à instrução criminal, decidir 
quanto à pronúncia e exercer as funções jurisdicionais relativas ao inquérito, salvo nas 
situações, previstas na lei, em que as funções jurisdicionais relativas ao inquérito po-
dem ser exercidas pelos juízos locais criminais ou pelos juízos de competência 
genérica. 

2 - […]. 

 

x Não se aproveitou o ensejo reformista do legislador para esclarecer o conceito, âm-
bito e alcance das funções jurisdicionais relativas ao inquérito, com particular aten-
ção tendo até em conta o alargamento casuístico aos juízos genéricos e criminais lo-
cais de tais competências. 

De facto, nos termos do artigo 40.º do Código de Processo Penal, “nenhum juiz po-
de intervir em julgamento, recurso ou pedido de revisão relativos a processo em que 
tiver:  

a) Aplicado medida de coacção prevista nos artigos 200.º a 202.º;  

b) Presidido a debate instrutório;  

c) Participado em julgamento anterior;  

d) Proferido ou participado em decisão de recurso anterior que tenha conhecido, a 
final, do objeto do processo, de decisão instrutória ou de decisão a que se refere a 
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alínea a), ou proferido ou participado em decisão de pedido de revisão anterior.  

e) Recusado o arquivamento em caso de dispensa de pena, a suspensão provisória 
ou a forma sumaríssima por discordar da sanção proposta”. 

Os problemas gerados pela prática destes actos pelo juiz competente e sua subse-
quente substituição em sede de julgamento não foram devidamente acautelados, 
devendo ter sido especificado que os actos jurisdicionais em questão não 
abrangem aqueles previstos nesta norma, não bastando a previsão da norma 
agora proposta no n.º 2 do artigo 130.º da LOSJ, que comete a concreta definição 
de tais competências ao CSM. Com efeito, o resultado (aliás, já decorrente da práti-
ca judiciária) implica que, em cada comarca (e mesmo dentro de cada comarca), o 
regime de funcionamento da instrução criminal seja diverso em função de interesses 
ou adequações locais – o que manifestamente é violador do Princípio da Igualdade. 

 

Artigo 124.° 
[…] 

1 - Compete ainda aos tribunais de família e menores: 

a) […]; 

b) […]. 

2 - Compete também aos tribunais de família e menores: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]. 

3 - Cessa a competência dos tribunais de família e menores quando: 

a) […]; 

b) […]. 

4 - […]. 

5 - Fora das áreas abrangidas pela jurisdição dos tribunais de família e meno-
res, cabe ao juízo local criminal ou de competência genérica conhecer dos 
processos tutelares educativos e ao juízo local cível ou de competência gené-
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rica conhecer dos processos de promoção e proteção. 

6 - A prática de atos urgentes é assegurada pelo respetivo tribunal de competência 
genérica, ainda que a respetiva comarca seja servida por tribunal de família e me-
nores, nos casos em que este se encontre sediado em diferente município. 

x Na Exposição de Motivos, refere-se que «o Governo considera imperativo rever as 
áreas de competência dos tribunais de família e de menores, desdobrando algumas 
das atuais secções centrais e devolvendo essa competência a jurisdições locais, à 
semelhança, aliás, do que já hoje acontece em algumas comarcas». Antes já se dis-
sera que «instaurar a tutela e a administração de bens de um menor, regular o 
exercício das responsabilidades parentais, autorizar o representante legal dos meno-
res a praticar certos atos ou nomear-lhe curador especial são atos que reclamam 
uma presencialidade e uma proximidade sociológica difícil de obter com a utilização 
de equipamentos de comunicação eletrónicos.». 

Porém, contraditoriamente, o n.º 5 deste artigo apenas retira aos tribunais 
de família e menores a competência para conhecer dos processos tutela-
res educativos e dos processos de promoção e protecção, que, apesar de 
tudo, são menor número do que os de regulação do exercício das respon-
sabilidades parentais. Por que motivo? Não haverá quanto aos demais tipos de 
processo da jurisdição de família e menores os mesmos problemas de afastamen-
to/deslocação? Não são as mesmas crianças e seus familiares? 

x Mantendo-se a redacção ora proposta, fácil é perspectivar a existência de dúvidas 
interpretativas e de consequentes conflitos de competência: quando aos processos 
de tutelares educativos e aos processos de promoção e protecção estiverem (ou fo-
rem de apensar)26 processos relativos a providências tutelares cíveis, o que lhes su-
cederá? Manter-se-á a apensação? Cessará esta? 

x Mantendo-se a apensação, poderá suceder que todos os processos, incluindo de 
regulação de responsabilidades parentais, venham a ser atribuídos ao juízo local 
criminal, que então terá de realização audiências de pais e outras diligências simila-
res. Fará isto sentido? Ou melhor, haverá justificação para, nestes casos, manter 
inalterada a regra do artigo 81.º, n.º 1, da LPCJP? 

                                                
26 Por força do disposto no artigo 81.º, n.º 1, da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), aprovada pela Lei n.º 
147/99, que determina que «Quando, relativamente à mesma criança ou jovem, forem instaurados, sucessivamente ou em 
separado, processos de promoção e proteção, inclusive na comissão de proteção, tutelar educativo ou relativos a providências 
tutelares cíveis, devem os mesmos correr por apenso, independentemente do respetivo estado, sendo competente para deles 
conhecer o juiz do processo instaurado em primeiro lugar.». O mesmo resulta do artigo 11.º do Regime Geral do Processo 
Tutelar Cível, aprovado pela Lei n.º 141/2015, de 8.IX. 
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2. ADITAMENTO À LOSJ  

 

Artigo 82.°-A 
Realização de diligências em municípios onde não exista tribunal 

Em municípios onde não exista tribunal, o Ministério da Justiça, sob proposta dos Con-
selhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público, pode decidir por portaria a 
instalação, em espaços afetos a serviços da Justiça, de equipamentos tecnológicos que 
permitam a interação, por meio visual e sonoro em tempo real, com vista à realização 
de inquirições ou outras diligências processuais sempre que o magistrado considere que 
a utilização daquele meio não prejudica a genuinidade da produção e da assunção da 
prova e que as acessibilidades dificultam o acesso dos cidadãos residentes nesse muni-
cípio ao tribunal da causa. 

 

x Esta medida poderá ser muito positiva para atenuar os problemas de afastamento 
entre o Ministério Público e as populações, abrindo um conjunto amplo de possibili-
dade de utilização. Foi atempadamente reclamada pelo SMMP27. 

Porém, há que definir quem, nesses locais, assegurará a realização da diligência, em 
que termos o fará e com que estatuto.  

Por outro lado, para que isto seja verdadeiramente eficaz, os gabinetes dos ma-
gistrados do Ministério Público deveriam estar preparados para realização 
de videoconferências e terá de se assegurar a possibilidade de gravação audi-
ovisual da diligência no sistema informático (o que, no âmbito do inquérito, é im-
prescindível tendo em vista a posterior utilização das declarações em julgamento) – 
artigo 356.º, n.ºs 3 e 4, do Código de Processo Penal. 

 

Artigo 82.°-B 
Inquirição de reclusos 

                                                
27 Cfr. Rui Cardoso, Nova Organização Judiciária – desafios e perspectivas para o Ministério Público, RMP 137, p. 68. 
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1 - Os reclusos podem prestar depoimento em qualquer inquérito ou processo judicial, 
independentemente do local onde se situe o tribunal da causa, no estabelecimento pri-
sional em que se encontram, através de equipamento tecnológico que permita a intera-
ção, por meio visual e sonoro em tempo real. 

2 - Do disposto no número anterior excecionam-se as situações em que: 

a) O recluso assuma no processo em causa a qualidade jurídico-processual de arguido; 
ou 

b) As audições do recluso nos processos da competência do tribunal de execução das 
penas. 

3 - A notificação é requisitada ao diretor do estabelecimento prisional respetivo. 

4 - No dia da inquirição, o recluso identifica-se perante o responsável da área de execu-
ção das penas e jurídica do estabelecimento prisional. 

5 - A partir desse momento, a inquirição é efetuada apenas perante o juiz da causa e 
os mandatários ou defensores e o recluso, querendo, pode ser assistido presencialmen-
te, durante a inquirição, por mandatário. 

 

x No n.º 5 desta norma, que se pretende igualmente aplicável em sede de inquérito, 
deveria estar contemplado o Ministério Público, titular da acção penal e auto-
ridade judiciária daquela fase processual. 

Com efeito, esta norma apenas se aplica aos casos de inquirição, não a interrogató-
rios, pelo que, na fase de inquérito, não tem aplicação em relação ao juiz, que não 
pode presidir a qualquer diligência que não o interrogatório nesta fase processual 
(ou declarações para memória futura, mas estas terão de ser presenciais), mas sim 
em relação ao Ministério Público. 

Propõe-se assim, a seguinte redacção para o n.º 5:  

A partir desse momento, a inquirição é efetuada apenas perante o juiz da causa, 
ou pelo magistrado do Ministério Público, na fase de inquérito, e os 
mandatários ou defensores e o recluso, podendo este, querendo, ser assistido 
presencialmente, durante a inquirição, por mandatário. 

 

3. ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL  
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Artigo 318.° 
[…] 

1 - Excepcionalmente, a tomada de declarações ao assistente, às partes civis, às teste-
munhas, a peritos ou a consultores técnicos pode, oficiosamente ou a requerimento, 
não ser prestada presencialmente, podendo ser solicitada ao juiz de outro tribu-
nal, por meio adequado de comunicação, nos termos do artigo 111.º, se: 

a) Aquelas pessoas residirem fora do município onde se situa o tribunal da causa; 

b) […]; 

c) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - A tomada de declarações realiza-se em simultâneo com a audiência de julgamento, 
com recurso a equipamento tecnológico que permita a interacção, por meio 
visual e sonoro em tempo real. 

6 - Nos casos previstos no número anterior, observam-se as disposições aplicáveis à 
tomada de declarações em audiência de julgamento. No dia da inquirição, a pessoa 
identifica-se perante o funcionário judicial do tribunal onde o depoimento é 
prestado, mas a partir desse momento a inquirição é efectuada perante o juiz 
da causa e os mandatários das partes, através de equipamento tecnológico 
que permita a interacção, por meio visual e sonoro em tempo real, sem ne-
cessidade de intervenção do juiz do tribunal onde o depoimento é prestado. 

7 - […]. 

8 - O assistente, partes civis ou testemunhas residentes no estrangeiro são 
inquiridos através de equipamento tecnológico que permita a interacção, por 
meio visual e sonoro em tempo real sempre que no local da sua residência 
existam os meios tecnológicos necessários. 

 

x Certamente por lapso, mantém-se a epígrafe actual (Residentes fora da comar-
ca), apesar de agora se prever a inquirição por teleconferência a residentes em dife-
rente município da mesma comarca.  

x Chama-se a atenção para o facto de, contrariamente ao que até agora sucedia, 
deixar de ser possível a teleconferência apenas com transmissão de som, 
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passando a exigir-se sempre som e imagem. Note-se que a DIRETIVA 2014/41/UE 
DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 3 de abril de 2014 relativa à deci-
são europeia de investigação em matéria penal, que Portugal deverá transpor até 22 
de Maio de 2017, prevê a audição por conferência telefónica (artigo 25.º), ou seja, 
apenas com transmissão de som, sem imagem. Portugal deixará de ter a nível inter-
no um meio de prova que terá de ter para os outros Estados-membros da União Eu-
ropeia. 

x No n.º 1 elimina-se “pelo presidente” sem que se perceba ou indique motivo 
para tal. 

x O n.º 8 é apenas uma declaração de intenções, que nos parece completamen-
te vazia de conteúdo jurídico. A inquirição de residentes no estrangeiro através des-
ses meios não depende desta ou de qualquer outra norma do direito interno portu-
guês, que, naturalmente, não vinculam qualquer outro Estado. Depende de docu-
mento de direito internacional que o preveja, seja convenções, seja da União Euro-
peia. E assim já sucede, por exemplo, com a CONVENÇÃO RELATIVA AO AUXÍLIO 
JUDICIÁRIO MÚTUO EM MATÉRIA PENAL ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA UNI-
ÃO EUROPEIA (artigo 10.º), a CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CRI-
MINALIDADE ORGANIZADA TRANSNACIONAL (artigo 18.º, n.º 18) e a CONVENÇÃO 
DE AUXÍLIO JUDICIÁRIO EM MATÉRIA PENAL ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA 
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (artigo 1.º, n.º 3), para além 
da referida Directiva 41. Todos esses documentos têm valor supra-legal – artigo 8.º, 
n.ºs 2 a 4, da Constituição da República Portuguesa. 

 

4. LEI QUE APROVARÁ AS ALTERAÇÕES 

 

Artigo 6.° 
Remuneração de magistrados 

Da aplicação da presente lei não pode resultar diminuição do estatuto remuneratório de 
qualquer magistrado, enquanto não ocorra colocação em lugares para que tenham pre-
ferência ou em lugares por si indicados, no âmbito dos dois movimentos subsequentes 
à publicação da presente lei. 

 

x Norma incompreensível, dado que, no âmbito das alterações propostas, não são 
estabelecidas quaisquer preferências – a única explicação reside na circunstância de 
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existirem alterações substanciais em preparação aos quadros legais no RLOJS, que 
obriguem designadamente à criação de regras de preferência. 

 

Artigo 7.° 
Normas complementares 

No prazo de 60 dias a contar da publicação da presente lei, o Governo aprova o decre-
to-lei que procede às alterações à respectiva regulamentação. 

 

x Como se referiu supra, deveria ser alterado em simultâneo o RLOSJ e o seu projecto 
desde já revelado. 

 

Artigo 13.° 
Aplicação da lei no tempo 

Os n.ºs 3 e 4 do artigo 82.º aplicam-se apenas aos processos iniciados após a entrada 
em vigor da presente lei. 

 

x Os julgamentos singulares nos tribunais descentralizados apenas irão ocorrer nos 
processos cujo inquérito se inicie após a entrada em vigor da lei, nos termos acima 
expostos, solução que não se compreende. Poderia definir-se que as referidas nor-
mas se aplicam a todos os processos comuns em que o julgamento (por tribunal 
singular) ainda não tenha sido agendado.  

 

 

 

 

C – SÍNTESE CONCLUSIVA  

 

1. O Ministério da Justiça propõe-se alterar a LOSJ, mantendo o desenho da divisão 
judiciária do território, as áreas de especialização, o modelo de gestão e a respecti-
va estrutura orgânica, mas introduzindo os ajustamentos que considera indispensá-
veis para assegurar a proximidade recíproca da justiça e dos cidadãos no piano dos 
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julgamentos criminais e no domínio da jurisdição de família e menores. Saudamos a 
intenção do Governo de aproximar a administração da Justiça das populações. Pre-
tende ainda proceder a pequenas alterações no Código de Processo Civil e no Códi-
go de Processo Penal, no que respeita à possibilidade de proceder a inquirições por 
"equipamento tecnológico que permita a interação, por meio visual e sonoro, em 
tempo real”. 
 

2. A alteração proposta pelo MJ, afigura-se-nos incompleta e não tem em conta uma 
visão harmónica com outros diplomas estruturantes que definem a organização do 
sistema judiciário ( Estatuto do Ministério Público e Regulamento da LOSJ) porquan-
to: 

a. não inclui todas as necessidades de ajustamento na LOSJ já identificadas; 
b. não inclui outras que o Governo, para cumprir o seu Programa, terá igual-

mente de realizar;  
c. por pretender fazer alterações quando todas as potencialidades da nova or-

ganização judiciária não foram sequer implementadas; 
d. por, cometendo o mesmo erro das reformas de 2008 e 2013, ser feita sem a 

simultânea alteração ao Estatuto do Ministério Público; 
e. por não ser acompanhada da alteração ao Decreto-Lei 49/2014; 
f. por pretender a sua implementação até Janeiro de 2017. 

 
3. As alterações que se pretende fazer à organização judiciária na primeira 

instância não permitem clarificar a organização judiciária, pois : 
a. Mantém a confusão entre tribunal e comarca, passando o presidente do tri-

bunal a presidente da comarca; 
b. Procede a uma classificação dos tribunais que se nos afigura conceptualmen-

te frágil; 
c. Não obriga, em nenhuma das comarcas, à existência de juízos centrais crimi-

nais ou cíveis; 
d. Substitui o nome das “secções de proximidade” para “tribunais descentraliza-

dos”, quando a sua “materialidade” não se altera (continuarão a não ter ma-
gistrados afectos) e o “descentralizados” não reflecte nem a sua vocação (as-
sumidamente de manter a proximidade com os cidadãos), nem as suas atri-
buições (que são exclusivamente na área criminal), nem tem quaisquer reais 
propriedades descritivas (todos os tribunais que estão fora da sede da co-
marca são descentralizados); 

e. Retrocede significativamente na especialização, em alguns casos sem qual-
quer justificação fundada na necessidade de proximidade com os cidadãos (o 
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caso dos juízos centrais de competência especializada mista e dos tribunais 
de competência especializada mista). 
 

4. Esta “reforma é profundamente irrealista quanto aos meios humanos e téc-
nicos necessários para a sua implementação: 

a. Ao prever a existência de apenas um funcionário judicial nos tribunais reacti-
vados (mesmo naqueles cinco que passam a tribunal de competência genéri-
ca!); 

b. Ao prever que serão funcionários das autarquias a desempenhar as funções 
dos funcionários judiciais; 

c. Ao ignorar que o Ministério Público não tem magistrados em número adequa-
do a esta nova organização e competências dos tribunais descentralizados; 

d. Ao ignorar que nas comarcas não existem automóveis que permitam as des-
locações dos novos “tribunais itinerantes” e o orçamento previsto para a im-
plementar ser para tal insuficiente. 
 

5. Ultrapassando as alterações o estritamente necessário para assegurar a proximidade 
recíproca da justiça e dos cidadãos, e sendo de evitar frequentes alterações a tão 
importante diploma, a reforma é incompleta – deveria alterar de uma só vez tudo 
aquilo que deve ser alterado: 

a. Reactivando os distritos judiciais; 
b. Modificando o modelo de gestão das comarcas, concretamente terminando a 

excessiva e injustificada dependência do administrador para com o juiz presi-
dente, e em matéria orçamental; 

c. Definindo na LOSJ novo sistema de gestão dos tribunais superiores, pondo 
termo ao inconstitucional Decreto-Lei n.º 177/2000, de 9.VIII; 

d. Corrigindo o artigo 184.º, n.º 2, da LOSJ, nele incluindo também os procura-
dores-adjuntos em exercício de funções no Departamento Central de Investi-
gação e Acção Penal e nas secções dos departamentos de investigação e ac-
ção penal instaladas nos municípios onde estão instaladas os juízos locais cí-
veis ou criminais; 

e. Procedendo à clarificação da LOSJ em várias normas, objecto de controvérsia 
jurisprudencial. 
 

6. O SMMP espera que o Ministério da Justiça acolha as nossas sugestões e 
aperfeiçoe a sua proposta 

Lisboa, 20 de Junho de 2016  
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A Direcção do SMMP. 

 

 

[Parecer elaborado pelo Departamento de Formação, Estudos e Pareceres do 
SMMP - Grupo de Trabalho da Organização Judiciária/Direcção SMMP]  

 


