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I- Introdução  

 

Apresenta-se o relatório anual de actividade do Ministério Público na comarca de 

Lisboa Norte, abrangendo o período de tempo compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de 

Dezembro de 2017, em cumprimento do estatuído no artigo 23º, nº 3, do Regulamento da 

Procuradoria da comarca de Lisboa Norte, na previsão da O.S. nº 8/2014 da Procuradoria-

Geral da República e em conformidade com o disposto no artigo 101º, nºs 1, alínea b), da Lei 

62/2013, de 26 de Agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário), na redacção dada pela 

Lei nº 40-A/2016, de 22 de Dezembro).   

Este documento constitui um instrumento que aglutina os indicadores de tendência 

do desempenho dos serviços da Procuradoria da Comarca de Lisboa Norte, onde estão 

enquadradas as estruturas do Departamento de Investigação e Acção Penal e das Procuradorias 

dos juízos de competência especializada, dos juízos locais Criminais e de Pequena 

Criminalidade /cíveis, dos Juízos locais de competência genérica e de Juízo de proximidade, 

encarnando o palco de avaliação crítica quanto ao nível de cumprimento dos objectivos 

programáticos prosseguidos no decurso do ano judiciário em referência. 

Saliente-se, por outro lado, que o mesmo documento será compilado com 

base em dados quantitativos / qualitativos concatenados nos relatórios sectoriais das 

actividades empreendidas pelas diversas valências funcionais da Procuradoria da 

República da comarca de Lisboa Norte, o que reflecte a interiorização dos respectivos 

operadores para a necessidade de se impregnar uma contínua cultura de serviço público 

e de prestação fidedigna de contas quanto ao resultado da concreta actividade 
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prosseguida pelo Ministério Público na esfera da sua específica competência no seio da 

comarca de Lisboa Norte. 

É consabido que actividade desenvolvida pelo Ministério Público abrange 

múltiplas realidades da vida social merecedoras de protecção judiciária, 

compreendendo aspectos relacionados, designadamente, com a reafirmação, mediante 

o exercício da acção penal, de valores beliscados com o cometimento de ilícitos de 

natureza criminal; a defesa dos interesses trabalhadores e dos seus familiares; a defesa 

dos superiores interesses de crianças e jovens desprotegidos e de idosos em situação de 

vulnerabilidade social. 

Visa-se, ainda, com o presente relatório anual descrever eventuais modificações 

ocorridas na estrutura organizativa, objectivos programáticos delineados e os resultados da ac-

tividade empreendida pelo Ministério Público, identificando-se, se tal se justificar, “os 

aspectos mais significativos do desempenho no período considerado e de eventuais 

constrangimentos à melhoria da intervenção”. 

Com o novo modelo de organização judiciária arquitectado na Lei nº 62/2013, de 

26 de Agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário – LOSJ) e à luz da regulamentação 

prevista no Decreto-Lei nº 49/2014, de 27 de Março, foi criado o Tribunal Judicial da comarca 

de Lisboa Norte, cuja competência territorial aglutina a área geográfica dos extintos Círculos 

judiciais de Loures, Torres Vedras e Vila Franca de Xira (excluindo Benavente). 

Verifica-se, em concreto, que o Tribunal Judicial da comarca de Lisboa Norte 

encontra-se estruturado nos termos prognosticados no artigo 86º do Decreto-Lei 49/2014, de 

27 de Março (ROFTJ), e no artigo 2º do Decreto-Lei nº 86/2016, de 27 de Dezembro, 

prevendo-se aí a existência das seguintes estruturas judiciais: 
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a) - Juízo Central Cível de Loures (6 Juízes) - área da competência territorial dos municípios de 

Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Loures, Lourinhã, Odivelas, Sobral de Monte Agraço, Torres 

Vedras e Vila Franca de Xira;  

b) – Juízos centrais criminal (6 Juízes) - área da competência territorial dos municípios de 

Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Loures, Lourinhã, Odivelas, Sobral de Monte Agraço, Torres 

Vedras e Vila Franca de Xira;  

c) – Juízo de família e menores de Loures (4 Juízes) - área da competência territorial dos 

municípios de Loures e de Odivelas;  

d) - Juízo de família e menores de Torres Vedras (1 Juiz) - área da competência territorial dos 

municípios de Cadaval, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras;  

e) - Juízo de família e menores de Vila Franca de Xira (3 Juízes) - área da competência territorial 

dos municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Vila Franca de Xira;  

f) – Juízo do trabalho de Loures (2 Juízes) - área da competência territorial dos municípios de 

Loures e de Odivelas;  

g) - Juízo do trabalho de Torres Vedras (1 Juiz) - área da competência territorial dos municípios de 

Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras;  

h) - Juízo do trabalho de Vila Franca de Xira (2 Juízes) - área da competência territorial dos 

municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Vila Franca de Xira;  

i) – Juízo de execução de Loures (3 Juízes) - área da competência territorial dos municípios de 

Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Loures, Lourinhã, Odivelas, Sobral de Monte Agraço, Torres 

Vedras e Vila Franca de Xira;  

j) – Juízo de instrução criminal de Loures (3 Juízes) - área da competência territorial dos 

municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Loures, Lourinhã, Odivelas, Sobral de Monte 

Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira;  

k) – Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira - instalado provisoriamente em Loures (4 Juízes) - 

área da competência territorial dos municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Loures, 

Lourinhã, Odivelas, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.  

 Da instância local (secções de competência genérica):  

1- Na área da competência territorial dos municípios de Loures e de Odivelas, tal estrutura 

desdobra-se em:   
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a) – Juízo local Cível de Loures (4 Juízes);  

b) - Juízo local Criminal de Loures (4 Juízes e 1 aux.);  

c) – Juízo local de pequena criminalidade de Loures (2 Juízes).  

 2 – Na área da competência territorial dos municípios de Cadaval, Sobral de Monte Agraço e 

Torres Vedras, tal estrutura orgânica desdobra-se em:  

a)  – Juízo local cível de Torres Vedras (2 Juízes);       

b) – Juízo local criminal de Torres Vedras (2 Juízes).  

 3 – Na área da competência territorial dos municípios de Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira, 

tal estrutura orgânica desdobra-se em:  

a) – Juízo local cível de Vila Franca de Xira (2 Juízes);       

b) – Juízo local criminal de Vila Franca de Xira (3 Juízes).  

 4 – Na área da competência territorial dos municípios de Alenquer e Azambuja, tal estrutura 

orgânica desdobra-se em:  

a) – Juízo local cível de Alenquer (1 Juiz);       

b) – Juízo local criminal de Alenquer (1 Juiz).  

 5 – Na área da competência territorial do município de Lourinhã;  

Juízo de competência genérica da Lourinhã (1 Juiz).    

6- Juízo de proximidade (área de competência territorial: município do Cadaval): 

- Juízo de proximidade do Cadaval.  

A comarca de Lisboa Norte serve um universo de cerca de 694.545 habitantes, as-

sim distribuídos por cada um dos dez concelhos que enquadrados na respectiva área territorial: 
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A par da mencionada inovação a nível de organização judiciária, e como decorre 

do preceituado no nº 2 do artigo 87º do Decreto-Lei 49/2014, de 27 de Março (ROFTJ), foi 

criado na esfera da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa Norte o Departamento 

de Investigação e Acção Penal, com sede em Loures, estruturando-se os seus serviços, de 

acordo com o recorte estabelecido nas O.S. nºs 1/2014 e 10/2016-2017, em 12 secções, com 

designações e competência funcional a explicitar no lugar próprio. 

     * 

II – Recursos Humanos: 

Organização geral da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa Norte 

Em consequência do movimento extraordinário de magistrados do Ministério 

Público de 2016 foram efectuadas diversas alterações nas estruturas do núcleo de Loures do 

Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, mediante 

redefinição da competência material das respectivas secções e ainda pela via de redistribuição 

de serviço – cf. o teor das O.S nºs 1 a 25/2016-2017. 

Acrescente-se que, em resultado do mesmo movimento extraordinário de 

magistrados do Ministério Público de 2016, o núcleo de Loures do Departamento de 

Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte passou a contar com menos quatro 

Procuradores-Adjuntos. 

Destes magistrados, um titulava a 1ª letra de distribuição da 5ª secção especiali-

zada do núcleo de Loures do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de 

Lisboa Norte; o segundo titulava, para efeitos de ultimação, um agregado autónomo de pro-

cessos desanexados das três letras de distribuição da 6ª secção genérica do Departamento de 
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Investigação e Acção Penal; o terceiro titulava inquéritos, em regime de substituição, da se-

gunda letra de distribuição da 4ª secção especializada do DIAP e o quarto exercia funções de 

representação do Ministério Público no Juízo local cível de Loures (4 Juízes).  

É neste contexto que, na sequência de sucessivas ausências ao serviço e por 

beneficiar de um regime de serviço moderado, foi gizado um novo enquadramento funcional 

da Procuradora-Adjunta titular de uma das três letras de distribuição de inquéritos da 6ª secção 

do núcleo de Loures do Departamento de Investigação e Acção Penal, na comarca de Lisboa 

Norte, determinando-se, concomitantemente, a suspensão temporária da distribuição de novos 

inquéritos àquela letra de distribuição e a redistribuição do respectivo acervo processual 

pendente pelos demais magistrados em funções naquele departamento, em conformidade com 

o teor das O.S. nº 20/2016- 2017 e 25/2016-2017. 

Por efeito de aplicação de uma medida disciplinar, uma magistrada do Ministério 

Público ficou desvinculada dos serviços da sede do Departamento de Investigação e Acção 

Penal na comarca de Lisboa Norte, com efeitos desde 3 de Outubro de 2016, originando a 

vagatura do respectivo lugar. 

O Conselho Superior do Ministério Público, por deliberação de 21 de Março de 

2017, destacou um Procurador-Adjunto colocado em funções no núcleo de Loures do 

Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, para exercer 

funções de vogal em regime de tempo integral, nos termos do nº 7 do artigo 25º do Estatuto do 

Ministério Público e do disposto no nº 3 do artigo 148º do Estatuto dos Magistrados Judicias, 

com a redacção introduzida pela Lei nº 26/2008, de 27 de Junho, com efeitos a partir do dia 

18.04.2017 – cf. o teor da O.S. nº 23/2016-2017. 

Na sequência do movimento extraordinário de magistrados do Ministério Público 

de 2017, cujos efeitos incidiram no desempenho dos serviços no último quadrimestre do ano 

judiciário de 2017, sucederam novas vicissitudes subjectivas a nível do quadro de magistrados 



S. R. 

PROCURADORIA DA COMARCA DE LISBOA NORTE 

  

9 
 

em exercício de funções nas diversas estruturas da Procuradoria da República da comarca de 

Lisboa / Departamento de Investigação e Acção Penal, a saber: 

- O Dr. José Augusto Hilário Rodrigues, Procurador da República, que estava 

colocado a exercer funções de representação do Ministério Público no Juízo Central Cível de 

Loures, passou a desempenhar similar funções no Juízo (J3) de Família e Menores de Loures, 

bem como as funções de interlocução com a Comissão de Protecção de Criança e Jovens de 

Loures – cf. o teor da O.S. nº 27/2017, de 1.09.2017; 

- A Drª Lucinda Maria Lacão Martins, Procuradora da República, que estava 

colocada a exercer funções de representação do Ministério Público no Juízo de Família e 

Menores de Torres Vedras, passou a desempenhar similar funções no Juízo (J4) de Família e 

Menores de Loures, bem como as funções de interlocução com a Comissão de Protecção de 

Criança e Jovens de Odivelas – cf. o teor da O.S. nº 27/2017, de 1.09.2017; 

- A Drª Ana Sofia Ramos Gomes Pita Bento, Procuradora da República, que estava 

colocada em Lisboa, passou a desempenhar funções de representação do Ministério Público, 

em simultâneo, no Juízo central cível e no Juízo local cível de Loures – cf. o teor da O.S. nº 

28/2017, de 5.09.2017; 

- Em resultado da baixa prolongada da Exmª Procuradora-Adjunta, Drª Maria 

Alexandra Santos Nunes, titular da 2ª letra de distribuição da 2ª secção especializada do 

Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, com efeitos desde 

1.09.2017 e para colmatar o impacto negativo deste constrangimento funcional, foi proferida a 

O.S. nº 29/2017 a operar a distribuição temporária de tal acervo processual; 

- Em resultado do mesmo movimento de magistrados de 2017, e havendo a 

perspectiva de um magistrado ser jubilado, três Procuradores da República passaram a exercer 
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funções de representação do Ministério Público no Juízo do Trabalho de Loures – cf. o teor da 

O.S. nº 30/2017, de 5.09.2017; 

- O Dr. Miguel José Agostinho Figueiredo Rodrigues, Procurador da República, 

passou a desempenhar funções de representação do Ministério Público no Juízo de Família e 

Menores de Torres Vedras, bem como as funções de interlocução com a Comissão de 

Protecção de Criança e Jovens de Cadaval e da Lourinhã – cf. o teor da O.S. nº 31/2017, de 

1.09.2017; 

- Por força da O.S. nº 32/2017, foi operada a distribuição serviço na esfera da 

Procuradoria do Juízo local criminal e cível de Torres Vedras e, em simultâneo, na 9ª secção 

(núcleo de Torres Vedras) do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de 

Lisboa Norte – cf. o teor da O.S. nº 32/2017, de 6.09.2017; 

- Em resultado do movimento de magistrado extraordinário de magistrados de 

2017, duas das seis Procuradoras-Adjuntas que exerciam funções na 11ª secção (Vila Franca 

de Xira) do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte foram 

promovidas à categoria de Procuradora da República, não tendo sido preenchida nenhuma das 

vagas, o que representou uma redução de 1/3 dos efectivos daquela secção. 

Assim, preconizando o equilíbrio da carga processual e ao abrigo da O.S. nº 

33/2017, de 1.09.2017, e no contexto de urgente conveniência de serviço, foi operada a 

distribuição de serviço na mencionada 11ª secção do DIAP, perspectivando-se aí o uso do 

mecanismo de reafectação da Exmª Procuradora-Adjunta, Drª Maria Leonor da Silva 

Magalhães, que estava colocada, como auxiliar, no núcleo de Torres Vedras da Procuradoria 

da comarca de Lisboa Norte, deste núcleo para o de Vila Franca de Xira. 

Por deliberação da Secção Permanente do Conselho Superior do Ministério 

Público, de 21.09.2017, e ao abrigo do disposto na alínea f), nº 1, do artigo 101º, da Lei 
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62/2013, de 26 de Agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário), na redacção dada pela 

Lei nº 40-A/2016, de 22 de Dezembro, a Exmª Procuradora-Adjunta, Drª Maria Leonor da 

Silva, reafectada ao Juízo local e DIAP de Vila Franca de Xira, com efeitos a partir do dia 

2.10.2017 e por um período de seis meses. 

Acontece que, e por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, 

datada de 10.10.2017, a Exmª Procuradora-Adjunta, Drª Maria Leonor da Silva foi nomeada e 

colocada no Quadro Complementar da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, sendo que, por 

despacho nº 43/2017, datado de 12.10.2017, emanado da Excelentíssima Procuradora-Geral 

Distrital de Lisboa, aquela Procuradora-Adjunta veio a ser colocada no Juízo de Família e 

Menores de Lisboa, com efeitos a partir do dia 18.10.2018. 

Justamente, por isso e em resultado deste despacho, e nos termos definidos na O.S. 

nº 41/2017, datada de 17.10.2017, foi operado um novo ensaio de redistribuição de serviço na 

mencionada 11ª secção genérica do DIAP, envolvendo nesta tarefa outros três Procuradores-

Adjuntos colocados em funções de representação no Juízo local criminal / cível de Vila Franca 

de Xira (cf. o teor da O.S. nº 3/2015-2016). 

- Por via da O.S. nº 34/2017, datada de 7.10.2017, e visando colmatar os efeitos 

decorrentes da ausência prolongada ao serviço da Exmª Procuradora da República, Drª Alda 

Filomena Ribeiro Oliveira, colocada em funções de representação no Juízo de Execução de 

Loures, estas funções passaram a ser asseguradas, em simultâneo e forma equitativa, pelos 

dois Procuradores da República que desempenham funções de representação no Juízo do 

Comércio de Vila Franca de Xira – acumulação essa de serviço que veio a ser ratificada por 

deliberação da Secção Permanente do Conselho Superior do Ministério Público, datada de 

21.09.2017; 

- Por via da deliberação da Secção Permanente do Conselho Superior do 

Ministério Público, datada de 21.09.2017, e ratificando o que se mostra definido, em contexto 
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de urgente conveniência de serviço, na O.S. nº 35/2017, os Exmºs Procuradores da República, 

Drs. Ana Paula Nunes Viana da Silva e Luís Manuel dos Santos Nunes Pires, passaram a 

desempenhar funções, em acumulação com o DIAP, de representação do Ministério Público 

nos julgamentos criminais realizados no Juízo central criminal de Loures; 

- Por via da O.S nº 36/2017, datada de 14.09.2017, a Exmª Procuradora-Adjunta 

do Quadro Complementar, Drª Sandra Cristina Oliveira Alves Nogueira, passou a exercer 

funções de representação no Juízo de Instrução Criminal de Loures; 

- Nos termos da O.S. nº 37/2017, datada de 14.09.2017, procedeu-se ao 

enquadramento funcional da Exmª Procuradora-Adjunta do Quadro Complementar, Drª 

Susana Elisa Borges Cota Soares, na esfera do Juízo local Criminal de Loures, bem como a 

redefinição do conteúdo funcional da Exmª Procuradora-Adjunta, Drª Susana Camilo Queiroz 

Alexandre nas funções de representação do Ministério Público junto do Juízo local Criminal 

de Loures, alterando-se, assim, o previsto nas O.S. nºs 20 e 25/2016-2017; 

- Em complemento com o que se mostra previsto no antecedente instrumento 

gestionário, e por via da O.S. nº 38/2017, datada de 15.09.2017, procedeu-se ao 

enquadramento funcional da Exmª Procuradora-Adjunta do Quadro Complementar, Drª 

Susana Elisa Borges Cota Soares, na esfera do núcleo de Loures do Departamento de 

Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte; 

- Com a recolocação da Exmª Procuradora-Adjunta do Quadro Complementar, Drª 

Sandra Cristina Oliveira Alves Nogueira, desta comarca de Lisboa Norte para a comarca de 

Lisboa – cf. despacho nº 42/2017, datado de 11.10.2017 -, procedeu-se uma nova distribuição 

de serviço da competência do Ministério Público junto do Juízo de Instrução Criminal de 

Loures, da comarca de Lisboa Norte, envolvendo nesta operação a Exmª Procuradora da 

República, Drª Fernanda Tomé, e a Exmª Procuradora-Adjunta do Quadro Complementar, Drª 

Susana Elisa Borges Cota Soares – cf. o teor da O.S. nº 39/2017, datada de 11.10.2017; 
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- Pelas mesmas razões, e mais concretamente pela via da O.S. nº 40/2017, datada 

de 11.10.2017, procedeu-se ao novo enquadramento funcional da Exmª Procuradora-Adjunta 

do Quadro Complementar, Drª Susana Elisa Borges Cota Soares, na esfera do núcleo de 

Loures do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte;  

- Por urgente conveniência de serviço, visando colmatar o impacto negativo 

decorrente da preconizada ausência prolongada ao serviço da Exmª Procuradora da República, 

Drª Adelaide Abrantes Tavares de Sousa e Abrantes, colocada em funções de representação do 

Ministério Público no Juízo de Família e Menores de Torres Vedras, gizou-se um esquema de 

turno rotativo e de índole transitório para assegurar a concretização das diligências judiciais 

agendadas na mesma estrutura judicial, nos termos contemplados na O.S. nº 42/2017, datada 

de 27.10.2017; este mecanismo de mobilidade de magistrado, na modalidade de cumulação de 

funções, veio a ser ratificado nos termos do Acórdão da Secção Permanente do Conselho 

Superior do Ministério Público, datado de 14.11.2017; 

- Por efeitos da ausência prolongada ao serviço do Exmº Procurador-Adjunto, Dr. 

Nuno Miguel Abelho Velhinho, colocado em funções de representação do Ministério Público 

no Juízo (J1) local Criminal e Cível de Torres Vedras, procedeu-se a uma distribuição 

temporária de serviço ao nível da Procuradoria junto daquele Juízo – cf. o teor da O.S. nº 

43/2017, datada de 7.11.2017. 

No contexto dos assinalados constrangimentos funcionais cumpre sublinhar que o 

quadro de magistrados do Ministério Público colocados em funções na Procuradoria da 

República da comarca de Lisboa Norte / Departamento de Investigação e Acção Penal passou 

a englobar 23 Procuradores da República e 37 Procuradores-Adjuntos, com a seguinte 

distribuição de serviço à luz das O.S. nºs 1/2014, 1/2015, 2/2015, 3/2015, 1 a 25/2016-2017 e 

28 a 43/2017: 
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a) - Quatro (4) Procuradores da República em exercício de funções de representa-

ção do Ministério Público no Juízo de Família e Menores de Loures – cf. o teor da O.S. nº 

27/2017, de 1.09.2017; 

b) - Dois (2) Procuradores da República em exercício de funções de representação 

do Ministério Público no Juízo de Família e Menores de Torres Vedras (um dos quais 

colocado como auxiliar), a quem compete ainda as funções de interlocução junto das 

Comissões de Protecção de Crianças e Jovens instaladas na área da competência daquele Juízo 

– cf. o teor da O.S. nº 31/2017, de 1.09.2017. 

c) - Três (3) Procuradores da República em exercício de funções de representação 

do Ministério Público no Juízo de Família e Menores de Vila Franca de Xira, sendo de 

sublinhar que um dos Procuradores da República colocados no mesmo Juízo passou a exercer, 

em paralelo, funções de Coordenação sectorial na área de Família e Menores em toda a 

comarca de Lisboa Norte e de imediato superior hierárquico nas Procuradorias do Juízo local 

Criminal/Cível de Vila Franca de Xira e de Alenquer; 

 d) - Três Procuradores da República, um dos quais entretanto já foi destacado dos 

serviços por efeitos de jubilação, em exercício de funções de representação do Ministério 

Público no Juízo do Trabalho de Loures – cf. o teor da O.S. nº 30/2017, de 5.09.2017; 

e) Um (1) Procurador da República em exercício de funções de representação do 

Ministério Público no Juízo do Trabalho de Torres Vedras - cf. o teor da O.S. nº 2/2016-2017; 

f) Dois (2) Procuradores da República em exercício de funções de representação 

do Ministério Público no Juízo do Trabalho de Vila Franca de Xira - cf. o teor da O.S. nº 

3/2016-2017; 
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g) Dois (2) Procuradores da República em exercício de funções de representação 

do Ministério Público no Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira (instalado provisoriamente 

em Loures), os quais, em simultâneo e por via do mecanismo de exercício cumulativo de 

funções devidamente autorizado pelo CSMP, desempenham funções de representação no Juízo 

de Execução de Loures. 

h) Um (1) Procurador da República em exercício de funções de representação do 

Ministério Público no Juízo de Execução de Loures, sendo certo que, permanecendo esta 

magistrada na situação de ausência prolongada ao serviço, este serviço tem sido assegurado 

por pelos dois Procuradores da República que desempenham, em simultâneo e por via do 

mecanismo de exercício cumulativo de funções devidamente autorizado pelo CSMP, funções 

de representação no Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira. 

i) Uma (1) Procuradora da República em exercício de funções de representação do 

Ministério Público no Juízo central e local cível de Loures - cf. o teor da O.S. nº 28/2017, de 

1.09.2017; 

j) Um (1) Procurador da República em exercício de funções de representação do 

Ministério Público no Juízo de Instrução Criminal de Loures e uma (1) Procuradora-Adjunta 

do Quadro complementar no mesmo Juízo, posto que, e por questões estratégicas relacionadas 

com a presença hierárquica de proximidade, o segundo Procurador da República, colocado 

naquele Juízo (e no DIAP), exerce funções de imediato superior hierárquico no núcleo de Tor-

res Vedras/Lourinhã da Procuradoria da Comarca; e ainda, por via do mecanismo de exercício 

cumulativo de funções devidamente autorizado pelo CSMP, funções de representação no Juízo 

central criminal de Loures; 
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k) Três (3) Procuradores da República em exercício de funções de representação 

do Ministério Público no Juízo Central Criminal de Loures, onde outros dois Procuradores da 

República, colocados no Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa 

Norte, exercem funções de representação do Ministério Público, em simultâneo e por via do 

mecanismo de exercício cumulativo de funções devidamente autorizado pelo CSMP, naquele 

Juízo - cf. o teor da O.S. nºs 1/2016-2017 e 35/2017; 

l) Uma (1) Procuradora da República, colocada em funções no Departamento de 

Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, núcleo de Loures, e no Juízo de 

Instrução Criminal de Loures, que também exerce funções de coordenação, na qualidade de 

imediata superior hierárquica, nas Procuradorias do Juízo Local Criminal de Loures e do Juízo 

de pequena criminalidade de Loures, respectivamente - cf. o teor das O.S. nºs 1/2014 e 

1/2015-2016; 

m) Uma (1) Procuradora da República, colocada em funções no Departamento de 

Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte e no Juízo de Instrução Criminal de 

Loures, passou a exercer funções Coordenação, por razões estratégicas de hierárquica de 

proximidade e na qualidade de imediata superior hierárquica, das Procuradorias dos Juízos 

locais criminais / Cíveis de Torres Vedras e do Juízo de competência genérica da Lourinhã, 

bem como das 9ª e 10ª secções do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de 

Lisboa Norte - cf. o teor da O.S. nº 1/2014; 

n) Um (1) Procurador da República junto do núcleo de Vila Franca de 

Xira/Alenquer do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte 

(cf. o teor da O.S. nº 1/2014), sendo que este magistrado, em simultâneo e por via do 

mecanismo de exercício cumulativo de funções devidamente autorizado pelo CSMP, também 

exerce funções de representação do Ministério Público no Juízo Central Criminal de Loures; 
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o) Treze (12) Procuradores-Adjuntos exercem funções no núcleo de Loures do De-

partamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, posto que, e 

decorrente da circunstância de uma Procuradora-Adjunta aí colocada, que titulava uma das três 

letras de distribuição da 6ª secção do núcleo de Loures do Departamento de Investigação e 

Acção Penal na comarca de Lisboa Norte e por beneficiar de um regime de serviço moderado, 

ter sido enquadrada em funções de representação do Ministério Público no Juízo local criminal 

de Loures.  

Esta mutação funcional determinou a suspensão temporária da distribuição de 

novos inquéritos à aludida letra de distribuição e, consequentemente, a redistribuição do 

respectivo acervo processual pendente pelos demais magistrados em funções naquele 

departamento – cf. o teor das O.S. nº 20/2016- 2017 e 25/2016-2017; 

p) Quatro (4) Procuradores-Adjuntos em exercício de funções de representação do 

Ministério Público no Juízo local criminal de Loures e duas (2) Procuradoras-Adjuntos no 

Juízo de pequena criminalidade de Loures - cf. o teor da O.S. nº 1/2014; 

q) Dois (2) Procuradores-Adjuntos em exercício de funções na Procuradoria do 

Juízo Local Criminal e Cível de Torres Vedras- cf. o teor das O.S. nº 2/2015-2016; 

r) Três (3) Procuradores-Adjuntos em exercício de funções na 9ª secção genérica 

do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, núcleo de Tor-

res Vedras (cf. o teor das O.S. nºs 1/2014, 2/2015-2016 e 2/2016-2017). 

s) Uma (1) Procuradora-Adjunta em exercício de funções na Procuradoria do Juízo 

local de competência genérica da Lourinhã (Criminal e Cível) e, em simultâneo, na 10ª secção 

genérica aí instalada do Departamento de Investigação e Acção Penal; 
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t) Três (3) Procuradores-Adjuntos em exercício de funções na Procuradoria do 

Juízo Local Criminal e Cível de Vila Franca de Xira; 

u) Seis (6) Procuradores-Adjuntos em exercício de funções na 11ª secção genérica 

do núcleo de Vila Franca de Xira do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca 

de Lisboa Norte; 

v) Uma (1) Procuradora-Adjunta colocada exclusivamente em funções de 

representação do Ministério Público na Procuradoria do Juízo local de competência genérica 

de Alenquer (Criminal e Cível), sendo que outros dois Procuradores-Adjuntos desempenham 

funções na 12ª secção genérica aí instalada do Departamento de Investigação e Acção Penal. 

     * 

III- Instalações e Equipamentos:  

Os serviços do núcleo de Loures do Departamento de Investigação e Acção Penal 

e os das Procuradorias do Juízo Criminal /Cível (Central / Local), da Comarca de Lisboa 

Norte, a seguir identificados funcionam no edifício do Palácio da Justiça, situado na entrada 

Sul da cidade de Loures, perto da localidade de Mealhada. 

Trata-se de um edifício amplo com quatro pisos destinados aos serviços do Tribu-

nal e do Ministério Público, sendo que, integrados no complexo construído, mas dotados de 

autonomia espacial e funcional, existem duas «torres» adjacentes onde estão alocados os ser-

viços do Juízo de Família e Menores de Loures e os da Procuradoria da República do mesmo 

Juízo. 

O Palácio da Justiça de Loures, que tem sido alvo de constantes obras de repara-

ção, não reúne as condições adequadas para a instalação e funcionamento condignos de todos 

os serviços das secções do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, sediados em 

Loures, bem como os serviços das Procuradorias daqueles Juízos, igualmente com sede em 
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Loures, mostrando-se assim, desajustado e insuficiente, em termos de espaço, para albergar a 

estrutura de serviços aquando da implementação da nova organização judiciária. 

Com efeito, sete das onze secções dos Juízos (central e local) que compõem o 

Tribunal Judicial da comarca de Lisboa Norte ficaram localizadas no município de Loures, 

incluindo os serviços do Juízo do Comércio de Vila Franca de Xira, que estão provisoriamente 

instalados em Loures. 

Sucede que, em Loures, existindo apenas dois edifícios com capacidade para alber-

gar as sete secções do Tribunal da Comarca de Lisboa Norte e os serviços da Procuradoria da 

República da Comarca/Departamento de Investigação e Acção Penal, foi necessário instalar, 

junto do edifício principal do Palácio da Justiça de Loures, módulos transitórios (contentores), 

os quais, desde finais do mês de Junho de 2016, entretanto já foram desactivados e desmante-

lados na sequência da construção de uma terceira torre adjacente ao edifício principal do Palá-

cio da Justiça de Loures. 

Em suma, desmantelados os mencionados módulos transitórios (contentores), os 

seguintes serviços ficaram instalados na mencionada terceira torre adjacente, ao edifício 

principal, do Palácio da Justiça de Loures: 

- Da Procuradoria do Juízo do Trabalho de Loures; 

- Do Juízo central Cível de Loures; 

- Do Juízo local Cível de Loures; 

- Do Juízo do Trabalho de Loures. 

No edifício sito na Av.ª Dr. António Carvalho Figueiredo estão instalados os servi-

ços da Procuradoria do Juízo de Execução de Loures e do Juízo do Comércio de Vila Franca 

de Xira. 

Com relevo, e a respeito das instalações e equipamentos, importa destacar os 

seguintes aspectos negativos:  

• Edifício do Palácio da Justiça de Loures: 
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- Verificam-se infiltrações de águas nas estruturas do edifício em referência, 

encharcando o respectivo interior, em volume elevado, gerando curto-circuitos nas instalações 

eléctricas e inundações dos átrios, salas e gabinetes dos pisos inferiores;  

- Existe risco de ruptura de canalizações, designadamente no tecto da garagem 

existem tubos que anunciam ruptura iminente, situação que tem sido resolvida provisória e 

pontualmente por recursos a braçadeiras; 

- Soltura de pedras de revestimento da fachada do edifício, colocando em perigo a 

vida /integridade física de transeuntes; 

- Os sanitários apresentam-se constantemente avariados e requerem uma 

renovação das suas peças, estando inoperacionais; 

- As paredes e pisos das salas de audiência, gabinetes e secções estão danificados, 

requerendo reparações, em resultado, nomeadamente, de constantes infiltrações de águas 

pluviais; 

- A instalação eléctrica está danificada e, por conseguinte, geradora de frequentes 

curto-circuitos, mesmo em tempo seco; 

- Os elevadores estão constantemente avariados e inoperacionais, por necessitarem 

de reparação estrutural ou mesmo substituição - as reparações pontuais que são feitas não 

resolvem, nem podem resolver, os problemas estruturais e apenas se têm traduzido em 

encargos acrescidos para o erário público, que seriam evitados caso fosse operada a necessária 

intervenção estrutural; 

- O sistema de gravação da sala de audiências adaptada com cabinas para tradução 

em simultâneo está avariado e, por isso, inoperacional; 

- Inexistência de ar condicionado instalado numa zona do edifício, nomeadamente 

no espaço reservados aos gabinetes dos magistrados judiciais e do Ministério Público adstritos 

ao Juízo de Instrução Criminal de Loures; 
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- As salas de Arquivo encontram-se sem espaço para mais processos, não obstante 

as eliminações de processos regularmente verificadas. 

• Na parte do edifício recentemente construído, que se encontra sob a garantia do 

construtor, já são evidenciadas diversas anomalias na respectiva estrutura, como sejam: 

- As janelas e portas interiores dos gabinetes adstritos aos magistrados judiciais e 

do Ministério Público e das secções estão danificadas e necessitam de reparação ou, até, de 

substituição, verificando-se mesmo, em vários gabinetes, a impossibilidade física de fechar 

janelas, que, no inverno, não só tornam o espaço desadequado ao desempenho de funções, 

como provocam a sua crescente degradação de todo o espaço de labor; 

- Os puxadores e as fechaduras estão danificados, necessitando de arranjo ou 

substituição; 

- As portas do exterior necessitam de afinação; 

- A central de alarmes de intrusão e de incêndio necessita de reparação porque, 

sem justificação aparente, está constantemente a disparar. 

 

• Edifício que alberga os Juízos do Comércio de Vila Franca de Xira (provisoriamente instalado em Loures) e 

o Juízo de Execução de Loures: 

 

- Verificam-se infiltrações provenientes de águas pluviais; 

- O pavimento está danificado, necessitando ser reparado ou substituído; 

- A instalação eléctrica mostra-se insuficiente para as exigências do serviço, 

ocorrendo frequentes quebras de energia; 

- O espaço físico para arrumar os processos pendentes está esgotado, torna-se 

necessário transportá-los (diariamente e por vezes mais que uma vez) para o piso inferior 

(onde se situam os arquivos, cujos processos tiveram que ser deslocados para o arquivo do 
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Palácio da Justiça) pelas escadas, pois que para tanto não existe elevador/plataforma 

elevatória; 

- Inexiste rampa para acesso de pessoas com mobilidade reduzida; 

- O sistema de AVAC mostra-se obsoleto e necessita ser substituído (não é 

reparado pela falta de peças no mercado); 

- É necessário substituir ou reforçar a caixilharia de janelas e portas exteriores;  

 

• Edifício do Palácio da Justiça de Alenquer: 

- Soltura de pedras de revestimento da fachada do edifício, colocando em perigo a 

vida /integridade física de transeuntes; 

- As paredes do edifício apresentam fissuras (nas quais foram colocados 

“testemunhos” também já partidos) que reclamam reparação urgente; 

- As instalações sanitárias necessitam de reparação ou substituição; 

- A instalação eléctrica necessita de reparação ou substituição; 

- O equipamento de AVAC necessita de substituição; 

- O sistema de alarmes de intrusão necessita de reparação e o de incêndio necessita 

ser substituído; 

- O pavimento necessita de reparação ou substituição; 

 

• Edifício do Palácio da Justiça de Cadaval: 

- Infiltrações causadas por águas pluviais que danificam as paredes interiores do 

edifício; 

- Verifica-se falta de estantes (prumos e prateleiras) para o arquivo central do 

Tribunal da comarca de Lisboa Norte e dos serviços da Procuradoria da República, na mesma 

comarca; 
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- Exiguidade, a breve trecho, do espaço de arquivo para albergar novos processos, 

não obstante as eliminações de processos feitas regularmente. 

 

• Edifício do Palácio da Justiça de Lourinhã: 

 

- Não existe rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida – a 

plataforma elevatória existente está avariada; 

- Ocorrem infiltrações no rés-do-chão do edifício (antigas instalações da GNR), 

impedindo a utilização deste espaço como arquivo. 

 

• Edifício do Palácio da Justiça de Torres Vedras: 

 

- As janelas e portas de madeira necessitam de reparação ou substituição (pelo 

estado de degradação permitem a entrada de água da chuva); 

- As Instalações sanitárias necessitam de reparação ou substituição. 

 

• Edifício do Palácio da Justiça de Vila Franca de Xira/outros espaços: 

 

Edifício do Palácio da Justiça: 

- Os contentores onde funcionam salas de audiência e os serviços da Unidade 

Central apresentam-se com humidade e cheiro a mofo constantes; 

- A plataforma em madeira envolvente aos referidos contentores apresenta-se 

podre; 

- Continua a não existir rampa para acesso ao edifício por parte de pessoas com 

mobilidade reduzida; 

- As instalações sanitárias estão danificadas, com as loiças partidas e não estão 

adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida; 
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- Não existe elevador/plataforma elevatória para transporte de pessoas, 

designadamente de mobilidade reduzida, bem para transporte de processos entre os diversos 

pisos; 

- Não existe sala para crianças, que evite o contacto destas com arguidos a serem 

ouvidos em primeiro interrogatório judicial ou a serem julgados; 

- É necessários substituir janelas e portas exteriores, por estarem degradadas e 

danificadas; 

 

- Os vidros do vitral das escadas principais estão partidos e necessitam ser 

substituídos;  

- Os estores têm que ser substituídos ou reparados e também as caixas dos estores; 

- Inexiste parque estacionamento de automóveis com dimensão suficiente para 

alojar veiculo de todos os magistrados e funcionários que exercem funções no núcleo de Vila 

Franca de Xira do Tribunal Judicial da comarca de Lisboa Norte; 

Edifício que alberga o Juízo do Trabalho de Vila Franca Xira: 

- É urgente remover as antigas condutas de ar que percorrem todas as instalações 

(e que têm sido foco recorrente de infestação de pragas), bem como o aparelho respectivo, que 

se encontra no pátio sem funcionar; 

- As instalações sanitárias estão velhas (azulejos danificados); 

- A instalação eléctrica necessita ser reparada/substituída, sendo que, e pese 

embora a intervenção de um electricista, continuam a ocorrer curto-circuitos; 

- Inexiste aparelho de circulação e purificação de ar, que a natureza do edifício 

exigiria a fim de melhorar as condições de segurança e de higiene do mesmo espaço; 

- Inexiste estacionamento para todos os magistrados e funcionários que exercem 

funções no Tribunal e que necessitam de se deslocar no seu veículo pessoal. 
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- Inexiste espaço de estacionamento para ambulâncias que transportam sinistrados 

aquando da sua deslocação para diligências agendas no Juízo de Trabalho /Procuradoria da 

República junto do mesmo juízo.   

Edifício Varanda da Lezíria - alberga o Juízo local cível de Vila Franca Xira: 

• Verificam-se infiltrações de águas pluviais na estrutura do edifício em referência. 

     * 

1- Dos serviços da Procuradoria junto do Juízo do Trabalho de Loures 

Os serviços do Juízo do Trabalho de Loures, bem como os da respectiva 

Procuradoria, estão instalados em dois pisos na terceira torre adjacente ao edifício principal do 

Palácio da Justiça de Loures, funcionando no primeiro piso, a Procuradoria do Juízo do 

Trabalho de Loures, a sala de exames médicos e no piso 0, a secção de processos daquele 

Juízo, uma sala de audiências, salas de testemunhas, sala para realização de diligências que 

não julgamento, e casas de banho para funcionários e para público. No piso 0, encontram-se 

igualmente instalados os gabinetes dos magistrados. O espaço destinado aos Serviços do 

Ministério Público é suficiente e perfeitamente adequado para as exigências. O espaço 

destinado à secção de processos mostra-se adequado e suficientemente amplo, trabalhando 

todos os funcionários (cerca de 6, em regra) em boas condições físicas.  

A sala de exames médicos tem boas condições, apenas necessitando da instalação 

de ar condicionado, pois na altura do Verão torna-se mais difícil a sua realização devido ao 

excesso de calor. 

Os Gabinetes dos magistrados do Ministério Público são funcionais, estando dota-

dos de computador, ar condicionado e encontrando-se mobilados, sendo que existem no piso 

respectivo 7 gabinetes para Magistrados do Ministério Público e Magistrados Judiciais.  
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Os funcionários do Ministério Público dispõem de uma sala de trabalho funcional, 

possuem computadores e uma máquina fotocopiadora adstrito aos serviços da Procuradoria da 

República junto do Juízo do Trabalho de Loures e existe um balcão para atendimento do 

público.   

     * 

2- Dos serviços da Procuradoria do Juízo do Trabalho de Torres Vedras (instalado provisoriamente 

em Cadaval) 

Desde Setembro de 2014 que o Tribunal do Trabalho de Torres Vedras passou a 

estar instalado em Cadaval onde anteriormente se encontrava instalado o Tribunal Judicial da 

Comarca do Cadaval que foi extinto através da reforma do mapa judiciário implementada na 

mesma data. 

Actualmente, e desde Janeiro do ano de 2017, funciona também nas preditas 

instalações o Juízo de Proximidade do Cadaval criado para o efeito do nº 3 do artigo 82º da 

Lei nº Lei 62/2013, de 26 de Agosto, alterada pela Lei nº 40-A/2016, de 22 de Dezembro. 

O edifício também é utilizado por membros de equipas da D.G.R.S. que usam o 

espaço no âmbito dos acompanhamentos a arguidos em processos de natureza penal.  

O arquivo do edifício é aproveitado por outros núcleos da Comarca que aí 

depositam processos arquivados.  

O espaço é actualmente adequado e satisfaz as necessidades funcionais dos 

serviços a que se encontra afecto. 

Existe sala própria para diligências do Ministério Público que tem dimensão 

suficiente para recepção conjunta de trabalhadores, sinistrados, legais representantes de 

entidades responsáveis e respectivos Advogados.  
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Com cerca de 12 anos de funcionamento, na zona de gabinetes de Magistrados a 

pintura de paredes apresenta algumas fissuras e o ar condicionado tem funcionamento 

irregular sem disponibilização de temperatura fria no período de Verão.  

Na sala de audiências funciona sistema interno de som pelo qual é feita a chamada 

dos intervenientes processuais que aguardam a diligência em zona de sala de espera de 

testemunhas.  

Os exames médicos são efectuados no Gabinete Médico-legal, instalado na cidade 

de Torres Vedras. 

Os serviços do Juízo do Trabalho de Torres Vedras, bem como os da respectiva 

Procuradoria, funcionam em instalações condignas e compatíveis com a função de 

administração de Justiça constituindo factor positivo para o desempenho dos Magistrados e 

Oficiais de Justiça neles integrados.  

      * 

3- Dos serviços da Procuradoria junto do Juízo do Trabalho de Vila Franca de Xira  

 

Desde 15 de Setembro de 2005 que os serviços da Procuradoria do Juízo do 

Tribunal do Trabalho de Vila Franca de Xira passaram a ocupar a totalidade das instalações 

onde anteriormente se encontrava instalado o Tribunal de Família e Menores, pois os dois 

Tribunais encontravam-se instalados no mesmo edifício. 

O espaço é manifestamente exíguo e não satisfaz as mínimas necessidades 

funcionais dos serviços a que se encontra afecto, pois trata-se, nos termos já referidos, de um 

local húmido, sem qualquer arejamento, com ausência de janelas e corredores estreitos; na sala 

de audiência o ruído da chuva impede a correcta audição dos cidadãos intervenientes nos 

julgamentos. 
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O saneamento não funciona normalmente sendo habitual o mau cheiro nas instala-

ções, designadamente zonas de gabinetes de Magistrados. 

O quadro de Oficiais de Justiça é composto por três elementos: um Técnico de 

Justiça Adjunto e dois Técnicos de Justiça Auxiliares. 

Os exames médicos são efectuados no Gabinete Médico-legal, instalados no novo 

Hospital de Vila Franca de Xira. 

Não existem salas próprias para diligências que são realizadas nos Gabinetes dos 

Magistrados que têm dimensão reduzida para recepção conjunta de trabalhadores, legais repre-

sentantes de entidades responsáveis e respectivos Advogados. 

                                                       * 

4- Dos serviços da Procuradoria junto do Juízo de Família e Menores de Vila Franca de Xira 

Estão instalados no imóvel situado na “Praceta da Justiça”, onde funciona o núcleo 

de Vila Franca de Xira do Tribunal Judicial da comarca de Lisboa Norte.  

Trata-se de um edifício inaugurado em 1964, composto de rés-do-chão e de um 

primeiro andar, com a configuração de um quadrilátero fechado em redor de um pátio interior 

e ajardinado, presentemente alterado, com a destruição do jardim, para colocação de pré-fabri-

cados, onde passaram a funcionar duas salas de audiências e uma secção judicial, até à 

inutilização do espaço, por via de inundação com às águas pluviais. No piso térreo, estão 

instaladas as secções das Unidades 1ª, 2ª e 3ª, bem como os serviços do Ministério Público e, 

um gabinete afecto a um dos três Procuradores.  

Os restantes gabinetes afectos aos respectivos juízes das diferentes Unidades, bem 

como aos restantes dois Procuradores encontram-se no 2º piso.  

Quer a sala de audiências, como as salas de diligências, uma das quais as Biblio-

teca situam-se igualmente no 2º piso.  
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Tais salas são partilhadas, com os restantes juízos criminais instalados no edifício. 

As instalações em referência encontram-se em condições adequadas de utilização.  

Ainda no R/chão funciona a Central do Tribunal com os demais serviços de apoio.  

 Não existe «sala para testemunhas» própria e adequada, que, por isso, deambulam 

pelos corredores à espera de serem ouvidas.  

 Acresce referir, não dispor o edifício de adequadas condições sanitárias, para utili-

zação das diferentes pessoas, (homens e mulheres) que no mesmo exercem funções.  

     * 

5- Dos serviços da Procuradoria do Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira e do Juízo de 

Execução de Loures  

A estrutura da comarca de Lisboa Norte passou a englobar, além do mais, um 

Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira - instalado provisoriamente em Loures -, cuja 

competência territorial abrange a área territorial dos municípios de Alenquer, Arruda dos 

Vinhos, Azambuja, Cadaval, Loures, Lourinhã, Odivelas, Sobral de Monte Agraço, Torres 

Vedras e Vila Franca de Xira. 

Sucede que, e pese embora a Lei n.º 62/2013, de 26/8, e regulamentada pelo DL 

n.º 49/2014, de 27/3, a inexistência de instalações em Vila Franca de Xira aptas a alocar o 

Juízo de comércio de Vila Franca de Xira motivou a sua deslocalização e instalação transitória 

na cidade de Loures, em edifício onde anteriormente funcionava o Tribunal de Pequena 

Instância Criminal do extinto Círculo Judicial de Loures. 

Trata-se de um edifício de apartamentos, da década de 70, entretanto adaptado a 

Tribunal, composto por cave, rés-do-chão e 1.º andar, esquerdo e direito, situado na Avenida 

Dr. António de Carvalho Figueiredo, n.º 1, 2670-406 Loures, em local diverso do Palácio de 

Justiça de Loures, distando deste cerca de 2 Km.  

No mesmo espaço físico funciona, para além do mencionado Juízo do Comércio, o 

Juízo de Execução de Loures, que comporta, em termos de estrutura, 3 secções, cada uma com 
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um Juiz titular e mais um juiz auxiliar, num total de 4 juízes em exercício de funções nesta 

valência.  

Este espaço físico possui duas portas de acesso, uma para acesso directo às secções 

de processos e outra para acesso directo às salas de audiência e à área dos gabinetes dos 

magistrados, ambas protegidas com um gradeamento exterior. 

As sete unidades que integram as secções do Comércio e das Execuções (4 do Co-

mércio e 3 das execuções) funcionam no rés-do-chão. Na cave ficam os arquivos. 

As instalações físicas onde funcionam as Instâncias Centrais do Comércio e das 

Execuções são manifestamente inadequadas para o exercício da função jurisdicional. 

O gradeamento exterior da porta de acesso às salas de audiência e aos gabinetes 

dos magistrados é de difícil abertura. 

 Os gabinetes dos magistrados são quartos adaptados, distribuídos pelo rés-do-chão 

e pelo 1.º andar, esquerdo e direito, e o espaço manifestamente exíguo.  

As condições acústicas do espaço são péssimas, não existindo isolamento acústico 

entre as diversas salas que compõem o tribunal, sendo que uma simples conversa por telefone 

se mostra audível no gabinete do lado.   

O edifício possui apenas duas salas de audiência, ambas pequenas e a precisar de 

manutenção no tecto, para utilização dos 8 juízes que presentemente estão afectos às Secções 

do Comércio de V.F. de Xira e das Execuções de Loures. 

Não existe qualquer segurança policial ao edifício. As fechaduras das portas de 

acesso ao tribunal mostram-se obsoletas, sendo que as fechaduras não permitem a sua abertura 

a partir do interior. Significa isto que caso a porta seja fechada à chave no exterior, quem per-

manecer no interior a trabalhar fica impedido de sair do tribunal, na medida em que a fecha-

dura não permite a sua abertura a partir do interior. 

Só existem 5 lugares de estacionamento afectos ao tribunal, a saber: 2 lugares de 

estacionamento no exterior e 3 em garagem, no interior do edifício. Atento o n.º de funcioná-
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rios e de magistrados actualmente em funções nas secções do Comércio e das Execuções, é 

patente a insuficiência de lugares de estacionamento para utilização de viatura própria. Por 

outro lado, o estacionamento de viatura automóvel própria na via pública é pago a uma em-

presa municipal, a “Loures Parque, E.M.”. Significa isto que a utilização de viatura própria 

para trabalhar neste tribunal, para além dos lugares afectos, implica o pagamento obrigatório 

do estacionamento.  

     * 

6- Dos serviços da Procuradoria do Juízo Local Criminal de Loures 

Com a entrada em vigor do DL n.º 49/2014, de 27.04, foi criada a secção criminal 

da Instância Local de Loures (Juízo Local Criminal de Loures), com competência para tra-

mitar e julgar os processos relativos a causas não atribuídas a outra secção da instância central 

ou tribunal de competência territorial alargada (cf. artigo 130º, n.º1 alínea a) da Lei n.º62/2013 

de 26.08). 

O Juízo local Criminal de Loures encontra-se repartido em 4 unidades, tendo cada 

uma das unidades um Juiz titular.  

Os serviços do Juízo local Criminal de Loures estão situados no 2º piso do Palácio 

da Justiça de Loures, a que corresponde o último andar. 

Assim, nesse 2º piso, estão instaladas as secções de processo das Unidades 1, 2, 3 

e 4, bem como os 4 Juízes Titulares, o Juiz Auxiliar e uma Magistrada do Ministério Público, 

in casu, adstrita à área local criminal Unidade 1, sendo que cada um dispõe do seu gabinete 

próprio. 

Os cinco gabinetes pertencentes a cada um dos Juízes do Juízo local Criminal de 

Loures encontram-se distribuídos ao longo do corredor sito no lado Este do edifício. 

O único gabinete atribuído ao Ministério Público no 2º piso (onde se encontra a 

Magistrada do Ministério Público associada à Unidade 1 do JLCrime1 está no lado oeste do 

referido edifício. 
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Os gabinetes dos magistrados do Ministério Público adstritos às Unidades 2, 3 e 4 

da Procuradoria do Juízo local criminal de Loures encontram-se no piso 0 do edifício, sendo 

certo que aí já estavam antes da implementação do novo mapa judiciário (i.e. em Setembro de 

2014). 

Estes últimos situam-se no lado norte do edifício, no piso 0. 

O Juízo local Criminal de Loures continua a dispor de três salas para a realização 

das audiências de julgamento e demais diligências, sendo que duas delas estão no piso 1 e a 

terceira situa-se no piso 0 do edifício. 

As salas de julgamento já dispõem de um sistema de ar condicionado e de telefone. 

     * 

7- Dos serviços da Procuradoria do Juízo local criminal de Vila Franca de Xira 

Os serviços da Procuradoria do Juízo local criminal de Vila Franca de Xira acham-

se instalados no mencionado imóvel situado na Praceta da Justiça, Vila Franca de Xira, 

edifício composto de rés-do-chão e de um primeiro andar, com configuração de um 

quadrilátero em redor de um pátio interior ajardinado, presentemente alterado, com a 

destruição do jardim, para colocação de pré-fabricados, onde passaram a funcionar duas salas 

de audiência. 

Os restantes gabinetes dos magistrados em exercício de funções na Procuradoria 

do Juízo local criminal de Vila Franca de Xira, bem como os da 11ª secção genérica do 

Departamento de Investigação e Acção Penal, encontram-se no segundo piso. 

     * 

8- Dos serviços da Procuradoria do Juízo local criminal / cível de Alenquer 

Os serviços da Procuradoria do Juízo local criminal / cível de Alenquer, bem como 

os da 12ª secção genérica do Departamento de Investigação e Acção Penal, acham-se 

instalados no 1º piso do Palácio da Justiça de Alenquer. 
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Existem gabinetes individuais para os três magistrados em exercício de funções na 

Procuradoria do Juízo local criminal / cível de Alenquer, bem como os da 12ª secção genérica 

do Departamento de Investigação e Acção Penal, sendo que o equipamento é, de uma forma 

geral, bom. 

Regista-se, no entanto, no que aos serviços do Ministério Público se reporta, 

enorme escassez de espaço, em face da inexistência de sala/gabinete autónomo para a realiza-

ção de diligências de inquérito, bem como sala adequada para arquivo, estando a utilizar-se 

para o efeito, o espaço anteriormente destinado aos exames médicos que pela sua exiguidade, 

já se mostra repleto. 

                                                 * 

IV- Do quadro de oficiais de Justiça em funções nos serviços da Procuradoria da República da 

comarca / Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte: 

adequação/inadequação 

A estrutura organizativa da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa 

Norte / Departamento de Investigação e Acção Penal é suportada por um quadro de Oficiais de 

Justiça manifestamente deficitário, e desajustada às actuais exigências do serviço, 

permanecendo por colocar 31 Oficiais de Justiça: seis (6) Técnicos de Justiça Principal e vinte 

e cinco (25) Técnicos de Justiça Adjuntos, conforme melhor se alcança do teor do seguinte 

quadro: 

Núcleo Quadro legal Colocações Lugares Vagos 

TJP TJAdj TJAux TJP TJAdj TJAux TJP TJAdj TJAux 

Loures 7 29 22 1 11 17 6 18 5 

Alenquer 0 2 1 0 1 2 0 1 -1 

Lourinhã 0 1 1 0 1 2 0 0 -1 

Torres Vedras 1 7 6 1 4 5 0 3 1 

Vila Franca de Xira 1 10 13 0 6 13 1 3 -2 

Totais 9 49 43 2 23 39 7 25 2 

Percentagem de preenchimento do Quadro de OJ 22% 48% 95%    
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A esse propósito, cumpre salientar que o nível de preenchimento do quadro de 

Oficiais de Justiça em exercício de funções no núcleo de Loures do Departamento de Investi-

gação e Acção Penal da comarca de Lisboa Norte corresponde apenas a 56% do previsto no 

quadro legal, faltando preencher as seguintes categorias de oficiais de justiça: 

- Três Técnicos de Justiça Principal; 

- Dezoito Técnicos de Justiça Adjuntos. 

Conclui-se, pois, que o número de Oficiais de Justiça em exercício de funções nos 

serviços da Procuradoria da República da Comarca/ Departamento de Investigação e Acção 

Penal na comarca de Lisboa Norte, e sobretudo nas secções localizadas no núcleo territorial de 

Loures, está muito aquém do que se mostra previsto no respectivo quadro legal, permanecendo 

por preencher os seguintes lugares: 

- Sete Técnicos de Justiça Principal; 

- Vinte e cinco Técnicos de Justiça Adjuntos; 

- Dois Técnicos de Justiça Auxiliares. 

Este deficit do quadro de oficiais de justiça justificou a estruturação orgânica de 

distintos serviços do núcleo de Loures do Departamento de Investigação e Acção Penal na 

comarca de Lisboa Norte, em moldes a permitir a partilha de um concreto oficial de justiça em 

secção distinta, bem como das respectivas chefias. 

* 

V- Da qualidade em geral do material informático, mormente da plataforma CITIUS, e 

outros equipamentos: 

Os serviços da Procuradoria da República da comarca de Lisboa Norte/ Departa-

mento de Investigação e Acção Penal, bem como os magistrados do Ministério Público, 

acham-se equipados com material informático. 
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Revela-se adequado o equipamento informático em uso nos serviços da Procurado-

ria da República da Comarca de Lisboa Norte / Departamento de Investigação e Acção Penal 

e, por conseguinte, apto para enfrentar e ultrapassar as vicissitudes que se depararam no plano 

da inserção e regularização dos dados de registo na plataforma informática, sem descurar, a 

par, o plano da tramitação processual, traduzindo, em geral, um instrumento compatível com a 

dinâmica imprimida na prossecução dos objectivos operacionais tendentes a recuperação e 

estabilização permanente dos serviços. 

Aqui chegados, e no que respeita à adequação do CITIUS à nova estruturação dos 

serviços da Procuradoria da República da comarca/Departamento de Investigação e Acção Pe-

nal, cumpre referir que a mesma plataforma informática foi dotada de novas funcionalidades 

adequadas às actuais necessidades funcionais que, não resolvendo totalmente os desajusta-

mentos já assinalados no último relatório anual, os minoraram. 

Cumpre salientar que os magistrados do Ministério Público colocados na 

Procuradoria da comarca de Lisboa Norte possuem acesso - via Citius - a todos os inquéritos, 

PAs e processos judiciais de toda a Comarca, por ser a única via capaz de satisfazer a 

necessidade de articulação imediata entre todas as valências da actividade do Ministério 

Público, mormente entre a área criminal (inquérito, instrução e fase de julgamento) e a 

jurisdição de Família e Menores / Cível; Comércio e a área Laboral). 

Esta ferramenta permite agilizar procedimentos e obviar a demoras na obtenção de 

informações e documentos de outros processos. 

Saliente-se, assim, que, e através do Citius, é possível atribuir grande celeridade 

aos inquéritos, designadamente evitando pedidos de certidão, cópias inúteis, ultrapassados por 

mera consulta ou extracção de cópias directamente. Também na criminalidade de massa 

(furtos, álcool, etc) sucede muitas vezes que os arguidos actuam numa área territorial mais 

alargada, que não apenas a do concreto núcleo do Departamento de Investigação e Acção 
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Penal na comarca de Lisboa Norte, estendendo-se frequentemente a sua actuação a comarcas 

limítrofes. 

Assim sendo, perspectivar-se-ia mais profícuo que os magistrados do Ministério 

Público tivessem acesso, via CITIUS e com abrangência nacional, a todos os processos 

pendentes, de qualquer jurisdição, mormente os da responsabilidade de gestão processual da 

incumbência funcional do Ministério Público. 

Nestes termos, os constrangimentos mais relevantes prendem-se com limitações de 

acesso, que inviabilizam, mesmo que pela mera visualização por via do módulo de consulta, a 

possibilidade de se ter uma visão mais alargada do que vem sendo a actividade ilícita de 

alguns indivíduos. A visão territorial restringida à dimensão de um concreto núcleo do 

Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, constituiu um 

obstáculo e uma limitação em termos de eficácia à actuação do Ministério Público. 

Sem prejuízo das melhorias ou aspectos a implementar já referidos em anteriores 

relatórios/comunicações, tal como a possibilidade de inserção de ficheiros Excel, de gravações 

de intercepções telefónicos e respectivos autos de transcrição, bem como de imagens de 

videovigilância, actualmente não se detecta especial constrangimento de funcionamento desta 

plataforma informática. 

Importa, contudo, salientar os seguintes aspectos que sugerem melhoramentos no 

que ao funcionamento da plataforma informática em referência diz respeito: 

- Continua a verificar-se a situação de, quando um inquérito alvo de RDA num dos 

núcleos do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte é 

remetido a título definitivo a outro núcleo da mesma comarca, o registo inicial operado no 

núcleo de origem “desaparece”, o que dificulta a imediata localização desses processos, 

quando haja que proceder ao envio de expediente que seja recebido para junção, após a 

remessa definitiva; 
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- Constata-se, igualmente, que a listagem dos “actos processuais” do Ministério 

Público que se acham catalogados é deficitária, importando que a mesma abranja com mais 

especificidade os actos concretamente praticados, tudo de modo a que, consultados 

informaticamente os autos, cada acto procurado seja mais facilmente localizado; 

- Seria extremamente útil (sobretudo para efeitos de decisão quanto à eventual 

extinção de uma pena de prisão suspensa) que existisse a possibilidade de efectuar uma 

pesquisa de processos a nível nacional com base no nome e dados do arguido (e não apenas ao 

nível da comarca como sucede actualmente); 

- Existem por vezes dificuldades na utilização do CITIUS, que bloqueia 

frequentemente, o que implica a necessidade de reiniciar os computadores, com a inerente 

perda de tempo e eficácia na execução do trabalho; 

- Ocorrem frequentes dificuldades de se operar com o CITIUS aquando da entrega 

electrónica de requerimentos executivos, a qual se mostra por vezes inviabilizada, devolvendo 

mensagem para contactar o administrador do sistema informático; 

- Importaria que o CITIUS permitisse a manutenção de toda a informação gravada 

quanto aos dados identificativos dum interveniente, mesmo quando um tal interveniente haja 

de ver alterada a sua posição informática no processo, ou seja, deveria ser possível alterar ape-

nas a sua posição processual, sem que os dados que se lhe achem associados se “percam”; 

- Por defeito, aquando do preenchimento de ofícios em que se menciona o nome 

do arguido, o CITIUS insere automaticamente todos os dados de identificação do mesmo; 

- Na grande maioria das vezes, tal informação acrescida mostra-se de todo des-

picienda para a finalidade que se pretende obter com o envio do ofício, e resulta numa “difu-

são” injustificada de dados de identificação, sendo que os funcionários judiciais, seja por ex-

cesso de serviço, seja por alguma falta de sensibilidade, nem sempre suprimem “o preenchi-

mento” automático desses dados de identificação nos ofícios; 
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- Ora, tratando-se de matéria sensível, importaria que os dados de identificação 

não fossem automaticamente preenchidos nos ofícios, e que só deles constassem mediante a 

execução dum “passo” consciente e a tanto dirigido; 

- Constata-se que, efectuada a consulta da agenda das várias diligências agendadas 

num dado Juízo ou secção, não seja célere a consulta dos trâmites dos vários processos 

agendados; 

- Com efeito, não obstante se anuncie que para consultar se efectue “duplo clique” 

sobre o número de cada um dos processos listados, a consulta célere assim anunciada ainda 

não é uma realidade, pois não se acha disponível; 

- Tal leva a que, obtida a listagem dos processos agendados, se haja de proceder a 

nova pesquisa individualizada de cada um deles, um a um, inserindo-se os respectivos núme-

ros, e retomando-se os passos iniciais após cada pesquisa efectuada, com a consequente de-

mora de todo esse processo; 

- Ademais, subsistem dificuldades técnicas na instauração dos requerimentos 

executivos que surgem da tramitação de processos administrativos, posto que os 

requerimentos executivos são instaurados com a mesma identificação do Processo 

Administrativo dos serviços da Procuradoria do Juízo de Execução de Loures, não sendo 

igualmente possível a junção de qualquer documento ao próprio requerimento executivo, o que 

viola a lei processual que exige a junção da prova documental à PI. 

     * 

VI – Actividades 

Atendimento ao público  

(V. mapa comum comarca – MC 4) 

 

Na Procuradoria da República da comarca de Lisboa Norte foi implementado um 

regime de atendimento ao público personalizado em todas as jurisdições, sempre que possível 
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e nos termos gizados na O.S nº 6/2014, a ser concretizado de imediato ou, quando tal não se 

mostrar viável e havendo para tanto necessidade de prévio agendamento, que o fosse dentro de 

um prazo reputado razoável e compatível com a salvaguarda dos interesses do utente. 

Decorre da mesma O.S. a exigência de ser documentado o objecto da pretensão do 

utente e a respectiva data numa ficha de atendimento padronizada, de preenchimento obrigató-

rio, por constituir instrumento indispensável de avaliação da qualidade das questões suscitadas 

e da adequação das respostas dadas, aquando do primeiro contacto do mesmo utente com os 

serviços, ficha essa arquivada em ficheiro informático/pasta própria. 

Tratando-se de contacto telefónico, ou em caso de mero agendamento para o aten-

dimento diferido no tempo, a secção, aquando deste contacto, abrirá a respectiva ficha onde 

inscreverá a data, a modalidade de contacto e a data prevista para o atendimento personali-

zado, ou o eventual encaminhamento do utente para outra entidade e o respectivo fundamento.  

Esta ficha de atendimento será reaberta nos serviços nos subsequentes atendimen-

tos do mesmo cidadão. 

Para o serviço de atendimento ao público personalizado, foi instituído um sistema 

de turno semanal, assegurado por um magistrado do Ministério Público em exercício de fun-

ções de turno nas Procuradorias dos Juízos (centrais e locais) a seguir identificadas, às quartas-

feiras ou, não sendo dia útil, no dia útil seguinte, a partir das 13,30 horas: 

a) Procuradoria do Juízo de Família e Menores de Loures;  

b) Procuradoria do Juízo de Família e Menores de Torres Vedras; 

c) Procuradoria do Juízo de Família e Menores de Vila Franca de Xira. 

d) Procuradoria do Juízo do Trabalho de Loures;  

e) Procuradoria do Juízo do Trabalho de Torres Vedras; 

f) Procuradoria do Juízo do Trabalho de Vila Franca de Xira. 

g) - Procuradoria do Juízo de Comércio e de Execução, sediados em Loures. 

h)- Procuradoria do Juízo local cível de Loures;    

i) - Procuradoria do Juízo local cível de Torres Vedras;  



S. R. 

PROCURADORIA DA COMARCA DE LISBOA NORTE 

  

40 
 

j) - Procuradoria do Juízo de competência genérica da Lourinhã;  

k) - Procuradoria do Juízo local cível de Vila Franca de Xira;  

l) - Procuradoria do Juízo local cível de Alenquer. 

Acresce que, no que se reporta ao atendimento ao público especializado em maté-

ria criminal, é assegurado, por referência a uma concreta tramitação processual, nas secções do 

Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte e em todos os dias 

úteis dentro do horário normal de expediente. 

      * 

VII - Área criminal: 

- Inquéritos  

I – Do desempenho global do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de 

Lisboa Norte 

Nos termos já referidos, com a implementação da nova estrutura judiciária e como 

decorre do preceituado no nº 2 do artigo 87º do Decreto-Lei 49/2014, de 27 de Março (RO-

FTJ), foi criado na esfera da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa Norte o De-

partamento de Investigação e Acção Penal da comarca de Lisboa Norte, com sede em Loures, 

estruturando-se os seus serviços, e de acordo com o recorte estabelecido na O.S. 1/2014 da 

Coordenação, em 12 secções. 

Na totalidade das (12) secções do Departamento de Investigação e Acção Penal na 

comarca de Lisboa Norte, no período de tempo compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de 

Dezembro de 2017, foram registados 21.269 inquéritos, dos quais 3.607 contra agentes desco-

nhecidos (ou seja: 16,96% de inquéritos entrados no mesmo período de tempo). 

Entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017, e considerando o número de 

inquéritos vindos do período de tempo anterior (9.919), foram assim movimentados 31.188 

inquéritos no Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte. 
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Destes inquéritos movimentados, findou-se 21.175 inquéritos, sendo 5.141 com 

indiciação dos factos neles investigados e, destes, 3020 com acusação (ou seja: 14,26% dos 

processos findos no período): dos quais 174 em processo colectivo; 1640 em processo 

singular418 usando da faculdade prevista no artigo 16º, nº 3 do Código de Processo Penal; 274 

em processo abreviado; 514 em processo sumaríssimo, 12 arquivamento em caso de dispensa 

da pena e 1335 com despacho a prever a suspensão provisória do processo. 

Os indicadores estatísticos em referência evidenciam, a título de conclusões inter-

calares e em condições muito adversas decorrentes da escassez de magistrados do Ministério 

Público / de oficiais de justiça, os seguintes aspectos correlacionados com a performance da 

actividade dos serviços do Departamento de Investigação e Acção Penal da comarca de Lisboa 

Norte: 

- Consolidação sustentada da recuperação/decréscimo da pendência de inquéritos 

face ao universo de processos movimentados (31.118 inquéritos) no decurso do período de 

tempo relevante para o presente relatório, sendo que, a esse respeito, sucedeu um decréscimo 

de 9.942 (31.118-21.175) inquéritos; 

- Deste modo, foram terminados, por tendência e nos últimos 12 meses, mais 

processos do que iniciados no período de tempo em análise, revelando os serviços do 

Departamento de Investigação e Acção Penal da comarca de Lisboa Norte uma taxa de 

resolução (clearence rate) superior a 1 (100%), bem como a inerente taxa de eficácia, tudo 

conforme melhor resulta ilustrado no seguinte gráfico: 
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- Tratamento de 64,72% dos processos com factos indiciados mediante o uso das 

formas especiais/institutos processuais penais simplificados, englobando aí a suspensão provi-

sória do processo sumário, o arquivamento com dispensa de pena, a suspensão provisória do 

inquérito (incluindo na fase preliminar), o requerimento em processo sumaríssimo, o processo 

abreviado e o uso do mecanismo do disposto no artigo 16º, nº 3, do Código de Processo Penal, 

revelando-se, no decurso do período de tempo em análise, uma tendência constante nos dados 

estatísticos do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte. 

 

- Uso muito expressivo da prerrogativa a que alude o disposto no artigo 16º, nº 3, 

do Código de Processo Penal, atingindo-se, a esse propósito, a fasquia de 13,84% à luz do 

universo de processos indiciados; 

 

- Os serviços do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de 

Lisboa Norte evidenciavam uma pendência processual global de 10.013, dos quais 40,04% 
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(4.009 inquéritos) assinalam uma antiguidade superior a oito meses e, por outro lado, 59,96% 

dos pendentes (6.004 processos) assinalam uma antiguidade inferior a oito meses. 

 

• Numa outra vertente, e no contexto de um universo de 10.558 inquéritos 

pendentes nos serviços do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa 

Norte, surgem 1084 processos catalogados como antigos (ou seja, processos pendentes 

referentes ao ano de 2015 e anos anteriores), representando apenas 10,91% daquele acervo 

processual, o que se harmoniza com os parâmetros de validade estabelecidos nos objectivos 

processuais fixados para os serviços da Procuradoria da comarca para o ano judicial de 2017, 

conforme melhor resulta ilustrado no seguinte gráfico: 

 

 

 

Reportando ao período de tempo relevante para o presente relatório, o quadro infra 

ilustra pormenorizadamente os demais parâmetros relativos ao desemprenho global dos 

serviços do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte: 
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II. Da organização e desempenho das doze secções que compõem o Departamento de Investigação e Acção 

Penal na comarca de Lisboa Norte: 

 

1. – Introdução. 

Fazendo agora incidir a análise sobre a organização e a expressão do exercício da 

acção penal em cada um dos três núcleos essenciais do Departamento de Investigação e Acção 

Penal na comarca de Lisboa Norte, apura-se que: 

- A nova organização judiciária implementada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de 

Agosto, também designada de Lei de Organização do Sistema Judiciário, e pelo Decreto-Lei 

n.º 49/2014, de 27 de Março, que instituiu o Regime Aplicável à Organização e Funciona-

mento dos Tribunais Judiciais, criou o Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa 

Norte (DIAP-LN);  

- Os referidos diplomas entraram em vigor no dia 01 de Setembro de 2014 – cf., 

respectivamente, os artigos 188.º e 118.º; 

- E nos termos do artigo 87.º, n.ºs 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de 

Março, através da mencionada Ordem de Serviço n.º 1/2014, da Coordenação do Ministério 

Público da Comarca de Lisboa Norte, foi instalado o Departamento de Investigação e Acção 

Penal na comarca de Lisboa Norte. 

* 

2. - Considerações logísticas. 

As 1.ª a 8.ª secções do DIAP de Lisboa Norte funcionam no Palácio da Justiça, si-

tuado na entrada sul da cidade de Loures, perto da localidade de Mealhada, mais concreta-

mente no primeiro piso dos quatro que constituem o referido edifício.  
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O Palácio da Justiça de Loures apresenta, após a construção do novo edifício, ao 

nível da capacidade logística, condições adequadas para a instalação dos magistrados que 

compõem as 1.ª a 8.ª secções do DIAP-LN. 

 No que diz respeito às secções, com a reconversão operada no espaço onde as 

mesmas funcionam aquando da entrada em vigor da nova organização judiciária, considera-se 

que dispuseram de instalações adequadas ao volume processual existente.  

Reportam-se ainda assim a falta de material de escritório, como contracapas e 

acetatos.  

Existem três fotocopiadoras multifuncionais (com funções de fax) e quatro 

impressoras, partilhadas pelos 18 funcionários, o que dificulta a celeridade no cumprimento do 

serviço. No mais, os oficiais de justiça dispõem de equipamento informático individualmente 

afecto.  

Ainda ao nível das condições do edifício, mais uma vez se releva a inoperacionali-

dade do ar condicionado em diversos gabinetes de magistrados, o que sujeitou os operadores a 

baixas temperaturas no inverno e a elevadas temperaturas no verão.  

A manutenção das instalações foi também ela insuficiente, sendo frequentes pro-

blemas de iluminação, com inexistente troca de lâmpadas, higiene, dada a redução dos servi-

ços de limpeza, bem como a não manutenção das casas de banho, e segurança (apenas o novo 

edifício dispõe, no aceso a zonas privadas, de mecanismos de segurança por uso de código). 

* 

3. - Recursos humanos. 

Os oficiais de justiça das referidas secções foram, no referido período, em número 

de 18, por isso inferior ao previsto no Quadro. 
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Aquando da implementação da nova estrutura judiciária foram afectos 24 

Procuradores-Adjuntos às 1.ª a 8.ª secções do DIAP de Lisboa Norte (20 magistrados em 

exclusividade no DIAP e 4 em funções na então Instância Local Criminal que asseguraram, 

também, a tramitação dos inquéritos da 8ª secção – desconhecidos), com a competência 

material definida pela Ordem de Serviço n.º 1/2014, de 05 de Setembro de 2014, entretanto 

recomposta pelas Ordens de Serviço n.º 1/2015; 6/2015; 11/2015; 12/2015; 16/2015; 18/2015; 

19/2015; 9, 10, 20, 23 do ano 2016/2017. 

Não obstante, mercê das movimentações de magistrados em Setembro de 2015 e 

2016 e da desvinculação de funções de uma magistrada em Outubro de 2016, em 1-1-2017 o 

número de magistrados afectos às 1ª a 8ª secções, do núcleo de Loures da Procuradoria da 

comarca, passou a ser de 19 (quinze (15) do DIAP e quatro (4) do Juízo Local Criminal de 

Loures que asseguram a 8ª secção).  

Por via da eleição de membros magistrados para o Conselho Superior do 

Ministério Público, a partir de Abril de 2017 um dos magistrados do Ministério Público deixou 

de exercer funções no núcleo de Loures do Departamento de Investigação e Acção Penal na 

comarca de Lisboa Norte, passando a exercer, em comissão de serviço, as funções de vogal a 

tempo inteiro no mencionado Conselho.  

Uma das magistradas encontrou-se de baixa entre Maio e 13 de Julho; outra 

encontra-se de baixa médica desde Julho (situação em que já estivera anteriormente) e uma 

terceira desde Agosto até 1 de Fevereiro.   

Ao nível dos funcionários o período iniciou-se com a presença de 23, tendo até ao 

* final do período saído 5, nos termos abaixo assinalados.

1. Movimento de inquéritos: 

Do Núcleo de Loures: 
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Entre 01 de Janeiro de 2017 e 31 de Dezembro de 2017 deram entrada nas 1.ª a 8.ª 

Secções do DIAP de Lisboa Norte 11.036 inquéritos. Haviam transitado, encontrando-se 

pendentes, do período antecedente, 4732 inquéritos. 

Entre 01 de Janeiro de 2017 e 31 de Dezembro de 2017 foram assim 

movimentados pelas referidas secções do DIAP de Lisboa Norte 15768 inquéritos. 

Destes inquéritos movimentados, findaram 11.063 inquéritos, sendo com acusação 

– 77 em processo comum colectivo, 160 em processo abreviado, 180 usando da faculdade 

prevista no artigo 16.º, n.º 3 do Código de Processo Penal, 181 em processo sumaríssimo, 789 

perante tribunal singular, 18 dos quais com acusação particular -, 8736 processos com 

despacho de arquivamento e 688 por outros motivos, como incorporações ou remessas a outro 

tribunal. 

Encontram-se suspensos provisoriamente 245 inquéritos.  

Durante o período dos processos suspensos provisoriamente findaram por 

arquivamento 480 (266 em inquéritos e 214 na fase preliminar); por acusação 194 (63 em 

inquéritos e 151 na fase preliminar) e 3 por outros motivos.   

Ficam pendentes 4705  inquéritos, sem suspensões. 

Não foram remetidos inquéritos para a mediação penal. 

                                                   * 

2. - Prisão preventiva. 

Durante o período em apreço, foram aplicadas medidas de coacção privativas de 

liberdade em 29 inquéritos-crime. 

                                             * 

3. - Conclusões. 
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Aquando da implementação da nova estrutura judiciária, e uma vez que a 

Coordenação dos Serviços do Ministério Público do extinto Círculo Judicial de Loures havia 

já delineado uma estrutura organizativa das secções de inquérito assente na especialização 

destas e destinada a uma maior eficácia e eficiência do seu trabalho, a reforma judiciária 

apenas veio aprofundar, por via da criação do Departamento de Investigação e Acção Penal na 

comarca de Lisboa Norte, mantendo a matriz anterior.   

Pelo que, a estruturação do DIAP de Lisboa Norte no que respeita às suas 1.ª a 8.ª 

secções, visou reproduzir as competências já existentes nas 1.º a 5.ª secções e secção de 

desconhecidos que existiam nos serviços do Ministério Público do extinto Círculo Judicial de 

Loures, com a autonomização apenas dos crimes de corrupção e afins e da cibercriminalidade 

numa secção autónoma, a 7.ª, de competência comarcã.  

Esta autonomização material e ampliação territorial de competência justificou-se 

pela especialização exigida na direcção destes inquéritos e pela especial celeridade que 

importa imprimir na recolha de prova em ambiente digital. 

Não obstante, em especial no período ora em apreço, por via da diminuição do 

número de magistrados colocados nestas secções, a desejada especialização foi coarctada pela 

necessidade de obviar à falta de magistrados, mediante a acumulação em mais de uma secção 

especializada, o que implicou também uma sobrecarga dos magistrados. 

 

* 

1.ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal 

 

1. - Organização e instalações. 

A Ordem de Serviço n.º 1/2014 da Coordenação do Ministério Público da Co-

marca de Lisboa Norte criou a 1.ª Secção especializada do DIAP da comarca de Lisboa Norte 

(que substituiu o Núcleo de Combate à Criminalidade Violenta), composta por 2 letras autó-
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nomas de distribuição de inquéritos, cabendo-lhe a competência para a investigação da crimi-

nalidade relativa a homicídios, tráfico de droga, roubos, tráfico de pessoas, tráfico de armas, 

sequestro, rapto ou tomada de reféns, violência no desporto, escravidão, insolvência dolosa, 

insolvência negligente, frustração de créditos, crimes contra o sector público ou cooperativo 

agravado pela qualidade do agente, crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal e 

os previstos na Lei Penal Relativa às Violações do Direito Internacional Humanitário, crimes 

relativos à contrafacção de moeda, títulos de crédito, valores selados, selos e outros valores 

equiparados ou a respectiva passagem, crimes dolosos de incêndio, explosão, libertação de 

gases tóxicos ou asfixiantes ou substâncias radioactivas, desde que exista suspeito identifi-

cado, crimes de poluição com perigo comum e de propagação de doença, alteração de análise 

ou de receituário, crimes contra a segurança das comunicações previstos nos artigos 287.° a 

290.° do Código Penal, crimes contra a soberania nacional, crimes contra a realização do Es-

tado de direito, crimes de auxílio à imigração ilegal e associação de auxílio à imigração ilegal, 

crimes previstos no Decreto-Lei nº n.º 15/93, de 22/01, Organização terrorista e terrorismo, 

crimes relativos a comportamentos anti-desportivos previstos na Lei n.º 50/2007, de 21/04, 

crimes de associação criminosa por prática dos crimes acima elencados, crimes de 

branqueamento de capitais associados aos ilícitos acima elencados. 

A competência para a investigação dos ilícitos supra referidos é para toda a área 

territorial da nova comarca de Lisboa Norte, sendo essa competência territorial excepcionada 

apenas quanto aos crimes de homicídio, droga, roubos, contrafacção de moeda, títulos de cré-

dito, valores selados, selos e outros valores equiparados ou a respectiva passagem, uma vez 

que a 1.ª Secção especializada do DIAP de Lisboa Norte só assumirá a competência para diri-

gir o respectivo inquérito e exercer a acção penal, desde que se justifique a direcção concen-

trada da investigação, nas situações em que a actividade criminosa em causa se disperse por 

áreas territoriais de diversos municípios que compõem a comarca de Lisboa Norte; ou em fun-

ção da manifesta gravidade ou complexidade de investigação do ilícito em causa, precedendo 
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despacho do Magistrado do Ministério Publico Coordenador de Comarca, nomeadamente sob 

o impulso do Procurador-Adjunto que originariamente venha dirigindo o inquérito ou do Pro-

curador da República com funções de coordenação sectorial.  

Com a OS nº 10 do ano 2016/2017, da competência material da secção e restrita 

territorialmente aos concelhos de Loures e Odivelas passaram a fazer parte os crimes de 

extorsão, bem como o crime de incêndio na forma negligente. 

Esta secção foi, no referido período, dirigida pela Exmª Técnica de Justiça 

Principal, Fernanda Santos, composta ainda pela Técnica de Justiça Adjunta, Ana Patrícia 

Catarino Garcia e pelas Técnicas de Justiça Auxiliar Fátima Gaspar e Ana Cristina Pinto, que 

no mês de Maio de 2017 trocou com a Técnica de Justiça Auxiliar Mafalda Rodrigues 

(também afecta à 1ª secção mas com o encargo de tramitar a letra genérica aí alocada 

conforme descrito abaixo). 

No segundo trimestre do ano com a movimentação da Sra. Funcionária da 7ª 

secção Neise Macatrão, a Sra. Fátima Gaspar passou a prestar serviço na 7ª.  

Em Novembro de 2017, mercê do movimento de funcionários a Sra. Técnica de 

Justiça auxiliar Ana Cristina Pinto passou a exercer funções na 2ª Secção, sendo substituída 

pela Sr. Técnico de Justiça auxiliar Alexandre Moreira que proveio da carreira judicial.  

A Sra. Técnica de Justiça auxiliar Fátima Gaspar encontra-se de baixa desde a 1ª 

semana de Novembro de 2017. 

A 1.ª Secção especializada do Departamento de Investigação e Acção Penal da 

comarca de Lisboa Norte manteve parte da competência do extinto Núcleo de Combate à 

Criminalidade Violenta dos Serviços do Ministério Público de Loures. 

Por esse motivo: 

a) A Dra. Ana Cristina Silvestre Arcanjo manteve a titularidade dos inquéritos que 

estavam distribuídos ao Dr. Jorge Manuel Varela Silva Malhado, bem como daqueles que vie-

ram ou vierem a ser reabertos, assegurando ainda a titularidade da primeira letra de distribui-
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ção de inquéritos da referida secção especializada. A mesma magistrada assegura ainda a tra-

mitação do acervo existente dos processos da extinta 8ª letra de distribuição, bem como os que 

venham ser reabertos.  

b) A Dr.ª Susana Sousa Simão Galucho manteve a titularidade dos inquéritos que 

lhe estavam distribuídos, bem como os que vieram ou vierem a ser reabertos, assegurando a 

titularidade da segunda letra de distribuição de inquéritos da referida secção especializada; 

c) O Dr. David Alexandrino Paulo Albuquerque Aguilar, que passou a estar 

enquadrado na 7ª Secção especializada do DIAP de Lisboa Norte, manteve contudo a titulari-

dade dos inquéritos que lhe estavam distribuídos até 31-08-2014 e nos termos preconizados na 

OS nº 9/2013, bem como os que vieram ou vierem a ser reabertos. 

Com a OS nº 10 do ano 2016/2017 este Sr. Magistrado passou a receber novos 

inquéritos de ambas as letras de distribuição desta 1ª secção cujos dígitos de identificação 

terminassem em 1, 3 e 0 (nesta ultima hipótese, desde que o anterior algarismo seja um 

daqueles). 

A 1.ª Secção especializada do DIAP de Lisboa Norte está instalada no primeiro 

dos quatro pisos do Palácio da Justiça de Loures, num open space onde funcionam as demais 

secções do DIAP. 

* 

2. - Recursos. 

2.1. - Recursos humanos. 

Conforme acima referido, na 1.ª Secção especializada do DIAP de Lisboa Norte 

exerceram funções três magistrados do Ministério Público. Contudo, a partir de 18-4-2017, o 

Sr. Dr. David Aguilar foi destacado para exercer funções de vogal do Conselho Superior do 

Ministério Público em regime de tempo integral, não sendo substituído por outro Magistrado e 

sendo os inquéritos por si titulados na 1ª secção pelas duas Magistradas titulares das letras da 

mencionada secção. 
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Relativamente ao quadro de funcionários, a tramitação foi assegurada pelas 

técnicas de justiça supra referidas. 

Em face do volume processual e das concretas características dos crimes cuja 

investigação é da competência da 1.ª Secção do DIAP, o número de magistradas (2) mostra-se, 

em condições normalizadas, ajustado e apto a atingir os níveis de eficiência almejados, 

desideratos cujo alcance será seriamente questionado pela circunstância de, face à falta de 

magistrados, ambas terem passado a assegurar parte do serviço de uma das letras da 5ª secção 

e parte da 7ª secção.  

No que tange aos Funcionários atendendo à situação de baixa da Sra. Técnica de 

Justiça auxiliar bem como à circunstância dos funcionários da 1ª secção assegurarem o serviço 

da 7ª secção, de a Sra. Técnica de Justiça auxiliar Mafalda Rodrigues (que se encontrava a 

prestar funções extra quadro) ter passado a prestar funções na DGRSP e de se encontrar 

prevista a eventual saída da Sra. Técnica de Justiça Principal por requisição para o DCIAP, 

mostra-se imperativa a colocação de, pelo menos, dois Funcionários na 1ª secção. 

* 

2.2. - Recursos materiais. 

Todos os gabinetes de magistrados foram no período em referência dotados de mo-

biliário adequado e suficiente, sendo deficiente a sua climatização. 

Todos os magistrados dispunham de equipamento informático individualizado. 

Uma das magistradas perdeu o acesso directo à linha de telefone externa, o que 

dificulta a agilização do contacto com entidades externas, pela necessidade de se socorrer da 

telefonista.  

* 

3. - Organização e funcionamento. 

3.1. - Distribuição de tarefas. 
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Os inquéritos foram distribuídos equitativa e aleatoriamente pelos Magistrados da 

secção.  

Cada magistrada trabalha directamente com cada uma das Técnicas de Justiça 

acima referidas, sendo que o Dr. David trabalhava com a Sra. Funcionária adstrita a cada uma 

das letras da secção. 

A partir de Abril de 2017, os inquéritos averbados ao Dr. David Albuquerque e 

Aguilar da 1ª secção passaram a ser tramitadas pelas demais duas magistradas referidas. 

A delegação de competências investigatórias, quando a investigação não é levada a 

efeito pelos magistrados titulares dos inquéritos e funcionárias da secção, é efectuada no OPC 

competente, atento o disposto na Lei de Organização de Investigação Criminal, Lei n.º 

49/2008, de 27 de Agosto.  

Assim, em face da diversidade de matérias cuja competência está atribuída à 1.ª 

Secção especializada do DIAP de Lisboa Norte, e ainda da abrangência territorial da mesma, 

foi delegada aquela competência na GNR, na PJ, na PSP e no SEF, em cumprimento do de-

terminado na Circular n° 6/2002 da PGR. 

Para além do exposto, são igualmente realizados na Secção os interrogatórios de 

arguidos para manifestarem a sua eventual concordância com a suspensão provisória do pro-

cesso, para que lhes possam ser explicadas as características e efeitos de tal instituto proces-

sual. 

* 

3.2. – Contactos com OPC e outras entidades. 

A natureza dos crimes sob a égide desta secção, bem como os meios de recolha de 

prova normalmente envolvidos, exigem dos magistrados e dos OPC uma colaboração próxima 

e profícua, com óbvios e evidentes reflexos no sucesso da investigação. À necessidade de con-

centrar diligências em sede de despacho inicial, aduz-se um esforço na imediação com os 

agentes de recolha de prova no terreno, reforçando-se os contactos informais entre os diversos 
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intervenientes no inquérito, com a realização de reuniões e a agilização e padronização de pro-

cedimentos. 

O mesmo ocorre sempre que a recolha de prova exige contactos com outras entida-

des, como o Laboratório de Polícia Científica, ou a UTI da Polícia Judiciária. 

* 

3.3. – Procedimentos e boas práticas. 

A 1.ª Secção especializada do DIAP de Lisboa Norte, actuando de forma concer-

tada e prosseguindo os seus objectivos da forma mais eficaz possível, em prol da eficiência da 

actividade do Ministério Público, articulando-se ainda com os OPC, localiza e identifica 

eventuais situações de conexão processual, evitando assim a duplicação de diligências. 

Este objectivo é ainda almejado quando se procede à concentração de diligências, 

à padronização das diligências de prova por tipo de crime (levando em linha de conta, 

evidentemente, as especificidades de cada caso), à desformalização, na medida do legalmente 

admissível, das diligências processuais realizadas e à harmonização das soluções processuais 

para casos semelhantes. 

* 

4. – Movimento de serviço. 

No período a que se reporta o presente relatório, registou-se a entrada na 1.ª 

Secção de 912 inquéritos, a acrescer aos 432 pendentes.  

Em termos de decisão final, em sede de inquérito, foram proferidas 57 acusações: 

• 30 em processo comum com intervenção do Tribunal Colectivo; 

• 18 em processo comum com intervenção do Tribunal Singular; 

• 24 em processo comum com intervenção do Tribunal Singular por aplicação do 

art. 16°, n°3 do C.P.P; 

• 9 em processo abreviado; 

• 12 em processo sumaríssimo. 
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Foram ainda proferidos 712 despachos de arquivamento e 66 findaram por outros 

motivos. 

No total findaram 871 processos, ficando pendentes 461, dos quais 192 têm mais 

de 8 meses. 

No final do período em análise, 14 dos processos pendentes encontravam-se 

suspensos provisoriamente.  

     * 

5. – Informações complementares. 

5.1. – Prisão preventiva. 

Durante o período em apreço, correram termos nesta secção 24 inquéritos-crime 

em que foi aplicada medida de coacção privativa da liberdade (prisão preventiva/OPHVE). 

Em 14 desses inquéritos a medida de coacção foi aplicada, durante o ano judicial 

de 2017, a 12 arguidos. 

E, num 15º inquérito, foi ainda aplicada medida de coacção privativa da liberdade- 

OPHVE.  

Do ano anterior transitaram 9 inquéritos com 14 arguidos presos (cuja acusação foi 

deduzida em 2017). 

*                                                 

5.2. – Intercepções telefónicas. 

Na 1.ª Secção, decorreram intercepções de conversações telefónicas em 17 

inquéritos. 

* 

5.3. – Pedidos de aceleração processual. 

Não se registaram pedidos de acelerações processuais. 

* 

5.4. – Acção disciplinar. 

Nada a assinalar. 
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* 

6. – Conclusões. 

A 1.ª Secção especializada do DIAP da Comarca de Lisboa Norte tem diligenciado 

pelo cumprimento integral e efectivo das suas competências, laborando de forma muito 

próxima e pessoal com os OPC’s que a coadjuvam na sua missão, com importantes resultados 

ao nível da recolha de prova e, no que respeita, por exemplo, aos crimes de associação 

criminosa e tráfico de droga, com avultados resultados ao nível de produtos do crime 

apreendidos. 

Releva-se ainda a intervenção do GRA em dois dos inquéritos distribuídos a esta 

secção, em que foram sujeitos à medida de coacção de prisão preventiva sete arguidos pelo 

crime de tráfico de estupefacientes; sendo que no primeiro foi liquidada uma vantagem 

patrimonial de € 957.976,26 e noutro de € 437593,51.  

     * 

* 

2.ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal 

 

1. - Organização e instalações. 

A 2.ª Secção especializada do DIAP da comarca de Lisboa Norte (doravante 2.ª 

Secção do DIAP) mantém-se organizada em três letras de distribuição, não havendo 

igualmente qualquer alteração no que respeita à sua competência material e territorial, 

exceptuando quanto à primeira a circunstância de, desde Setembro de 2016, assumirem a 

tramitação dos inquéritos por violação da obrigação de alimentos e subtracção de menor. 

A 2.ª Secção encontra-se instalada junto às demais Secções do DIAP de Lisboa 

Norte; possuindo contudo as magistradas gabinete individual a cada uma das magistradas no 

edifício novo do Palácio da Justiça, que comunica internamente com o edifício antigo. 

Junto às secções existem 4 antigos gabinetes que, desde Julho de 2016, são 

utilizados exclusivamente para a realização de todas as diligências do DIAP, em especial da 2ª 
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secção, verificando-se a partir de então a salvaguarda devida da intimidade das vítimas, em 

consonância, de resto, com as orientações internacionais nesta matéria, nomeadamente a 

Convenção de Istambul, e demais sujeitos processuais no momento em que prestam os seus 

depoimentos e declarações. 

 

* 

2. – Recursos. 

2.1. - Recursos humanos. 

Na 2.ª Secção do DIAP, conforme acima mencionado, exercem funções três 

magistradas do Ministério Público, situação que, de alguma forma, se manteve durante todo o 

período em apreço, porquanto, num primeiro momento, a ausência de uma magistrada por 

doença prolongada – desde o dia 03 de Maio de 2017 até ao dia 13 de Julho de 2017 - foi 

colmatada pela Ordem de Serviço n.º 24 do ano judicial 2016/2017 da Procuradoria da 

Comarca de Lisboa Norte, e, num segundo momento, a ausência de outra magistrada por 

doença prolongada – desde o dia 01 de Setembro de 2017 e até, pelo menos, 31 de Dezembro 

de 2017 - foi colmatada pela Ordem de Serviço n.º 29 do ano judicial 2017 da Procuradoria da 

Comarca de Lisboa Norte. 

Com efeito, tendo em vista a prossecução da eficiência global dos serviços e 

atendendo às concretas características dos crimes da competência da 2.ª Secção do DIAP, bem 

como, na grande maioria dos casos, à natureza urgente da sua tramitação, na mencionada 

Ordem de Serviço n. 24, determinou-se que: (i) a tramitação e a realização de diligências dos 

processos adstritos à primeira letra de distribuição passassem a ser asseguradas pelas 

magistradas da segunda e terceira letras de distribuição; e, (ii) o serviço de turno semanal 

específico da 2.ª Secção do DIAP de Lisboa Norte passasse a ser assegurado, de forma rotativa 

e sucessivamente, pelas magistradas da segunda e terceira letras de distribuição, tendo ficado 
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acordado que as mesmas, nas semanas de substituição, o fariam de forma diária, de forma a 

disseminar a evidente sobrecarga de trabalho decorrente da situação em análise.  

Na decorrência da ordem de Serviço n. 29, supra referida, (iii) determinou-se em 

paralelismo com a ordem n. 24 que a tramitação e a realização das diligências dos processos 

adstritos à segunda letra de distribuição, passassem a ser asseguradas pelas magistradas da 

primeira e terceira letras de distribuição; e, (iv) quanto ao serviço de turno semanal específico 

da 2ª Secção do DIAP, este, na prática, foi assegurado pelas magistradas da primeira e terceira 

letras de distribuição, nos exactos termos anteriormente executados (de forma rotativa e 

sucessiva e nas semanas de substituição em dias alternados).  

Acresce que, pela Ordem de Serviço n.º 20 do ano judicial 2016/2017 da 

Procuradoria da Comarca de Lisboa Norte, foi determinado que cada uma das magistradas da 

2.ª Secção, em acumulação com o respectivo escopo processual, passasse a assegurar a 

tramitação de inquéritos de outras secções, nomeadamente, dos furtos e da genérica e, bem 

assim do dito “acervo processual”, de forma a obviar aos evidentes transtornos causados pelo 

número exíguo de magistrados em exercício de funções no DIAP de Loures, acumulação de 

serviço que perdurou até ao mês de Setembro de 2017.  

Relativamente ao quadro de funcionários, a tramitação foi assegurada por três 

Técnicas de Justiça Auxiliares, nada havendo a registar quanto a períodos de ausência 

justificada por nenhuma delas, as quais, em regra, cumprem atempadamente os respectivos 

despachos.  

O número de magistradas alocadas à 2.ª Secção mostra-se, por ora, ajustado e apto 

a atingir os níveis de eficiência almejados.  

O mesmo continua a não suceder relativamente ao número de funcionárias, 

considerando o elevado número de diligências que são por elas realizadas, bem como a 

considerável movimentação processual verificada, o que se deve à prioridade e à urgência da 

investigação dos crimes em causa, conforme infra se demonstrará. 
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* 

2.2. - Recursos materiais. 

Os gabinetes ocupados pelas magistradas da 2.ª Secção do DIAP mostram-se 

equipados com ar condicionado e são dotados de mobiliário adequado e suficiente, de 

equipamento informático individualizado, o mesmo sucedendo com o telefone de acesso 

directo à rede interna e externa; com sistema de ventilação natural, uma vez que dispõem de 

janelas funcionais para o exterior. 

O corredor onde se situam os gabinetes destas magistradas, dispõe de mecanismo 

de segurança nas várias portas de acesso, havendo, desde então, uma melhoria considerável 

nas condições de segurança que se verificam quer para os objectos pessoais das mesmas, quer 

para os processos existentes nos gabinetes e, em especial, para as mesmas. 

* 

3. - Organização e funcionamento. 

3.1. - Distribuição de tarefas. 

O registo e a distribuição de inquéritos encontram-se em dia, ocorrendo, muitas 

vezes, no próprio dia do despacho no expediente, ou, o mais tardar, no dia seguinte; havendo a 

preocupação dos funcionários adstritos à Secção Central de levar em mão à magistrada de 

turno de todo o expediente que considerem mais urgente, designadamente aquele em que o 

risco tenha sido pelos OPC considerado elevado. 

Ao dia de hoje não se verificam diferenças significativas ao nível da distribuição 

informática pelas três letras que compõem a 2.ª Secção do DIAP. 

Cada magistrada trabalha directamente com cada uma das Técnicas de Justiça Au-

xiliares acima referidas. 

Em face das especificidades da criminalidade a que se dedica a 2.ª Secção do 

DIAP, os procedimentos adoptados relativamente à competência para a investigação não so-

freram qualquer alteração face ao referido no relatório anterior. 



S. R. 

PROCURADORIA DA COMARCA DE LISBOA NORTE 

  

61 
 

* 

3.2. - Contactos com os OPC e outras entidades. 

A 2.ª Secção do DIAP continua a pugnar por uma articulação estreita com os OPC, 

em especial com a EIC de Odivelas, por estar demonstrado que, desta forma, serão detectadas 

condutas mais graves de que haja notícia para mais rapidamente investigar, o que também 

contribui para aperfeiçoar as práticas existentes. 

O mesmo se dizendo relativamente à articulação com as Comissões de Protecção 

de Crianças e Jovens de Loures e de Odivelas. 

Continua a ser fomentada a articulação com a área de Família e Menores e com a 

área Criminal. 

Tem-se mantido a relação muito estreita com as Técnicas do Espaço Vida, assim 

como se tem fomentado esta articulação com o gabinete de apoio à vítima de Odivelas que 

está a cargo da APAV. 

O Ministério Público, através da 2.ª Secção do DIAP, esteve presente em todas as 

reuniões periódicas organizadas pelas redes municipais de violência doméstica que, desde o 

início, integra, trabalhando activamente na elucidação do fenómeno da violência doméstica e 

das particulares questões que se levantam a nível penal e processual penal, como seja, a título 

de exemplo, o regime da denúncia obrigatória para certos profissionais. 

Igualmente se mantém uma relação muito estreita com a Direcção-Geral da Rein-

serção e Serviços Prisionais, especialmente no que concerne às avaliações solicitadas ao nível 

da suspensão provisória do processo, bem como no que concerne à vigilância electrónica. 

As magistradas da 2.ª Secção do DIAP mantêm também contacto estreito e 

informal com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), uma vez que é a esta 

entidade que compete a instalação e o controlo da medida de protecção da vítima por 

teleassistência. 
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No plano científico, a 2.ª Secção do DIAP, esteve presente em várias acções de 

formação e conferências sobre a temática, das quais se destacam: “violência doméstica e de 

género e mutilação genital feminina”, realizada no dia 06 de Janeiro de 2017, nas instalações 

do Centro de Estudos Judiciários, em Lisboa; “Apresentação da Teleassistência e da 

Vigilância Electrónica”, realizada no dia 29 de Março de 2017, no Tribunal de Loures, por 

impulso da 2.ª Secção e no âmbito de uma das reuniões periódicas da RMIVD de Loures; 

“Conferência Internacional: Prova Digital em Processo Penal), realizada no dia 24 de Maio de 

2017, na Faculdade de Direito de Lisboa. 

No plano formativo/interventivo, a 2.ª Secção do DIAP participou, no dia 03 de 

Outubro de 2017, na acção de formação: “Tão grave quanto a violência é a omissão, não 

tenha medo de denunciar”, promovida pela Equipa de Prevenção da Violência em Adulto 

(EPVA) de Sacavém, destinada a profissional na área da saúde, bem como participou, no dia 

24 de Novembro de 2017, na acção escolar formativa, ocorrida na Escola Secundária da 

Ramada, destinada a alunos do 12º ano de escolaridade, na temática do “Enquadramento 

Jurídico do crime de violência doméstica”. 

 

* 

3.3. - Procedimentos e boas práticas. 

Com base nos instrumentos formais de organização, as magistradas e as fun-

cionárias que exercem funções na 2.ª Secção do DIAP de Lisboa Norte continuam a desen-

volver a sua actividade de forma integrada e com verdadeiro espírito de equipa, daí se lo-

grando obter os resultados em matéria de procedimentos e boas práticas referidos no relatório 

anterior e que não sofreram quaisquer alterações no período em apreço. 

* 

4. - Movimento de serviço. 
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No período a que se refere o presente relatório, registou-se na 2.ª Secção do DIAP 

 a entrada de 1608 inquéritos, a acrescer aos 762 pendentes, o que perfez um total de 2370 

inquéritos.  

Em termos de decisão final, em sede de inquérito, foram proferidas 172 acusações:  

 21 em processo comum com intervenção do Tribunal Colectivo; 

 120 em processo comum com intervenção do Tribunal Singular, 

 27 com recurso ao artigo 16.º, n.º 3 do Cód. Proc. Penal; 

 0 em processo sumaríssimo; e, 

4 particulares.  

 

Optou-se pela aplicação do instituto da suspensão provisória do processo em, pelo 

menos, 84 inquéritos. 

No aludido período procedeu-se à revogação de suspensões provisórias do 

processo anteriormente determinadas, com dedução da correspondente acusação, em, pelo 

menos, 5 inquéritos.  

Foram ainda proferidos 1220 despachos de arquivamento.  

Findaram 142 inquéritos por outros motivos, ou seja, incorporações e duplicações 

processuais, bem como excepções de incompetência.  

Ficaram pendentes 834, dos quais 326 têm mais de oito meses, para o que 

contribuiu o considerável número de suspensões provisórias do processo aplicadas no período 

em questão e o atraso significativo que se tem vindo a verificar na ultimação pelo 

departamento da Polícia Judiciária das investigações relativas a crimes sexuais e, bem assim, 

das perícias informáticas solicitadas no âmbito de processos por pornografia de menores. 

* 

5. - Informações complementares. 

5.1. - Diligências jurisdicionais. 
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Durante o período em referência, foram apresentados pelas magistradas da 2.ª 

Secção do DIAP 36 arguidos detidos para sujeição a primeiro interrogatório judicial. 

Dessas detenções, 27 ocorreram no âmbito de mandados de detenção fora de 

flagrante delito emitidos pelas magistradas da 2.ª Secção do DIAP; 1 mandado de detenção 

fora de flagrante delito emitido pelo OPC e, 8 em flagrante delito pelos OPC.  

Desses primeiros interrogatórios judiciais de arguido detido resultou a aplicação, 

para além de outras, das seguintes medidas de coacção: 

A prisão preventiva foi aplicada em 6 inquéritos, 3 por criminalidade sexual e 3 

no âmbito da violência doméstica. 

 As medidas de coacção de proibição de permanecer na residência da 

família/vítima e de com ela contactar por qualquer forma, foram aplicadas nos demais 

inquéritos, aplicando-se, na sua maioria, a fiscalização por vigilância electrónica. 

As magistradas promoveram a realização de 27 declarações para memória futura, 

na grande maioria em processos de criminalidade sexual, havendo porém 5 no âmbito da 

violência doméstica, que se destacam, não só porque a sua realização resulta de imposição 

legal, mas porque tal decorre do compromisso plasmado no relatório sectorial datado de 10 de 

Março de 2016. Ainda assim e porque se pretende dar maior expressão a esse número, as 

magistradas da 2.ª Secção continuarão a lançar mão de tal figura processual, sempre que 

considerem que, para o efeito, se mostrem reunidos os respectivos pressupostos. 

A realização de buscas domiciliárias ocorreu em 26 inquéritos, incluindo-se nestes 

8 buscas a veículos automóveis e a estabelecimentos comerciais, visando, maioritariamente a 

apreensão de armas de fogo, mas também de material conexionado com o crime de 

* pornografia de menores, o que sucedeu em 12 inquéritos dos acima referidos. 

5.2. - Diligências do Ministério Público. 

Face às especificidades da criminalidade cuja investigação é da competência da 2.ª 

Secção do DIAP, bem como da contingência que deriva da quota existente com a EIC de Odi-
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velas, as magistradas, no período a que se refere o presente relatório, presidiram a 302 diligên-

cias. 

Neste contexto, as funcionárias alocadas à 2.ª secção do DIAP executaram, por 

delegação de competência, 1165 diligências e coadjuvaram o perito médico na realização de 

22 exames médico-legais. 

Foi determinada pelas magistradas da 2.ª Secção do DIAP a inserção de, pelo me-

nos, 41 vítimas no programa de protecção por teleassistência. 

* 

5.3. – Outros. 

No período a que se refere o presente relatório, não se registaram pedidos de acele-

rações processuais, nem foi exercida acção disciplinar na 2.ª Secção do DIAP. 

* 

6. - Conclusões: 

A 2.ª Secção do DIAP tem cumprido integralmente a missão de investigação dos 

crimes abrangidos na sua competência funcional. 

As magistradas da 2.ª Secção continuam a fazer utilização das medidas de protec-

ção às vítimas, especialmente, de violência doméstica, fazendo amplo uso tanto dos aparelhos 

da vigilância electrónica como da teleassistência. 

Acresce ainda que a gravidade dos factos cuja investigação é da competência desta 

secção e as consequências nefastas a ela associados tem vindo, cada vez mais, a merecer espe-

cial cuidado por parte das magistradas, verificando-se a aplicação considerável da medida de 

coacção de prisão preventiva, por promoção do Ministério Público, e ainda mais destaque na-

quelas que dizem respeito ao afastamento da vítima do agressor em liberdade, acrescendo que, 

na esmagadora maioria das situações os arguidos foram detidos ao abrigo de mandados de 

detenção fora de flagrante delito emitidos pelas magistradas da 2.ª Secção. 
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A continuidade verificada no período em análise, tanto ao nível das magistradas 

como das funcionárias, tem potenciado a articulação da secção e a cada vez mais crescente 

uniformização dos procedimentos adoptados, com a preocupação evidente de partilha cons-

tante dos conhecimentos e das práticas adquiridas. 

A muito estreita articulação da 2.ª Secção com a EIC de Odivelas tem-se traduzido 

na realização das diligências, na grande maioria dos casos, com cada vez mais qualidade e, em 

regra, de forma atempada, em muito contribuindo para o efeito o número limitado de inquéri-

tos que lhes são remetidos para investigação. 

A articulação muito próxima que a 2.ª Secção do DIAP mantém com o serviço de 

apoio à vítima de Loures – o Espaço Vida – tem permitido também a sinalização de situações 

com os referidos contornos e, bem assim, uma maior qualidade dos depoimentos prestados 

pelas vítimas, dada a sua estabilização prévia pelas Técnicas respectivas. 

A 2.ª Secção do DIAP intervém activamente nas redes de violência doméstica de 

Loures e Odivelas, na partilha de informações e no esclarecimento de questões legais, tendo 

feito um trabalho relevante no que concerne ao gabinete de apoio à vítima de Odivelas. 

Assim como o faz com os demais operadores, norteada para a prestação ao cidadão 

de um serviço com cada vez mais qualidade, especialmente no específico contexto da sua área 

de actuação. 

Existe também da parte da 2.ª Secção do DIAP uma preocupação séria com a 

compreensão da criminalidade cuja investigação se insere no seu âmbito de actuação, conside-

rando a sua dimensão multidisciplinar, tendo estado integrada em dois projectos de estudo da 

questão e frequentando as várias acções de formação que decorrem no período em análise. 

O elevado número de diligências realizadas pelas funcionárias da 2.ª Secção do 

DIAP no período a que respeita o presente relatório, permite concluir que, a tramitação dos 

autos de modo mais ajustado, reivindicaria, pelo menos, mais um funcionário a acrescer às três 

existentes. 



S. R. 

PROCURADORIA DA COMARCA DE LISBOA NORTE 

  

67 
 

Reforça-se a necessidade de criação da espécie informática relativa aos crimes de 

violência doméstica VG e VO, e maus-tratos, nos quais tenha sido determinada a aplicação da 

medida de coacção de prisão preventiva ou a de obrigação de permanência na habitação, pois 

só assim os dados estatísticos estarão correctamente inseridos no sistema informático. 

Neste contexto, a criação também de uma espécie que permita averbar às magis-

tradas da 2.ª Secção do DIAP os inquéritos por crimes de homicídio tentado em contexto fa-

miliar, uma vez que a investigação respectiva tem vindo a ser, exclusivamente, ali tramitada. 

Relativamente à articulação com os magistrados que exercem funções na área cri-

minal, cumpre consolidar a implementação de reuniões periódicas para análise e debate sobre 

questões que possam ou tenham sido levantadas em julgamento. 

Na mesma senda, incrementar a articulação que já vem existindo com área de Fa-

mília Menores em moldes idênticos aos acabados de referir. 

 

* 

3.ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal 

 

1. – Organização e instalações. 

Nos termos definidos na Ordem de Serviço n.º 1/2014, de 4 de Setembro, a 3ª Sec-

ção Especializada do DIAP da Comarca de Lisboa Norte, com sede em Loures, tem compe-

tência, na área territorial dos Municípios de Loures e Odivelas, para a investigação dos se-

guintes crimes: 

a) Burlas; 

b) Tributários; 

c) Falsificação de documento, não adstrita à competência de outra secção especia-

lizada deste Departamento de Investigação e Acção Penal; 

d) Emissão de cheque sem provisão ou burla cometida com cheque. 
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Por efeito do determinado na Ordem de Serviço n.º 10 de 2016/2017, de 21 de 

Setembro, a 3ª Secção passou igualmente a ter competência para a investigação dos crimes de: 

  abuso de confiança; 

  infidelidade. 

A 3ª Secção mostra-se instalada, no piso “- 1” do Palácio de Justiça de Loures, no 

mesmo “open space” que as demais Secções do DIAP, divididas entre si por armários de arru-

mação. 

Desde Julho de 2016 que o DIAP - Loures dispõe de gabinetes exclusivos para in-

quirições, onde passaram a ser executadas as diligências de inquérito realizadas por funcioná-

rio ou por magistrado. 

* 

2. – Recursos. 

2.1. – Recursos Humanos. 

Conforme também determinado na citada Ordem de Serviço, exercem funções na 

3ª Secção três magistrados do Ministério Público, situação que se manteve durante todo o 

período em apreço, sem que tenham ocorrido situações de licença ou de falta ao serviço por 

motivo de doença. 

Cumpre todavia salientar que, durante todo o período em apreço, os três referidos 

magistrados integraram igualmente a 7ª Secção – nos termos que no lugar próprio se 

explicitam –, sendo que dois deles tiveram ainda a seu cargo, desde 16 de Janeiro de 2017, a 

tramitação e finalização, cada um deles, de cerca de 130 inquéritos oriundos da 6ª Secção. 

Um destes dois magistrados teve ainda a seu cargo, a partir de Outubro de 2017, a 

finalização de 24 inquéritos que constituíam um “agregado autónomo” de processos com data 

de registo entre os anos 2009 e 2015 e uma das magistradas participa, de três em três semanas 

no turno aos simplificados, na orbita da 4ª secção. 
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No que concerne ao quadro de funcionários, a tramitação foi assegurada por três 

Técnicas de Justiça Adjuntas. Contudo, uma destas apenas procedia ao cumprimento de 

despachos finais e acumulou tais funções com as de Técnica de Justiça Principal da 3ª e da 5ª 

Secções. Consequentemente, o grosso da tramitação das três letras de distribuição foi 

assegurado apenas por duas Técnicas de Justiça. 

Ainda assim, em face do volume processual, o número de funcionários alocados 

mostra-se ajustado e apto a uma correcta tramitação processual.   

Quanto ao número de magistrados, o mesmo mostra-se igualmente adequado ao 

volume de trabalho inerente apenas às competências da 3ª Secção.  

Contudo, esse número já será de considerar deficitário quando consideradas as 

descritas situações de acumulação de funções, até porque as mesmas resultam precisamente da 

redução do quadro total de magistrados em funções no núcleo de Loures. 

*   

2.2. – Recursos Materiais. 

A partir de Julho de 2016, todos os Magistrados dispõem de gabinetes individuais. 

Todos os gabinetes dos referidos Magistrados mostram-se equipados com mobiliá-

rio suficiente e ar condicionado e dispõem de telefone, cujas extensões permitem acesso di-

recto à rede interna e externa. Dois dos gabinetes encontram-se instalados no mesmo piso que 

a Secção, enquanto o terceiro está situado dois andares acima e numa parte recém construída 

do edifício. 

* 

3. – Organização e funcionamento. 

3.1. – Distribuição de tarefas.  

No período em apreço, a distribuição de inquéritos pelos Magistrados da Secção 

foi equitativa, tanto a nível quantitativo como em relação às matérias investigadas. 
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Dois dos Magistrados trabalham exclusivamente com uma das Técnicas de Justiça, 

enquanto o terceiro Magistrado é coadjuvado por ambas. 

* 

3.2. – Contactos com OPC e outras entidades. 

Também em face da criminalidade investigada pela 3ª Secção, os contactos com 

órgãos de polícia criminal limitam-se à PSP, PJ e aos núcleos de investigação da Autoridade 

Tributária e da Segurança Social. 

Em todos os casos, os OPCs mantêm contactos informais com esta Secção, seja 

com os Magistrados, seja com as Técnicas de Justiça, sendo igualmente realizadas reuniões 

informais relativas a determinadas investigações, de maior complexidade ou impacto social ou 

que tenham por objecto condutas mais graves. 

Na execução da sua missão, os Magistrados e Técnicas desta Secção mantêm 

igualmente regulares contactos com outras entidades, tais como: 

• Laboratório de Polícia Científica; 

• Autoridade Tributária; 

• Direcção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais; 

• Intérpretes e tradutores; 

• Peritos; 

• Gabinete Cibercrime da Procuradoria-Geral da República; 

• EUROJUST. 

* 

3.3. – Procedimentos e boas práticas. 

Com base em instrumentos formais de organização, os elementos que exercem 

funções na 3.ª Secção – Magistrados e Técnicas de Justiça – desenvolvem a sua actividade de 

forma integrada e com verdadeiro espírito de equipa, daí se logrando obter os seguintes 

resultados, em matéria de procedimentos e boas práticas: 
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a) Identificação de inquéritos relativos a crimes tributários, que integram a mesma 

conduta ou continuidade criminosa, assim permitindo a sua atempada incorporação e análise 

conjunta; 

b) Célere verificação de situações de conexão processual e incorporação desburo-

cratizada, precedida apenas de contacto informal, para o que contribuiu a possibilidade de ace-

der aos inquéritos pendentes nas demais Secções da Comarca; 

c) Troca de informação constante e consequente análise conjunta dos inquéritos 

adstritos à Secção, das quais resulta a identificação de semelhantes fenómenos criminais, sus-

peitos ou meios de prova comuns; 

d) Aproximação de critérios e procedimentos quanto à aplicação de institutos de 

consenso e quanto às injunções e sanções a propor, designadamente em matéria de criminali-

dade tributária; 

e) Partilha de casos específicos de diligências probatórias ordenadas e respectivos 

resultados, bem como de elementos de informação; 

f) Articulação, mesmo que informal, com os Magistrados em funções na Instância 

Local Criminal e nas Instâncias Centrais Criminal e de Instrução Criminal. 

Em face das especificidades da criminalidade a que se dedica a 3.ª Secção, o pro-

cedimento adoptado relativamente à competência para a investigação não é uno, sem prejuízo 

do cumprimento do determinado na Circular n.° 6/2002 da PGR e na Lei n.º 49/2008, de 27 de 

Agosto. 

Assim: 

• As investigações relativas aos crimes de burla e aos crimes de falsificação de 

documento apresentam características próprias, dependendo de análise casuística. Tais cir-

cunstâncias, conjugadas com a necessidade de obtenção de documentos junto de diversas enti-

dades, levam a que, na maioria dos casos, a investigação decorra integralmente no DIAP, in-
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cluindo a realização de diligências por parte dos funcionários, bem como presididas por ma-

gistrados; 

• Ressalvada a realização pontual de diligências, é igualmente conferida à PSP a 

investigação para a realização de investigações de maior dimensão ou duração – designada-

mente com recurso a intercepções telefónicas –, desde que não integradas na competência da 

PJ; 

• Os processos relativos a crimes de natureza tributária são exclusivamente inves-

tigados pelos OPC’s previstos no artigo 41.º do RGIT; 

• Nos casos de competência reservada da Polícia Judiciária, a investigação é exe-

cutada por tal OPC, sem prejuízo da realização prévia ou posterior de diligências com vista à 

junção de documentação, designadamente relativa a informações cuja obtenção compete ao 

Ministério Público ou ao Juiz de Instrução. 

• Para além do exposto, são igualmente realizados na Secção os interrogatórios de 

arguidos para manifestarem a sua eventual concordância com a suspensão provisória do pro-

cesso, para que lhes possam ser explicadas as características e efeitos de tal instituto proces-

sual. 

* 

4. – Movimento de serviço. 

No período a que se reporta o presente relatório, registou-se a entrada na 3ª Secção 

de 1574 inquéritos, a acrescer aos 791 pendentes. Em termos de decisão final, em sede de 

inquérito, foram proferidas 214 acusações: 

• 9 em processo comum com intervenção do Tribunal Colectivo; 

• 149 em processo comum com intervenção do Tribunal Singular, 

• 43 em processo comum com intervenção do Tribunal Singular por aplicação do 

art. 16°, n°3 do C.P.P; 

• 1 em processo abreviado; 
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• 12 em processo sumaríssimo. 

Foram ainda proferidos 1202 despachos de arquivamento, sendo que 29 de tais 

despachos se reportam a situações de cumprimento das regras de conduta impostas em sede de 

suspensão provisória do processo  

No total findaram 1560 processos, ficando pendentes 804, dos quais 330 (41%) 

têm mais de 8 meses. 

No final do período em análise, 31 dos processos pendentes encontravam-se 

suspensos provisoriamente. 

       *   

5. – Informações complementares. 

5.1. – Prisão preventiva. 

Durante o período em apreço, não correu termos pela 3.ª Secção do DIAP qualquer 

inquérito com arguido sujeito a prisão preventiva. 

* 

5.2. – Intercepções telefónicas. 

Na 3.ª Secção, decorreram intercepções de conversações telefónicas em seis (6) 

inquéritos, sendo que 4 (quatro) relativos a crime de burla qualificada e 2 (dois) relativos a 

corrupção passiva e falsificação de notação técnica. 

* 

5.3. – Pedidos de aceleração processual. 

Registaram-se 4 (quatro) pedidos de aceleração processual, sendo que: 

a) No inquérito 284/15.0JDLSB foram formulados dois pedidos, a 05-01-2017 e a 

09-06-2017, ambos indeferidos; 

b) No inquérito 289/16.3PCSXL, o pedido foi formulado a 15-11-2017 e foi 

deferido, tendo sido concedido um prazo de 60 dias para encerramento do inquérito; 
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c) No inquérito 854/16.9PBLRS, o pedido foi formulado a 30-11-2017 e foi 

indeferido. 

* 

5.4. – Acção disciplinar. 

Nada a assinalar. 

* 

6. – Conclusões. 

A 3ª Secção do DIAP da Comarca de Lisboa Norte tem cumprido integralmente a 

missão de investigação dos crimes abrangidos nas suas competências, sendo que a tramitação 

dos inquéritos se tem revelado regular. 

De resto, o andamento dos inquéritos mereceu até uma especial celeridade, que se 

traduziu não só na diminuição de pendências, mas também no encurtamento da respectiva 

duração, tudo não obstante a apreciável complexidade da grande maioria dos inquéritos 

tramitados por esta Secção. 

Cumpre igualmente salientar que, com referência ao período homólogo anterior (1 

de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016), apesar do substancial aumento do número de entradas 

(de 1143 para 1574), o número de pendentes teve um aumento insignificante (de 796 para 804) 

e verificou-se uma redução no número e percentagem de inquéritos pendentes há mais de 8 

meses (de 398/50% para 330/41%).  

Para o período temporal que ora se inicia, vislumbram-se como objectivos desta 

Secção o seguinte:  

• Acompanhar os novos fenómenos de criminalidade relativa a burlas cometidas 

através da internet (Facebook, OLX, “custo justo”) e adaptar o tratamento de tal criminalidade, 

designadamente implementando mecanismos de oportunidade e racionalidade nas diligências 

de investigação; 
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• Intensificar a resposta às burlas relativas a idosos, eventualmente mediante 

análise integrada dentro da Secção e conjugação com as demais Secções e com as iniciativas 

de policiamento de proximidade. 

* 

4.ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal 

 

1 – Organização e instalações. 

Nos termos definidos na Ordem de Serviço n.º 1/2014, de 4 de Setembro, a 4ª Sec-

ção Especializada do DIAP da Comarca de Lisboa Norte, com sede em Loures, é composta 

por duas letras de distribuição de inquéritos e tem competência, na área territorial dos Municí-

pios de Loures e Odivelas, para a investigação da criminalidade comum de pequena e média 

gravidade, com tratamento simplificado, indexando os seguintes crimes: 

I – Criminalidade Rodoviária:  

a) – Crimes Rodoviários: 

b)– Crimes rodoviários previstos nos artigos 290º a 294º do Código do Penal; 

c)– Crime de condução sem habilitação legal – artigo 3º do Decreto-Lei nº 2/98, de 

3/01;  

d)– Acidentes de viação com morte;  

e)– Acidentes de viação sem morte;  

f) – Omissão de auxílio – artigo 200º do Código Penal, relacionado com o Código 

da Estrada;  

II – Outros ilícitos criminais, desde que os mesmos não estejam em concurso com 

outros fenómenos criminais distintos: englobando os seguintes fenómenos criminais:  

1) – Desobediência; 

2) – Jogo ilícito; 

3) – Caça ilegal; 
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4) – Furto simples praticado em grande superfície comercial, desde que exista 

queixa apresentada;  

5) – Crime de detenção de arma proibida, p. e p. pelo artigo 86º, nº 1, al: d), da Lei 

nº 5/2006, de 23 de Fevereiro;  

6) – Crimes Antieconómicos, com excepção dos previstos nos artigos 36º a 38º do 

Decreto-Lei nº 28/84;  

7) – Crimes contra Direitos de Autor;  

8) – Crimes contra a Propriedade Industrial.  

9) – O crime de violações de proibições, p. e p. pelo artigo 353º do Código Penal;  

10) – O crime de falsas declarações prestadas em audiência de julgamento, p. e p. 

pelo artigo 360º, nº 1, do Código Penal.  

11) – Crime contra agente de autoridade, desde que emergente de expediente apre-

sentado ao Ministério Público junto do TPIC, com vista à apresentação a julgamento sumário 

que, por qualquer motivo, seja remetido a inquérito. 

Com a Ordem de Serviço n.º 6 de 2015/2016, que entrou em vigor a 05 de Outubro 

de 2015, foi alargada, uma vez mais, a competência desta Secção, definindo que todos os 

expedientes/inquéritos referentes aos casos de investigações da violência por agente de autori-

dade (Código AP) e a violência contra agente de autoridade (Código AV) serão tramitados 

pela 4ª Secção do DIAP. 

E, ainda, reestruturou o serviço de turno ao expediente urgente relacionado com 

arguidos detidos em flagrante delito, relativamente a ilícitos que, pela sua natureza ou pena 

aplicável, seja perspectivado a aplicação de formas processuais de consenso, englobando-se aí 

a suspensão provisória do processo sumário, o julgamento em processo sumário, o arquiva-

mento com dispensa da pena, a suspensão provisória do processo de inquérito, o requerimento 

em processo sumaríssimo e o processo abreviado, instituindo um turno semanal específico e 
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autónomo, a cargo, agora, dos Procuradores-Adjuntos colocados em exercício de funções no 

DIAP. 

A 4ª Secção engloba ainda duas Procuradoras-Adjuntas em exercício de funções 

na secção de pequena criminalidade (ILPC), assessoradas pelos funcionários associados à 4ª 

secção de processos, tendo estas deixado de assumir o referido supra serviço de turno semanal, 

a partir da entrada em vigor da mencionada Ordem de Serviço n.º 6 de 2015/2016. 

A 4ª Secção encontra-se instalada no piso “- 1” do Palácio de Justiça de Loures, no 

mesmo “open space” que as demais Secções do DIAP, divididas entre si por armários de arru-

mação. 

As referidas diligências são realizadas na secção no mencionado “open space”. 

* 

2. – Recursos. 

2.1. – Recursos Humanos. 

Exercem funções na 4ª Secção em referência ao DIAP duas Procuradoras-adjuntas, 

com duas letras de distribuição, e em referência à ILPC duas Procuradoras-adjuntas. 

A 4ª Secção foi, até 03.04.2017, composta por 6 funcionários que além do 

cumprimento dos inquéritos (DIAP) prestam assessoria designadamente no serviço de turno 

semanal e realização de interrogatórios e cumprimento de despachos (suspensão provisória do 

processo de inquérito, o requerimento em processo sumaríssimo e o processo abreviado). 

A partir dessa data ficou apenas com 5 funcionários o que se tem manifestado 

insuficiente, dos quais um técnico de justiça adjunto e três técnicos de justiça auxiliares. 

Acresce que, apesar de até Março de 2017, a 4ª secção contar com um Sr. Técnico 

de Justiça Principal, o mesmo a partir dessa data deixou de prestar funções neste DIAP uma 

vez que foi destacado para o COJ.  
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Em Maio foi substituído nas suas funções por um Sr. Técnico de Justiça Adjunto 

que também assume as funções de Técnico de Justiça Principal nas Procuradorias do 

Comércio, Cível, Execuções e Trabalho. 

Actualmente, o quadro de funcionário mostra-se deficitário uma vez que um 

funcionário saiu da secção tornando-se necessário alocar, pelo menos, mais um funcionário, 

técnico de justiça adjunto, à Secção e de forma permanente. 

* 

2.2. – Recursos Materiais. 

Ambas as Procuradoras-adjuntas afectas ao DIAP dispõem de gabinetes individu-

ais assim como as Procuradoras-adjuntas afectas à Instância local de pequena criminalidade. 

Todos os gabinetes das referidas Magistradas encontram-se instalados no mesmo 

piso que a Secção e mostram-se equipados com mobiliário suficiente e ar condicionado e dis-

põem de telefone, cujas extensões permitem acesso directo à rede interna e externa. 

* 

3. – Organização e funcionamento. 

3.1. – Distribuição de tarefas.  

No período em apreço, e ressalvados pequenas vicissitudes de ordem estatística e 

informática, a distribuição de inquéritos pelas Procuradoras-adjuntas afectas ao DIAP foi 

equitativa, tanto a nível quantitativo como em relação às matérias investigadas. 

Cada uma das Procuradoras-adjuntas do DIAP trabalhava exclusivamente com um 

funcionário. 

Atenta a especificidade das matérias em causa e o tratamento simplificado das 

mesmas as diligências de inquérito são maioritariamente realizadas na Secção pelos funcioná-

rios respectivos. 

Adoptou-se, ainda, diligências-tipo ao nível do primeiro despacho, sem prejuízo 

das particularidades do caso concreto. 
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       * 

3.2. – Contactos com OPC e outras entidades. 

Também em face da criminalidade investigada pela 4ª Secção, os contactos com 

órgãos de polícia criminal limitam-se à PSP, G.N.R. e ASAE. 

Em todos os casos, os OPCs mantêm contactos informais com esta Secção, seja 

com os Magistrados, seja com os Técnicos de Justiça, sendo igualmente realizadas reuniões 

relativas a determinadas investigações. 

* 

3.3. – Procedimentos e boas práticas. 

Os elementos que exercem funções na 4ª Secção – Magistrados e Técnicos de Jus-

tiça – desenvolvem a sua actividade de forma integrada e com verdadeiro espírito de equipa, 

daí se logrando obter os melhores resultados, em matéria de procedimentos e boas práticas, 

designadamente: 

a) Identificação de inquéritos relativos a crimes que integram a mesma conduta ou 

continuidade criminosa, assim permitindo a sua atempada incorporação e análise conjunta e 

célere verificação de situações de conexão processual e incorporação desburocratizada, prece-

dida apenas de contacto informal; 

b) Aproximação de critérios e procedimentos quanto à aplicação de institutos de 

consenso e quanto às injunções e sanções a propor, designadamente em matéria de criminali-

dade rodoviária. 

A opção da continuação da realização dos interrogatórios dos arguidos nos Servi-

ços da Secção nos expedientes remetidos pelo opc para sumário que, por qualquer motivo, 

eram remetidos a inquérito, permitiu optimizar a Unidade uma vez que já não é necessário 

solicitar o interrogatório dos arguidos ao órgão de polícia criminal diminuindo, assim, o tempo 

de duração média de cada inquérito. 
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No âmbito dos processos em que se prevê a utilização da suspensão provisória do 

processo os interrogatórios continuam a ser substituídos pelo preenchimento de formulários 

tipo, incidindo sobre as condições económicas do arguido e a respectiva concordância à injun-

ção proposta, o que optimiza a utilização deste instituto. 

* 

4. – Movimento de serviço. 

No período a que se reporta o presente relatório, registou-se a entrada na 4ª 

Secção, DIAP, de 881 inquéritos, a acrescer aos 443 pendentes. Em termos de decisão final, 

em sede de inquérito, foram proferidas 233 acusações: 

• 5 em processo comum com intervenção do Tribunal Colectivo; 

• 119 em processo comum com intervenção do Tribunal Singular, 

• 14 em processo comum com intervenção do Tribunal Singular por aplicação do 

art. 16°, n°3 do C.P.P; 

• 148 em processo abreviado; 

• 119 em processo sumaríssimo. 

Foram ainda proferidos 461 despachos de arquivamento. 

No total findaram 932 processos, ficando pendentes 401, dos quais 133 têm mais 

de 8 meses. 

No final do período em análise, 27 dos processos pendentes encontravam-se 

suspensos provisoriamente.  

Na 4ª secção são ainda tramitados, pelas duas procuradoras-adjuntas afectas, os 

processos da fase preliminar – processo sumário em que foi aplicado o instituto da suspensão 

provisória do processo até ser proferida decisão final, de arquivamento ou dedução de 

acusação. Assim, e no período em referência, 01.01.2017 a 31.12.2017, do expediente 

remetido pelo opc para processo sumário foram aplicadas 220 suspensões provisórias de 

processo. Encontrando-se, actualmente, pendentes na secção 122 suspensões. 
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* 

5 – Informações complementares. 

5.1. – Prisão preventiva. 

Houve dois (2) inquéritos em que foi aplicada a medida de coacção de prisão 

preventiva, sendo que num deles a medida foi posteriormente alterada para a medida de 

coacção de obrigação de permanência na habitação através de vigilância por meios 

electrónicos, em que eram ofendidos agentes de autoridade. 

* 

5.2. – Intercepções telefónicas. 

Na 4.ª Secção, não houve inquérito em que tivessem decorrido intercepções de 

conversações telefónicas. 

* 

5.3. – Pedidos de aceleração processual. 

Não houve registo de pedido de aceleração processual. 

* 

5.4. – Acção disciplinar. 

Nada a assinalar. 

* 

6 – Conclusões. 

A 4ª secção do Ministério Público, Unidade Especializada para ao tratamento 

simplificado da pequena e média criminalidade, criada aquando da Ordem de serviço n.º 

1/2014, alargou a sua competência funcional, quer ao nível de turno semanal específico e 

autónomo bem como ao nível de inquéritos, englobando, ainda, a representação do Ministério 

Público junto dos dois juízos de Pequena Instância Criminal de Lisboa-Norte (ILPC). 

A esta última deixaram, assim, de estar adstritas as funções de tramitação de todo 

o expediente apresentado para julgamento sumário, referente a detenções ocorridas em 
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flagrante delito independentemente da pena de prisão abstracta, cabendo, agora, às 

Procuradoras-adjuntas afectas ao DIAP. 

Salienta-se o incremento na utilização da suspensão provisória do processo e do 

processo sumaríssimo, no expediente remetido para sumário pelo opc, que originou, por um 

lado, a diminuição do número de julgamentos em processo sumário e, por outro lado, o 

aumento do número de inquéritos suspensos provisoriamente na Unidade. 

O instituto da suspensão provisória do processo tem como finalidade o aumento da 

capacidade de resposta judicial em relação à pequena criminalidade, com o reforço da eficácia, 

celeridade e pacificação social, proporcionando tratamento simplificado e rápido da massiva e 

quotidiana pequena criminalidade e representa um afloramento do princípio da oportunidade 

mitigado, o que tem sido conseguido. 

No âmbito da Unidade da pequena criminalidade continua a privilegiar-se as 

soluções processuais de consenso, designadamente a suspensão provisória do processo e o 

processo sumaríssimo que se regem por critérios de oportunidade, diversão, informalidade e 

celeridade, sendo alternativos à tramitação do processo com sujeição a julgamento e, assim, 

poupando também os custos de estigmatização e de aprofundamento da conflitualidade no 

contexto de uma audiência formal. 

Com a manutenção dos procedimentos já adoptados conseguiu-se maior eficácia 

na tramitação processual e no tempo de duração média de cada inquérito.  

* 

 

5.ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal  

 

1 – Organização e instalações. 

Nos termos definidos na Ordem de Serviço n.º 1/2014, de 4 de Setembro, a 5.ª 

Secção Especializada do DIAP da Comarca de Lisboa Norte, com sede em Loures, tem com-
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petência, na área territorial dos Municípios de Loures e Odivelas, para a investigação dos se-

guintes crimes: 

a) Furto; 

b) Receptação; 

c) Crime de falsificação de documento quando esteja em causa adulteração de ma-

trícula aposta em viatura, que seja usada para o cometimento de furto (artigo 256.º, n.º 3, do 

Código Penal; 

d) Crime de furto de gasolina com falsificação de matrícula aposta em viatura. 

Esta secção especializada ainda poderá assumir a competência para dirigir inquéri-

tos tendo por objecto a assinalada criminalidade ocorrida em toda a área geográfica dos dez 

municípios que compõem a comarca de Lisboa Norte e exercer a acção penal desde que, justi-

ficando-se a direcção concentrada da investigação: 

a) – nas situações em que a actividade criminosa em causa se disperse por áreas 

territoriais de diversos municípios que compõem a comarca de Lisboa Norte;  

b) – ou, em função da manifesta gravidade ou complexidade de investigação do 

ilícito em causa, precedendo de despacho do Magistrado do Ministério Publico Coordenador 

de comarca, nomeadamente sob o impulso do Procurador-Adjunto que originariamente vinha 

dirigindo o inquérito ou do Procurador da República com funções de coordenação sectorial. 

A 5.ª Secção mostra-se instalada, no piso “- 1” do Palácio de Justiça de Loures, no 

mesmo “open space” que as demais Secções do DIAP, divididas entre si por armários de arru-

mação. 

As diligências de inquérito realizadas por funcionário são executadas na secção no 

mencionado “open space” ou por magistrado em sala de interrogatório (quando disponível).  

* 

2. – Recursos. 

2.1. – Recursos Humanos. 
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De acordo com a citada Ordem de Serviço, a unidade tem duas letras de 

distribuição. No entanto, resultado do movimento extraordinário de magistrados ocorrido em 

2016, uma das magistradas que integrava a unidade saiu da comarca. Nesse seguimento, a sua 

letra de distribuição foi dividida por 6 (seis) magistrados, nos moldes definidos pela O.S. n.º 6, 

de 7 de Setembro de 2016, sendo dois deles do quadro complementar e a titular da outra letra 

da secção quanto aos processos pendentes e as duas magistradas da 1ª secção e o magistrado 

da 7ª secção quanto aos novos processos entrados após a OS.  

Em Janeiro de 2017, após a saída de um magistrado (do quadro complementar) 

que se encontrava colocado na comarca, o seu acervo de inquéritos pendentes respeitantes a 

esta unidade, num total de 138, foi dividido por duas magistradas que integram a Unidade de 

Violência Doméstica; os inquéritos terminados em 1, 2 e respectivos 0, ficaram a cargo da 

Exma. Senhora Dra. Alexandra Nunes e os inquéritos com terminação em 3, 4, 5 e respectivos 

0, passaram a ser dirigidos pela Exma. Senhora Dra. Sónia Fonseca (cfr. Ordem de Serviço n.º 

20/2016-2017, de 16 de Janeiro de 2017). 

Em Abril de 2017, um magistrado que tinha a seu cargo a tramitação dos 

inquéritos terminados em 1, 2, 3 e respectivos 0, distribuídos a partir de 8 de Setembro de 

2016, passou a exercer funções de vogal no Conselho Superior de Ministério Público, em 

regime de tempo integral, pelo que o seu acervo teve que ser redistribuído. Assim, de acordo 

com o estabelecido na Ordem de Serviço n.º 23/2016-2017, de 19 de Abril de 2017, os 

inquéritos por si tramitados e os que lhe viriam a ser distribuídos passaram a ser tramitados 

por outras duas magistradas que integram a Unidade de Tratamento de Criminalidade 

Violenta, passando os números pares a estar a cargo da Exma. Senhora Dra. Cristina Arcanjo e 

os números ímpares a cargo da Exma. Senhora Dra. Susana Galucho.  

Em Setembro de 2017, duas magistradas do quadro complementar passaram a 

assumir a tramitação da 1.ª letra de distribuição desta unidade (após a saída da colega que 

assegurava a letra em Setembro de 2016). Uma delas ficou com os processos pendentes com 
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data anterior a 06/09/2016 e com as terminações dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 0 quando o 

número anterior for um daqueles e a outra com os números 8, 9 e 0 quando o número anterior 

for um daqueles (cfr. Ordem de Serviço n.º 38/2017-2018, de 15 de Setembro de 2017). 

Em 11 de Outubro de 2017, no seguimento da saída de uma magistrada do quadro 

complementar que se encontrava colocada neste DIAP, e com vista a reestruturar o serviço foi 

emitida a Ordem de Serviço n.º 40/2017. Naquela, estabeleceu-se que todos os inquéritos 

pendentes e que viessem a ser reabertos, bem como os findos, com data anterior a 06/02016 

passassem a ser tramitados pela magistrada que se encontra adstrita ao tratamento dos 

inquéritos da 2.ª letra da U.T.F., em acréscimo com o seu volume de serviço, em número 

superior a 85 processos. Trata-se de processos dos anos de 2012 a 2016, já tramitados por 

diversos magistrados e que apresentam, na sua maioria, mais do que um volume.  

No que concerne ao quadro de funcionários, a tramitação foi/é assegurada por um 

Técnico de Justiça Adjunto e uma Técnica de Justiça Auxiliar, sendo supervisionados por uma 

Técnica de Justiça Adjunta que acumula funções na tramitação de uma letra da 3.ª Unidade e 

de Técnico de Justiça Principal. 

 

* 

2.2. – Recursos Materiais. 

Os Magistrados dispõem de gabinetes individuais. 

Todos os gabinetes dos referidos Magistrados encontram-se instalados no mesmo 

piso da Secção, mostram-se equipados com mobiliário suficiente e dispõem de telefone, cujas 

extensões permitem acesso directo à rede interna e externa. No que concerne ao ar 

condicionado, em alguns gabinetes, encontra-se avariado desde o Inverno, tendo os 

magistrados que recorrer aos seus próprios meios de aquecimento/refrigeração.  

O acesso à internet nem sempre funciona nas melhores condições (lentidão). 
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As impressoras utilizam consumíveis reciclados e não existe manutenção; quando 

avariam estão muitos meses fora do tribunal para reparação. Não existe uma impressora de 

substituição para utilizar no imediato. Os magistrados só não ficam privados de impressora, 

porque há colegas em situação de baixa médica prolongada e nesses casos são utilizados os 

 seus equipamentos como se fossem de substituição.

* 

3. – Organização e funcionamento. 

3.1. – Distribuição de tarefas.  

No período em apreço, a distribuição de inquéritos pelos Magistrados da Secção 

foi equitativa, tanto a nível quantitativo como em relação às matérias investigadas. A 

redistribuição de processos com presos é feita por acordo verbal entre as três magistradas que 

recebem novos processos.  

A Unidade procurou adoptar algumas diligências-tipo, em particular no que 

concerne ao despacho inicial, sem prejuízo das particularidades de cada caso.  

Assim: 

a) As investigações relativas aos crimes de furto decorrem maioritariamente no 

O.P.C. (P.S.P. e G.N.R., maioritariamente e residualmente na P.J.);  

b) Estando apenas em causa uma ou duas diligências as mesmas são realizadas na 

secção;  

c) Nos casos de competência reservada da P.J., a investigação é executada por tal 

O.P.C., sem prejuízo da realização prévia ou posterior de diligências com vista à junção de 

documentação, designadamente relativa a informações cuja obtenção compete ao Ministério 

Público ou ao Juiz de Instrução. 

* 

3.2. – Contactos com OPC e outras entidades. 
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Também em face da criminalidade investigada pela 5.ª Secção, os contactos com 

órgãos de polícia criminal limitam-se à P.S.P. e G.N.R. (raramente com a P.J.). 

Em todos os casos, os O.P.C.’s mantêm contactos informais com esta Secção, seja 

com os Magistrados, seja com os Técnicos de Justiça, sendo igualmente realizadas reuniões 

informais relativas a determinadas investigações, de maior complexidade ou impacto social ou 

que tenham por objecto condutas mais graves. 

Na execução da sua missão, os Magistrados e Técnicos desta Secção mantêm 

igualmente regulares contactos com outras entidades, tais como: 

• Laboratório de Polícia Científica; 

• Direcção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais; 

• Intérpretes e tradutores. 

* 

3.3. – Procedimentos e boas práticas. 

Os elementos que exercem funções na 5.ª Secção – Magistrados e Técnicos de 

Justiça – desenvolvem a sua actividade de forma integrada e com espírito de equipa, daí se 

logrando obter os seguintes resultados, em matéria de procedimentos e boas práticas: 

a) Identificação de inquéritos relativos a crimes de furto, que integram a mesma 

conduta ou continuidade criminosa por banda do mesmo agente, assim permitindo a sua atem-

pada incorporação e análise conjunta; 

b) Célere verificação de situações de conexão processual e incorporação desburo-

cratizada, precedida apenas de contacto informal; 

c) Partilha de casos específicos de diligências probatórias ordenadas e respectivos 

resultados, bem como de elementos de informação. 

* 

4. – Movimento de serviço. 
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No período a que se reporta o presente relatório, registou-se a entrada na 5.ª 

Secção de 1615 inquéritos, a acrescer aos 736 pendentes. Em termos de decisão final, em sede 

de inquérito, foram proferidas 93 acusações: 

• 5 em processo comum com intervenção do Tribunal Colectivo; 

• 59 em processo comum com intervenção do Tribunal Singular, 

• 27 em processo comum com intervenção do Tribunal Singular por aplicação do 

art. 16°, n°3 do C.P.P; 

• 2 em processo abreviado. 

Foram ainda proferidos 1459 despachos de arquivamento. 

No total findaram 1538 processos, ficando pendentes 705, dos quais 269 têm mais 

de 8 meses. 

No final do período em análise, 7 dos processos pendentes encontravam-se 

suspensos provisoriamente.   

      * 

5 – Informações complementares. 

5.1. – Prisão preventiva: 

Durante o período em apreço, correram termos pela 5.ª Secção do DIAP 6 inquéritos 

com arguido sujeito a prisão preventiva, num total de 6 presos e 2 arguidos com a medida de 

coacção de obrigação de permanência na habitação com vigilância electrónica. 

* 

5.2. – Intercepções telefónicas: 

Correram termos pela 5.ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal 

na comarca de Lisboa Norte três inquéritos com intercepções de conversações telefónicas. 

* 

5.3. – Pedidos de aceleração processual: 

Não houve registo de pedido de aceleração processual. 

* 
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5.4. – Acção disciplinar: 

Nada a assinalar. 

* 

6 – Conclusões. 

A 5.ª Secção do DIAP da Comarca de Lisboa Norte tem cumprido integralmente a 

missão de investigação dos crimes abrangidos nas suas competências, sendo que a tramitação 

dos inquéritos se tem revelado regular. 

De resto, o andamento dos inquéritos mereceu até uma especial celeridade, em 

particular nos processos mais antigos.  

     * 

6.ª Secção Departamento de Investigação e Acção Penal 

 

1 – Organização e instalações. 

Nos termos definidos na Ordem de Serviço n.º 1/2014, de 4 de Setembro, alterada 

pela OS 10, 2016/2017, a 1ª e a 6ª secções do DIAP da Comarca de Lisboa Norte, com sede 

em Loures, incluem uma unidade de competência genérica, as quais têm competência, na área 

territorial dos Municípios de Loures e Odivelas, para a investigação da criminalidade não 

atribuída às secções especializadas. 

Esta unidade de processos comuns ainda poderá assumir a competência para dirigir 

inquéritos tendo por objeto a assinalada criminalidade ocorrida em toda a área geográfica dos 

dez municípios que compõem a comarca de Lisboa Norte e exercer a ação penal desde que, 

justificando-se a direção concentrada da investigação: 

a) – Nas situações em que a atividade criminosa em causa se disperse por áreas 

territoriais de diversos municípios que compõem a comarca de Lisboa Norte;  

b) – Ou, em função da manifesta gravidade ou complexidade de investigação do 

ilícito em causa, precedendo de despacho do Magistrado do Ministério Publico Coordenador 
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de comarca, nomeadamente sob o impulso do Procurador-Adjunto que originariamente vinha 

dirigindo o inquérito ou do Procurador da República com funções de coordenação sectorial. 

 

As 1.ª e 6ª Secções mostram-se instaladas no piso “- 1” do Palácio de Justiça de 

Loures, no mesmo “open space” que as demais Secções do DIAP, divididas entre si por 

armários de arrumação. 

As diligências de inquérito realizadas por funcionário são executadas em gabinetes 

individuais destinados para o efeito ou no gabinete do próprio Magistrado.  

 

* 

2. – Recursos. 

2.1. – Recursos Humanos. 

Até ao inicio do ano de 2017, a 6ª secção contava com duas letras de distribuição e 

a 1ª secção com uma letra de distribuição cada uma assegurada por um magistrado.  

Por via de situação de baixa médica da Sra. Magistrada titular de um das letras de 

distribuição da 6ª secção, os novos inquéritos de competência genérica passaram a ser 

distribuídos equitativamente pelos outros dois Magistrados, um a exercer funções na 1ª secção 

e outro a exercer funções na 6ª secção.  

Os inquéritos pendentes da segunda letra da 6ª secção à data da mencionada OS 

foram averbados a 6 magistrados distintos, em acumulação com o seu serviço - à Dra. Cláudia 

Almeida da 2ª secção, às Dras. Sónia Mesquita Gaspar e Ana Sampaio da 4ª secção, à Dra. 

Leonor Cardiga e ao Dr. Ricardo Correia Lamas da 3ª secção e ao Dr. Augusto Miranda do 

Quadro Complementar.  

No que concerne ao quadro de funcionários, a tramitação na 1ª secção é 

assegurada por uma Técnica de Justiça Auxiliar, sendo supervisionada por uma Técnica de 

Justiça Principal. 
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Na 6ª secção a tramitação é assegurada por um Técnico de Justiça Auxiliar e um 

Técnico de Justiça Principal que acumula as funções de Técnico de Justiça Adjunto. 

* 

2.2. – Recursos Materiais. 

Os Magistrados dispõem de gabinetes individuais. 

Todos os gabinetes dos referidos Magistrados encontram-se instalados no mesmo 

piso que a Secção e mostram-se equipados com mobiliário suficiente e ar condicionado (po-

rém avariado) e dispõem de telefone, cujas extensões permitem acesso directo à rede interna e 

externa. 

O acesso à internet nem sempre funciona nas melhores condições, ocorrendo 

períodos de grande demora. 

* 

3. – Organização e funcionamento. 

3.1. – Distribuição de tarefas.  

No período em apreço, e ressalvadas pequenas vicissitudes de ordem estatística e 

informática, a distribuição de inquéritos pelos Magistrados da Secção foi equitativa, tanto a 

nível quantitativo como em relação às matérias investigadas. Desde Fevereiro de 2016 que, na 

sequência de baixa de um dos magistrados da 6.ª Secção, o correspondente volume de serviço 

foi distribuído pelos outros dois magistrados desta secção e pelas duas magistradas da 5.ª Sec-

ção. 

A Unidade procurou adoptar algumas diligências-tipo, em particular no que con-

cerne ao despacho inicial, sem prejuízo das particularidades de cada caso.  

Assim: 

a) As diligências de investigação são na sua maioria realizadas pelos OPC (Polícia 

de Segurança Pública e GNR e em alguns casos pela Polícia Judiciária); 
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b) Nos casos de competência reservada da P.J., a investigação é executada por tal 

O.P.C., sem prejuízo da realização prévia ou posterior de diligências com vista à junção de do-

cumentação, designadamente relativa a informações cuja obtenção compete ao Ministério Pú-

blico ou ao Juiz de Instrução. 

* 

3.2. – Contactos com OPC e outras entidades. 

Os OPC’s mantêm contactos informais com esta Secção, seja com os Magistrados, 

seja com os Técnicos de Justiça. 

Na execução da sua missão, os Magistrados e Técnicos desta Secção mantêm 

igualmente regulares contactos com outras entidades, tais como: 

• Laboratório de Polícia Científica; 

• Direcção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais; 

• Intérpretes e tradutores. 

* 

3.3. – Procedimentos e boas práticas. 

Os elementos que exercem funções nas 1ª e 6ª Secções – Magistrados e Técnicos 

de Justiça – desenvolvem a sua actividade de forma integrada e com espírito de equipa, daí se 

logrando obter os seguintes resultados, em matéria de procedimentos e boas práticas: 

a) Identificação de inquéritos que integram a mesma conduta ou continuidade cri-

minosa praticada pelo mesmo agente, assim permitindo a sua atempada incorporação e análise 

conjunta; 

b) Célere verificação de situações de conexão processual e incorporação desburo-

cratizada, precedida apenas de contacto informal; 

c) Partilha de casos específicos de diligências probatórias ordenadas e respectivos 

resultados, bem como de elementos de informação. 
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d) Identificação e celeridade nos processos em que estejam em causa crimes de na-

tureza particular, cujo procedimento criminal prescreva em dois anos. 

* 

4. – Movimento de Serviço. 

- Processos entrados: 2139.  

- Processos vindos do período anterior: 909.  

- Acusações proferidas: 232. 

• Tribunal Coletivo: 1. 

• Tribunal Singular: 177.  

• Acusações particulares: 8. 

• Aplicação do art.16º n.º3 do Código de Processo Penal: 23. 

• Processo Abreviado: 0.  

• Processo Sumaríssimo: 23. 

- Arquivamentos: 1547.  

Total dos processos findos: 1911.  

Processos pendentes: 1137. 

Processos pendentes com mais de 8 meses: 429.  

Processos suspensos: 8. 

* 

5. – Informações complementares. 

5.1. – Prisão preventiva: 

Durante o período em apreço, não correram termos inquéritos com arguidos sujei-

tos a prisão preventiva.  

* 

5.2 – Intercepções telefónicas: 

Correu termos 1 (um) inquérito com intercepções de conversações telefónicas. 

* 
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5.3 – Pedidos de aceleração processual: 

Foi registado 1 (um) pedido de acelerações processual. 

* 

5.4 – Acção disciplinar: 

Nada a assinalar. 

* 

6 – Conclusões 

A unidade de competência genérica está repartida entre a 1ª e a 6ª secções do 

DIAP da Comarca de Lisboa Norte e tem cumprido integralmente a missão de investigação 

dos crimes abrangidos nas suas competências, sendo que a tramitação dos inquéritos se tem 

revelado regular. 

De notar que durante o ano em apreciação os processos passaram a ser distribuídos 

por dois Magistrados. 

Durante o período em apreço o trabalho desenvolvido por todos os Magistrados 

norteou-se pela preocupação de reduzir a pendência sobretudo nos processos mais antigos, o 

que em alguns casos se verificou com sucesso. 

* 

7.ª Secção Departamento de Investigação e Acção Penal 

   

1. - Organização e instalações. 

A Ordem de Serviço n.º 1/2014 da Coordenação do Ministério Público da 

Comarca de Lisboa Norte criou a 7.ª Secção especializada do DIAP da comarca de Lisboa 

Norte, cabendo-lhe a competência, em toda a área geográfica da comarca de Lisboa Norte, 

para a investigação da criminalidade relativa a, mesmo tratando-se de processos em que ao 

arguido tenha sido (ou venha a ser) aplicada a prisão preventiva, crimes de corrupção, de 

peculato e de participação económica em negócio, crimes de corrupção no comércio 

internacional e na actividade privada previstos na Lei n.º 20/2008, de 21/04, crimes de fraude 
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na obtenção ou desvio de subsídio ou subvenção e fraude na obtenção de crédito bonificado, 

crimes de prevaricação e abuso de poderes praticados por titulares de cargos políticos, crimes 

da responsabilidade de Titulares de Cargos Públicos, Cibercriminalidade, crime de burla 

informática e de acesso ilegítimo.  

No período foi alocada uma Sra. Técnica de Justiça Auxiliar, inicialmente Neise 

Macatrão, mas após a sua movimentação para o DIAP de Lisboa, substituída pela Sra. Técnica 

de Justiça Fátima Gaspar, partilhando a 7ª secção com a 1ª secção a Sra. Técnica de Justiça 

Principal, Fernanda Santos 

Até Abril de 2017, o único magistrado titular dos inquéritos distribuídos à 7.ª 

Secção especializada do DIAP de Lisboa Norte, foi o Dr. David Alexandrino Paulo 

Albuquerque Aguilar, acrescendo o serviço que se encontra descrito na parte referente à 1ª e 5ª 

secção. 

Contudo, após essa data, o Dr. David Aguilar passou a exercer funções como 

membro permanente do CSMP, sendo que os inquéritos (pendentes e novos) referentes a 

cibercriminalidade, crime de burla informática e de acesso ilegítimo foram, em equidade, 

averbados aos três Magistrados da 3ª secção, e os demais foram averbados, em equidade, às 

duas Magistradas da 1ª secção, em acumulação com o demais serviço que lhes está distribuído.  

A 7.ª Secção especializada do DIAP de Lisboa Norte está instalada no primeiro 

dos quatro pisos do Palácio da Justiça de Loures. 

Desde Julho de 2016 que o DIAP de Lisboa Norte dispõe de gabinetes para a 

realização de diligências pelos magistrados e técnicos de justiça. 

* 

2. - Recursos. 

2.1. - Recursos humanos. 

Conforme acima referido, na 7.ª Secção especializada do DIAP de Lisboa Norte 

exerceu funções até Abril de 2017, o magistrado David Alexandrino Paulo Albuquerque e 
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Aguilar; sendo que após entrar em funções no CSMP, por ausência de outra resposta, foram os 

inquéritos desta secção averbados a outros magistrados nos termos atrás indicados.  

Relativamente ao quadro de funcionários, a tramitação foi assegurada pela Sra. 

Técnica de Justiça Neise Macatrão e após a sua movimentação pela Sra. Técnica de Justiça 

Fátima Gaspar, sendo Técnica de Justiça Principal, a Exma. Sra. Fernanda Santos em 

acumulação com a 1ª secção.  

Em face do volume processual e das concretas características dos crimes cuja 

investigação é da competência da 7.ª Secção do DIAP, o número de funcionários alocados 

mostra-se, por ora, ajustado e apto a atingir os níveis de eficiência almejados.  

No que toca ao Magistrado mostra-se pertinente a colocação de um Magistrado em 

substituição do Exmo. Sr. Dr. David Aguilar.  

* 

2.2. - Recursos materiais. 

O gabinete do magistrado é dotado de mobiliário adequado e suficiente, sendo 

deficiente a sua climatização, dispondo ainda de equipamento informático individualizado. 

* 

3. - Organização e funcionamento. 

3.1. - Distribuição de tarefas. 

Uma vez que a competência para a direcção dos inquéritos adstritos à 7.ª Secção 

de competência especializada foi no período em referência de apenas um magistrado, nada há 

a relevar ao nível da distribuição de tarefas. 

Após a sua saída, face à falta de magistrados, a distribuição de tarefas mostrou-se 

compatível com a necessidade da secção, se bem com que esforço acrescido dos Magistrados.  

Compete outrossim referir que o magistrado trabalhava directamente com as 

técnicas de justiça alocadas à 7.ª Secção, sendo que após a sua saída os inquéritos continuam a 

ser tramitadas pela mesma Sra. Funcionária que trabalha, assim, com cinco magistrados. 
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A delegação de competências investigatórias, quando a investigação não é levada a 

efeito pelo magistrado titular dos inquéritos e pelas funcionárias da secção, é efectuada no 

OPC competente, atento o disposto na Lei de Organização de Investigação Criminal, Lei n.º 

49/2008, de 27 de Agosto, na generalidade das situações, com excepção da burla informática 

após furto ou extravio do cartão e efectuada na posse do respectivo código PIN, na Polícia 

Judiciária, em cumprimento do determinado na Circular n.° 6/2002 da PGR. 

Para além do exposto, são realizados na Secção os interrogatórios de arguidos para 

manifestarem a sua eventual concordância com a suspensão provisória do processo, para que 

lhes possam ser explicadas as características e efeitos de tal instituto processual. 

No que concerne à criminalidade informática, e não obstante o determinado na 

Circular n°6/2002 da PGR e na Lei n.º 49/2008, de 27 de Agosto, os Magistrados em funções 

na 7ª Secção têm adoptado um procedimento que consiste em esgotar diligências de recolha de 

prova documental antes de uma eventual delegação de competências de investigação, 

mormente nos casos de competência reservada da Polícia Judiciária. 

Isto, sumariamente pelas seguintes razões: 

- A esmagadora maioria de inquéritos desta natureza demanda a recolha de 

informação bancária ou de telecomunicações, cuja obtenção cabe à autoridade judiciária, o que 

leva o OPC a devolver os autos ao Ministério Público quando tal informação é necessária; 

- Em face da informação obtida pelos bancos ou pelas operadoras de 

telecomunicações, é possível, na esmagadora maioria dos casos, determinar desde logo o 

arquivamento – no espaço de um ou dois meses desde a notícia do crime –, por ser desde logo 

óbvio que inexistem diligências de investigação possíveis ou que as mesmas se resumem à 

expedição de cartas rogatórias inexequíveis ou com poucas ou nenhumas probabilidades de 

obter resultado útil; 

- A Polícia Judiciária, mormente desde a criação da Unidade Nacional de Combate 

ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica – a qual tem recebido inquéritos desta natureza de 
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todo o País –, encontra-se assoberbada e não consegue dar resposta a todas as investigações, 

fazendo com que os inquéritos aí permanecem sem andamento durante meses ou anos. 

Ainda em sede de diligências iniciais de inquérito, e para além do despacho a 

ordenar a solicitação de informações bancárias ou dados de telecomunicações, têm os 

Magistrados em funções nesta Secção procurado obter, directamente e por si, o máximo de 

informação possível, de modo a prevenir o desaparecimento da prova, mormente no que 

concerne a dados informáticos. Em concreto: 

• Obtenção de endereços de IP; 

• Pesquisa de titulares de domínio ou site; 

• Pesquisa de prestador de serviço ou proprietário de endereços de IP; 

• Identificação da instituição financeira titular de determinado IBAN/NIB ou 

“entidade” de pagamento via multibanco. 

Com o recurso a tal procedimento, tem sido possível reduzir drasticamente o prazo 

de duração dos inquéritos (de um ano ou mais para 2 ou 3 meses) e cingir a delegação na 

Polícia Judiciária aos casos que efectivamente demandam a intervenção técnica e 

especialidade dessa Polícia, tais como os crimes de acesso ilegítimo, sabotagem ou dano 

informático, v.g. “ransomware”, intromissão não autorizada em contas de e-mail e em 

sistemas informáticos. 

Já as investigações relativas a condutas criminosas que consistem na subtracção de 

cartão bancária e sua utilização em ATM, por não demandarem particulares técnicas de 

investigação – mas sim diligências de análise de imagens de videovigilância e 

reconhecimentos fotográficos e presenciais –, têm sido conferidas aos órgãos de polícia 

criminal locais, em concreto PSP e GNR. 

* 

3.2. – Contactos com OPC e outras entidades. 
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A natureza dos crimes sob a égide desta secção, bem como os meios de recolha de 

prova normalmente envolvidos, exigem dos magistrados e dos OPC uma colaboração próxima 

e profícua, com óbvios e evidentes reflexos no sucesso da investigação. À necessidade de con-

centrar diligências em sede de despacho inicial, aduz-se um esforço na imediação com os 

agentes de recolha de prova no terreno, reforçando-se os contactos informais entre os diversos 

intervenientes no inquérito, com a realização de reuniões e a agilização e padronização de pro-

cedimentos. 

O mesmo ocorre sempre que a recolha de prova exige contactos com outras entida-

des, como o Laboratório de Polícia Científica, ou a UTI da Polícia Judiciária. 

É de relevar nesta sede que as leis de conservação de dados permitem exíguos pra-

zos de recolha destes, pelo que tal diligência, mormente através da sua preservação (e falamos 

não apenas de dados de comunicação, como também de imagens de videovigilância) tem de 

ser efectuada tempestivamente. 

* 

3.3. – Procedimentos e boas práticas. 

A 7.ª Secção especializada do DIAP de Lisboa Norte, actuando de forma concer-

tada e prosseguindo os seus objectivos da forma mais eficaz possível, em prol da eficiência da 

actividade do Ministério Público, articulando-se ainda com os OPC, localiza e identifica 

eventuais situações de conexão processual, evitando assim a duplicação de diligências. 

Este objectivo é ainda almejado quando se procede à concentração de diligências, 

à padronização das diligências de prova por tipo de crime (levando em linha de conta, 

evidentemente, as especificidades de cada caso), à desformalização, na medida do legalmente 

admissível, das diligências processuais realizadas e à harmonização das soluções processuais 

para casos semelhantes. 

É ainda efectuado um tratamento da informação criminal, em colaboração com o 

OPC, a fim de, no que diz respeito à Cibercriminalidade, tentar encontrar eventuais pontos de 
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compromisso dos cartões ou receptadores das quantias monetárias indevidamente retiradas das 

contas bancárias dos ofendidos. 

Procedeu-se à investigação integral, tanto de crimes informáticos, como de crimes 

cometidos no exercício de funções públicas, nestes Serviços do Ministério Público, com reco-

lha de prova documental e inquirição de testemunhas, muitas vezes através da emissão de car-

tas rogatórias.  

* 

4. – Movimento de serviço. 

No período a que se reporta o presente relatório, registou-se a entrada na 7.ª 

Secção de 699 inquéritos, a acrescer aos 215 pendentes.  

Em termos de decisão final, em sede de inquérito, foram: 

- Proferidas 11 acusações em processo comum para julgamento perante o tribunal 

singular, 5 (cinco) das quais com utilização da faculdade prevista no artigo 16.º, n.º 3, do CPP 

e 2 perante Tribunal Colectivo 

- Proferidos 548 arquivamentos, tendo 33 inquéritos findado por outros motivos. 

No total findaram 596 processos, ficando pendentes 318, dos quais 100 têm mais 

de 8 meses. 

No final do período em análise, encontravam-se suspensos provisoriamente 5 

(cinco) processos.  

     * 

5. – Informações complementares. 

5.1. – Prisão preventiva: 

Durante o período em apreço não foi aplicada em inquérito a correr termos nesta 

secção qualquer medida de cocção de prisão preventiva. 

* 

5.2. – Intercepções telefónicas: 

Não decorreu qualquer inquérito com intercepções telefónicas. 
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* 

5.3. – Pedidos de aceleração processual: 

Não se registaram pedidos de acelerações processuais. 

* 

5.4. – Acção disciplinar: 

Nada a assinalar. 

* 

6. – Conclusões. 

A concentração da investigação dos crimes cometidos no exercício de funções pú-

blicas e da cibercriminalidade na 7.ª Secção especializada do DIAP da Comarca de Lisboa 

Norte, e dentro desta num único magistrado, encontrou arrimo na necessária especialização da 

investigação criminal, sentida sobremaneira nos vectores da criminalidade que constituem o 

âmago desta secção, e ainda na especial celeridade que é forçoso imprimir na recolha de prova 

nos crimes cometidos em ambiente informático, atento o exíguo prazo de conservação dos 

dados de comunicação e a quase omnipresente vertente internacional destes ilícitos. 

Também na designada criminalidade económico-financeira, a sua natureza, as vi-

cissitudes na recolha e tratamento do material probatório que lhe é referente, a diversidade de 

matérias que lhe são colaterais, com influência directa na tipificação das condutas e no deli-

near da peça acusatória, apontavam para o evidente ganho de eficiência e eficácia que repre-

senta a unificação da direcção da sua investigação, potenciando a experiência e o conheci-

mento assim adquiridos valor acrescentado à direcção do inquérito. 

As especificidades mencionadas obrigam à padronização de procedimentos, à con-

centração de diligências, à efectiva recolha de prova em ambiente informático (cabeçalhos 

técnicos de mails, IP’S, plataforma de facebook…) a efectuar pelo magistrado titular do inqué-

rito, à personalização dos contactos com OPC’S, magistrados de outros países e entidades ter-

ceiras (mormente Direcções-Gerais, Inspecções-Gerais, autoridades de supervisão, conservató-
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rias, instituições bancárias…), à expedição célere de cartas rogatórias, com concretização das 

diversas diligências a efectuar, tudo sendo levado a cabo de forma mais cabal com a criação da 

referida secção. 

Por outro lado, a dispersão territorial da criminalidade informática exige da direc-

ção da investigação criminal um especial cuidado no tratamento da informação criminal, dis-

tinguindo modus operandi, tentando localizar pontos de compromisso dos cartões de crédito 

ou de débito, identificando circuitos de passagem dos proventos deste tipo de crime e indivi-

dualizando os receptadores dos mesmos.  

Exigia-se assim uma investigação cuja direcção seja personalizada, efectiva des-

formalizada, integrada e consequente. 

A escassa indiciação que os dados reflectem deve-se, sobretudo, aos seguintes 

factores: 

- Em primeiro lugar, à sobrecarga de trabalho com que as secções da Polícia Judi-

ciária que investigam o Cibercrime (disperso por diversas secções da DLVT e da UNCC) e os 

crimes cometidos no exercício de funções públicas e crime económico-financeiro (neste caso, 

a 3.ª SCCICEF da UNCC) se deparam, dando prioridade aos processos mais antigos. Para 

obstar a tanto, o magistrado que dirige esta secção reuniu com os Coordenadores da Polícia 

Judiciária envolvidos a fim de proceder a um maior número de investigações nos Serviços do 

Ministério Público, partilhando sempre a informação criminal até para tratamento em sede 

policial. 

- Em segundo lugar, ao facto de em muitas situações, no âmbito do Cibercrime 

(que constitui cerca de 90% dos inquéritos da 7.ª Secção), a previsibilidade de sucesso na re-

colha de prova ser nula ou disso próximo, atentos os processos de anonimização da internet, a 

internacionalização do facto ilícito e o reduzido valor do prejuízo, com as contingências co-

nhecidas da cooperação judiciária com determinados países (pense-se em Estados como a 

Ucrânia, a Rússia, a Nigéria ou até os Estados Unidos da América ou o Reino Unido). Não 
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obstante, diversas tentativas têm sido feitas e diligências várias têm sido rogadas, a Espanha, 

Holanda, França, Alemanha, Áustria, Irlanda, entre outros, embora a maioria sem sucesso. 

Descobrindo-se por vezes o IP de computador utilizado por esta via, não se consegue relacio-

nar o mesmo com um sujeito físico. Ou quando se o faz, este nega ter qualquer relação com os 

factos, sem que outra prova de tanto exista. Outras rogatórias ainda, como é natural deste tipo 

de diligência, aguardam o seu cumprimento. 

Assim, os mencionados factores explicam o porquê de se não terem deduzido mais 

de onze despachos finais acusatórios e um outro processo se encontrar suspenso e por isso com 

indiciação. 

Contudo, desde já se adianta que no que diz respeito à Cibercriminalidade, sem a 

efectiva partilha de informação criminal e policial a nível internacional, e pelo menos dentro 

do espaço europeu, não se nos afigura que o retracto da resolução processual dos inquéritos 

desta matéria se altere significativamente. 

Não obstante, no que concerne especificamente à criminalidade informática, é de 

notar que a percentagem de inquéritos antigos é diminuta e que o prazo de duração das 

investigações, como se disse, é substancialmente curto. Por outro lado, a fraca expressão de 

inquéritos em que foi exercida a acção penal é fruto das particularidades da criminalidade em 

investigação. 

Para o período temporal que ora se inicia e no âmbito do cibercrime, vislumbram-

se como objectivos desta Secção o seguinte: 

• Aprofundar a triagem de processos a delegar na Polícia Judiciária; 

• Reforçar os contactos e intervenção junto do Gabinete Cibercrime da PGR, no 

sentido de colaborar na melhoria da resposta por parte daquela Polícia; 

• Melhorar procedimentos de recolha de prova junto de prestadores de serviços 

de pagamento (WorldPay, HiPay, etc.); 
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• Em articulação com o mencionado Gabinete, estudar meios de obtenção de 

informações junto daqueles prestadores, mas também junto de entidades como o Facebook, a 

Google e a Sony, especificamente na vertente de compras online; 

• Prosseguir com a sensibilização dos OPCs para a necessidade de preservação de 

imagens de videovigilância no caso de levantamentos em ATM, visto que ainda subsistem 

alguns casos, ainda que muito marginais, de omissão dessa diligência. 

* 

8.ª Secção Departamento de Investigação e Acção Penal. 

 

A 8.ª secção de processos comuns funciona como uma unidade dos serviços do 

Ministério Público na esfera da estrutura organizativa do núcleo da secretaria instalada na área 

geográfica dos municípios de Loures e Odivelas e tem competência para tramitar os inquéritos 

instaurados contra agente desconhecido e não identificável, que não devem dar origem a 

diligências suplementares de investigação, mormente os de índole urgente e cautelar. 

Foram quatro os Procuradores – Adjuntos em exercício de funções na área 

criminal/DIAP que despacharam tais processos: Dr.ª Ana Cristina Santos Alagoinha, Dr. 

Manuel João Barreto de Sousa Coito, Dr.ª Filomena Maria Jesus Rodrigues Oliveira Moura, 

Dr.ª. Joana Maria Antunes Gomes Pinheiro. 

A secção em referência foi dirigida pela Exma. Técnica de Justiça, Adelaide Maria 

Carlos Cordeiro Martins Vieira, ficando a ela associados a Técnica de Justiça Adjunta, Maria 

João dos Reis Pires, a Técnica de Justiça Auxiliar, Patrícia Alexandra de A. Carvalho e a 

Técnica de Justiça Auxiliar, Fernanda Cristina Gomes do Nascimento Marques. 

No período a que se reporta o presente relatório, registou-se a entrada na 8.ª 

Secção de 1549 processos, a acrescer aos 10 pendentes, tendo sido terminados 1418, 

encontrando-se pendentes 139. 

     * 
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b. Do núcleo de Torres Vedras / Lourinhã: 

 

9.ª Secção Departamento de Investigação e Acção Penal. 

 

1 – Organização e instalações. 

No núcleo de Torres Vedras da Procuradoria da República da comarca de Lisboa 

Norte funcionam, além do mais, os serviços da Procuradoria da República do Juízo Local 

Criminal de Torres Vedras (onde estão colocados em exercício de funções 2 Juízes de Direito) 

e da Procuradoria do Juízo Local Cível de Torres Vedras (onde estão colocados em exercício 

de funções 2 Juízes de Direito), bem como os serviços da 9ª secção do Departamento de 

Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte (onde estão colocados em exercício 

de funções três Procuradores-Adjuntos). 

Cumpre salientar que, no mesmo núcleo, outros dois Procuradores-Adjuntos 

exercem funções de representação do Ministério no Juízo local Cível / criminal de Torres 

Vedras, bem como no Juízo de Proximidade do Cadaval, nos termos e para os efeitos 

consignados no nº 3 do artigo 82º da Lei 62/2013, de 26 de Agosto, alterada pela Lei nº 40-

A/2016, de 22 de Dezembro. 

Nos termos definidos na Ordem de Serviço n.º 1/2014, de 4 de Setembro, alterada 

pela OS nº 10/2016/2017, a 6ª secção genérica do Departamento de Investigação e Acção 

Penal na comarca de Lisboa Norte, localizada em Torres Vedras, comporta três unidades de 

competência genérica, as quais têm competência, na área territorial dos Municípios de 

Cadaval, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, para a investigação da criminalidade não 

atribuída à 7ª secção especializada comarcã. 

Os serviços da 9ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal na 

comarca de Lisboa Norte mostram-se instalados no piso “- 1” do Palácio da Justiça de Torres 

Vedras, no mesmo “open space” que os demais serviços da Procuradoria junto do Juízo Local 

Criminal / Cível de Torres Vedras. 
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As diligências de inquérito realizadas por magistrado / funcionário são executadas 

em sala própria para o efeito, posto que não seria viável, nem desejável, proceder às 

diligências no espaço adstrito aos serviços do Ministério Público, por se tratar de um “open 

space”, onde estão alocados nove oficiais de justiça, saindo afectada a concentração necessária 

para o trabalho, bem como beliscada a privacidade e recato que devem rodear as tomadas de 

declarações que resultariam audíveis para todos. 

* 

2. – Recursos. 

2.1. – Recursos Humanos. 

A 9ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa 

Norte comporta três letras de distribuição de inquéritos, cada uma assegurada por um 

magistrado do Ministério Público - cf. o teor da O.S. nº 1/2014.  

* 

2.2. – Recursos Materiais. 

Os Magistrados do Ministério Público colocados no núcleo de Torres Vedras da 

Procuradoria da Republica da comarca de Lisboa compartilham gabinetes, com excepção dos 

Procuradores da República afectos ao Juízo de Família de Menores de Torres Vedras. 

Todos os gabinetes dos referidos Magistrados encontram-se instalados no mesmo 

piso que a Secção e mostram-se equipados com mobiliário suficiente, dispondo de telefone, 

cujas extensões permitem acesso directo à rede interna e externa. 

* 

3. – Organização e funcionamento. 

3.1. – Distribuição de tarefas.  

No período em apreço, e ressalvadas pequenas vicissitudes de ordem estatística e 

informática, a distribuição de inquéritos pelos Magistrados da Secção foi equitativa, tanto a 

nível quantitativo como em relação às matérias investigadas.  
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A Unidade procurou adoptar algumas diligências-tipo, em particular no que con-

cerne ao despacho inicial, sem prejuízo das particularidades de cada caso.  

Assim: 

a) As diligências de investigação são na sua maioria realizadas pelos OPC (Polícia 

de Segurança Pública e em alguns casos pela Polícia Judiciária); 

b) Nos casos de competência reservada da P.J., a investigação é executada por tal 

O.P.C., sem prejuízo da realização prévia ou posterior de diligências com vista à junção de do-

cumentação, designadamente relativa a informações cuja obtenção compete ao Ministério Pú-

blico ou ao Juiz de Instrução. 

* 

3.2. – Contactos com OPC e outras entidades. 

Os OPC’s mantêm contactos informais com esta Secção, seja com os Magistrados, 

seja com Oficiais de Justiça (Técnica de Justiça). 

Na execução da sua missão, os Magistrados e Técnica de J. desta Secção mantêm 

igualmente regulares contactos com outras entidades, tais como: 

• Laboratório de Polícia Científica; 

• Direcção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais; 

• Intérpretes e tradutores. 

* 

3.3. – Procedimentos e boas práticas. 

Os elementos que exercem funções na 9ª Secção – Magistrados e Oficiais Justiça – 

desenvolvem a sua actividade de forma integrada e com espírito de equipa, daí se logrando 

obter os seguintes resultados, em matéria de procedimentos e boas práticas: 

a) Identificação de inquéritos que integram a mesma conduta ou continuidade cri-

minosa praticada pelo mesmo agente, assim permitindo a sua atempada incorporação e análise 

conjunta; 
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b) Célere verificação de situações de conexão processual e incorporação desburo-

cratizada, precedida apenas de contacto informal; 

c) Partilha de casos específicos de diligências probatórias ordenadas e respectivos 

resultados, bem como de elementos de informação. 

d) Identificação e celeridade nos processos em que estejam em causa crimes de na-

tureza particular, cujo procedimento criminal prescreva em dois anos. 

* 

4. – Movimento de Serviço. 

Com referência a 31.12.2017, apura-se que a 9ª secção do Departamento de 

Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte patenteava 821 inquéritos 

pendentes, dos quais 19,61% (161 inquéritos) assinalam uma antiguidade superior a oito 

meses e, por outro lado, 80,39% (660 inquéritos) assinalam uma antiguidade inferior a oito 

meses, correlação essa de processos pendentes que está em sintonia com as linhas 

orientadoras ínsitas nos objectivos processuais fixados para a Procuradoria da República da 

comarca de Lisboa Norte. 

Numa outra vertente, reportando a 31.12.2017 e no concernente aos processos 

pendentes referentes ao registo do ano de 2015 e anteriores, e tendo por referência um 

universo de 852 inquéritos pendentes na 9ª secção do núcleo de Torres Vedras do 

Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, existem apenas 27 

processos pendentes catalogados como antigos, ou seja: 3,2% daquele acervo processual. 

Este índice de gestão processual, revelando uma tendência consistente ao longo do 

período de tempo em análise, conflui com os parâmetros de validade estabelecidos nos 

objectivos processuais fixados para os serviços da Procuradoria da República da comarca de 

Lisboa Norte. 
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Enfim, e num contexto funcional bastante adverso decorrente de mobilidade de 

magistrados, na modalidade de acumulação de funções, que estão colocados na 9ª secção do 

núcleo de Torres Vedras do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de 

Lisboa Norte, denota-se que ocorreu um aumento insignificante de inquéritos pendentes (de 

775 para 821), cifrando-se o rácio do número total de processos findos sobre o número total de 

processos entrados em 94,40%.  

Verifica-se, pois, que, fruto da prognosticada entropia funcional e no decurso do 

no período de tempo relevante a que se reporta o presente relatório, a 9ª secção do 

Departamento de Investigação e Acção Penal passou a evidenciar uma taxa de eficiência e de 

resolução negativa, mostrando-se assim tolhida a respectiva capacidade de resposta face à 

procura de serviço com que se confronta e na sua capacidade de esforço de recuperação de 

pendências processuais. 

Saliente-se, ademais, que, no período a que se reporta o presente relatório, foram 

movimentados na 9ª secção 3862 processos; destes inquéritos movimentados, findou-se 3040 

inquéritos, sendo que 589 inquéritos foram ultimados mediante prolação de despacho de 

acusação: dos quais 27 acusação (ões) em processo colectivo, 280 acusações perante o tribunal 

singular, 112 mediante o uso da faculdade prevista no artigo 16º, nº 3, do Código de Processo 

Penal, 60 acusação (ões) em processo abreviado, 110 requerimento (s) em processo 

sumaríssimo, 135 inquérito (s) com despacho de suspensão provisória e 2047 inquéritos com 

despacho de arquivamento/outros destinos. 

* 

10.ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal. 

 

1 – Organização e instalações. 
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No núcleo da Lourinhã da Procuradoria da República da comarca de Lisboa Norte 

funcionam, além do mais, os serviços da Procuradoria do Juízo de competência genérica da 

Lourinhã, bem como os serviços da 10ª secção do Departamento de Investigação e Acção 

Penal na comarca de Lisboa Norte. 

Nos termos definidos na Ordem de Serviço n.º 1/2014, de 4 de Setembro, alterada 

pela OS 10, 2016/2017, a 10ª secção genérica do Departamento de Investigação e Acção Penal 

na comarca de Lisboa Norte, localizada na Lourinhã, comporta uma secção de competência 

genérica, que tem competência, na área territorial do município da Lourinhã, para a 

investigação da criminalidade não atribuída à 7ª secção especializada comarcã. 

Os serviços da 10ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal na 

comarca de Lisboa Norte mostram-se instalados no piso “- 0” do Palácio da Justiça da 

Lourinhã, no mesmo “open space” que os demais serviços da Procuradoria junto do aludido 

Juízo de competência genérica. 

As diligências de inquérito realizadas por magistrado / funcionário são executadas 

em sala própria para o efeito. 

* 

2. – Recursos. 

2.1. – Recursos Humanos. 

A 10ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de 

Lisboa Norte comporta uma letra de distribuição assegurada por uma magistrada do Ministério 

Público - cf. o teor da O.S. nº 1/2014.  

* 

2.2. – Recursos Materiais. 

A única magistrada do Ministério Público colocada no núcleo da Lourinhã da 

Procuradoria da Republica da comarca de Lisboa possui gabinete individual, que está 
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equipado com mobiliário suficiente e adequado, dispondo de telefone, cujas extensões 

permitem acesso directo à rede interna e externa. 

* 

3. – Organização e funcionamento. 

3.1. – Distribuição de tarefas.  

A Unidade procurou adoptar algumas diligências-tipo, em particular no que con-

cerne ao despacho inicial, sem prejuízo das particularidades de cada caso.  

Assim: 

a) As diligências de investigação são na sua maioria realizadas pelos OPC (Polícia 

de Segurança Pública e em alguns casos pela Polícia Judiciária); 

b) Nos casos de competência reservada da P.J., a investigação é executada por tal 

O.P.C., sem prejuízo da realização prévia ou posterior de diligências com vista à junção de do-

cumentação, designadamente relativa a informações cuja obtenção compete ao Ministério Pú-

blico ou ao Juiz local no exercício de funções jurisdicionais relativas ao inquérito. 

* 

3.2. – Contactos com OPC e outras entidades. 

Os OPC’s mantêm contactos informais com esta Secção, seja com os Magistrados, 

seja com Oficiais de Justiça. 

Na execução da sua missão, a única magistrada do Ministério Público e os oficiais 

de justiça desta Secção mantêm igualmente regulares contactos com outras entidades, tais 

como: 

• Laboratório de Polícia Científica; 

• Direcção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais; 

• Intérpretes e tradutores. 

* 

3.3. – Movimento de Serviço. 
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Com referência a 31.12.2017, apura-se que a 10ª secção do Departamento de 

Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte patenteava 394 inquéritos 

pendentes, dos quais 51,52% (203 inquéritos) assinalam uma antiguidade superior a oito 

meses e, por outro lado, 48,48% (191 inquéritos) assinalam uma antiguidade inferior a oito 

meses, correlação essa de processos pendentes que está em sintonia com as linhas 

orientadoras ínsitas nos objectivos processuais fixados para a Procuradoria da República da 

comarca de Lisboa Norte. 

Numa outra vertente, reportando a 31.12.2017 e no concernente aos 

processos pendentes referentes ao registo do ano de 2015 e anteriores, e tendo por referência 

um universo de 413 inquéritos pendentes na 10ª secção da Lourinhã do Departamento de 

Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, existem 100 processos pendentes 

catalogados como antigos, o que corresponde a 24,21% daquele acervo processual. 

Este índice de gestão processual, revelando uma tendência consistente ao longo do 

período de tempo em análise, enquadra-se, ainda assim, nos parâmetros de validade 

estabelecidos nos objectivos processuais fixados para os serviços da Procuradoria da 

República da comarca de Lisboa Norte. 

Acresce que, e num contexto funcional bastante adverso decorrente de mobilidade 

da única magistrada, na modalidade de acumulação de funções, colocada na 10ª secção da 

Lourinhã do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, 

também ocorreu um aumento bastante insignificante de inquéritos pendentes (de 378 para 

394), cifrando-se o rácio do número total de processos findos sobre o número total de 

processos entrados em 95,94%. 

Daí decorre que, fruto da prognosticada entropia funcional e no decurso do no 

período de tempo relevante a que se reporta o presente relatório, a 10ª secção do Departamento 

de Investigação e Acção Penal passou a evidenciar uma taxa de eficiência e de resolução 

negativa, mostrando-se assim tolhida a respectiva capacidade de resposta face à procura de 

serviço com que se confronta e na sua capacidade de esforço de recuperação de pendências 

processuais. 

Saliente-se, ademais, que, no período a que se reporta o presente relatório, foram 

movimentados na 10ª secção 1074 processos; destes inquéritos movimentados, findou-se 680 
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inquéritos, sendo que 93 inquéritos foram ultimados mediante prolação de despacho de 

acusação: dos quais 3 acusação (ões) em processo colectivo, 44 acusações perante o tribunal 

singular, 12 mediante o uso da faculdade prevista no artigo 16º, nº 3, do Código de Processo 

Penal, 13 acusação (ões) em processo abreviado, 21 requerimento (s) em processo 

sumaríssimo, 31 inquérito (s) com despacho de suspensão provisória e 508 inquéritos com 

despacho de arquivamento/outros destinos. 

* 

c. Do núcleo de Vila Franca de Xira: 

11ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal. 

 

1 – Organização e instalações. 

No núcleo de Vila Franca de Xira da Procuradoria da República da comarca de 

Lisboa Norte funcionam, além do mais, os serviços da Procuradoria do Juízo Local Criminal 

de Vila Franca de Xira (onde estão colocados em exercício de funções 3 Juízes de Direito) e 

da Procuradoria do Juízo Local Cível de VFX (onde estão colocados em exercício de funções 

2 Juízes de Direito), bem como os serviços da 11ª secção do Departamento de Investigação e 

Acção Penal na comarca de Lisboa Norte (onde estão colocados em exercício de funções, em 

resultando do movimento de magistrados de 2017, apenas 4 Procuradores-Adjuntos, 

permanecendo por preencher dois lugares de Procuradores-Adjuntos que entretanto foram 

promovidos à categoria de Procuradores da República). 

Nos termos definidos na Ordem de Serviço n.º 1/2014, de 4 de Setembro, a 11ª 

secção genérica do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, 

localizada em Vila Franca de Xira, comporta seis letras de distribuição de competência 

genérica, as quais têm competência, na área territorial dos municípios de Arruda dos Vinhos e 

Vila Franca de Xira, para a investigação da criminalidade não atribuída à 7ª secção 

especializada comarcã. 
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Visando mitigar o impacto negativo decorrente da diminuição de dois 

Procuradores-Adjuntos em funções na 11ª secção do DIAP foi desencadeado, pela 

Coordenação da comarca, o mecanismo de reafectação de uma Procuradora-Adjunta do núcleo 

de Torres Vedras para o de Vila Franca de Xira, com prévia autorização do Conselho do 

Ministério Público, mecanismo esse que se manteve activo durante um mês, posto que a 

mesma magistrada veio a ser colocada no Quadro Complementar e em funções na comarca de 

Lisboa.  

Na sequência deste facto, foi gizado, e implementado, novo ensaio gestionário 

tendente a minimizar o impacto negativo decorrente da redução do quadro de efectivos na 11ª 

secção do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, que se 

traduziu na afectação do acervo de inquéritos antes tramitados pelas duas magistradas 

promovidas à categoria de Procuradoras da República, e até à sua ultimação, pelos três 

Procuradores-Adjuntos que também desempenham funções de representação do Ministério 

Público no Juízo local Criminal de Vila Franca de Xira – cf. o teor da O.S. nº 47/2017, datada 

de 17.10.2017.   

Os serviços da 11ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal na 

comarca de Lisboa Norte mostram-se instalados no piso térreo do Palácio da Justiça de Vila 

Franca de Xira, num espaço onde estão alocados treze oficiais de justiça adstritos àqueles 

serviços. Neste espaço estão implantadas duas salas para diligências e um gabinete para a 

Técnica de Justiça Principal. 

* 

2. – Recursos. 

2.1. – Recursos Humanos. 

A 11ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de 

Lisboa Norte conta com seis letras de distribuição, e nos termos acima mencionados, este 
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acervo processual passou a ser assegurados nos termos do sobredito ensaio gestionário – cf. o 

teor da O.S. nº 47/2017, datada de 17.10.2017.   

* 

2.2. – Recursos Materiais. 

Os Magistrados do Ministério Público colocados no núcleo de Vila Franca de Xira 

da Procuradoria da Republica da comarca de Lisboa possuem gabinetes individuais situados 

no primeiro piso do edifício em referência, os quais estão equipados com mobiliário suficiente, 

dispondo de telefone, cujas extensões permitem acesso directo à rede interna e externa. 

* 

3. – Organização e funcionamento. 

3.1. – Distribuição de tarefas.  

No período em apreço, e ressalvadas pequenas vicissitudes de ordem estatística e 

informática, a distribuição de inquéritos pelos seis Magistrados da Secção foi equitativa, tanto 

a nível quantitativo como em relação às matérias investigadas.  

A Unidade procurou adoptar algumas diligências-tipo, em particular no que con-

cerne ao despacho inicial, sem prejuízo das particularidades de cada caso.  

Assim: 

a) As diligências de investigação são na sua maioria realizadas pelos OPC (Polícia 

de Segurança Pública, GNR e em alguns casos pela Polícia Judiciária); 

b) Nos casos de competência reservada da P.J., a investigação é executada por tal 

O.P.C., sem prejuízo da realização prévia ou posterior de diligências com vista à junção de do-

cumentação, designadamente relativa a informações cuja obtenção compete ao Ministério Pú-

blico ou ao Juiz local no exercício de funções jurisdicionais relativas ao inquérito. 

* 

3.2. – Contactos com OPC e outras entidades. 

Os OPC’s mantêm contactos informais com esta Secção, seja com os Magistrados, 

seja com Oficiais de Justiça (Técnica de Justiça). 
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Na execução da sua missão, os Magistrados e a Técnica de J. desta Secção mantêm 

igualmente regulares contactos com outras entidades, tais como: 

• Laboratório de Polícia Científica; 

• Direcção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais; 

• Intérpretes e tradutores. 

* 

3.3. – Procedimentos e boas práticas. 

Os elementos que exercem funções na 11ª Secção – Magistrados e Oficiais Justiça 

– desenvolvem a sua actividade de forma integrada e com espírito de equipa, daí se logrando 

obter os seguintes resultados, em matéria de procedimentos e boas práticas: 

a) Identificação de inquéritos que integram a mesma conduta ou continuidade cri-

minosa praticada pelo mesmo agente, assim permitindo a sua atempada incorporação e análise 

conjunta; 

b) Célere verificação de situações de conexão processual e incorporação desburo-

cratizada, precedida apenas de contacto informal; 

c) Partilha de casos específicos de diligências probatórias ordenadas e respectivos 

resultados, bem como de elementos de informação. 

d) Identificação e celeridade nos processos em que estejam em causa crimes de na-

tureza particular, cujo procedimento criminal prescreva em dois anos. 

* 

4. – Movimento de Serviço. 

Com referência a 31.12.2017, apura-se que a 11ª secção do Departamento de 

Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte evidenciava 2616 inquéritos 

pendentes, dos quais 42,51% (1112 inquéritos) assinalam uma antiguidade superior a oito 

meses e, por outro lado, 57,49% (1504 inquéritos) assinalam uma antiguidade inferior a 

oito meses, correlação essa de processos pendentes que está em sintonia com as linhas 
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orientadoras ínsitas nos objectivos processuais fixados para a Procuradoria da República da 

comarca de Lisboa Norte. 

Numa outra vertente, reportando a 31.12.2017 e no concernente aos 

processos pendentes referentes ao registo do ano de 2015 e anteriores, e tendo por referência 

um universo de 2821 inquéritos pendentes na 11ª secção (Vila Franca de Xira) do 

Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, existem 292 

processos pendentes catalogados como antigos, o que corresponde a 10,35% daquele acervo 

processual. 

Este índice de gestão processual, revelando uma tendência consistente ao longo do 

período de tempo em análise, enquadra-se nos parâmetros de validade estabelecidos nos 

objectivos processuais fixados para os serviços da Procuradoria da República da comarca de 

Lisboa Norte. 

Acresce que, e num contexto funcional bastante adverso decorrente de redução de 

seis para quatro magistrados colocados 11ª secção do Departamento de Investigação e Acção 

Penal na comarca de Lisboa Norte, e não se olvidando o regime de modalidade de magistrado 

aí implementado, na modalidade de acumulação de funções, ocorreu um aumento bastante 

insignificante de inquéritos pendentes (de 2571 para 2616), cifrando-se o rácio do número 

total de processos findos sobre o número total de processos entrados em 98,99% (ou seja, no 

limiar de uma correlação positiva no respeitante ao índice de gestão processual em apreço). 

Daí decorre que, fruto da prognosticada entropia funcional e no decurso do no 

período de tempo relevante a que se reporta o presente relatório, a 11ª secção do Departamento 

de Investigação e Acção Penal passou a evidenciar uma taxa de eficiência e de resolução 

negativa, mostrando-se assim tolhida a respectiva capacidade de resposta face à procura de 

serviço com que se confronta e na sua capacidade de esforço de recuperação de pendências 

processuais. 

Saliente-se, ademais, que, no período a que se reporta o presente relatório, foram 

movimentados na 11ª secção 7045 processos; destes inquéritos movimentados, findou-se 4429 

inquéritos, sendo que 684 inquéritos foram ultimados mediante prolação de despacho de 

acusação: dos quais 43 acusação (ões) em processo colectivo, 375 acusações perante o tribunal 
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singular, 74 mediante o uso da faculdade prevista no artigo 16º, nº 3, do Código de Processo 

Penal, 39 acusação (ões) em processo abreviado, 153 requerimento (s) em processo 

sumaríssimo, 269 inquérito (s) com despacho de suspensão provisória e 3063 inquéritos com 

despacho de arquivamento/outros destinos. 

     * 

d. Do Núcleo de Alenquer: 

 

12ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal. 

 

1 – Organização e instalações. 

No núcleo de Alenquer da Procuradoria da República da comarca de Lisboa Norte 

funcionam, além do mais, os serviços da Procuradoria do Juízo Local Criminal de Alenquer 

(onde está colocado em exercício de funções 1 Juiz de Direito) e da Procuradoria do Juízo 

Local Cível de Alenquer (onde está colocado em exercício de funções 1 Juiz de Direito), bem 

como os serviços da 12ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca 

de Lisboa Norte, onde estão colocados, em exclusivo, em exercício de funções dois (2) 

Procuradores-Adjuntos. 

Cumpre salientar que, e a partir do mês de Fevereiro de 2017, uma Procuradora-

Adjunta passou a exercer funções de representação do Ministério no Juízo local Cível / 

criminal de Alenquer.  

Nos termos definidos na Ordem de Serviço n.º 1/2014, de 4 de Setembro, a 12ª 

secção genérica do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, 

localizada em Alenquer, comporta duas letras de distribuição de competência genérica, as 

quais têm competência, na área territorial dos municípios de Alenquer e Azambuja, para a 

investigação da criminalidade não atribuída à 7ª secção especializada comarcã. 

Os serviços da 12ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal na 

comarca de Lisboa Norte mostram-se instalados no segundo piso do Palácio da Justiça de 
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Alenquer, num espaço onde estão alocados três oficiais de justiça (um Técnico de Justiça 

Adjunto e dois Técnicos de Justiça Auxiliares) adstritos àqueles serviços.  

As instalações não possuem qualquer espaço destinado, exclusivamente, a 

diligências de inquérito, mormente as que impliquem salvaguardar a privacidade dos 

intervenientes / sujeitos processuais. 

* 

2. – Recursos. 

2.1. – Recursos Humanos. 

A 12ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de 

Lisboa Norte comporta duas letras de distribuição, cada uma assegurada por um magistrado do 

Ministério Público - cf. o teor da O.S. nº 1/2014 -, sendo de sublinhar, nos termos já 

explicitados ao longo deste relatório, que a secção do DIAP de Alenquer evidencia 

acumulação de processos não movimentados, bem como de despachos por cumprir, por falta 

de capacidade de gestão da mesma secção e do reduzido nível de produtividade do Técnico de 

Justiça-Adjunto ali colocado em funções, com poderes de chefia – situação transmitida aos 

serviços inspectivos do COJ. 

* 

2.2. – Recursos Materiais. 

Os magistrados do Ministério Público colocados no núcleo de Alenquer da 

Procuradoria da República da comarca de Lisboa Norte possuem gabinetes individuais 

situados no segundo piso do edifício em referência, os quais estão equipados com mobiliário 

suficiente, dispondo de telefone, cujas extensões permitem acesso directo à rede interna e ex-

terna. 

* 

3. – Organização e funcionamento. 

3.1. – Distribuição de tarefas.  
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No período em apreço, e ressalvadas pequenas vicissitudes de ordem estatística e 

informática, a distribuição de inquéritos pelos dois Magistrados da Secção foi equitativa, tanto 

a nível quantitativo como em relação às matérias investigadas.  

A Unidade procurou adoptar algumas diligências-tipo, em particular no que con-

cerne ao despacho inicial, sem prejuízo das particularidades de cada caso.  

Assim: 

a) As diligências de investigação são na sua maioria realizadas pelos OPC (GNR e 

em alguns casos pela Polícia Judiciária); 

b) Nos casos de competência reservada da P.J., a investigação é executada por tal 

O.P.C., sem prejuízo da realização prévia ou posterior de diligências com vista à junção de do-

cumentação, designadamente relativa a informações cuja obtenção compete ao Ministério Pú-

blico ou ao Juiz local no exercício de funções jurisdicionais relativas ao inquérito. 

* 

3.2. – Contactos com OPC e outras entidades. 

Os OPC’s mantêm contactos informais com esta Secção, seja com os Magistrados, 

seja com Oficiais de Justiça. 

Na execução da sua missão, os Magistrados e os Oficiais de Justiça em funções na 

secção em referência mantêm igualmente regulares contactos com outras entidades, tais como: 

• Laboratório de Polícia Científica; 

• Direcção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais; 

• Intérpretes e tradutores. 

* 

3.3. – Procedimentos e boas práticas. 

Os elementos que exercem funções na 12ª Secção – Magistrados e Oficiais Justiça 

– desenvolvem a sua actividade de forma integrada e com espírito de equipa, daí se logrando 

obter os seguintes resultados, em matéria de procedimentos e boas práticas: 
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a) Identificação de inquéritos que integram a mesma conduta ou continuidade cri-

minosa praticada pelo mesmo agente, assim permitindo a sua atempada incorporação e análise 

conjunta; 

b) Célere verificação de situações de conexão processual e incorporação desburo-

cratizada, precedida apenas de contacto informal; 

c) Partilha de casos específicos de diligências probatórias ordenadas e respectivos 

resultados, bem como de elementos de informação. 

d) Identificação e celeridade nos processos em que estejam em causa crimes de na-

tureza particular, cujo procedimento criminal prescreva em dois anos. 

* 

4. – Movimento de Serviço. 

Com referência a 31.12.2017, apura-se que a 12ª secção do Departamento de 

Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte evidenciava 1477 inquéritos 

pendentes, dos quais 57,21% (845 inquéritos) assinalam uma antiguidade superior a oito 

meses e, por outro lado, 42,79% (632 inquéritos) assinalam uma antiguidade inferior a oito 

meses, correlação essa de processos pendentes que está em desarmonia com as linhas 

orientadoras ínsitas nos objectivos processuais fixados para a Procuradoria da República da 

comarca de Lisboa Norte. 

Verifica-se contudo que, reportando a 31.12.2017, no concernente aos processos 

pendentes referentes ao registo do ano de 2015 e anteriores, e por referência a um universo de 

1521 inquéritos pendentes na aludida secção, existem apenas 271 processos pendentes (ou 

seja: 17,82% daquele acervo) catalogados como antigos, o que corresponde, pela positiva e 

por tendência aferida ao longo dos últimos dozes meses, aos parâmetros de validade 

estabelecidos nos objectivos processuais da organização. 
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Acrescente-se que, e num contexto funcional bastante adverso decorrente de 

acumulação de serviço, ocorreu um aumento bastante insignificante de inquéritos pendentes 

(de 1463 para 1477), cifrando-se o rácio do número total de processos findos sobre o número 

total de processos entrados em 99,05% (no limiar de uma correlação positiva). 

Daí decorre que, fruto da prognosticada entropia funcional e no decurso do no 

período de tempo relevante a que se reporta o presente relatório, a 12ª secção do Departamento 

de Investigação e Acção Penal passou a evidenciar uma taxa de eficiência e de resolução 

muito próxima do limite positivo, pelo que importa potenciar esforços visando melhorar a 

respectiva capacidade de resposta face à procura de serviço com que se confronta e na sua 

capacidade de esforço de recuperação de pendências processuais. 

Saliente-se, enfim, que, no período a que se reporta o presente relatório, foram 

movimentados na aludida secção 3.439 processos; destes inquéritos movimentados, findou-se 

1962 inquéritos, sendo que 267 inquéritos foram ultimados mediante prolação de despacho de 

acusação: dos quais 24 acusação (ões) em processo colectivo, 152 acusações perante o tribunal 

singular, 40 mediante o uso da faculdade prevista no artigo 16º, nº 3, do Código de Processo 

Penal, 2 acusação (ões) em processo abreviado, 49 requerimento (s) em processo sumaríssimo, 

156 inquérito (s) com despacho de suspensão provisória e 1339 inquéritos com despacho de 

arquivamento/outros destinos. 

     * 

VIII- Área Criminal: 

- Instrução: 

 

1. Da Procuradoria do Juízo de Instrução Criminal de Loures  

 

I – ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES 

Com a implementação do novo modelo de organização do sistema judiciário, apro-

vado pela Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto, e regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 49/2014, de 
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27 de Março, na parte respeitante à organização e funcionamento dos tribunais judiciais, foi 

criado o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte que integra um Juízo de Instrução 

Criminal de Loures, com sede em Loures. 

Ao Juízo de Instrução Criminal de Loures compete o exercício das funções 

jurisdicionais relativas aos inquéritos a correr termos na sede do Departamento de 

Investigação e Acção Penal da Comarca de Lisboa Norte e a instrução criminal dos processos 

de toda a comarca, cuja competência territorial engloba a área geográfica dos extintos círculos 

judiciais de Loures, Torres Vedras e Vila Franca de Xira (com excepção de Benavente). 

Importa sublinhar que na comarca de Lisboa Norte, onde está instalada um Juízo 

de instrução criminal, na qual estão colocados três 3 Juízes, e pese embora o actual recorte 

funcional da estrutura do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa 

Norte, não existem quaisquer constrangimentos aliados ao exercício da competência territorial 

dos JIC’s, ou decorrentes das reais dificuldades de deslocação dos sujeitos/intervenientes 

processuais, ou de deficiente articulação com os OPC’s. 

Com efeito, e nos termos do disposto nos artigos 119º, nº 1, e 130º, nº 1, al: c), 

ambos da Lei 62/2013, de 26 de Agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciária), entende-

se que o Juízo de Instrução Criminal de Loures tem a competência material para: 

a) – Proceder à instrução criminal e decidir quanto à pronúncia relativamente aos 

factos objectos de inquéritos que tenham sido praticados na área da competência territorial dos 

municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Loures, Lourinhã, Odivelas, 

Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira;  

b) – Exercer funções jurisdicionais relativamente inquéritos cujos factos em inves-

tigação tenham sido praticados na área da competência territorial dos municípios de Loures e 

Odivelas; 

c) – Exercer funções jurisdicionais relativamente inquéritos cujos factos em inves-

tigação tenham sido praticados fora da área da competência territorial dos municípios de Lou-
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res e Odivelas, nos precisos termos do disposto no nº 2 do artigo 119º, nº 1, da Lei 62/2013, de 

26 de Agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciária), ou seja: “ Quando o interesse ou a 

urgência da investigação o justifique”, mormente decorrente da concentração, nos termos assi-

nalados, da investigação criminal dos factos ocorridos em toda a área territorial da comarca 

numa determinada secção especializada localizada na sede do Departamento de Investigação e 

Acção Penal na comarca de Lisboa Norte. 

Entende-se, pois, que os actos jurisdicionais de inquéritos não contemplados nas 

preditas alíneas são, naturalmente, da competência do Juízo local criminal, nos termos da 

previsão do disposto no artigo 130º, nº 1, al: c), da Lei 62/2013, de 26 de Agosto (Lei da Orga-

nização do Sistema Judiciária). 

Por via da deliberação dos respectivos Conselhos Superiores das Magistraturas fo-

ram colocados na Secção de Instrução Criminal da Instância Central de Loures três Juízes de 

direito e duas Procuradoras da República.  

Todavia, no que ao Ministério Público respeita, e na sequência da Ordem de Ser-

viço n.º 9/2016-2017, da Coordenação do Ministério Público da Comarca, a partir de Setembro 

de 2016 a representação do Ministério Público no Juízo de Instrução Criminal passou a ser 

assegurada por uma Procuradora da República e dois procuradores-adjuntos do Quadro 

Complementar. 

Este quadro funcional sofreu porém alterações na sequência das Ordens de Serviço 

n.º 19/2016-2017 e 22/2016-2017, datadas de 11 de Janeiro e 3 de Março de 2017, respec-

tivamente, porquanto na sequência do destacamento do Procurador-Adjunto do quadro 

complementar para a comarca dos Açores houve a necessidade de se colocar outro Procurador-

Adjunto do quadro complementar a desenvolver funções na Instrução, e compatibilizar tais 

funções com aquelas que em simultâneo já desenvolvia, de tramitação de inquéritos e de 

representação do Ministério Público junto do Juízo Central criminal de Loures. 
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Aos magistrados judiciais e do Ministério Público afectos a esta área foram 

atribuídos cinco gabinetes, localizados no mesmo corredor, no lado esquerdo do andar térreo 

do tribunal. Os gabinetes estão dotados de mobiliário e equipamento informático adequado ao 

desempenho das funções dos magistrados mas os aparelhos de ar condicionado não se encon-

tram em funcionamento (pelo menos desde o mês de Setembro de 2014), o que implicou a 

compra de aquecedores por parte dos seus utilizadores. 

Os serviços de Instrução Criminal, cujo quadro é composto por seis funcionários 

mas onde apenas se encontram cinco em funções, encontram-se alojados no lado direito do 

mesmo andar, junto dos serviços do núcleo de Loures do Departamento de Investigação e 

Acção Penal, inicialmente numa zona de corredor/acesso a gabinetes construídos após a nova 

reorganização judiciária e destinados ao Ministério Público, que em Dezembro de 2016 foi 

ampliada e autonomizada, e que constitui actualmente uma zona autónoma, com boas 

condições de espaço e iluminação. 

* 

2. – Movimento de serviço.  

No período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017 a fase de 

instrução foi requerida 280 vezes por arguidos e 113 por assistentes.  

No mesmo período foram findos 422 processos: 152 com a prolação de despacho 

de pronúncia (144 na sequência de instruções requeridas por arguidos e 8 pelos assistentes); 69 

com despacho de não pronúncia (55 na sequência de instruções requeridas por arguidos e 14 

por assistentes); 19 pela aplicação do instituto da suspensão provisória do processo, na 

sequência de instruções requeridas por arguidos; 182 por outros motivos (rejeição do 

requerimento de abertura de instrução, desistência de queixa, falta de pagamento de taxa de 

justiça).  
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No final do referido período contabilizam-se 45 processos pendentes (32 na 

sequência de instruções requeridas por arguidos e 13 por assistentes). 

No referido período foram interpostos 79 recursos, sendo 39 interpostos 

pelo arguido, 31 interpostos pelo assistente/ofendido e 9 pelo Ministério Público, 

contabilizando também este as correspondentes respostas. 

   

     * 

2. Da Procuradoria do Juízo Central Criminal de Loures  

 

V. Mapas em anexo: 

Decorridos três anos desde a data de implementação do novo mapa judiciário (com 

a entrada em vigor do DL nº 49/2014, de 27/04 e com as alterações entretanto introduzidas 

pelo DL nº 86/2016, de 27/12 e pela Lei nº 40-A/2016, de 22/12) o Juízo Central Criminal de 

Loures mantem-se repartido por 6 Unidades, cada uma com um Juiz Titular. 

Sucede que o Conselho Superior da Magistratura, na sua sessão de 12 de Julho de 

2016, aprovou o movimento ordinário judicial, através da Deliberação nº 1346/2016, 

publicado no DR, II Série, de 31 de Agosto de 2016, por via do qual foram colocados dois 

Juízes Auxiliares, neste Juízo Central, que passaram a receber desde Setembro de 2016, de 

forma equitativa, os processos remetidos à distribuição para julgamento, para além da 

redistribuição de processos pendentes.  

No decurso do ano judicial de 2017 manteve-se tal situação, continuando os Juízes 

Auxiliares a receber, de forma equitativa, os processos remetidos à distribuição. 

Com efeito, por sessão de 11 de Julho de 2017, o Conselho Superior da 

Magistratura aprovou o movimento judicial ordinário, através da Deliberação nº 804/2017, 

publicada no DR, 2ª Série de 31 de Agosto de 2017, por via do qual foi renovado o 
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destacamento dos dois Juízes Auxiliares em exercício de funções nas estruturas do Juízo 

Central de Loures, Comarca de Lisboa Norte. 

Isto significa que, desde Setembro de 2016, foram realizados julgamentos, por 8 

(oito) tribunais colectivos, em permanência, pois que, para além dos colectivos 

correspondentes às já referidas 6 Unidades, presididos pelos respectivos titulares, os 2 Juízes 

Auxiliares passaram a presidir, também eles, a tribunais colectivos. 

O Ministério Público conta com 3 Procuradoras da República no Juízo Central 

Criminal, desde Setembro de 2015, competindo a cada uma delas assegurar a realização de 

julgamentos e despacho de secção junto de duas unidades funcionais, conforme determinado 

na Ordem de Serviço nº 1, datada de 03/09/2015.  

Na sequência da colocação dos mencionados Juízes Auxiliares, sendo evidente e 

manifesta a desproporcionalidade da carga processual a cargo de cada uma das Procuradoras 

da República, espelhada na sobrecarga de trabalho decorrente do acréscimo do número de 

julgamentos e da maior movimentação de processos, e por forma a obviar à coincidência de 

agendas, à escassez de tempo daquelas para preparar convenientemente as intervenções 

processuais e assegurar o tratamento diário dos processos, garantindo, deste modo, uma 

prestação empenhada e digna dos magistrados do Ministério Público na sua intervenção 

funcional, foi encontrada uma solução de envolvimento de 2 (dois) Procuradores da República 

que exercem funções no Departamento de Investigação e Acção Penal da Comarca de Lisboa 

Norte, pelas razões melhor espelhadas na Ordem de Serviço nº 1 do ano de 2016/2017, datada 

de 06/09/2016.  

Cumpre referir que esta solução, de exercício cumulativo de funções, permitiu que 

o Ministério Público assegurasse as funções de representação junto do Juízo Central Criminal 

de Loures, caracterizado por inúmeros processos de especial complexidade, na sua maioria 

com arguidos presos preventivamente, pelo elevado número de arguidos e de volumes, o que 
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obriga à realização de agendamentos consecutivos e ao funcionamento de segunda a quinta-

feira, diário e em simultâneo dos 2 (dois) tribunais colectivos. 

Acrescente-se que, e na sequência da baixa médica de uma das Procuradoras da 

República titulares, e do seu regresso ao serviço em 19/09/2016, com regime de serviços 

moderados, mostrou-se necessário adequar a distribuição de serviço existente, tendo a mesma 

ficado a assegurar a tramitação e despacho dos processos que correm termos na J2 e J4, 

passando um Procurador-Ajunto do QC a assegurar a realização do julgamentos no J4, 

  conforme determinado na Ordem de Serviço nº 8 do ano de 2016/2017, datada de 19/09/2016.

Sucede que esta Procuradora da República voltou a entrar de baixa médica, em 

Janeiro de 2017, tendo sido, de imediato, organizado um regime de substituição por forma a 

assegurar o despacho dos processos que lhe estavam adstritos, que recaiu sobre as duas 

Procuradoras da República colocadas no Juízo Central e sobre o referido Procurador-Adjunto 

do QC, conforme se alcança da Ordem de Serviço nº 21 do ano de 2016/2017, datada de 

04/01/2017.  

A Ordem de Serviço nº 35 do ano de 2017, datada de 08/09/2017, veio manter a 

solução anterior, por força da renovação de Destacamento dos Senhores Juízes Auxiliares, 

concretizando as funções de cada um dos Procuradores da República, cabendo às três 

Procuradoras da República aqui colocadas, em permanência, assegurar a realização dos 

julgamentos, cada uma delas, em 2 (dois) tribunais colectivos e, bem assim, a totalidade do 

despacho de secção nos processos distribuídos aos 8 (oito) juízes. 

Com efeito, a partir de Setembro de 2017, com a saída do Procurador-Adjunto do 

QC, por força do movimento extraordinário de magistrados do Ministério Público de 2017, a 

Procuradora da República que estava a ser substituída por beneficiar do regime de serviços 

moderados, passou, ainda, a assegurar a realização dos julgamentos junto do Juiz 4. 
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Do ponto de vista jurídico, continua a suscitar alguma controvérsia a circunstância 

de alguns dos juízes continuarem a entender que não têm competência para homologar a 

liquidação da pena, efectuada pelo Ministério Público, tendo o Ministério Público passado a 

efectuar a liquidação em todos os processos nos termos previstos no artigo 477º do Código de 

Processo Penal, o que determinou a declaração de incompetência e posterior conflito negativo 

de competências e, num momento posterior, a homologação das respectivas liquidações de 

pena. 

Esta questão, apesar de, neste momento ainda não estar resolvida, foi ultrapassada, 

na prática, face à posição unânime do Ministério Público neste juízo de proceder à liquidação 

das penas que não se encontrem em situação de cumprimento sucessivo.  

Tem vindo, ainda, a ser discutida a qualificação jurídica quanto ao crime de 

pornografia de menores, p. e p. pelo artº 176º do Código Penal, quando é consubstanciado na 

detenção de um elevado número de imagens de menores, não existindo unanimidade no 

Ministério Público quanto à subsunção jurídica, enquadrando num único crime ou em tantos 

crimes quanto número de imagens detidas, sendo que o tribunal tem vindo a condenar pela 

prática de um único crime, discutindo, apenas, se existe apenas uma única resolução criminosa 

ou de trato sucessivo. 

- ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES 

Quanto às condições físicas, o Juízo Central Criminal do Tribunal de Lisboa Norte 

permanece no 1º piso do respectivo edifício. 

Assim, nesse 1º piso encontram-se as secções das Unidades 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e, bem 

assim, dos Juízes Auxiliares (J7 e J8), tal como os gabinetes dos 6 Juízes Titulares e dos 2 

Juízes Auxiliares.  
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Por seu turno, os gabinetes das Procuradoras da República adstritos àquele Juízo 

encontram-se no piso 0 do edifício, sendo certo que ai já estavam antes da implementação do 

novo mapa judiciário (i.e. em Setembro de 2014). 

Quanto ao material de escritório, todos estes gabinetes possuem secretária, mesas 

de apoio, estantes, cadeiras, um computador, uma impressora e um telefone (CISCO).  

Todos os Magistrados do Ministério Público adstritos à área criminal dispõem de 

uma impressora marca “HP”, modelo “LaserJet 3050”. 

O Juízo Central criminal continua a dispor de três salas para a realização das 

audiências de julgamento e demais diligências, sendo que duas delas estão no piso 1 e a 

terceira situa-se no piso 0 do edifício.  

Após a instalação do sistema de ar condicionado, as condições climatéricas 

existentes nas salas de audiência sofreram uma alteração exponencial pela positiva. 

Cumpre sublinhar a circunstância do sistema de ar condicionado ter avariado no 

piso O, na ala onde existem gabinetes de magistrados do Ministério Público e das Mmªs Juízas 

de Instrução Criminal, há mais de um ano, sem solução à vista, o que afecta necessariamente 

as condições de trabalho de tais magistrados. 

Acrescente-se que o quadro de oficiais de justiça, actualmente reduzido de 6/7 para 

cada unidade, não se mostrar completo, pois que de acordo com a Portaria que determinou a 

instalação de tribunal, o quadro é de 10, faltam 3 oficiais de justiça em cada uma das unidades, 

cuja colocação se afigura necessária por forma a assegurar a tramitação atempada dos 

processos, sobretudo os vindos das já referidas extintas comarcas. 

No que concerne ao funcionamento do Habilus/Citius, o mesmo ocorre dentro da 

normalidade, embora por vezes falhe, havendo a registar uma recente actualização que alterou 

a notificação automática dos mandatários, o que determina a inserção manual dos dados com 

consequente acréscimo de trabalho para os oficiais de justiça.  
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Com relevância, importa referir que existe apenas uma fotocopiadora e duas 

impressoras, uma para cada unidade, sendo que uma delas apresenta falhas de funcionamento.  

A actual organização judiciária trouxe, ainda, dificuldades na realização dos 

julgamentos, uma vez que que existem mais testemunhas a residir fora do município de 

Loures, que têm de se deslocar ao Juízo Central, e, apesar da alteração introduzida pela Lei nº 

40-A/2016, de 22/12, ao nº 1 do artigo 318º do Código de Processo Penal, a utilização 

sistemática do sistema de videoconferência atrasa invariavelmente o decurso das audiências de 

discussão e julgamento e, muitas vezes, determina o seu adiamento. 

Ademais, cumpre referir que o oficial de justiça Miguel Campaniço, que prestava 

apoio aos magistrados do Ministério Público colocados em funções de representação no Juízo 

Central Criminal e que garantia o apoio àqueles magistrados, assegurando nomeadamente a 

preparação de processos para julgamento (tirar fotocópias, preparar pastas), foi destacado da 

comarca de Lisboa Norte em resultado do último movimento de Oficiais de Justiça de 2017 – 

sendo substituído por outro O.J que, em simultâneo, desempenha funções na Procuradoria do 

Juízo Central / Local Cível de Loures. Compete ainda a este O.J outras tarefas de apoio, 

designadamente a de diligenciar pela junção aos processos dos papéis que, sendo dirigidos ao 

Ministério Público, são destinados aos processos judiciais. 

- Movimento de serviço: 

V. Mapas em anexo. 

É neste contexto funcional que, no período de tempo compreendido entre 1.1.2017 

e 31.12.2017, e fazendo incidir a análise no que se reporta ao movimento processual mais rele-

vante do aludido Juízo Central Criminal de Loures, foram registados 250 processos comum 

com intervenção do Tribunal Colectivo, a que se juntam 465 vindos do ano anterior, sendo 

que, e em consequência de audiências de julgamentos efectivadas nas duas unidades que 

compõem o mesmo Juízo central criminal de Lisboa e no âmbito de um universo aproximado 
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de 715 processos movimentados, foram depositados 299 acórdãos, sendo de salientar, a esse 

respeito, os seguintes aspectos incrustados no Mapa CRIM 11: 

- 256 casos julgados com condenação, o que corresponde a 85,62% dos processos 

submetidos a julgamento; 

- 43 casos absolvidos, o que corresponde a 14,38% dos processos submetidos a jul-

gamento. 

De igual modo, como se alcança do teor do mapa em anexo (Mapa CRIM 12) e no 

mesmo período de tempo, foram registados/tramitados: 

- 9 Recursos interpostos pelo Ministério Público; 

- 154 Respostas, apresentadas pelo Ministério Público, às alegações de recursos in-

terpostos. 

     * 

3. Da Procuradoria do Juízo local Criminal de Loures  

 

Decorridos mais de três anos desde a data de implementação do novo mapa 

judiciária (com a entrada em vigor do DL n.º49/2014, de 27.04) a Instância Local Criminal de 

Loures mantém-se repartida por 4 Unidades, cada uma com um Juiz Titular.  

Contudo, em Setembro de 2016, foi colocado um Juiz Auxiliar, que tem agenda 

própria, aos 4 Juízes, o que implicou um acréscimo de julgamentos, entre outro tipo de 

diligências, a nível mensal para cada um dos Procuradores – Adjuntos adstritos a esta área.  

Quanto às condições físicas, a Instância Local Criminal do Tribunal de Lisboa 

Norte – Núcleo de Loures permanece no 2º piso do respectivo edifício.  

Neste piso encontram-se instaladas as secções dos quatro Juízos, bem como os 

gabinetes dos 4 Juízes Titulares e da magistrada do Ministério Público que está associada à 

Unidade 1. 
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Os cinco gabinetes pertencentes a cada um dos Juízes encontram-se distribuídos ao 

longo do corredor sito no lado Este do edifício.  

Já o gabinete atribuído ao Ministério Público no 2º piso (onde se encontra a Magis-

trada do Ministério Público associada à Unidade 1 da IL- Crime), fica situado no lado oeste do 

referido edifício.  

Por seu turno, os gabinetes dos magistrados do Ministério Público adstritos às Uni-

dades 2, 3 e 4 da Instância Local Criminal encontram-se no piso 0 do edifício, sendo certo que 

ai já estavam antes da implementação do novo mapa judiciário (i.e. em Setembro de 2014). 

Estes últimos situam-se no lado norte do edifício, no piso 0. 

Quanto ao material de escritório, todos estes gabinetes possuem secretária, mesas 

de apoio, estantes, cadeiras, um computador, uma impressora e um telefone (CISCO), sendo 

que, a esse respeito, todos os magistrados do Ministério Público adstritos à área criminal dis-

põem de uma impressora marca “HP”, modelo “LaserJet 3050”. 

Aos Juízos locais criminais foi-lhes atribuído três salas para a realização das 

audiências de julgamento e demais diligências. Cada uma das salas dispõe de sistema de 

videoconferência, ar condicionado e telefone.  

Após a instalação do sistema de ar condicionado, as condições climatéricas exis-

tentes nas salas de audiência sofreram uma alteração exponencial pela positiva. 

- Movimento de serviço: 

V. Mapas em anexo. 

É neste contexto funcional que, no período de tempo compreendido entre 1.1.2017 

e 31.12.2017, e fazendo incidir a análise no que se reporta ao movimento processual mais rele-

vante a nível do Juízo local criminal de Loures, foram registados 1779 processos comum com 

intervenção do Tribunal Singular, a que se juntam 4.571 vindos do ano anterior, sendo que, e 

em consequência de audiências de julgamentos efectivadas nas quatro unidades que compõem 

o mesmo Juízo local criminal de Loures e no âmbito de um universo aproximado de 6.350 
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processos pendentes/movimentados, findaram-se 1870 processos por depósito de sentenças, 

sendo de salientar que: 

- 1245 casos julgados com condenação total ou parcial, o que corresponde a 

66,58% dos processos submetidos a julgamento; 

- 625 casos absolvidos; o que corresponde a 33,42% dos processos submetidos a 

julgamento. 

De igual modo, como se alcança do teor do mapa em anexo (Mapa CRIM 12) e no 

mesmo período de tempo, foram registados/tramitados: 

- 21 Recursos interpostos pelo Ministério Público; 

- 205 Respostas, apresentadas pelo Ministério Público, às alegações de recursos in-

terpostos; 

- 118 processos referentes a internamentos compulsivos, a que se juntam 78 vindos 

do ano anterior, pelo que foram movimentados ao longo do período a que se reporta o ano 

judicial em referência 196 processos de tal natureza, dos quais 119 foram dados como findos e 

77 transitaram para o ano judicial seguinte; 

- 38 Recursos de impugnação judicial de decisão administrativa proferida no âm-

bito de processo de contra-ordenação apresentados em juízo, dos quais nenhum foi (ram) 

rejeitado (s); 35 foram dados como findos por sentença e 17 por despacho. Saliente-se que, e 

no que ao sentido da decisão diz respeito: 

- 30 dos mencionados recursos foram considerados providos e 5 parcialmente pro-

vidos; 

- 17 dos restantes recursos foram considerados não providos. 

        * 
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4. Da Procuradoria do Juízo local de pequena criminalidade de Loures e similar desempenho 

dos restantes Juízos locais criminais da comarca de Lisboa Norte 

 

V. Mapas em anexo. 

No período de tempo compreendido entre 1.1.2017 e 31.12.2017, e fazendo incidir 

a análise no que se reporta ao movimento processual mais relevante da Procuradoria do Juízo 

local de pequena e criminalidade de Loures e das restantes Procuradorias do Juízo local 

Criminal, constata-se que: 

a) - Processo sumário: 

 Foram registados 678 processos sumários emanados de 1357 expedientes tradu-

zindo autos de notícia recebidos nos serviços do Ministério Público, a que se juntam 14 

processos catalogados como sumário vindos do período de tempo anterior, sendo que, e em 

consequência de audiências de julgamentos efectivadas nas sobreditas estruturas judiciais e no 

âmbito de um universo aproximado de 692 processos pendentes, findaram-se 307 processos, 

sendo de salientar que (vd. mapas Crim 10 e 11): 

- 296 casos julgados com condenação total ou parcial; 

- 11 casos absolvidos; 

- O Ministério Público propôs a suspensão provisória do processo (na fase preli-

minar) em 391 casos. 

 

b) - Processo Abreviados (vd. mapa Crim 10): 

Foram registados 291 processos abreviados, a que se juntam 138 vindos do 

período anterior, sendo que, e em consequência de audiências de julgamentos efectivadas nas 

sobreditas estruturas judiciais e no âmbito de um universo aproximado de 429 processos 

pendentes/movimentados, findaram-se 171 processos, sendo de salientar que: 
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- 148 casos julgados com condenação total ou parcial, o que corresponde a 86,55% 

dos processos submetidos a julgamento; 

- 23 casos absolvidos; o que corresponde a 13,45% dos processos submetidos a 

julgamento. 

c) - Processo Sumaríssimo (vd. mapa Crim 10): 

Foram registados 494 processos sumaríssimos, a que se juntam 162 vindos do 

período de tempo anterior, sendo que, e no âmbito de um universo aproximado de 656 

processos pendentes/movimentado, findaram-se 323 processos por decisão a consignar a 

aplicação da sanção nos termos do disposto no artigo 397.º do Código de Processo Penal. 

No mesmo período de tempo e nas Procuradorias das sobreditas estruturas 

judiciais, como melhor se alcança do teor do mapa Crim 12, foram registados/tramitados: 

- 21 Recurso (s) interposto(s) pelo Ministério Público; 

- 248 Respostas, apresentadas pelo Ministério Público, às alegações de recursos in-

terpostos. 

     * 

5. Da Procuradoria do Juízo local Criminal de Torres Vedras  

 

V. Mapas em anexo. 

 

No período de tempo acima assinalado, e no que ao movimento processual mais 

relevante da Procuradoria do Juízo local Criminal de Torres Vedras diz respeito, foram 

registados 426 processos comum com intervenção do Tribunal Singular, a que se juntam 516 

vindos do ano anterior, sendo que, e em consequência de audiências de julgamentos 

efectivadas nas duas unidades que compõem a mesma estrutura judiciária e no âmbito de um 

universo de 942 processos movimentados, findaram-se 484 processos por depósito de 

sentenças, sendo de salientar que (vd. mapa Crim 11): 
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- 346 casos julgados com condenação total ou parcial, o que corresponde a 36,73% 

dos processos submetidos a julgamento; 

- 138 casos absolvidos; o que corresponde a 14,65% dos processos submetidos a 

julgamento. 

De igual modo, como se alcança do teor do mapa Crim 12 e no mesmo período de 

tempo, foram registados/tramitados: 

- 6 Recursos interpostos pelo Ministério Público; 

- 34 Respostas, apresentadas pelo Ministério Público, às alegações de recursos in-

terpostos. 

Ademais, no período de tempo relevante a que se reporta o presente relatório e no 

âmbito do Juízo local criminal de Torres Vedras, foram registados 58 processos referentes a 

internamentos compulsivos, sendo que, e considerando que foram movimentados cerca de 65 

processos da mesma natureza, findaram-se ao longo do período do ano judicial em referência 

61 processos da mesma natureza (vd. mapa Crim 19). 

 

5. Da Procuradoria do Juízo de competência genérica da Lourinhã  

V. Mapas em anexo. 

 

Por sua vez, e quanto ao movimento processual mais relevante da Procuradoria do 

Juízo de competência genérica da Lourinhã, em matéria criminal, verifica-se que foram 

registados 61 processos comum com intervenção do Tribunal Singular, a que se juntam 38 

vindos do período de tempo anterior, sendo que, e em consequência de audiências de 

julgamentos efectivadas na mesma estrutura judiciária e no âmbito de um universo de 99 

processos movimentados, findaram-se 44 processos por depósito de sentenças, sendo de 

salientar que: 
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- 29 casos julgados com condenação total ou parcial, o que corresponde a 29,29% 

dos processos submetidos a julgamento; 

- 15 casos absolvidos, o que corresponde a 15,15% dos processos submetidos a jul-

gamento. 

Foram ainda registados (vd. mapa Crim 11): 

• 28 processos sumaríssimos, a que se juntam 6 vindos do ano anterior, sendo que, 

e no âmbito de um universo aproximado de 34 processos pendentes, findaram 23 processos 

por decisão a consignar a aplicação da sanção nos termos do disposto no artigo 397.º do 

Código de Processo Penal; 

• 15 processos abreviados, a que se juntam 3 vindos do ano anterior, sendo que, e 

no âmbito de um universo aproximado de 18 processos pendentes, findaram 11 processos por 

condenação e 4 por absolvição; 

Ademais, e como se alcança do teor do mapa Crim 12, foram 

registados/tramitados: 

- 1 Recurso(s) interposto(s) pelo Ministério Público; 

- 13 Respostas, apresentadas pelo Ministério Público, às alegações de recursos in-

terpostos. 

     * 

6. Da Procuradoria do Juízo local criminal de Vila Franca de Xira  

 

No período de tempo relevante para o presente relatório, e fazendo incidir a análise 

no que se reporta ao movimento processual mais relevante na Procuradoria do Juízo local de 

Vila Franca de Xira, em matéria criminal, apurou-se, além do mais, que (vd. mapa Crim 11): 

a) – Processo comum singular: 

- Foram registados 542 processos comum com intervenção do Tribunal Singular, a 

que se juntam 1023 vindos do ano anterior, sendo que, e em consequência de audiências de 
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julgamentos efectivadas na mesma estrutura judiciária e no âmbito de um universo de 1565 

processos movimentados, findaram 393 processos por depósito de sentenças, sendo de 

salientar que: 

- 281 casos julgados com condenação total ou parcial, o que corresponde a 71,50% 

dos processos submetidos a julgamento; 

- 112 casos absolvidos; o que corresponde a 28,50% dos processos submetidos a 

julgamento. 

b) - Processo Abreviados: 

Foram registados 44 processos abreviados, a que se juntam 65 vindos do período 

anterior, sendo que, e em consequência de audiências de julgamentos efectivadas na mesma 

estrutura judiciária e no âmbito de um universo aproximado de 109 processos 

pendentes/movimentados, findaram 47 processos com condenação.  

c) - Processo Sumaríssimo: 

Foram registados 213 processos sumaríssimos, a que se juntam 380 vindos do ano 

anterior, sendo que, e no âmbito de um universo aproximado de 593 processos movimentados, 

findaram 154 processos por decisão a consignar a aplicação da sanção nos termos do disposto 

no artigo 397.º do Código de Processo Penal. 

d) - Processo sumário: 

Foram registados 145 processos sumários, a que se juntam 18 vindos do ano ante-

rior, sendo que, e em consequência de audiências de julgamentos efectivadas e no âmbito de 

um universo aproximado de 163 processos pendentes, findaram 139 processos 

Como se alcança do teor do mapa Crim 12, foram registados/tramitados: 

- 6 Recurso (s) interposto (s) pelo Ministério Público; 

- 34 Respostas, apresentadas pelo Ministério Público, às alegações de recursos in-

terpostos. 
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Ademais, no período de tempo relevante a que se reporta o presente relatório, 

foram registados 58 processos referentes a internamentos compulsivos, sendo que findaram-se 

ao longo do período do ano judicial em referência 61 processos da mesma natureza (vd. mapa 

Crim 19). 

 

7. Da Procuradoria do Juízo local criminal de Alenquer  

 

Por sua vez, e quanto ao movimento processual da Procuradoria do Juízo local 

criminal de Alenquer, verifica-se que foram registados 542 processos comum com intervenção 

do Tribunal Singular, a que se juntam 1023 vindos do ano anterior, sendo que, e em 

consequência de audiências de julgamentos efectivadas e no âmbito de um universo de 1565 

processos movimentados, findaram 393 processos por depósito de sentenças, sendo de 

salientar que: 

- 281 casos julgados com condenação total ou parcial, o que corresponde a 71,50% 

dos processos submetidos a julgamento; 

- 112 casos absolvidos, o que corresponde a 28,50% dos processos submetidos a 

julgamento; 

Como se alcança do teor do mapa Crim 12, foram registados/tramitados: 

- 1 Recurso (s) interposto (s) pelo Ministério Público; 

- 22 Respostas, apresentadas pelo Ministério Público, às alegações de recursos in-

terpostos. 

- 77 Recursos de impugnação judicial de decisão administrativa proferida no âm-

bito de processo de contra-ordenação apresentados em juízo, dos quais 46 foram dados como 

findos por sentença e 23 por despacho.  

     * 
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IX- Do desempenho das Procuradorias junto dos três Juízos de Família e Menores que 

integram o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte: 

 

1- Generalidades: 

- Mapas em anexo: 

Mantém-se sem alteração tudo o que se mostra relatado nos anteriores relatórios, 

sendo de salientar que na esfera da jurisdição de Família e Menores foram implementados 

objectivos processuais norteadores da actuação dos magistrados do Ministério Público 

colocados aí em exercício de funções de representação. 

Assinale-se, a título de balanço dos indicadores de desempenho nesta vertente 

funcional ao longo do período relevante para o presente relatório, que, ressalvando casos 

pontuais decorrentes de constrangimentos estruturais inexcedíveis, foram alcançados os 

propósitos estratégicos subjacentes àqueles objectivos orientadores na perspectiva da 

eficiência dos serviços e da cabal satisfação dos interesses a cargo da magistratura do 

Ministério Público no âmbito da jurisdição de Família e Menores . 

É neste contexto que importa salientar, a título exemplificativo, os seguintes as-

pectos (positivos/negativos) quanto à performance do desempenho do Ministério Público na 

aludida vertente funcional na comarca de Lisboa Norte: 

1. O grande volume processual na jurisdição de família e menores centra-se nas 

acções de Regulação e Alteração do Exercício das Responsabilidades Parentais e respectivos 

incumprimentos. 

2. Os pareceres emitidos à luz do artigo 14º do D.L. 272/2001, na sua quase totali-

dade, mereceram concordância do Ministério Público, sendo certo que, quando assim não 

aconteceu, o Ministério Público devolveu o acordo à CRC, com a indicação dos aspectos que 
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não mereceram concordância para, querendo, os requerentes procederem às alterações assina-

ladas; 

3. A esse propósito, e apesar de inexistirem meios técnicos para proceder ao 

registo áudio ou audiovisual das declarações das crianças o Ministério Público tem promovido 

a audição das crianças nos termos do disposto no artigo 274º B, nº 4, do Código do Registo 

Civil, na redacção dada pela Lei nº 5/2017, de 02.03 (quer nas situações de regulação das 

responsabilidades parentais por mútuo acordo, quer nas decorrentes de divórcio por mútuo 

consentimento) quando em função da idade (à falta de outro critério) se entende que têm 

maturidade para entender os assuntos em discussão.  

4. Para o efeito as crianças são ouvidas pelo magistrado titular do processo, sem a 

presença dos progenitores e/ou dos advogados em sala informal, afecta aos serviços do 

Ministério Público, sendo o seu depoimento lavrado, por súmula, em acta, ficando a constar do 

processo remetido pela Conservatória do Registo Civil.  

5. Inexiste também serviço de assessoria aos Serviços do Ministério Público, 

designadamente técnicos da Equipa de Crianças e Jovens (ECJ) da Segurança Social que 

permitam o acompanhamento da criança aquando da sua audição. 

6. No âmbito das acções tutelares cíveis e incidentes importa assinalar, de 

significativo, o facto de não ter sido remetido qualquer processo com vista à propositura de 

acção de apadrinhamento civil, por falta de candidatos;  

7. De referir, igualmente, o alargamento da competência das secções de família e 

menores para a tramitação das acções de investigação/impugnação da paternidade, o que se 

traduziu num acréscimo de volume de serviço em virtude de terem sido remetidos tais 

processos pela jurisdição cível onde se encontravam a correr termos.  
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8. Quanto às Averiguações Oficiosas da Paternidade, entraram no ano em 

referência 109 processos (foram 93 no ano transacto), sendo que as mesmas findam, na sua 

grande maioria, com a perfilhação, após a realização de exame pericial. 

9. No período temporal em análise do ano judicial de 2017 houve um acréscimo 

significativo, relativamente ao ano anterior, de processos remetidos pelas CPCJ´s e que deram 

origem à propositura de acção de promoção e protecção; 

10. A grande maioria dos processos remetidos pelas Comissões dão lugar à 

propositura da respectiva acção; 

11. Das medidas aplicadas ganham especial relevo as de “Apoio junto dos 

Progenitores”; “Apoio junto de outro familiar” e “Confiança a Pessoa Idónea”, quase todas 

tomadas por acordo. 

12. As medidas de acolhimento institucional tendem a prolongar-se no tempo, 

muitas vezes por ausência de resposta da família alargada, outras por indefinição quanto ao 

projecto de vida, designadamente quanto a jovens adolescentes. 

13. As Equipas de Gestão de Vagas da Segurança Social tardam nas respostas e no 

encaminhamento das situações sinalizadas, sendo por vezes necessário ultrapassar o impasse 

com a adopção da medida de acolhimento de emergência. 

14. É particularmente preocupante a situação de crianças e jovens com alguma pa-

tologia, que carecem de instituição de acolhimento com características próprias, não havendo 

qualquer capacidade de resposta, em tempo útil, por parte da Segurança Social. 

15. Na esfera da interlocução com as Comissões de Protecção de Criança e jovens, 

cumpre realçar que, sob a superintendência do Exmº Procurador da República Coordenador 

sectorial da área de Família e Menores da comarca de Lisboa Norte, o Ministério Público 

promove reuniões quinzenais ou mensais, consoante o solicitado pelas comissões, deslocando-
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se o magistrado interlocutor, para o efeito, à respectivas instalações, sendo de sublinhar, a esse 

respeito, que: 

• Em tais reuniões são esclarecidas as dúvidas colocadas pelos técnicos e analisa-

dos alguns casos concretos mais delicados/preocupantes, sendo que as comissões dispõem do 

contacto telefónico pessoal dos interlocutores que usam amiúde, sempre que entendem útil e 

necessário. 

• Trimestralmente são verificados os processos respeitantes a maus-tratos, negli-

gência grave e abusos sexuais; 

• O Ministério Público promove reuniões, em regra, mensais, deslocando-se, para 

o efeito, às instalações das Comissões; 

• O Ministério Público analisa, também, trimestralmente, os mapas estatísticos 

remetidos pelas Comissões, em conformidade com os Pontos 3.7 e 3.7.1 da Directiva Conjunta 

da PGR e da CNCJP e artigo 72º, nºs 1 e 3, da LPCJP, emitindo orientações quando tal se 

justifica e alertando para eventuais atrasos na aplicação de medida de promoção e protecção. 

16. No período em análise concretizou-se o projecto anteriormente delineado de se 

dar inicio a visitas a Instituições de Acolhimento, com carácter regular. 

• Assim, foram visitadas as seis Instituições de Acolhimento da área da sede da 

comarca de Lisboa Norte (Casa da Palmeira; Casa do Infantado; Casa das Marés; CAT 

Ramada; CAT Rainha Santa Isabel e Casa Florinhas da Rua), com uma periocidade trimestral. 

Para além da visita ao espaço físico foram também efectuadas reuniões com os respectivos 

directores e trocadas impressões acerca de eventuais dificuldades a nível da promoção e 

protecção dos menores acolhidos (cf. o teor do mapa – FM 8).  

• Encontram-se ainda por concretizar as visitas a Centros Educativos. 
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17. Com a entrada em vigor da Lei nº 4/2015, de 15 de Janeiro, que alterou a Lei 

Tutelar Educativa, o volume processual aumentou substancialmente, uma vez que deixou de 

ser necessária a apresentação de queixa para que se desencadeasse o respectivo inquérito tute-

lar; 

18 – Todavia, no ano de 2017 verificou-se um decréscimo no número de inquéritos 

tutelares educativos instaurados, situação que se poderá ficar a dever ao trabalho que tem 

vindo a ser desenvolvido junto da comunidade educativa. 

19. Em contrapartida, aumentou o número de medidas de carácter institucional, 

quer aplicadas cautelarmentente em sede de inquérito, quer já no âmbito do processo tutelar 

educativo.  

20. O número de processos remetidos para a fase jurisdicional não é muito 

expressivo, mas representa um aumento face ao ano anterior. Nesta fase, privilegia-se a 

aplicação de medidas não institucionais, mormente o Acompanhamento Educativo, Imposição 

de Obrigações e Tarefas a Favor da Comunidade.  

21. As medidas institucionais são residuais e apenas têm expressão nas situações 

mais graves, designadamente, roubos, perpetrados em grupo, sendo que a maioria das 

situações são participados factos qualificados como furto (em estabelecimento comercial) e 

ofensas à integridade física simples (em contexto escolar).  

• Dada a simplicidade/pouca gravidade dos factos opta-se, uma vez efectuada a 

prova da sua verificação, na generalidade, pelo arquivamento dos inquéritos por 

desnecessidade de aplicação de medida ou pela suspensão do processo. 

22. Nos serviços da Procuradoria das três Juízos de Família e Menores da comarca 

de Lisboa Norte foram atendidas mais de quatro centenas (Mapa Comum Comarca MC4) de 

pessoas no decurso do período de tempo relevante para o presente relatório, as quais, na sua 
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grande maioria, procuram esclarecimento de dúvidas de carácter jurídico (o que fazer em 

determinada situação) ou processual, em grande parte por questões relacionadas com o 

exercício das responsabilidades parentais; 

23. Por regra, o atendimento ao público instituído ocorre à quarta-feira à tarde, de 

forma rotativa entre os três magistrados afectos à área de família e menores, processando-se aí 

o atendimento pessoal, sempre que solicitado. Porém, em qualquer outra altura da semana, 

sempre que necessário e possível de acordo com as diligências agendadas, os magistrados es-

tão disponíveis para o esclarecimento de dúvidas, quer directamente, quer por intermédio do 

oficial de justiça; 

- Iniciativas de construção de boas práticas: 

Subsistem as linhas orientadoras previstas no Provimento 1/2015 (Coordenação 

Sectorial), onde foram definidas as “boas práticas processuais” nas áreas da promoção e 

protecção e tutelar educativa no sentido de uniformizar os seguintes procedimentos: 

- Abstenção de pedidos de esclarecimentos ou diligências às Comissões quando o 

processo é remetido ao Ministério Público; 

- Imediata prolação de despacho final, com propositura de acção de promoção e 

protecção se for o caso, uma vez recebidos os processos das Comissões; 

- Solicitação à DGRSP de elaboração de Plano de Conduta só após se concluir pela 

suspensão do processo e não no momento inicial do inquérito; 

- Emissão de parecer fundamentado no âmbito dos processos remetidos pelas Con-

servatórias do Registo Civil para homologação do acordo do exercício das responsabilidades 

parentais (artigo 14º, nº 4, do D.L. 272/2001, de 13/10). 

- Avaliação do cumprimento dos objectivos processuais fixados para o ano: 

- A nível da promoção e protecção procurou-se, ao longo do ano judicial em 

análise, prosseguir e desenvolver um trabalho de grande proximidade com as Comissões de 
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Protecção de Crianças e Jovens, orientando procedimentos e fornecendo modelos de actuação 

conjunta, a fim de não existirem grandes discrepâncias entre as Comissões implantadas na  

área geográfica da comarca de Lisboa Norte. 

• Implementou-se, nos processos remetidos ao Ministério Público, a realização de 

um relatório/síntese que permita a rápida avaliação da situação e a imediata propositura da 

acção de promoção e protecção, sendo caso disso. 

• Desta forma, por regra, não existem processos administrativos com vista à 

propositura de acção de promoção e protecção. 

• A nível tutelar educativo prosseguiram contactos com os OPC’s a fim de os sen-

sibilizar para os fins pretendidos com a intervenção e a necessidade de actuação imediata para 

aplicação de medida cautelar, quando tal se justificar. 

•Ao longo do período de tempo a que se reporta o presente relatório foram 

aprofundados os objectivos traçados para o sector, e nomeadamente o contacto regular com as 

Comissões, as reuniões periódicas com a ECJ, PSP e os Agrupamentos Escolares. 

• No âmbito tutelar educativo foram potenciados os mecanismos de arquivamento 

liminar ou por desnecessidade de medida nas situações em que não se justifica a intervenção 

judicial, bem como a utilização do instituto da suspensão do processo, sempre que o caso con-

creto o aconselhe. 

• A nível da promoção e protecção foram concretizados os mecanismos de 

intervenção imediata, no sentido do superior interesse da criança, privilegiando-se o reforço da 

família, ainda que alargada, através de instrumentos de apoio social, em detrimento da 

institucionalização. 

• Não se encontram reportadas quaisquer situações de pendências processuais 

excessivas, encontrando-se em dia o trabalho processual do Ministério Público, quer no que 

respeita a Processos Administrativos, quer quanto a Inquérito Tutelares Educativos, 

Autorizações da Prática de Acto ou Averiguações Oficiosas da Paternidade. 
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24. Informações complementares e constrangimentos que persistem na jurisdição 

da Família e Menores: 

• A principal lacuna, no concernente aos serviços da Procuradoria junto dos três 

Juízos de Família e Menores, na comarca de Lisboa Norte, consiste na inexistência de sala 

adequada à audição de menores ou reuniões com técnicos especializados; sendo de realçar que 

a existente para o efeito no Palácio da Justiça de Vila Franca de Xira permanece inoperacional, 

desde Setembro de 2014, desconhecendo-se para quando estará em condições. 

• Persiste também a ausência de conservação, higiene e limpeza do edifício do 

Palácio da Justiça de Vila Franca de Xira com prejuízo de todos os servidores e utentes. Com 

efeito, as aves que infestam o edifício especialmente em períodos sazonais, causam os seus 

estragos e empestam o ambiente, com o odor característico. Sendo que soluções para as ques-

tões mais prementes já foram antecipadas, como seja o contacto prévio com o Instituto Con-

servação da Natureza bem assim Bombeiros, não existindo conhecimento de qualquer inicia-

tiva nesse sentido.  

• A Lei nº 5/2017, de 02.03 prevê que o Ministério Público promova a audição das 

crianças nos acordos de Regulação das Responsabilidades Parentais que corram termos nas 

Conservatórias do Registo Civil, devendo fazê-lo em conformidade com o disposto nos artigos 

4º e 5º do RGPTC. 

• Contudo, a inexistência de meios técnicos e equipamento nos serviços do 

Ministério Público inviabiliza o registo áudio das declarações das crianças, ultrapassando-se 

tal constrangimento com a consignação em acta tais depoimentos.  

• Tem-se revelado vantajosa a articulação dos serviços da Procuradoria junto dos 

três Juízos de Família e Menores, na comarca de Lisboa Norte, com as restantes jurisdições, 
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criminal e cível, por via da articulação em tempo real entre os diferentes operadores, 

resultando mais eficaz, a defesa dos interesses dos utentes da justiça. 

• Nos juízos, e pese embora se tenha libertado os serviços da Segurança Social da 

elaboração de diversos relatórios e inquérito, mormente os relacionados com a aferição da via-

bilidade de intervenção do FGADM, de que só se exige o primeiro, sendo a renovação da 

prova para efeitos do artigo 9º do Decreto-Lei nº 164/99, controlada no próprio processo com 

junção de documentação certificada, a cargo dos interessados, esta entidade sucumbiu perante 

o volume de serviço agendado e de entrada em vigor do RGPTC; 

 - Em sede de temáticas jurídicas com revelo na área da jurisdição de família e 

menores, e por se entender não estar a ser levado a cabo a melhor hermenêutica jurídica, 

cumpre salientar: 

• Mostra-se superada a dificuldade anteriormente sinalizada, de prévia remessa à 

distribuição dos processos a apensar, nos termos dos artigos 81º, nº 1, da Lei de Promoção e 

Protecção e 11º, nº 1, do Regime Geral do Processo Tutelar Cível. Tal, no entanto, só 

aconteceu, por a plataforma informática permitir a apensação automática, na sequência da 

instauração das acções; 

• Com a alteração da Portaria nº 280/2013, de 26 de agosto, pela Portaria nº 

170/2017, de 25 de Maio, foi também alargada a tramitação electrónica, em relação aos 

processos de promoção e protecção. 

• Acontece que a natureza urgente de tais processos, não se compadece com os 

horários de distribuição electrónica, às 09H00 e 16H00. 

• Na verdade, amiúde são recebidos processos e expediente relativo a 

procedimentos urgentes na ausência de consentimento, cf. artigo 91º, da LPP, remetidos pelas 
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Comissões de Protecção, Autoridades policiais ou Entidades com competência em matéria de 

infância e juventude, após as 16H00. 

• Acresce salientar que a plataforma informática CITIUS, não se mostra 

operacional, para o serviço de turno do Ministério Público aos sábados. 

• Nas situações supra referidas, entendemos que a remessa das petições deverá 

ocorrer em suporte de papel, como aliás, salvo melhor entendimento, decorre do preâmbulo da 

referida Portaria, o que não deixa de colocar constrangimentos evitáveis. 

• No âmbito da Promoção e Protecção para além de recorrentemente sermos 

confrontados com a morosidade por parte da Equipa de Admissões e Gestão de Vagas da 

Segurança Social, na disponibilidade de Equipamento apto para integração dos menores, com 

vista à concretização da medida aplicada de “Acolhimento residencial”, vem também 

acontecendo, com efeitos nefastos, para os interesses dos menores que após aplicação de 

medida, pugnada pelo Ministério Público, no sentido das crianças integrarem Equipamentos 

juntamente com as mães e, com o acordo destas, não serem aceites pelas Instituições, pese 

embora terem acordo/protocolo com a Segurança Social. 

Com efeito, como que sindicando a decisão judicial, sujeitam as candidatas a 

entrevista prévia, eliminando quem não preenche os critérios particulares do Equipamento. 

• Contrariando Lei expressa, (artigo 3º, al. i), 6º al. i) do RGPTC; artigo 123º, nº 1 

al. l), da Lei 62/2013, de 26 de Agosto e até o disposto no artigo 121º, nº 1, do Cód. Registo 

Civil), bem como prática anterior sedimentada, os Exmºs Juízes de Família e Menores, com 

aprovação do Conselho Superior da Magistratura que aprovou Provimento sugerido, 

conseguiram impor interpretação correctiva da Lei, no sentido de que as Averiguações 

Oficiosas de Paternidade deixam de ser Providências tutelares cíveis, não sendo tão-pouco 

   registadas ou distribuídas, sendo remetidas directamente ao Ministério Público.
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Área Laboral 

X- Do desempenho das Procuradorias junto dos três Juízos do Trabalho que integram o 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte: 

 

a. Contrato individual do Trabalho: 

V. Mapas em anexo: 

Mantém-se sem alteração tudo o que se mostra relatado nos anteriores relatórios, 

sendo de anotar, desde logo, que o núcleo da actividade do Ministério Público na área laboral 

a nível da Procuradoria de cada um dos três Juízos do Trabalho, na comarca de Lisboa Norte 

encontra maior expressão, além da actividade funcional desenvolvida com a tramitação diária 

dos processos judiciais da secção, na instrução e concretização das diligências de tentativas de 

conciliação no âmbito dos autos emergentes de acidente de trabalho, sendo exígua a actuação 

do Ministério Público no exercício do patrocínio oficioso do trabalhador a nível do contrato 

individual. 

Cumpre salientar que no âmbito da actividade desenvolvida no seio das aludidas 

Procuradorias foram, recentemente, introduzidas algumas questões jurídicas controvertidas 

relacionadas com a caracterização e particularidades conexas com a tramitação da Acção de 

Reconhecimento da existência de contrato de trabalho, introduzida pela Lei nº 63/2013, de 27 

de Agosto.  

Trata-se de uma acção com a forma de processo especial que tem subjacentes inte-

resses de índole pública, no âmbito da qual o Ministério Público tem a exclusividade de acção 

e age em nome próprio na defesa dos direitos e interesses que lhe são confiados pela Lei, vi-

sando proteger interesses de ordem pública. 

 

b. Acidentes de trabalho: 
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V. Mapas em anexo: 

Regista-se que, a nível de processos por acidentes de trabalho na fase conciliatória 

e no período de tempo compreendido 1.1.2017 e 31.12.2017, nos serviços da Procuradoria dos 

três Juízos do Trabalho, na comarca de Lisboa Norte, um número relevante de processos por 

acidentes de trabalho decorrentes de participações apresentadas que originaram distribuição de 

2381acções de acidente de trabalho, a que se juntam 1014 vindas do ano anterior, sendo que, 

na fase conciliatória, os mesmos serviços findaram 1427 acções por acordo homologado por 

despacho judicial, transitando para o período de tempo seguinte 954 processos. 

Não se encontram reportadas quaisquer situações de pendências processuais 

excessivas, encontrando-se em dia o trabalho processual da esfera de incumbência do 

Ministério Público junto da jurisdição em referência, inexistindo, designadamente, processos 

paralisados no gabinete do magistrado do Ministério Público sem despacho / promoção por um 

período de tempo superior a 30 dias. 

     * 

XI- Área Cível 

a. Civil 

Da Procuradoria do Juízo central/local Cível de Loures  

V. Mapas em anexo CV1: 

Saliente-se que, nos termos da Ordem de Serviço n.º 1/2014, de 04-09, da Coorde-

nação da Comarca de Lisboa Norte, foi delimitado o conteúdo funcional do único magistrado 

do Ministério Público colocado em exercício de funções na Procuradoria do Juízo Central 

Cível da Comarca de Lisboa Norte, o qual, em simultâneo e até 31.08.2017, por via do 

instituto de mobilidade e com prévia autorização do CSM, desempenhou funções de 

representação do Ministério Público no Juízo de Família e Menores de Loures. 
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Em função desta realidade, desde Setembro de 2016 e até 31.08.2017, o serviço da 

Procuradoria do Juízo local cível de Loures foi assegurado por um Procurador-Adjunto do 

Quadro Complementar, a quem competia a incumbência de tramitar os processos ad-

ministrativos em matéria cível, nomeadamente, relacionados com os procedimentos de interdi-

ção, inabilitação, internamento compulsivo, herança vaga em benefício do Estado, responsabi-

lidade extracontratual do Estado até ao valor de 50.000,00. 

Na sequência do movimento extraordinário de magistrados do Ministério Público 

de 2017, cujos efeitos incidiram no desempenho dos serviços no último quadrimestre do ano 

judiciário de 2017 e nos termos previstos na OS. nº 28/2017, de 5.09.2017, uma Exmª 

Procuradora da República, que estava colocada em Lisboa, passou a desempenhar funções de 

representação do Ministério Público, em simultâneo, no Juízo central cível e no Juízo local 

cível de Loures, na comarca de Lisboa Norte. 

Anote-se que o núcleo da actividade do Ministério Público na área cível encontra 

maior expressão, além de casos pontuais de representação do Estado Português – ora como au-

tor, ora como demandado -, na preparação e instauração de acção de inabilitação e de 

interdição e de cláusulas abusivas, conforme melhor ilustra o mencionado mapa anexo CV1. 

A esse propósito, cumpre salientar que os serviços da Procuradoria da República 

junto dos Juízos locais cíveis, na comarca de Lisboa Norte, têm sentido um aumento muito 

expressivo do contacto de utentes a solicitar a abertura de PA para sustentar pedidos de 

interdição / inabilitação de pessoas com anomalia psíquica, e mais especificamente para 

situações em que os visados atingem a maioridade, e de pessoas idosas em situação de 

vulnerabilidade. 

Não se encontram reportadas quaisquer situações de pendências processuais 

excessivas, encontrando-se em dia o trabalho processual da esfera de incumbência do 

Ministério Público junto da jurisdição em referência, inexistindo, designadamente, processos 
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paralisados no gabinete do magistrado do Ministério Público sem despacho / promoção por um 

período de tempo superior a 30 dias. 

 

     * 

b. Comércio 

Da Procuradoria da Instância Central do Comércio de Vila Franca de Xira 

 V. Mapas em anexo: 

Mantendo-se tudo quanto já foi referido no anterior relatório anual, mormente no 

que aos aspectos relacionados com as boas práticas adoptadas na jurisdição em apreço, cumpre 

salientar que o trabalho empreendido pelos serviços do Ministério Público na Procuradoria do 

Juízo do comércio de Loures é, no essencial, desenvolvido sob três vertentes, a saber: 

1) - Na abertura e instrução de processos administrativos tendo por base pedidos 

de patrocínio formulados por trabalhadores e/ou tendo por base pedidos formulados pelo Es-

tado-Administração (por regra, pela Administração Tributária) para instaurar acções de insol-

vência;  

2) - Na abertura e instrução de processos administrativos de acompanhamento de 

processos de insolvência já pendentes em juízo, instaurados por outros credores e/ou até pelo 

próprio MP, em representação das entidades cujos interesses nos cabe salvaguardar nos termos 

do respectivo estatuto, neles praticando os seguintes actos: 

a) Reclamando créditos tributários, laborais e/ou quaisquer outros que nos in-

cumba também reclamar a coberto de uma legitimidade oficiosa (custas, multas…), ao abrigo 

do disposto no art.º 128.º do CIRE; 

b) Instaurando acções de verificação ulterior de créditos de idêntica natureza (labo-

rais, tributários, custas, multas…), ao abrigo do disposto no art.º 146.º do CIRE; 
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c) Adoptando procedimentos e exercendo os direitos destinados a assegurar o reco-

nhecimento dos créditos reclamados e a sua satisfação em conformidade com os preceitos le-

gais do CIRE; e 

3) - Na abertura e instrução de processos administrativos de acompanhamento de 

processos especiais de revitalização já pendentes em juízo, neles reclamando os créditos tribu-

tários, laborais e quaisquer outros que nos incumba também reclamar a coberto de uma legiti-

midade oficiosa (custas, multas…), ao abrigo do disposto no art.º 17.º-D, n.º 2.º, do CIRE, e 

neles adoptando os procedimentos e exercendo os direitos destinados a assegurar o reconheci-

mento dos créditos reclamados e a defesa da legalidade em conformidade com os preceitos le-

gais do CIRE. 

Quanto aos primeiros, a quase totalidade dos processos administrativos inicia-se 

com a recepção dos pedidos de patrocínio formulados por trabalhadores.  

Já a abertura de processos administrativos tendo por base pedidos formulados pelo 

Estado-Administração são, de momento, residuais, uma vez que a tutela também dispõe de ou-

tros mecanismos processuais alternativos destinados a obter a satisfação dos seus créditos 

(como ocorre com o mecanismo de reversão de créditos tributários, cujos efeitos patrimoniais 

são de conteúdo equivalente). 

No que diz respeito aos segundos, a generalidade dos processos administrativos 

inicia-se, por regra, com o recebimento de certidões de dívidas tributárias e/ou com a apre-

sentação de pedidos de patrocínio formulados por trabalhadores/requerentes (podendo inclusi-

vamente ocorrer com a recepção de certidões de dívidas de outra natureza – custas, multas – 

para as quais o Ministério Público de uma legitimidade específica, oficiosa) para efeitos de 

reclamação de créditos ou para efeitos de instauração das acções de verificação ulterior pelo 

Ministério Público (cuja intervenção poderá ocorrer, ora em representação do Estado, ora em 

patrocínio de trabalhadores, ora até a coberto de uma legitimidade oficiosa). Tais processos 

permanecem em aberto e acompanham os ulteriores termos dos processos de insolvência en-
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quanto forem necessários e úteis (até ser comprovado o pagamento dos créditos segundo o 

mapa de rateio validado pelo tribunal, tratando-se de créditos laborais devidos a trabalhadores 

ou de créditos devidos a outros serviços do Estado, que não a Administração Tributária. 

Quanto aos créditos devidos à Autoridade Tributária, a prática adoptada nesta Secção do Co-

mércio de Vila Franca de Xira tem sido a de proceder ao arquivamento do PA assim que for 

proferida sentença de graduação de créditos, por razões que a seguir se descreverão). 

Finalmente, quanto aos terceiros, a generalidade dos processos administrativos têm 

sido abertos na sequência da recepção de expedientes provenientes do Estado-Administração 

(Administração Tributária) e/ou na sequência da recepção de pedidos de patrocínio formulados 

por trabalhadores. Nos casos dos expedientes provenientes da Administração Tributária, pre-

tende-se simplesmente que o Ministério Público acompanhe os ulteriores termos do PER até à 

eventual aprovação e homologação do PER por forma a acautelar os interesses patrimoniais do 

Estado (porventura, assegurando, quando necessário, a impugnação das listas provisórias de 

credores reclamantes, a manifestação do sentido de voto nos processos, a comunicação aos 

Administradores provisórios e aos revitalizantes da intenção do Estado intervir na fase das ne-

gociações extrajudiciais). Por regra, os SF periféricos reclamam os créditos tributários, reme-

tendo directamente para os srs. Administradores provisórios as certidões de dívidas tributárias 

da responsabilidade dos revitalizantes (admitimos que pontualmente a comunicação da Autori-

dade Tributária se destine, também, a que o Ministério Público elabore a respectiva reclama-

ção de créditos, nos termos do disposto no art.º 17.º-D, n.º 2.º, do CIRE), uma vez que a re-

clamação não se destina a graduar créditos, como ocorre nas insolvências, mas apenas a asse-

gurar a posição do Estado na constituição dos quórum deliberativos nas situações do art.º 17.º-

D, n.º 1.º, do CIRE. Tratando-se, porém, de créditos laborais, os pedidos de patrocínio formu-

lados por trabalhadores visam, por um lado, a elaboração das reclamações de créditos, nos 

termos do disposto no art.º 17.º-D, n.º 2.º e, por outro, que os ulteriores termos processuais do 

PER até à cabal satisfação dos interesses patrimoniais em questão sejam assegurados pelo Mi-
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nistério Público. Tais processos administrativos permanecem em aberto – e sob supervisão do 

MP - até ser concluído o PER, quer por via da aprovação e homologação do plano, quer por 

via do seu encerramento, quer ainda por via da sua convolação em processo de insolvência. 

Não se encontram reportadas quaisquer situações de pendências processuais 

excessivas, encontrando-se em dia o trabalho processual da esfera de incumbência do 

Ministério Público junto da jurisdição em referência, inexistindo, designadamente, processos 

paralisados no gabinete do magistrado do Ministério Público sem despacho / promoção por um 

período de tempo superior a 30 dias. 

     * 

Da Procuradoria junto do Juízo de Execução de Loures 

c. Execução 

V. Mapas em anexo: 

Conforme definido na Lei n.º62/2013, de 26/8, regulamentada pelo DL n.º49/2014, 

de 27/3, o Juízo Central das Execuções da Comarca de Lisboa Norte abrange a totalidade da 

comarca, concretamente os municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, 

Loures, Lourinhã, Odivelas, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira. 

 1. Instalações 

Desde 2014 que o Juízo Central das Execuções se encontra instalado no local onde 

anteriormente funcionava o TPIC de Loures. 

Trata-se de um edifício originalmente construído para habitação e, posteriormente, 

adaptado para tribunal e que possui duas salas de audiência, ambas a necessitar de obras no 

tecto e na instalação eléctrica. 

Face à inexistência de outro espaço disponível, nestas mesmas instalações foi 

instalado o Juízo Central de Comércio.  

O funcionamento das duas instâncias no mesmo local tem como consequência que 

os quatro magistrados judiciais titulares das Execuções e os quatro magistrados judiciais 
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titulares do Comércio têm de agendar o uso das salas de audiência e um número muito 

significativo de diligências ocorre nos gabinetes dos magistrados (nomeadamente, as vendas e 

as audiências prévias).  

Acresce que, pese embora todos os magistrados possuam um gabinete, alguns 

destes são manifestamente exíguos, outros não possuem ar condicionado e todos possuem uma 

péssima acústica, sendo audível as conversas e diligências que ocorrem. 

No r/c, num espaço aberto e comum, funciona a Secretaria das Execuções, a 

Secretaria do Comércio e, ainda, os Serviços do Ministério Público numa área, totalmente 

desadequada, com falta de espaço, de secretárias e de armários, com uma acústica que torna 

difícil a concentração; com fios de electricidade, internet, linhas telefónicas e de computadores 

espalhados pelo solo e sistematicamente desligados com a passagem das pessoas e onde o 

atendimento ao público é comum a ambas as jurisdições - num mesmo balção que possui 

menos de 2 metros. 

O Tribunal não possui qualquer tipo de vigilância, privada ou pública, nem 

qualquer sistema electrónico de segurança. 

Só existem 5 lugares de estacionamento para a totalidade dos magistrados e 

funcionários. 

Por último, importa referir que a Secção-central, onde são recepcionados e 

carimbados todos os requerimentos e ofícios, situa-se noutro edifício a cerca de 2 Km de 

distância. Neste contexto, há prazos legais que precludem entre o momento em que o 

expediente é recepcionado na Secção-central e em que dá entrada no Juízo das Execuções.  

 2. Recursos humanos versus pendência 

A valência das Execuções encontra-se composta por uma unidade e quatro 

magistrados judiciais (um dos quais auxiliar), um Procurador da República, um total de onze 

funcionários judiciais (1 escrivão de direito, 3 escrivães adjuntos e 7 auxiliares) e três 

funcionários colocados na Procuradoria do juízo em referência, sendo que um deles, com 
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funções de chefia, exerce em simultâneo funções cumulativas na Procuradoria junto do Juízo 

do Trabalho de Loures e do Juízo de Família e Menores de Loures. 

Existindo a 31.12.2017 um total de 72.200 processos judiciais pendentes na 

secretaria, torna-se desde logo evidente que o quadro de funcionários junto dos juízos é 

manifestamente insuficiente, encontrando-se justificada, em conjugações com outras 

vicissitudes estruturais, a enorme pendência que ainda permanece. 

Subsistem diversos constrangimentos funcionais que tolhem a actuação processual 

dos magistrados do Ministério Público colocados em funções de representação na 

Procuradoria junto do Juízo de Execução de Loures, na comarca de Lisboa Norte, e 

nomeadamente: 

•    Inexistir uma Secretaria do Juízo das Execuções, mantendo-se o registo do 

expediente na Secretaria-central situada no Palácio de Justiça de Loures, continuando a 

manter-se as condições para que os prazos para reclamar créditos, ou para intervir em razão de 

notificações e citações, possam precludir;  

• Inadequação do CITIUS ao processado específico tramitado pelo Ministério 

Público, existindo, designadamente, dificuldades técnicas na instauração dos requerimentos 

executivos que emergem da tramitação de processos administrativos, posto que os 

requerimentos executivos são instaurados com a mesma identificação do PA, e não se 

mostrando viável a junção de qualquer documento ao próprio requerimento executivo. 

Não se encontram reportadas quaisquer situações de pendências processuais 

excessivas, encontrando-se em dia o trabalho processual da esfera de incumbência do 

Ministério Público junto da jurisdição em referência, inexistindo, designadamente, processos 

paralisados no gabinete do magistrado do Ministério Público sem despacho / promoção por um 

período de tempo superior a 30 dias. 

 

*  
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XII - Do reforço e eficácia da prevenção criminal mediante a realização de Operações Especiais 

de Prevenção Criminal – Lei nº 5/2006, de 5 de Fevereiro: 

 

Nos termos do nº 3 do artigo 110º da Lei nº 5/2006, de 5 de Fevereiro, os magistra-

dos do Ministério Público asseguraram a prática de actos da competência do Ministério Pú-

blico no âmbito da execução de Operações Especiais de Prevenção Criminal cujos objectivos 

essenciais se traduzem na detecção e apreensão de armas ilegais em resultado de buscas em 

locais, viaturas, equipamentos, identificações e revistas de suspeitos. 

Assim, e no decurso do ano judicial 2017, foram realizadas 19 operações especiais 

de prevenção criminal (OEPC) levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública em diversas 

freguesias enquadradas na área geográfica da Procuradoria da República da comarca de Lisboa 

Norte. 

     * 

XIII. Da actividade do Ministério Público junto do Conselho de Gestão da Comarca de Lisboa 

Norte / Conselho Consultivo: 

Com a implementação da nova estrutura judiciária, foram instituídos vinte e três 

Conselhos de Gestão em cada uma das comarcas da estrutura, nos quais estão integrados três 

órgãos autónomos e paralelos, detentores de uma legitimidade própria e de poderes/deveres 

diferenciados na prossecução dos interesses públicos previstos Lei da Organização de Sistema 

Judiciário, e com o tipo de relacionamento funcional que seguramente deve nortear a dinâmica 

de actuação de cada um destes órgãos no quadro daquela estrutura institucional- cf. o disposto 

nos artigos 92º, 94º, 99º, 101º, 104º, 106º e 108º, todos da Lei 62/2013, de 26 de Agosto (Lei 

da Organização do Sistema Judiciário). 

O Conselho de Gestão é o órgão ao qual compete a condução da gestão adminis-

trativa, patrimonial e financeira, bem como a gestão de recursos humanos da Procuradoria da 

República/Comarca de Lisboa Norte, e as demais que os seus membros considerarem 
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compreendida na boa administração dos meios e recursos afectos, de abrangência ou de 

repercussão comum, designadamente: 

a) – Aprovar o relatório semestral sobre o estado dos serviços e a qualidade da res-

posta, a que alude alínea g), nº 2, do artigo 94º, da Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto; 

b) – Aprovar o projecto de orçamento para a comarca; 

c) – Promover alterações orçamentais; 

d)– Planear e avaliar os resultados da comarca, tendo designadamente em conta as 

avaliações sobre a qualidade do serviço de justiça prestado aos cidadãos a que se refere a alí-

nea b) do nº 4, do artigo 94º, e a alínea o), do nº 1, do artigo 101º, da Lei n.º 62/2013, de 26 de 

Agosto; 

e) – Aprovar as alterações à conformação inicialmente estabelecidas para ocupa-

ção dos lugares de oficial de justiça, efectuadas de acordo com o planeamento quando as ne-

cessidades do serviço o justifiquem ou ocorra vacatura do lugar; 

f) – Aprovar, no final de cada ano judicial, o relatório de gestão que contenha in-

formação respeitante ao grau de cumprimento dos objectivos estabelecidos, indicando as cau-

sas dos principais desvios; 

g) – Acompanhar a execução orçamental em conformidade com o previsto na alí-

nea j), do nº 1 do artigo 106º, da Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto.  

No decurso do período de tempo relevante para o presente relatório, o Conselho de 

Gestão da comarca de Lisboa Norte, que reúne ordinariamente uma vez por mês, efectuou dez 

(10) reuniões ordinárias de trabalho - conforme melhor se alcança do teor das respectivas actas 

depositadas nos serviços de apoio aos órgãos de gestão -, bem como múltiplas reuniões de 

trabalho com entidades internas e externas, mormente com a DGAJ, IGFEJ, DGRSP, Câmaras 

Municipais e Gabinete da Secretária de Estado da Justiça -Tribunal +. 

No âmbito da intervenção do Ministério Público nos órgãos de gestão da comarca, 

destacam-se, além do mais, os seguintes aspectos:  
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- Ao abrigo do disposto no artigo 104º, nº 3, da em conformidade com o dis*posto 

no artigo 101º, nº 1, alíneas a) e b), da Lei 62/2013, de 26 de Agosto (Lei da Organização do 

Sistema Judiciário), o Ministério Público emitiu parecer favorável, datado de 11.01.2017, 

visando a selecção/nomeação de uma nova Administradora Judiciária; 

- Emitiu parecer, e sufragou a consequente deliberação positiva do Conselho de 

Gestão, no sentido de não visionar a existência de obstáculos, digno de relevo, passível de 

obstar a que fosse instalado o Juízo de Proximidade do Cadaval criado para o efeito do nº 3 do 

artigo 82º da Lei 62/2013, de 26 de Agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário), na 

redacção dada pela Lei nº 40-A/2016, de 22 de Dezembro; 

- Emitiu parecer, e sufragou a consequente deliberação negativa do Conselho de 

Gestão, acerca da perspectiva de instalação dos serviços do Juízo de Comércio de Vila Franca 

de Xira (provisoriamente instalado em Loures), bem como da respectiva Procuradoria, em 

módulos temporários implantados num terreno localizado em Vila Franca de Xira. 

     *    

Nos termos do disposto nos artigos 109º e 110º, ambos da Lei 62/2013, de 26 de 

Agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário), foi instituído um Conselho Consultivo em 

cada uma das vinte e três comarcas da nova estrutura judiciária, competindo-lhe dar parecer 

sobre as temáticas funcionais elencadas no último preceito legal, sendo de salientar que o 

órgão consultivo em referência é composto pelo presidente do tribunal, que preside, pelo 

magistrado do Ministério Público coordenador, pelo administrador judiciário, por um 

representante dos juízes, outro do Ministério Público e o outro dos Oficiais de Justiça da 

comarca em exercício de funções, eleitos pelos pares, um representante da Ordem dos 

Advogados e outro da Câmara dos Solicitadores, com escritório na comarca, por dois re-

presentantes dos municípios integrados na comarca e por representantes dos utentes dos servi-

ços de justiça cooptados pelos demais membros do conselho, no máximo de três. 



S. R. 

PROCURADORIA DA COMARCA DE LISBOA NORTE 

  

163 
 

No decurso do ano judicial relevante para o presente relatório, o Conselho Consul-

tivo reuniu duas vezes. 

No final do último quadrimestre do ano judicial de 2017, foram realizadas eleições 

dos novos membros do Conselho Consultivo da comarca de Lisboa Norte, nos termos e para 

os efeitos consignados no artigo 109º da Lei 62/2013, de 26 de Agosto (Lei da Organização do 

Sistema Judiciário), na redacção dada pela Lei nº 40-A/2016, de 22 de Dezembro.  

     * 

XIV- Actividades /intervenções hierárquicas mais relevantes da Coordenação da 

Comarca / Coordenação de cada um dos três núcleos do Departamento de Investigação e Acção 

Penal na comarca de Lisboa Norte 

 

1. Como forma de consolidação da cultura/espírito de equipa nutrido no seio dos 

magistrados do Ministério Público colocados em funções na Procuradoria da República da 

comarca de Lisboa Norte, muito útil e importante se revelou a visita à sede da comarca de 

Lisboa Norte da Excelentíssima Procuradora-Geral Distrital de Lisboa, Drª Maria José 

Morgado, nos dias 22 de Setembro e 17 de Novembro, ambos do ano de 2017, para efeitos de 

reunião de trabalho, respectivamente, com os magistrados do Ministério Público colocados no 

Departamento de Investigação e Acção Penal e com os que se encontram colocados em 

funções de representação na Jurisdição de Família e Menores, na comarca de Lisboa Norte, na 

qual estes exprimiram as suas preocupações e reflexões, efectuando-se, em simultâneo, um 

balanço global sobre o estado dos serviços da Procuradoria da República da Comarca de 

Lisboa Norte/Departamento de Investigação e Acção Penal. 

2. Reunião da Coordenação da comarca (com a presença e participação activa dos 

Exmºs Coordenadores Sectoriais, Drs. Fernanda Tomé e Jaime Olivença) com os magistrados 

do Ministério Público colocados no núcleo de Torres Vedras / Lourinhã do Departamento de 
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Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, ocorrida no dia 27 de Janeiro de 

2017, a qual se insere na dinâmica de análise crítica quanto à performance da actividade 

funcional empreendida pelo Ministério Público naquela valência, e nomeadamente para efeitos 

de monitorização da implementação dos objectivos processuais e articulação com as 

jurisdições de Família e Menores e do Trabalho - cf. ainda o teor dos Despachos de 

monitorização nºs 75, 79, 80 e 81/2016-2017. 

3. Reunião da Coordenação da comarca (com a presença e participação activa dos 

Exmºs Coordenadores Sectoriais, Drs. Fernanda Tomé e Jaime Olivença) com os magistrados 

do Ministério Público colocados no núcleo de Vila Franca de Xira/Alenquer do Departamento 

de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, ocorrida no dia 10 de Fevereiro de 

2017, a qual se insere na dinâmica de análise crítica quanto à performance da actividade 

funcional empreendida pelo Ministério Público naquela valência, e nomeadamente para efeitos 

de monitorização da implementação dos objectivos processuais e articulação com as 

jurisdições de Família e Menores e do Trabalho - cf. ainda o teor do Despacho de 

monitorização nº 84/2016-2017. 

4. Reunião da Coordenação da comarca (com a presença e participação activa dos 

Exmºs Coordenadores Sectoriais, Drs. Fernanda Tomé e Jaime Olivença) com os magistrados 

do Ministério Público colocados no núcleo de Loures do Departamento de Investigação e 

Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, ocorrida no dia 2 de Março de 2017, a qual se insere 

na dinâmica de análise crítica quanto à performance da actividade funcional empreendida pelo 

Ministério Público naquela valência, e nomeadamente para efeitos de monitorização da 

implementação dos objectivos processuais e articulação com as jurisdições de Família e 

Menores e do Trabalho - cf., nomeadamente, o teor dos Despachos de monitorização nºs 39, 

40, 42 e 58 a 68/2016-2017. 
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5. Reunião da Coordenação da Comarca / sectorial do Departamento de 

Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte com a Polícia de Segurança de 

Pública, ocorrida 12.12.2017 – Apresentação do Exmº Intendente José Pedro Mateus Viegas 

Machado. 

6 - Intervenções Processuais: 

Núcleo de Loures: 

- Pareceres de transmissão (circular nº 4/2012 da PGR): 173; 

- Aceleração processual: 6; 

- Reclamação hierárquica a nível de inquéritos: 33; 

- Conflitos de competência/distribuição: 3. 

 

 Núcleo de Torres Vedras/ Lourinhã: 

- Pareceres de transmissão (circular nº 4/2012 da PGR): 26; 

- Aceleração processual a nível de inquéritos: 0; 

- Reclamação hierárquica – 17 

- Conflitos de competência/distribuição: 0. 

 

Núcleo de Vila Franca de Xira/Alenquer: 

- Pareceres de transmissão (circular nº 4/2012 da PGR): 56 

- Aceleração processual: 1 (Caso legionella) 

- Reclamação hierárquica a nível de inquéritos: 16; 

- Conflitos de competência/distribuição: 0. 

     * 

• Foram suscitadas nove intervenções hierárquicas apreciadas pela Coordenação da 

Comarca, cinco das quais nos termos do disposto no artigo 8º, n.º 2, do Código de Processo do 

Trabalho, e quatro nos termos do disposto no artigo 278º do Código de Processo Penal, bem 
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como apreciados dois incidentes de recusa de magistrado do Ministério Público nos termos do 

disposto no artigo 54º do Código de Processo Penal. 

     * 

• Inserido na análise crítica quanto à performance da actividade funcional 

empreendida pelo Ministério Público, na comarca de Lisboa Norte e no decurso do ano 

judicial de 2018, foram fixados os objectivos processuais a observar nas diversas valências da 

Procuradoria da República da comarca de Lisboa Norte / Departamento de Investigação e 

Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, mormente na jurisdição criminal, família e menores, 

laboral /comércio e cível, nos termos do disposto no artigo 91º da Lei 62/2013, de 26 de 

Agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário), que mereceu a homologação da 

Procuradoria-Geral da República. 

• Acresce que, no período de tempo relevante para o presente relatório, foram 

emitidas diversa Ordens de Serviço de redistribuição e adaptação de serviços que, norteando-

se do propósito de não descaracterizar a estrutura orgânica do Departamento de Investigação e 

Acção Penal na comarca de Lisboa Norte e preconizando a constante prossecução da 

eficiência/eficácia dos mesmos serviços, visavam superar os efeitos negativos decorrentes da 

escassez de magistrados disponíveis, bem como do quadro de oficiais de justiça, para acorrer 

às reais exigências de serviço nas diversas valências funcionais da Procuradoria da República 

da comarca de Lisboa Norte / Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de 

Lisboa Norte. 

Aquando da elaboração de tais instrumentos gestionários, e para efeitos de 

redistribuição temporária ou duradoira de serviço, observou-se, entre outros factores 

funcionais predominantes, o volume processual existente, os valores de referência processual 

estabelecidos, as necessidades do serviço, o equilíbrio e a afinidade da carga processual, 

empreendendo, concomitantemente, esquemas de motivação dos magistrados sobrecarregados 
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com novos fluxos processuais para, em prol do prestígio da instituição, ser salvaguardado o 

respeito pelos direitos e interesses legítimos dos cidadãos utentes. 

É neste contexto que foram concretizadas reuniões de trabalho para aferição 

periódica da implementação dos objectivos estratégicos e processuais fixados para os serviços 

da Procuradoria da República, na comarca de Lisboa Norte, em ordem a se lograr obter, 

nomeadamente, uma redução consistente da pendência processual e do tempo de duração de 

inquéritos nas diversas secções do Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca 

de Lisboa Norte. 

Norteado de tal propósito, e ao longo do período de tempo relevante para o 

presente relatório, foram proferidas quarenta e três (43) Ordens de Serviço e cento e dezassete 

(117) Despachos. 

                                                     * 

Conclusões: 

1º - Relativamente ao desempenho global dos serviços do Departamento de Investigação e 

Acção Penal da comarca de Lisboa Norte, os indicadores estatísticos apontam para uma tendência 

consistente de consolidação da recuperação da pendência de inquéritos, mormente no respeitante aos 

processos considerados antigos; 

2º- Foram ultimados mais processos do que os iniciados no período de tempo a que se 

reporta o presente relatório, revelando os serviços do Departamento de Investigação e Acção Penal da 

comarca de Lisboa Norte uma taxa positiva de eficiência e de resolução, indicadores esses positivos 

quanto a capacidade de resposta daquela estrutura face à procura de serviço e de esforço de 

recuperação de pendências processuais; 

3º- Dos inquéritos findos, mas com indiciação dos factos em investigação, 64,72% 

mereceram um tratamento jurídico mediante o uso de formas especiais/institutos processuais penais 

simplificados, englobando aí a suspensão provisória do processo sumário, o arquivamento com 
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dispensa de pena, a suspensão provisória do inquérito, o requerimento em processo sumaríssimo e o 

processo abreviado, 

4º- Usando-se, a esse propósito e de forma muito expressiva, a prerrogativa a que alude o 

disposto no artigo 16º, nº 3, do Código de Processo Penal, atingindo-se, assim, fasquia de 13,84% à luz 

do universo de processos indiciados; 

5º - No final do período de tempo em análise, os serviços do Departamento de 

Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte evidenciavam uma pendência processual 

global de 10013, dos quais 40,04% (4009 inquéritos) assinalam uma antiguidade superior a oito meses 

e, por outro lado, 59,96% dos pendentes (6004 processos) assinalam uma antiguidade inferior a oito 

meses; 

6º - No contexto de um universo de 9.935 inquéritos pendentes nos serviços do 

Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, surgem 1084 processos 

catalogados como antigos, o que representa apenas 10,91% daquele acervo processual, indicador esse 

de gestão que se harmoniza com os parâmetros de validade estabelecidos nos objectivos processuais 

fixados para os serviços da Procuradoria da República da comarca de Lisboa Norte; 

7º- Foi exercida a acção penal em 14,26% dos inquéritos ultimados no período de tempo a 

que se reporta o presente relatório;  

8º- Não se encontram reportadas quaisquer situações de pendências processuais 

excessivas, encontrando-se em dia o trabalho processual da esfera de incumbência funcional do 

Ministério Público, inexistindo, designadamente, processos paralisados no gabinete do magistrado do 

Ministério Público sem despacho / promoção por um período de tempo superior a 30 dias. 

9º- Saliente-se, porém, que, pese embora a tendência positiva reflectida nos preditos 

indicadores estatísticos e ciente de que ainda não foram ultrapassados os múltiplos constrangimentos 

vivenciados na instituição, subsiste a necessidade de ser preconizado, logo que tal se mostre viável, um 

aumento/reposição do quadro legal de magistrados do Ministério Público e, sobretudo, de oficiais de 

justiça afectos aos serviços da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa Norte / 
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Departamento de Investigação e Acção Penal na comarca de Lisboa Norte, de molde a que estes 

serviços, uma vez superados os demais empecilhos funcionais com os quais se debate, fiquem 

efectivamente apetrechados de competências para concretizar, designadamente ao longo do presente 

ano judicial de 2018, com eficácia os objectivos estratégicos/processuais. 

10º- Na área laboral, e mostrando-se preenchido o quadro legal de magistrados do 

Ministério Público adstrito às Procuradorias dos três Juízos do Trabalho, na comarca de Lisboa Norte, 

cumpre prosseguir as linhas orientadoras de actuação do Ministério Público na mesma jurisdição, em 

ordem a que estes serviços, além do mais, fiquem habilitados: 

a) - A sedimentar os procedimentos de articulação e de defesa dos direitos dos 

trabalhadores nos processos da jurisdição de comércio (acções de insolvência e reclamação de créditos 

laborais);  

b)- A positivar os esquemas de articulação com os competentes serviços da Autoridade 

para as Condições do Trabalho e do Instituto da Segurança Social, IP, para assegurar eficazmente a boa 

execução das respectivas competências e atribuições no que ao estudo e conhecimento das 

particularidades dos fenómenos das contraordenações laborais diz respeito. 

11º- Na área da Família e Menores, e mostrando agora preenchido o quadro legal de 

magistrados do Ministério Público adstrito às Procuradorias dos três Juízos de Família e Menores, na 

comarca de Lisboa Norte, importa prosseguir os objectivos processuais traçados para a mesma 

jurisdição, visando, nomeadamente: 

a)- Prosseguir a rápida instauração dos processos de promoção e protecção com base nas 

comunicações recepcionadas, desde que, minimamente fundamentadas, seja verificada a comprovação 

e subsistência da situação de perigo, bem como a definição da medida a aplicar, sem excessos 

burocráticos nem sobrecarga de solicitações a órgão coadjuvantes (v.g, os serviços da Segurança 

Social); 

b) - Privilegiar o uso de soluções de diversão e de consenso a nível de tutelares 

educativos; 
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c) - Melhorar o esquema de acompanhamento e a fiscalização da actividade das CPCJ, nos 

termos definidos na Directiva Conjunta da Procuradoria-Geral da República/CNPCJR e na Circular nº 

3/2006 da PGR; 

d) - Positivar a institucionalização a nível do instituto da promoção e protecção como 

ultima ratio, devendo ser utilizado em alternativa os mecanismos que priorizem o enquadramento do 

menor e da criança no tecido familiar ou a sua integração em família alternativa, mormente através da 

adopção e do apadrinhamento civil; 

e) – Dinamizar o combate à violência escolar, quando praticados por menores de 16 anos, 

dando celeridade a adequada tutela educativa; 

f) - Incentivar a protecção de menores vítimas de exploração sexual e mendicidade. 

12º- Na área cível (central/local), e à luz dos objectivos processuais fixados para o ano 

judicial de 2018, cumpre impelir intervenções processuais para a tutela de interesses difusos, mormente 

na área do ambiente, do património e do domínio público, conferindo particular atenção às boas 

práticas já implementadas no respeitante a defesa dos interesses dos ausentes e incapazes, sobretudo no 

campo das acções de interdição e inabilitação, impulsionando ainda procedimentos cíveis para a 

salvaguarda dos interesses dos adultos vulneráveis. 

  

                                                        Loures, 16.02.2017 

                                           O Procurador da República Coordenador   

                                                      (Dionísio Xavier Mendes) 


