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1. O direito a adequadas condições de segurança, higiene e 

saúde nos tribunais. Breves considerandos. 

  

A A.S.J.P. já teve oportunidade de elaborar e apresentar em 2007 um 

relatório sobre as condições de organização, funcionamento e segurança dos 

tribunais portugueses de primeira instância. 

 Procurou-se então, “diagnosticar” os tribunais portugueses na sua 

totalidade. 

 Decorridos cinco anos desde essa data a A.S.J.P. sentiu necessidade de voltar 

a efectuar uma reavaliação e procurar aferir se o documento então apresentado 

teve o condão, ou não, de melhorar as condições materiais e funcionais dos 

tribunais portugueses. 

 No entanto, optou-se por outro prisma de abordagem. 

 Desta feita, procurou apurar-se de forma genérica se houve evoluções 

positivas nas condições de higiene, funcionalidade e segurança dos tribunais de 

primeira instância e localizar-se quais os tribunais portugueses que se encontram 

em pior e melhor estado. 
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 E antes de avançar, importa relembrar o que motiva a A.S.J.P. neste tipo de 

análise. 

 As condições de segurança, higiene, saúde e funcionalidade dos tribunais 

podem ser analisado sobre três vectores. 

 Antes de mais, enquanto face e rosto de órgãos de soberania deverão reunir 

a solenidade e respeitabilidade inerente a tal qualificativa constitucional. 

 Em todos e quaisquer tribunais exerce-se uma função e missão de interesse 

público de administração da justiça e existe uma obrigação estadual de propiciar as 

condições para um cabal exercício dessas funções. 

 Nesta perspectiva de garantia de bom desempenho das funções judiciais, 

este dever do Estado é assinalado em vários documentos e instrumentos 

internacionais. 

 Assim, no ponto 7 dos princípios básicos relativos à independência judicial 

aprovados pela Resoluções da Assembleia-geral das Nações Unidas n.º 30/32, de 29 

de Novembro de 1985 e n.º 40/146, de 13 de Dezembro de 1985, escreve-se que 

cada “Estado membro tem o dever de proporcionar os recursos necessários para 

que a magistratura possa desempenhar as suas funções”. 

 Também o estatuto universal do juiz aprovado na reunião do conselho 

central da união internacional de magistrados em Taipei (Taiwan), a 17 de 

Novembro de 1999, no seu artigo 14.º, sob a epígrafe “meios materiais”, menciona 

que corresponde a poderes públicos do Estado proporcionar ao poder judicial os 

recursos necessários à sua actuação. 

 De igual modo, a associação europeia dos magistrados para a democracia e 

para a liberdade (MEDEL), em 16 de Janeiro de 1993, em Palermo, também 

enunciou um conjunto de princípios para um estatuto europeu da magistratura, 

salientando-se o ponto 2.4., sobre a necessidade dos Estados fornecerem os meios 

suficientes ao bom funcionamento da magistratura. 
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 A Recomendação n.º R (94) 12 do Conselho da Europa sobre a 

independência, eficácia e regras dos juízes debruça-se sobre esta temática, 

estabelecendo no seu princípio III, n.º 1, al. d) e n.º 2 o dever de fornecer aos juízes 

equipamentos necessários para o bom desempenho das suas funções e assegurar a 

sua segurança nos tribunais.  

 E ainda, a este propósito, a Carta Europeia do Estatuto dos Juízes no seu 

ponto 1.6. evidencia a necessidade do Estado assegurar aos juízes os meios 

necessários para cumprimento da sua missão. 

 Em suma, realça-se a importância de serem proporcionadas as adequadas 

condições de trabalho nos tribunais, para que os juízes apenas se concentrem na 

sua função de julgar, sem qualquer condicionante de ordem externa à execução de 

tal tarefa. 

 De igual modo, esta imposição de assegurar condições nos tribunais 

adequadas a prosseguir a função de interesse público da administração da justiça 

também se extrai da nossa constituição quando apelida os tribunais de órgãos de 

soberania e estabelece uma imposição constitucional de independência da 

magistratura judicial. 

 Daí se retira que os tribunais, enquanto órgãos de soberania, para além de 

entidades respeitadas, devem estar instaladas em estruturas físicas respeitosas, 

enquanto fonte e elemento importante de respeito pelos locais onde se exerce o 

poder estadual de administração da justiça. 

 E por outro lado, a independência da magistratura, como também se faz 

notar nos textos internacionais, implica propiciar condições para decisões livres de 

qualquer pressão e, sob este prisma, é necessário que as preocupações dos 

magistrados se centrem apenas em julgar e decidir, acautelando-lhes, 

designadamente, na estrutura onde exercem tais funções, total segurança. 
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 Cabe notar a este propósito, que cientes desta preocupação, que é real 

devido ao aumento de violência, em países como os E.U.A., existem planos de 

segurança para os tribunais. 

 É o exemplo do court security standards do Michigan (que se debruça, por 

exemplo, sobre o controlo do acesso aos tribunais, equipamento de segurança, 

detector de armas, uso da força policial, necessidade de planos de segurança de 

cada tribunal, áreas de acesso e transportes de prisioneiros, necessidade de 

parqueamentos seguros para juízes, sistema de alarmes em caso de ataques) em 

que se aduz como fundamentos para a necessidade de regras de conduta a nível de 

segurança nos tribunais os maiores níveis de violência. Ali se escreve “It is 

recognized that there has been an increase in violence in our society and that courts 

deal with emotional issues.” 

 Este aspecto da segurança, diga-se, tem de estar logo presente nas 

edificações de tribunais, bem como nas necessárias adaptações para evitar 

situações de potenciais riscos, como seja o facto de não existir ligação directa de 

gabinetes de magistrados às salas de audiência, obrigando-os a passar através de 

arguidos e testemunhas, não terem acesso próprio ao parque de estacionamento, 

implicando saída comum com o público, existirem gabinetes cujo acesso reservado 

não é controlado, entrar-se em tribunais sem a devida detecção para aferir se 

transporta algum objecto perigoso, não existirem elevadores próprios para 

magistrados, etc. Estas e outras situações continuam a verificar-se em tribunais 

portugueses e num momento de maior tensão social, mais propícia a litígios, a 

segurança deverá ser salvaguardada, existindo casos por esse país fora 

extremamente preocupantes, em que se continua a confiar que num “país de 

brandos costumes” nada sucederá. 

 Em suma, o primeiro patamar pelo qual se exige condições de segurança, 

higiene, saúde e funcionalidade nos tribunais prende-se com a necessidade de 

garantir uma adequada administração da justiça. 
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 Desde logo, tal implica implementar nos tribunais a solenidade que lhes é 

exigida (não tenhamos dúvidas que estruturas físicas equiparadas a repartições 

administrativas desautorizam a autoridade pública e podem potenciar menor 

respeito do que é devido e necessário para exercer a administração da justiça. 

Ademais, é a própria constituição que reconhece os tribunais como órgãos de 

soberania, pelo que, as estruturas e edificações devem ser adequadas à dignidade 

da função judicial que ali se exerce). 

 Por outro lado, também a administração da justiça implica que os tribunais 

assegurem a independência dos magistrados, designadamente tendo as adequadas 

condições para salvaguarda da sua segurança, tanto mais que nos encontramos 

num momento em que se assiste a julgamentos de criminalidade organizada 

perigosa, o que aliada a uma crescente desautorização dos tribunais a que se tem 

assistido, potencia situações de perigo para os magistrados judiciais. 

 Um segundo patamar de análise a propósito desta questão é o facto dos 

tribunais serem o local de trabalho de magistrados, advogados, funcionários 

judiciais, entre outros e, como tal, deverem ser respeitadas as regras de segurança, 

higiene e saúde que são impostas pelas leis laborais. 

 Ora, neste patamar de avaliação, importa relembrar a Estratégia Nacional 

para a Segurança e Saúde no Trabalho 2008-2012, aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 59/2008, de 12 de Março de 2008, de que se salienta os 

seguintes trechos. 

 Assim, ali se escreve “A segurança e saúde no trabalho são actualmente 

preocupações centrais de qualquer política de promoção da qualidade do emprego, 

seja ao nível das políticas públicas e da actuação dos actores institucionais do 

Estado, seja ao nível das próprias empresas, trabalhadores e parceiros sociais (…). 

  Salientando a estratégia da U.E. frisa-se que “Neste quadro de 

desenvolvimento de políticas de segurança e saúde no trabalho, existe o 

entendimento de que estas deverão contribuir para a prossecução de dois grandes 

objectivos: a criação de ambientes de trabalho sãos e seguros e a existência de 
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serviços de segurança e saúde no trabalho que funcionem de acordo com elevados 

padrões de qualidade” (…). 

 E no item “Objectivos operativos: Acções a desenvolver”, escreve-se que 

“Definem-se dois eixos fundamentais de desenvolvimento de políticas de segurança 

e saúde no trabalho: o que se refere às políticas públicas e o que se reporta à 

promoção da segurança e saúde nos locais de trabalho:  

�  Desenvolvimento de políticas públicas coerentes e eficazes, (…) 

� Promoção da segurança e saúde nos locais de trabalho, como pressuposto 

de uma melhoria efectiva das condições de trabalho. “ (…). 

 E continuando a colocar a evidência da necessidade de locais de trabalho 

com condições adequadas menciona-se que “… é essencial que se caminhe no 

sentido do desenvolvimento e consolidação de uma verdadeira cultura nacional de 

prevenção, entendida nos termos da Convenção n.º 187 da OIT, como o direito a 

um ambiente de trabalho saudável e seguro, respeitado aos mais diversos níveis e 

no qual os governos, os empregadores e os trabalhadores se comprometam 

activamente com recurso instrumental a um sistema de direitos, responsabilidades 

e obrigações no qual o principio da prevenção seja concertado ao mais alto nível.”  

  Constatamos, portanto, através desta resolução a preocupação que o 

Governo denota com os temas da segurança, higiene e saúde nos locais do 

trabalho, onde se deverá incluir, obviamente, os tribunais, onde quem ali exerce 

funções também deverá ter o direito a um ambiente de trabalho saudável e seguro, 

objectivo da estratégia nacional para a segurança e saúde no trabalho 2008-2012, 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2008, de 12 de Março de 

2008. 

 Posta em evidência esta estratégia e preocupação governamental para 

2008-2012, importa focar quais as regras de segurança, higiene e saúde que 

deverão existirem nos tribunais. 



 

GAJT/ASJP 

 

 Página 8 
 

 Se é verdade que não existem normas específicas de segurança, higiene e 

saúde para os tribunais, por maioria de razão, deverão ser asseguradas aquelas 

exigidas para a função pública. 

 E a este propósito importa relembrar o decreto-lei n.º 441/91 de 14 de 

Novembro, que estabelece o regime jurídico do enquadramento da segurança, 

higiene e saúde no trabalho (SHST) (em 30 de Julho de 1991, o Governo e os 

parceiros sociais sindicais e patronais subscreveram, no âmbito do Conselho 

Permanente de Concertação Social, um acordo de segurança, higiene e saúde do 

trabalho, cujos objectivos fulcrais foram os da estruturação de um sistema nacional 

de prevenção de riscos profissionais e da dinamização de políticas de segurança e 

saúde no trabalho).  

 Aí se escreve no art. 4.º, n.º 1, Todos os trabalhadores têm direito à 

prestação de trabalho em condições de segurança, higiene e de protecção da saúde. 

E no artigo 8.º, n.º 1 refere-se que o empregador é obrigado a assegurar aos 

trabalhadores condições de segurança, higiene e saúde em todos os aspectos 

relacionados com o trabalho. 

 Também o regime do contrato de trabalho em funções públicas aprovado 

pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, confere aos trabalhadores  o “(…) direito à 

prestação de trabalho em condições de segurança, higiene e saúde asseguradas 

pela entidade empregadora pública”, que para esse efeito “(…)é obrigada a 

organizar as actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho que visem a 

prevenção de riscos profissionais e a promoção da saúde do trabalhador (Regime 

(anexo I), art.º 221.º). A mesma Lei estabelece que existe uma obrigação de 

assegurar aos trabalhadores condições de segurança, higiene e saúde em todos os 

aspectos relacionados com o trabalho, para o que devem mobilizar os meios 

necessários e os serviços adequados, internos ou exteriores ao órgão ou serviço, 

bem como o equipamento de protecção que se torne necessário utilizar (idem, art.º 

222.º).  
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 A entidade empregadora pública deve garantir a organização e o 

funcionamento dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho. Estes 

serviços podem ser internos, partilhados ou externos, consoante façam parte da 

estrutura do órgão ou serviço, sejam comuns a várias entidades públicas ou sejam 

contratados pelas entidades a outras entidades, públicas ou privadas (Regime, art.º 

225.º, e Regulamento (anexo II) igualmente aprovado pela referida Lei n.º 59/2008, 

art.ºs 139.º, 143.º,144.º, 145.º).  

 Para prevenção de riscos de incêndio deverá existir, ainda, em cada edifício, 

um Delegado de Segurança, designado pela entidade proprietária ou exploradora 

(cf. art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro), e existir uma 

organização interna que assegure as actividades de primeiros socorros, de combate 

a incêndios e de evacuação de trabalhadores em situações de perigo grave e 

eminente. Durante os períodos de funcionamento dos serviços deve ser assegurada 

a presença de equipas de segurança, que deverão ser constituídas por elementos 

com formação adequada (cf. art.º 200.º do Regulamento Técnico de Segurança 

contra Incêndio em Edifícios, aprovado pela Portaria n.º 1532/2008, de 29 de 

Dezembro). 

 Tratam-se, portanto, de um conjunto de regras que devem ser 

implementadas. 

 Em síntese, neste segundo patamar de análise fica assim realçada a 

necessidade dos tribunais, enquanto locais de trabalho, cumprirem as normas de 

segurança, higiene e saúde que se impõem e que o Governo elege como uma 

preocupação conforme a resolução acima citada. 

 Aliás, diga-se, que caso não cumpram as condições exigíveis, deverá a DGAJ 

providenciar e diligenciar para que todos os tribunais cumpram as normas de 

segurança, higiene e saúde e que caso tal não suceda a inspecção geral do trabalho 

tem e deverá actuar. 

 Esta preocupação dos juízes portugueses ficou bem manifestada na última 

assembleia geral realizada em Coimbra em dia 03.11.2012, no qual se deliberou 
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que: “Considerando: a. Muitos magistrados continuam a funcionar em instalações 

que não oferecem as mínimas condições de dignidade para o funcionamento de um 

órgão de soberania; b. Para além da falta de dignidade institucional, muitas 

instalações não oferecem sequer a segurança exigida pelas regras de segurança e 

saúde no trabalho; c. O Estado impõe aos privados o cumprimento de normas que 

ele próprio não respeita nos serviços da Administração Pública; d. Muitos tribunais 

continuam a funcionar apenas com a sujeição de magistrados, oficiais de justiça e 

advogados a condições que põem em risco a sua segurança e saúde e. Não obstante 

as sucessivas denúncias feitas pela ASJP, nada é feito pelo Estado para solucionar os 

problemas apontados; f. Cabe aos presidentes dos tribunais, dentro a sua 

competência de gestão administrativa, denunciar formalmente as situações à 

Direcção Geral da Administração da Justiça g. (…); os juízes portugueses deliberam 

recomendar a todos os juízes presidentes dos tribunais onde se verifiquem 

situações de violação às regras de segurança e saúde no trabalho que: a. Dêem 

instruções por escrito aos respectivos secretários judiciais para que diligenciem pela 

sua resolução no prazo de 20 dias, fazendo intervir a Direcção Geral da 

Administração da Justiça; b. Após o decurso de tal prazo sem que as situações 

estejam solucionadas, participem a situação à Autoridade para as Condições do 

Trabalho, solicitando inspecção urgente aos serviços do Tribunal.” 

 Por último, sendo os tribunais estruturas utilizadas pelos cidadãos importa 

também acentuar a tónica da necessidade de adequadas condições de segurança, 

higiene e saúde nos tribunais enquanto um direito dos cidadãos. Ou seja, os 

utilizadores da casa da justiça, quer enquanto colaboradores – peritos, 

testemunhas, etc – quer enquanto intervenientes e partes em processos têm o 

direito a que lhes seja assegurada as adequadas condições de bem-estar nos 

tribunais. É caso, por exemplo, da necessidade dos edifícios onde se encontram os 

tribunais respeitarem as regras de acesso de pessoas com deficiência física. 
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2. Objectivos e descrição do projecto. 

 Este ano a ASJP voltará a reeditar o “Tribunal de Porta Aberta”, com um 

conjunto de iniciativas e eventos que visam criar canais comunicantes com os 

cidadãos e, de uma forma transparente, “mostrar” como funcionam os tribunais. 

 Ora, a primeira imagem que os cidadãos têm dos tribunais são justamente as 

suas instalações. 

 As questões das condições, higiene e segurança dos tribunais tem sido uma 

das preocupações do Gabinete de Apoio aos Juízes e aos Tribunais, pois como já se 

chamou à atenção, no âmbito do seu escopo, já teve oportunidade de elaborar e 

apresentar em 2007 um relatório sobre as condições de organização, 

funcionamento e segurança dos tribunais portugueses de primeira instância. 

 Pretende-se agora, aproveitando o conjunto de eventos do “Tribunal de 

Porta Aberta” e decorridos estes anos, voltar a fazer uma análise de tais aspetos 

considerando tríplice perspetiva supra assinalada: 

 Enquanto garantia de bom desempenho das funções judiciais e da boa 

administração da justiça. 

 Considerando que os tribunais são o local de trabalho de magistrados, 

advogados, funcionários judiciais, entre outros e, como tal, deverem ser respeitadas 

as regras de segurança, higiene e saúde que são impostas pelas leis laborais. 

 Por último, sendo os tribunais estruturas utilizadas pelos cidadãos importa 

também acentuar a tónica da necessidade de adequadas condições de segurança, 

higiene e saúde nos tribunais enquanto um direito dos cidadãos.  

E como já se teve oportunidade de escrever no relatório de 2007 “Os juízes 

não são sujeitos externos às dificuldades do sistema de justiça. Pelas especiais 

responsabilidades inerentes às funções de Estado que desempenham, o seu primeiro 
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dever colectivo e individual é contribuir, de forma activa, colaborante e responsável, 

para a melhoria constante do sistema de justiça e dos direitos dos cidadãos.” 

Não se pretende contudo que o documento tenha apenas uma componente 

negativista. 

Pelo contrário, visa-se justamente tentar buscar ao longo do país os bons 

exemplos de tribunais relativamente a condições de segurança, higiene e 

funcionalidade e aqueles que se encontram no extremo oposto, para que também 

nestes casos se busquem melhorias, sempre tendo presente os fins que se almejam 

e acima expostos. 

Ou seja, reconhece-se que foram feitos esforços e melhorias em tribunais, 

mas continuam a existir muitas instalações que necessitam urgentemente de 

atenção pelos poderes públicos, por ferirem a dignidade de quem ali trabalha e de 

quem usa tais instalações. 

Espera-se pois, que este documento seja aceite como uma colaboração de 

magistrados numa matéria importante, que permitirá ter um conhecimento mais 

profundo do parque judiciário, e ficar a conhecer mais profundamente as condições 

de segurança, higiene e dignidade dos tribunais, actuando com a maior celeridade 

possível onde for necessário. 

Igualmente este documento também será um contributo importante para 

uma reorganização judiciária que se avizinha, em termos de gestão de espaços. 

Em termos de metodologia de trabalho foram enviados vários questionários 

(com o modelo anexo), a vários juízes, designadamente juízes de círculo com 

conhecimento de tal circunscrição territorial, para que apontassem os melhores e 

piores tribunais a nível das condições de funcionalidade, segurança e higiene, bem 

como evoluções no parque judiciário desde 2007. 

Aproveitando este evento, irão ser apresentadas de seguidas as conclusões 

desses inquéritos relativamente aos tribunais judiciais abrangidos na área de 

competência territorial da Relação de Guimarães (Círculos de Viana do Castelo, 
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Braga, Guimarães e Barcelos), bem como alguns exemplos de maus e bons tribunais 

no país. 

Posteriormente, serão apresentados relatórios intercalares relativos aos 

tribunais judiciais da área da competência territorial dos Tribunais da Relação do 

Porto, Coimbra, Lisboa e Évora, culminando a final num relatório global. 

De todos estes relatórios será dado conhecimento do Ministério da Justiça, 

Conselho Superior da Magistratura e Direcção Geral da Administração da Justiça. 

 

  

 

3. Relatório sobre condições de segurança, higiene e saúde nos 

tribunais judiciais de primeira instância na área de competência 

territorial da Relação de Guimarães (Círculos de Viana do Castelo, 

Braga, Guimarães e Barcelos)  

1. Círculo de Guimarães: 

Neste círculo podem apontar-se, desde 2007, melhorias em termos de 

condições de higiene, segurança e saúde nas Varas Mistas de Guimarães e Tribunal 

Judicial da Comarca de Cabeceiras de Basto, ou seja, em dois tribunais. Essas 

melhorias, a este nível, não se verificaram no Tribunal Judicial da Comarca de 

Guimarães, Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de Basto, Tribunal Judicial da 

Comarca de Felgueiras e Tribunal Judicial da Comarca de Fafe, e também Tribunal 

trabalho de Guimarães (onde apenas foram referidas pinturas exteriores), ou seja, 

em cinco tribunais. 

Atendendo a um universo de sete tribunais conclui-se que em 28,57% dos 

tribunais judiciais de 1.ª instância deste círculo se denotaram melhorias desde 2007 

a nível das condições de segurança, higiene e saúde. 
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 Essas melhorias, consistiram no facto de, relativamente às Varas Mistas de Guimarães, o 

edifício onde as mesmas passaram a estar instaladas em Setembro de 2007 é novo, com excelentes 

condições de higiene e segurança, contrariamente ao que anteriormente sucedia. 

No que se reporta ao tribunal Judicial da Comarca de Cabeceiras de Basto, o edifício onde 

funciona este tribunal é novo e foi construído para o efeito a que se destinou, tendo sido inaugurado 

em 3 de Julho de 2009. 

 

Na vertente negativa, verificaram-se, desde 2007, degradações a nível das 

condições dos tribunais, no Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, no Tribunal 

do Trabalho de Guimarães, Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de Basto e 

Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras, bem como Tribunal Judicial da Comarca 

de Fafe, o que num universo de sete tribunais dá uma percentagem de 71,43%. 

 

Assim, no Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, o sistema de ar condicionado 

existente tem vindo a degradar-se muito acentuadamente desde há vários anos, havendo 

inclusivamente gabinetes de Magistrados e Secções de processos onde já não funciona. Os aparelhos 

que ainda funcionam apresentam deficiências, agravadas pela circunstância de cada aparelho ser 

partilhado por dois gabinetes. Existem também graves anomalias na placa de cobertura que 

permitem infiltração de humidades em vários espaços – alguns gabinetes, sala de videoconferência, 

etc. As janelas, em madeira, estão a ficar danificadas, bem assim como se verificam, 

sistematicamente, avarias nas persianas, estas em grande número. Todas estas situações – ar 

condicionado, placa de cobertura e caixilharia – estavam contempladas em PIDAC para o ano de 

2011, conforme comunicação do IGFIJ, em fins de 2010, mas nenhuma intervenção se verificou. 

No Tribunal do Trabalho de Guimarães houve degradação das paredes e das janelas 

exteriores. 

No Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de Basto há infiltrações na cobertura, as quais 

se fazer notar particularmente no gabinete da magistrada judicial. O facto foi já comunicado ao IGFIJ, 

que fez deslocar uma equipa de engenheiros para se inteirarem da situação. 

Quanto ao Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras observa-se a degradação dos 

materiais, em termos gerais e no Tribunal Judicial da Comarca de Fafe não existe manutenção das 

instalações, quer a nível interior quer a nível exterior. As canalizações estão velhas e existem 

algumas infiltrações. As janelas permitem a entrada de ar frio e de água, quando chove.  
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No que se reporta à classificação que os magistrados judiciais fazem dos 

tribunais de círculo nas notações, excelente, bom, mau e medíocre, na vertente de 

condições do edifício e meios para os juízes exercerem as suas funções, as 

instalações das Varas de competência mista de Guimarães e do Tribunal Judicial da 

Comarca de Cabeceiras de Basto, foram consideradas excelentes, Tribunal do 

Trabalho de Guimarães e Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de Basto boas, do 

Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães e Tribunal Judicial da Comarca de Fafe 

más e Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras como medíocre. 

Temos pois que, num universo de sete tribunais, quanto às condições do 

edifício e meios para os juízes exercerem as suas funções, 28,57% dos tribunais são 

considerados excelentes, 28,57% dos tribunais são considerados bons, 28,57% dos 

tribunais são considerados maus, 14,29% dos tribunais são considerados medíocres.  

 

As instalações das Varas de competência mista foram consideradas excelentes. O edifício 

possui gabinetes individuais para todos os magistrados, com acesso restrito através de elevador, 

possuindo também garagem própria para os magistrados efectivos. O edifício possui quatro salas de 

audiências, sendo uma delas com capacidade para 40 arguidos e cerca 35 advogados. Está ainda 

equipado com quatro equipamentos de videoconferência, sendo três nas salas de audiências e outro 

num gabinete próprio para as que são solicitadas de outros tribunais. No Tribunal do Trabalho de 

Guimarães foram consideradas boas as condições atinentes aos gabinetes dos magistrados e às duas 

salas de audiência. O Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de Basto foi considerado bom, mas 

com o apelo de que há necessidade de criar mais uma sala de audiências, devidamente equipada 

com sistema áudio.  

Já no Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães os gabinetes mostram-se insuficientes para 

o número de magistrados, pois têm sido colocados auxiliares – Juízo de execução, Juízos Criminais e 

Juiz de Instrução – sem prévia certificação da existência de condições de comodidade, sendo certo 

que para este efeito têm sido suprimidas salas de testemunhas e ocupados os dois espaços 

destinados à Biblioteca. O edifício necessita de ser pintado, pelo menos no interior, onde a pintura 

se encontra degradada e a caixilharia não obsta a que o frio se infiltre nos gabinetes e secções. Não 

existe segurança, designadamente através de sistema mecânico de controlo de entradas, estando os 

gabinetes dos magistrados, secções de processos e demais espaços absolutamente acessíveis a 
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qualquer pessoa. Não há também controlo humano ou quem garanta a segurança de alguns actos 

judiciais mais sensíveis, sendo certo que o oficial porteiro se aposentou há vários anos, não tendo 

sido substituído. Atentos o subdimensionamento, ineficiências relativas ao sistema de ar 

condicionado e deficiências com a placa de cobertura, caixilharias e persianas – que tem como 

consequência infiltrações e humidades -, bem como a absoluta falta de segurança, o degradado 

estado da pintura interior do edifício e a falta de técnica do arquivo, a determinar a acumulação de 

processos findos nas secções de processos, o tribunal foi classificado como mau.  

Também o Tribunal Judicial da Comarca de Fafe é mau na vertente de condições do edifício 

e meios para os juízes exercerem as suas funções. O edifício é muito frio no Inverno e muito quente 

no Verão. O combustível que se adquire para o aquecimento não chega até ao final do inverno 

(devido às enormes dificuldades orçamentais) e, para combater as elevadas temperaturas que se 

fazem sentir no Verão são usadas ventoinhas que normalmente não conseguem refrescar o ar, 

chegando a trabalhar-se sem as condições mínimas. O Tribunal não dispõe de gabinetes suficientes, 

o que se faz notar particularmente quando se encontram marcadas diligências com juízes de círculo 

e de Instrução. O tribunal dispõe de um parque de estacionamento muito pequeno para as 

necessidades de quem lá trabalha, havendo muitas vezes a necessidade de solicitar aos magistrados 

e funcionários que retirem o seu veículo para outros poderem sair. 

 

Quanto à classificação dos tribunais de círculo nas notações, excelente, bom, 

mau e medíocre, na vertente de condição de trabalho para magistrados, advogados 

e funcionários, o Tribunal Judicial da Comarca de Cabeceiras de Basto, foi 

considerado excelente, Varas Mistas de Guimarães, Tribunal do Trabalho de 

Guimarães, Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de Basto, Tribunal Judicial da 

Comarca de Fafe boas, do Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães más e 

Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras como medíocre. 

Temos pois que, num universo de sete tribunais, quanto às condições  

trabalho para magistrados, advogados e funcionários, 14,29% dos tribunais são 

considerados excelentes, 57,14% dos tribunais são considerados bons, 14,29% dos 

tribunais são considerados maus e 14,29% dos tribunais são considerados 

medíocres.  
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As condições trabalho para magistrados, advogados e funcionários na Varas de Guimarães 

foram consideradas boas, sendo que todas as divisórias se encontram equipadas com ar 

condicionado, estando bem dimensionadas e com bastante luz natural. Também no Tribunal do 

Trabalho de Guimarães são boas. Os advogados possuem uma sala própria, mas Magistrados e 

funcionários necessitam de uma remodelação urgente do seu mobiliário, nomeadamente das 

cadeiras, que esgotaram já o seu tempo de vida útil. Igualmente boas no Tribunal Judicial da 

Comarca de Celorico de Basto. Contudo, o tribunal está a necessitar de obras, nomeadamente ao 

nível das reparações do telhado, criação de uma sala de audiências – sendo o antigo Cartório 

Notarial um excelente local para o efeito -, acesso a deficientes, remodelação das casas de banho, 

obras nas celas e adaptação da casa do oficial porteiro a salas de arrecadação de material e espólio. 

Já as condições de trabalho para magistrados, advogados e funcionários do Tribunal Judicial da 

Comarca de Guimarães são más. Os gabinetes dos Magistrados reúnem condições razoáveis, quer 

em termos de espaço, quer em mobiliário, excepto quanto ao referido supra no que tange ao 

sistema de ar condicionado, humidades e frio/calor. Os advogados ocupam duas salas, ambas de 

pequenas dimensões, sendo que uma delas tem problemas de infiltrações e humidades e a outra fica 

situada em local que não existe janela. Quanto aos funcionários, as condições de trabalho tornaram-

se problemáticas, uma vez que, não existindo, desde Março de 2009, técnica do arquivo, este já se 

mostra lotado, encontrando-se todos juízos a acumular processos já findos, os quais são em grande 

número, como é o caso do Juízo de Execução. Em extremos opostos, e nestas vertentes, são 

excelentes as condições do Tribunal Judicial da Comarca de Cabeceiras de Basto e medíocres do 

Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras. Com reticências no Tribunal Judicial da Comarca de Fafe 

as condições de trabalho para magistrados, advogados e funcionários foram consideradas boas. As 

condições não são as melhores mas também não serão as piores. O edifício, embora de construção 

antiga, disponibiliza a quem nele trabalha o mínimo de condições ambientais e de espaço. 

 

Relativamente à classificação dos tribunais de círculo nas notações, 

excelente, bom, mau e medíocre, nos aspectos de condições de higiene e 

salubridade para os utilizadores, o Tribunal Judicial da Comarca de Cabeceiras de 

Basto, foi considerado excelente, Varas Mistas de Guimarães, Tribunal do Trabalho 

de Guimarães, Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de Basto, Tribunal Judicial 

da Comarca de Guimarães boas, Tribunal Judicial da Comarca de Fafe más e 

Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras como medíocre. 
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Temos pois que, num universo de sete tribunais, quanto às condições de 

higiene e salubridade para os utilizadores, 14,29% dos tribunais são considerados 

excelentes, 57,14% dos tribunais são considerados bons, 14,29% dos tribunais são 

considerados maus e 14,29% dos tribunais são considerados medíocres.  

 

As condições de higiene e salubridade para os utilizadores no Tribunal de Cabeceiras de 

Basto são consideradas excelentes. Nas Varas Mistas de Guimarães boas. O edifício encontra-se 

equipado com casas de banho para o público e para deficientes, todas elas bem equipadas e de fácil 

acesso. Também boas no Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães. As casas de banho, contudo, 

não são adequadas ao género. Más em Fafe (em termos de higiene e salubridade poderá dizer-se 

que, dentro dos possíveis (construção muito antiga), é prestado serviço diário de limpeza e higiene 

às instalações. Contudo, as casas de banho do público situam-se no subterrâneo do edifício, com 

muitas escadas e com um aspecto muito escuro e sombrio, pelo que o utilizador hesitará 

necessariamente na respectiva utilização, particularmente se padecer de alguma condicionante 

física). Medíocres em Felgueiras. 

 

No que toca à classificação dos tribunais de círculo nas notações, excelente, 

bom, mau e medíocre, quanto às condições para quem frequenta os tribunais, o 

Tribunal Judicial da Comarca de Cabeceiras de Basto, foi considerado excelente, 

Varas Mistas de Guimarães, Tribunal do Trabalho de Guimarães, Tribunal Judicial da 

Comarca de Celorico de Basto boas, Tribunal Judicial da Comarca de Fafe e Tribunal 

Judicial da Comarca de Guimarães más e Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras 

como medíocre. 

Temos pois que, num universo de sete tribunais, quanto às condições para 

quem frequenta, 14,29% dos tribunais são considerados excelentes, 42,85% dos 

tribunais são considerados bons, 28,57% dos tribunais são considerados maus e  

14,29% dos tribunais são considerados medíocres.  

 

Nas Varas de Competência Mista as condições para quem frequenta os tribunais são boas: o 

tribunal é de fácil acesso, encontrando-se equipado com balcão de atendimento e existindo um ecrã 

“LCD” com informação das diligências diárias. Há também Sala da Ordem dos Advogados. Boas 



 

GAJT/ASJP 

 

 Página 19 
 

também no Tribunal de Trabalho de Guimarães. Já no Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães 

más. Há falta de acessibilidade para os deficientes, número insuficiente de salas de testemunhas, 

posto algumas estarem actualmente ocupadas pelos magistrados, sendo os espaços públicos 

suficientes, com cadeiras bastantes para os utentes. Insuficiência de salas de audiências, sendo de 

atender a que neste Tribunal estão colocados 13 Magistrados Judiciais. Também más no Tribunal 

Judicial da Comarca de Fafe. Para quem frequenta este tribunal as condições são razoáveis, com 

boas indicações e orientações, bem como em termos de espera para diligências. Contudo, as 

temperaturas, muito baixas no Inverno e muito quentes no Verão e, bem ainda, o aspecto já 

salientado quanto às casas de banho, determinam esta classificação, de entre as propostas. Quanto 

ao Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de Basto boas, faltando contudo a criação de um acesso 

para deficientes. Em dois pólos opostos excelentes condições no Tribunal Judicial da Comarca de 

Cabeceiras de Basto e no Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras medíocres. 

 

A classificação dos tribunais de círculo nas notações, excelente, bom, mau e 

medíocre, quanto à segurança dos magistrados, foram consideradas excelentes nas 

Varas Mistas de Guimarães, boas no Tribunal Judicial da Comarca de Cabeceiras de 

Basto, más no Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de Basto e Tribunal Judicial 

da Comarca de Fafe e medíocres no Tribunal do Trabalho de Guimarães, Tribunal 

Judicial da Comarca de Guimarães e Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras 

como medíocre. 

Temos pois que, num universo de sete tribunais, quanto segurança dos 

magistrados, 14,29% dos tribunais são considerados excelentes, 14,29% dos 

tribunais são considerados bons, 28,57% dos tribunais são considerados maus e 

42,85% dos tribunais são considerados medíocres.  

 

Nas Varas Mistas de Guimarães a segurança dos magistrados é excelente. O Tribunal 

encontra-se equipado com pórtico de segurança, existindo também empresa de segurança privada 

(Securitas). O acesso ao piso dos Srs. Magistrados encontra-se vedado ao público em geral. Já essa 

segurança é totalmente inexistente no Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães e Tribunal do 

Trabalho de Guimarães: inexistente. É má no Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de Basto. Não 

há dispositivo especial. A entrada dos magistrados faz-se, em regra, pela porta principal, estando 

embora os gabinetes em espaço reservado. Igualmente má no Tribunal Judicial da Comarca de Fafe. 
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Os magistrados estarão relativamente resguardados na medida em que dispõem de acesso directo 

do parque de estacionamento ao edifício e aos seus gabinetes pela porta traseira, com excepção de 

uma sala de audiências à qual se acede pelos corredores de acesso ao público. Não há, contudo, 

sistema mecânico ou humano que vise a segurança de quem lá trabalha. 

 

O melhor tribunal do círculo de Guimarães, a nível das condições do edifício 

e meios para os juízes exercerem as suas funções, condição de trabalho para 

magistrados, advogados e funcionários, condições de higiene e salubridade para os 

utilizadores e condição para quem frequenta os tribunais, foi considerado o 

Tribunal Judicial de  Cabeceiras de Basto, excelente em todas essas vertentes. No 

pólo oposto, considerado o pior tribunal do círculo e medíocre em todos aqueles 

aspectos o Tribunal Judicial de  Felgueiras. 

Já quanto à segurança dos magistrados o melhor tribunal são as  Varas de 

Competência Mista de Guimarães (excelentes) e os piores o Tribunal Judicial da 

Comarca de Guimarães – medíocre - e Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras – 

medíocre. Salienta-se a inexistência de segurança e a circunstância de no tribunal 

da comarca de Guimarães haver muitos juízes a trabalhar com matérias sensíveis 

relativas à jurisdição de menores (cinco) e crime (seis, sendo quatro na jurisdição 

crime e dois na instrução criminal), sendo que na comarca de Felgueiras se 

efectuam julgamentos em colectivo que exigiam outra segurança. 

 

2. Círculo de Barcelos: 

Neste círculo podem apontar-se, desde 2007, melhorias em termos de 

condições de higiene, segurança e saúde no Tribunal Judicial da Comarca de 

Esposende, e degradações no Tribunal Judicial de Barcelos e Tribunal de Trabalho 

de Barcelos. 

Atendendo a um universo de três tribunais conclui-se que em 33,33% dos 

tribunais judiciais de 1.ª instância deste círculo se denotaram melhorias desde 2007 

a nível das condições de segurança, higiene e saúde. Na vertente negativa, 
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verificaram-se, desde 2007, degradações a nível das condições dos tribunais, em 

66,66% dos tribunais. 

 

Quanto à classificação dos tribunais de círculo nas notações, excelente, bom, 

mau e medíocre, nas vertentes de condições do edifício e meios para os juízes 

exercerem as suas funções, condições de trabalho para magistrados, advogados e 

funcionários, condição para quem frequenta os tribunais, o Tribunal Judicial da 

Comarca de Esposende é considerado excelente, o Tribunal Judicial de Barcelos 

mau e o Tribunal de Trabalho de Barcelos medíocre. 

Temos pois que, num universo de três tribunais, quanto às condições do 

edifício e meios para os juízes exercerem as suas funções, condições de trabalho 

para magistrados, advogados e funcionários, condição para quem frequenta os 

tribunais, 33,33% dos tribunais são considerados excelentes, 33,33% dos tribunais 

são considerados maus e 33,33% dos tribunais são considerados medíocres.  

 

Já no que se refere aos tribunais de círculo nas notações, excelente, bom, 

mau e medíocre, na vertente de condições de higiene e salubridade para os 

utilizadores do edifício o Tribunal Judicial da Comarca de Esposende é considerado 

excelente e o Tribunal Judicial de Barcelos e o Tribunal de Trabalho de Barcelos 

medíocre. Relativamente à segurança dos magistrados o Tribunal Judicial da 

Comarca de Esposende é considerado bom e o Tribunal Judicial de Barcelos e o 

Tribunal de Trabalho de Barcelos medíocres. 

Temos pois que, num universo de três tribunais, quanto às condições de 

higiene e salubridade para os utilizadores 33,33% dos tribunais são considerados 

excelentes, 66,66% dos tribunais são considerados medíocres. Relativamente à 

segurança dos magistrados 33,33% dos tribunais são considerados bons e 66,66% 

medíocres.  
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Ao contrário do Tribunal Judicial de Esposende, o Tribunal de Barcelos (para além do 

Tribunal de Trabalho de Barcelos que adiante será devidamente analisado) tem vários problemas. O 

Tribunal de Barcelos, de elevada dimensão, com muito e complexo serviço e onde trabalham cerca 

de oitenta e quatro pessoas, entre Magistrados e funcionários, tem problemas vários que urge 

serem resolvidos no interesse e beneficio de um serviço público de maior e melhor qualidade, 

eficiência e celeridade. Estas situações têm vindo a ser objecto de alertas, sem êxito, desde há alguns 

anos, por parte dos Juízes Presidente do Círculo, dos Juízes Presidentes do Tribunal e Secretários de 

Justiça, dirigidos a diversas instâncias, nomeadamente ao Ministro da Justiça, ao Instituto de Gestão 

Financeira das Infraestruturas da Justiça (IGFIJ) e à Direcção-Geral da Administração da Justiça 

(DGAJ).  

 

O melhor tribunal do círculo, é pois o Tribunal Judicial de Esposende, com 

condições do edifício e meios para os juízes exercerem as suas funções, condição de 

trabalho para magistrados, advogados e funcionários, condições de higiene e 

salubridade para os utilizadores e condição para quem frequenta os tribunais, 

consideradas excelentes, apenas com excepção da segurança dos magistrados, 

apelidada de razoável. 

Totalmente oposto o Tribunal de Trabalho considerado medíocre em todos 

esses aspectos. Mas também o Tribunal Judicial de Barcelos tem notações muito 

fracas, com más condições do edifício e meios para os juízes exercerem as suas 

funções, más condições de trabalho para magistrados, advogados e funcionários, 

más condições de higiene e salubridade para os utilizadores, más condições para 

quem frequenta os tribunais e com medíocre a nível de segurança dos magistrados. 

 

No Tribunal Judicial de Barcelos há problemas graves com temperaturas muito elevadas no 

Verão e muito baixas no Inverno, face à inexistência de ar condicionado ou outro tipo de 

aquecimento, o que é agravado pela inexistência de telhado no edifício, pois somente existe placa de 

cobertura, que é forrada a chapa zincada e que se encontra bastante degradada; Existem problemas 

graves de infiltrações de água na cobertura do Palácio da Justiça (pese embora a realização de 

pequenas as obras na cobertura, há cerca de dois anos, o certo é que estes problemas não foram 

resolvidos, sendo que o gabinete do Presidente do Círculo teve novas e graves infiltrações e água, 

estando o seu tecto novamente danificado), que é uma cobertura de placa e com revestimento de 
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chapa zincada e que está em grande degradação, obrigando a muitas e sucessivas reparações, 

apesar das habituais revisões e limpezas do mesmo telhado, o que se tem agravado pelas últimas e 

diversas intempéries. Insistimos que este tipo de cobertura é a grande responsável pelas elevadas 

temperaturas do Verão e do frio no Inverno, que afecta todos os Serviços, Gabinetes e Salas de 

Audiências, situadas especialmente no primeiro piso, pois funciona como condutora de calor e ou de 

frio. Problemas graves de segurança das instalações, de pessoas e bens, atendendo a que o Tribunal 

não tem nenhum sistema de alarme ou videovigilância, nem possui barra de controle de metais -  

problemas de segurança esses que foram apenas ligeiramente esbatidos pela colocação de 

seguranças da empresa “Securitas”, mas cujo horário se estende apenas entre as 8:00 e as 20:00 

horas. É um edifico profundamente vulnerável e muito acessível. O sistema eléctrico de todo o 

edifício é bastante deficiente, provocando muitas dificuldades no Inverno, quando os aquecedores a 

óleo dos gabinetes dos Magistrados e das Secções, são mais usados, havendo falência do sistema, 

com o desligar dos sistemas informáticos e os consequentes e inconvenientes de, por vezes, se 

perder muita informação informática, nomeadamente por falta de UPs “acumuladores”. O sistema 

de abastecimento de água das nove casas de banho está praticamente em ruptura total, tendo nos 

últimos anos sido registadas várias rupturas, que demandaram trabalhos de reparação um pouco 

complexos e com custos elevados, com transtornos para os serviços, incluindo pela destruição de 

estruturas em betão, especialmente porque não existem sistemas de corte de água sectorial, o que 

obriga a que nenhuma das casas de banho possa ser utilizada. Não existe qualquer acesso externo 

(no lado nascente) para Magistrados, atendendo à dificuldade e à insegurança cada dia mais 

latentes, agravadas pelo facto de, para acederem aos seus gabinetes e às salas de audiências, terem 

de passar pelo átrio onde é feita a chamada e onde as testemunhas, partes processuais, arguidos, 

etc., aguardam a realização das diligências. 

 

3. Círculo de Braga: 

Neste círculo podem apontar-se, desde 2007, melhorias em termos de 

condições de higiene, segurança e saúde no Tribunal de Família e Menores de Braga 

(apenas quanto à segurança) e Tribunal Judicial da comarca de Vila Verde, ou seja, 

em dois tribunais. Essas melhorias, a este nível, não se verificaram nas Varas Mistas 

de Braga, Tribunal do Trabalho de Braga, Tribunal Judicial da Comarca de Amares e 

Tribunal Judicial de Vieira do Minho, ou seja, em quatro tribunais. 

Atendendo a um universo de seis tribunais conclui-se que em 33,33% dos 

tribunais judiciais de 1.ª instância deste círculo se denotaram melhorias desde 2007 
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a nível das condições de segurança, higiene e saúde,  o que não sucedeu nos 

restantes 66,66%. 

 

As melhorias no Tribunal de Família e Menores de Braga, foram referentes à segurança, com 

a colocação dos elementos da securitas. No Tribunal da Comarca de Vila Verde houve melhorias nas 

instalações, mostrando-se o edifício equipado com ar condicionado em todas as unidades orgânicas, 

salas de audiências, gabinetes e salas de testemunhas. Quanto à questão da higiene e salubridade 

também se verificaram melhorias com a contratação de uma empresa de serviços de limpeza que 

passou a intervir em áreas que antes não eram contempladas, sendo bons os serviços prestados. 

Quanto à segurança, ela é, como sempre foi, precária, não obstantes os constantes alertas feitos 

junto da DGAJ, Serviços de Inspecção do C. S. Magistratura, C.S. Ministério Publico e do C.O. Justiça. 

 

Na vertente negativa, verificaram-se, desde 2007, degradações a nível das 

condições dos tribunais, nas Varas Mistas de Braga, Tribunal de Família e Menores 

de Braga (nas demais vertentes para além da segurança), Tribunal do Trabalho de 

Braga, Tribunal Judicial da Comarca de Vila Verde, o que num universo de sete 

tribunais dá uma percentagem de 66,66%. 

 

Assim, nas Varas Mistas de Braga, desde 2007 que se verificam degradações, quer no 

interior do edifício, quer no exterior. O edifício necessita de algumas obras no exterior, 

nomeadamente tratamento das placas de granito que revestem as paredes uma vez que algumas 

estão descoladas, havendo risco de queda, sendo certo que algumas já caíram. Há necessidade ainda 

de intervenção a nível da cobertura dado que existem algumas infiltrações, sendo certo que as 

mesmas já provocaram a queda de uma parte do tecto por cima das escadas junto à sala de 

audiências do 3º piso. No interior há a registar a necessidade de tratamento do piso, sendo 

necessário polir e envernizar a madeira a fim de evitar uma maior degradação. Há ainda necessidade 

de intervenção ao nível do ar condicionado, uma vez que os aparelhos existentes funcionam com gás 

CFC, não existe contrato de manutenção e assistência, não havendo limpeza das condutas e 

encontrando-se avariados os aparelhos que servem os Juízos Cíveis. Foram já encetadas diligências 

junto da Administração a fim de ser celebrado contrato de manutenção e assistência do sistema de 

AC. Relativamente à Segurança, há a registar a falta de ligação do sistema de alarme que, embora 

existindo, encontra-se desligado. O alarme chegou a estar ligado mas houve problemas dado que o 
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mesmo, em virtude das mais diversas circunstâncias, disparava de noite e havia problemas em 

desligá-lo uma vez que havia a necessidade de alguém se deslocar ao tribunal para o efeito.   

No Tribunal de Família e Menores de Braga o espaço é exíguo, sendo que a magistrada 

colocada no tribunal como auxiliar está colocada num gabinete que não tem condições de trabalho 

adequadas (gabinete das inspecções). Não há espaço para colocar os processos findos no arquivo, 

estando os mesmos a ser armazenados no Tribunal do Trabalho da comarca de Braga, sito num 

edifício distinto e afastado. A sala dos advogados é muito pequena. A 1ª secção de processos e o 

gabinete do Sr. Procurador tem, desde há já muito tempo, os aparelhos de ar condicionados 

avariados, sendo insuportável o calor que se faz sentir no Verão, dificultando enormemente o 

trabalho. Apesar de actualmente existirem cinco magistrados, apenas há parque de estacionamento 

para três, não havendo para advogados nem para os funcionários.  

No Tribunal do Trabalho de Braga há já alguns anos se vai notando degradação das pinturas, 

infiltrações de água da chuva e outros problemas que vão sendo resolvidos. Quanto ao Tribunal 

Judicial da Comarca de Vila Verde verificou-se degradação nas instalações, resultado da antiguidade 

do edifício e da não intervenção em determinadas áreas do mesmo, o mesmo se verificando em 

relação a algum mobiliário, nomeadamente na sala de audiências principal. As impressoras 

apresentam já um elevado desgaste, encontrando-se muitas delas completamente inoperantes. As 

que ainda trabalham servem, simultaneamente, oito funcionários. É o que sucede com as duas 

secções de processos. 

 

No que se reporta à classificação que os magistrados judiciais fazem dos 

tribunais de círculo nas notações, excelente, bom, mau e medíocre, na vertente de 

condições do edifício e meios para os juízes exercerem as suas funções, as 

instalações do Tribunal Judicial da Comarca de Amares foram consideradas 

excelentes, Varas Mistas de Braga, Tribunal do Trabalho de Braga, Tribunal de Vila 

Verde e Tribunal Judicial de Vieira do Minho boas e Tribunal de Família e Menores 

de Braga mau. 

Temos pois que, num universo de seis tribunais, quanto às condições do 

edifício e meios para os juízes exercerem as suas funções, 16,66% dos tribunais são 

considerados excelentes, 66,66% dos tribunais são considerados bons, 16,6% dos 

tribunais são considerados maus.  
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Quanto à classificação dos tribunais de círculo nas notações, excelente, bom, 

mau e medíocre, na vertente de condição de trabalho para magistrados, advogados 

e funcionários, as instalações do Tribunal Judicial da Comarca de Amares foram 

consideradas excelentes, Varas Mistas de Braga, Tribunal de Vila Verde e Tribunal 

Judicial de Vieira do Minho boas e Tribunal de Família e Menores de Braga e 

Tribunal do Trabalho de Braga más.  

Temos pois que, num universo de seis tribunais, quanto às condições de 

trabalho para magistrados, advogados e funcionários, 16,66% dos tribunais são 

considerados excelentes, 50% dos tribunais são considerados bons, 33,33% dos 

tribunais são considerados maus.  

 

Nas Varas Mistas de Braga as condições de trabalho para magistrados, advogados e 

funcionários são boas, havendo no entanto a necessidade de substituição de algum mobiliário, 

nomeadamente cadeiras para os funcionários, uma vez que algumas se encontram em muito mau 

estado. Há ainda necessidade de substituição de fotocopiadoras e impressoras e de aquisição de 

digitalizadores uma vez que os existentes são escassos e apenas permitem a digitalização “folha a 

folha” o que em nada contribui para a celeridade que se exige e é necessária. Com a aquisição de 

digitalizadores mais eficientes, para além de se poupar muito trabalho e tempo, poupar-se-ia muito 

papel, toner e gastos com o correio. A nível das más condições o Tribunal do Trabalho de Braga é 

mau: não há qualquer sala de advogados, pelo que os mesmos se reúnem no corredor. 

 

Já no que se refere aos tribunais de círculo nas notações, excelente, bom, 

mau e medíocre, na vertente de condições de higiene e salubridade para os 

utilizadores do edifício as instalações do Tribunal Judicial da Comarca de Amares 

foram consideradas excelentes, Varas Mistas de Braga, Tribunal de Vila Verde e 

Tribunal Judicial de Vieira do Minho e Tribunal do Trabalho de Braga boas e Tribunal 

de Família e Menores de Braga más.  

Temos pois que, num universo de seis tribunais, quanto às condições de 

higiene e salubridade para os utilizadores, 16,66% dos tribunais são considerados 
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excelentes, 66,66% dos tribunais são considerados bons, 16,66% dos tribunais são 

considerados maus.  

 

Relativamente aos tribunais de círculo nas notações, excelente, bom, mau e 

medíocre, na vertente de condições para quem frequenta os tribunais as 

instalações do Tribunal Judicial da Comarca de Amares foram consideradas 

excelentes, Varas Mistas de Braga, Tribunal de Vila Verde e Tribunal Judicial de 

Vieira do Minho boas e Tribunal de Família e Menores de Braga e Tribunal do 

Trabalho de Braga más.  

Temos pois que, num universo de seis tribunais, quanto às condições para 

quem frequenta os tribunais, 16,66% dos tribunais são considerados excelentes, 

50% dos tribunais são considerados bons, 33,33% dos tribunais são considerados 

maus.  

 

Nas Varas Mistas de Braga as condições para quem frequenta os tribunais são boas. 

Contudo, não há salas de testemunhas, pelo que as mesmas aguardam os julgamentos e outras 

diligências nos átrios. No Tribunal de Família e Menores de Braga a quantidade de frequentadores é 

tanta que por vezes têm que se sentar nas escadas com acesso ao 3º andar. E no Tribunal do 

Trabalho de Braga não há sala de testemunhas, pelo que estas se misturam com o público e com as 

partes contrárias, tendo por vezes que aguardar diligências na escadas de acesso ao tribunal. 

 

A classificação dos tribunais de círculo nas notações, excelente, bom, mau e 

medíocre, quanto à segurança dos magistrados, foram consideradas boas nas 

instalações do Tribunal Judicial da Comarca de Amares, Varas Mistas de Braga, e 

Tribunal Judicial de Vieira do Minho boas, más no Tribunal de Vila Verde e Tribunal 

de Família e Menores de Braga e Tribunal do Trabalho de Braga medíocres.  

Temos pois que, num universo de seis tribunais, quanto à segurança dos 

magistrados 50% dos tribunais são considerados bons, 16,66% dos tribunais são 

considerados maus e 33,33% dos tribunais são considerados medíocres.  
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Nas Varas Mistas de Braga cabe apontar que durante as horas de expediente, a segurança 

do tribunal é assegurada por dois seguranças em permanência, quedando-se um durante as horas 

em que o tribunal se encontra encerrado ao público, isto é, entre as 16h e as 20h. Existe ainda 

sistema de detecção de metais. No Tribunal Judicial da Comarca de Amares muito embora não haja 

sistema de segurança, o gabinete do magistrado judicial encontra-se em área reservada. O Tribunal 

Judicial de Vieira do Minho beneficia da segurança colocada para a Câmara Municipal de Vieira do 

Minho. Quanto ao Tribunal do Trabalho de Vila Verde inexiste sistema de vídeo vigilância ou 

qualquer outro, sendo o interior excessivamente vulnerável à intrusão de pessoas magras através do 

portão principal do edifício. O Tribunal do Trabalho de Braga não tem qualquer segurança. 

 

O melhor tribunal do círculo, a nível das condições do edifício e meios para 

os juízes exercerem as suas funções, condição de trabalho para magistrados, 

advogados e funcionários, condições de higiene e salubridade para os utilizadores e 

condição para quem frequenta os tribunais, foi considerado o Tribunal Judicial de  

Amares, excelente em todas essas vertentes. No pólo oposto, com piores condições  

o Tribunal de Família e Menores de Braga. 

Já quanto à segurança dos magistrados o melhor tribunal são as Varas de 

Mistas de Braga e os piores o Tribunal do Trabalho de Braga e Tribunal Judicial da 

Comarca de Vila Verde. 

 

Algumas observações pertinentes são no sentido que relativamente ao Tribunal de Família e 

Menores de Braga foi observado que, encontrando-se neste momento devoluto o 1º andar do 

edifício onde o mesmo se encontra instalado (mudança das instalações da clínica de oftalmologia), 

seria muito oportuna a aquisição de tal espaço para o Tribunal. Relativamente ao Tribunal do 

Trabalho de Braga foi sublinhado que, não obstante a frequência com que lá se dirigem os 

sinistrados nos acidentes laborais, o tribunal não está equipado com elevador ou cadeira articulada 

rolante para as pessoas com deficiência se poderem deslocar até ao primeiro andar. Tal facto é já do 

conhecimento da Direcção Geral da Administração da Justiça, que até ao momento nada fez. 

 

4. Círculo de Viana do Castelo: 
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Neste círculo podem apontar-se, desde 2007, melhorias em termos de 

condições de higiene, segurança e saúde no Tribunal de Trabalho de Viana do 

Castelo, que mudou de umas instalações inseguras, insalubres e velhas para um 

tribunal novo, construído de raiz. Pelo contrário, não são conhecidas degradações. 

Atendendo a um universo de 10 tribunais (Tribunal judicial de Viana do 

castelo, tribunal de trabalho de viana do castelo, tribunais de ponte de lima, ponte 

da barca, arcos de Valdevez, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura, 

Monção e Melgaço), conclui-se que em 10% dos tribunais judiciais de 1.ª instância 

deste círculo se denotaram melhorias desde 2007 a nível das condições de 

segurança, higiene e saúde, e pelo contrário nenhum apresentou degradações. 

 

A classificação dos tribunais de círculo nas notações, excelente, bom, mau e 

medíocre, quanto às condições do edifício e meios para os juízes exercerem as suas 

funções, condição de trabalho para magistrados, advogados e funcionários, 

condições de higiene e salubridade para os utilizadores, condição para quem 

frequenta os tribunais, é considerado excelente nos tribunais de Vila Nova de 

Cerveira e Ponte da Barca (apontando-se os espaços amplos e número de 

gabinetes) e no Tribunal de Trabalho de Viana (inaugurado no início deste ano) e 

boas nos demais tribunais do Círculo (embora Ponte de Lima, Arcos de Valdevez e 

Caminha já sub-dimensionados, porque têm mais um juiz do que o previsto à data 

da sua construção, e dispõem de uma sala de audiências a menos). 

Atendendo a um universo de 10 tribunais (tribunal judicial de viana do 

castelo, tribunal de trabalho de viana do castelo, tribunais de ponte de lima, ponte 

da barca, arcos de Valdevez, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura, 

Monção e Melgaço), conclui-se que em 30% dos tribunais judiciais de 1.ª instância 

deste círculo a notação é da excelência atento tais aspectos e 70% deles são 

considerados bons. 

Já quanto à segurança dos magistrados apenas o Tribunal de Trabalho de 

Viana do Castelo é considerado excelente (10%) e demais razoáveis – 90% (como 
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povo de brandos costumes, não prevemos grandes ameaças, e por isso não se 

reforça a segurança). 

 

O melhor tribunal do círculo, a nível das condições do edifício e meios para 

os juízes exercerem as suas funções, condição de trabalho para magistrados, 

advogados e funcionários, condições de higiene e salubridade para os utilizadores e 

condição para quem frequenta os tribunais, e segurança foi considerado o Tribunal 

de Trabalho de Viana do Castelo e o pior Tribunal Judicial de Ponte de Lima. 

 

 

 4. Conclusões 
 

Nos quatro círculos analisados (Viana do Castelo, Braga, Guimarães e 

Barcelos) e considerando os tribunais Varas Mistas de Guimarães, Tribunal Judicial 

da Comarca de Cabeceiras de Basto, Tribunal Judicial da Comarca de Esposende, 

Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, Tribunal Judicial da Comarca de 

Celorico de Basto, Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras, Tribunal Judicial da 

Comarca de Fafe, Tribunal trabalho de Guimarães, Tribunal de Família e Menores de 

Braga, Tribunal Judicial da comarca de Vila Verde, Varas Mistas de Braga, Tribunal 

do Trabalho de Braga, Tribunal Judicial da Comarca de Amares, Tribunal Judicial de 

Vieira do Minho, Tribunal Judicial de Barcelos e Tribunal de Trabalho de Barcelos, 

tribunal judicial de viana do castelo, tribunal de trabalho de viana do castelo, 

tribunais de ponte de lima, ponte da barca, arcos de Valdevez, Caminha, Vila Nova 

de Cerveira, Paredes de Coura, Monção e Melgaço), pode concluir-se: 

Desde 2007 foram denotadas melhorias em termos de condições de higiene, 

segurança e saúde nos tribunais Varas Mistas de Guimarães, Tribunal Judicial da 

Comarca de Cabeceiras de Basto, Tribunal Judicial da Comarca de Esposende, 

Tribunal de Trabalho de Viana do Castelo, Tribunal de Família e Menores de Braga 
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(quanto à segurança) e Tribunal Judicial da comarca de Vila Verde, ou seja, em seis 

tribunais.  

Atendendo a um universo de vinte e sete tribunais conclui-se 

que em 22,22% dos tribunais judiciais de 1.ª instância destes círculos 

se denotaram melhorias desde 2007 a nível das condições de 

segurança, higiene e saúde (sendo que em Família e Menores de Braga 

apenas na componente segurança). 

Na vertente negativa, verificaram-se, desde 2007, degradações a nível das 

condições dos tribunais, no Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, no Tribunal 

do Trabalho de Guimarães, Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de Basto, 

Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras, Tribunal Judicial da Comarca de Fafe, 

Tribunal Judicial de Barcelos, Tribunal de Trabalho de Barcelos, Varas Mistas de 

Braga, Tribunal de Família e Menores de Braga, Tribunal do Trabalho de Braga, 

Tribunal Judicial da Comarca de Vila Verde (em outros aspectos). 

Atendendo a um universo de vinte e sete tribunais conclui-se 

que em 37,03% dos tribunais judiciais de 1.ª instância destes círculos 

se denotaram degradações desde 2007 a nível das condições de 

segurança, higiene e saúde. 

*** 

Quanto à classificação dos tribunais de círculo nas notações, excelente, bom, 

mau e medíocre, nas vertentes de condições do edifício e meios para os juízes 

exercerem as suas funções as instalações do Tribunal Judicial da Comarca de 

Esposende, Varas de competência mista de Guimarães, Tribunal Judicial da Comarca 

de Cabeceiras de Basto, Tribunal Judicial da Comarca de Amares, tribunais de Vila 

Nova de Cerveira e Ponte da Barca e Tribunal de Trabalho de Viana (inaugurado no 

início deste ano), foram consideradas excelentes, as instalações do Tribunal do 

Trabalho de Guimarães, Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de Basto, Varas 
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Mistas de Braga, Tribunal do Trabalho de Braga, Tribunal de Vila Verde, Tribunal 

Judicial de Vieira do Minho, tribunal judicial de viana do castelo, tribunais de ponte 

de lima, arcos de Valdevez, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura, 

Monção e Melgaço boas, Tribunal de Família e Menores de Braga e Tribunal Judicial 

de Barcelos, Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, Tribunal Judicial da 

Comarca de Fafe más e o Tribunal de Trabalho de Barcelos Tribunal Judicial da 

Comarca de Felgueiras medíocres. 

Temos pois que, num universo de vinte e sete tribunais, quanto 

às condições do edifício e meios para os juízes exercerem as suas 

funções, 26,92% dos tribunais são considerados excelentes, 53,84% 

dos tribunais são considerados bons, 15,38% maus e 7,69% dos 

tribunais são considerados medíocres.  

*** 

Quanto à classificação dos tribunais de círculo nas notações, excelente, bom, 

mau e medíocre, na vertente de condição de trabalho para magistrados, advogados 

e funcionários, as instalações do Tribunal Judicial da Comarca de Amares, o Tribunal 

Judicial da Comarca de Cabeceiras de Basto e Tribunal Judicial de Esposende 

tribunais de Vila Nova de Cerveira e Ponte da Barca e Tribunal de Trabalho de Viana 

foram consideradas excelentes, as Varas Mistas de Guimarães, Tribunal do Trabalho 

de Guimarães, Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de Basto, Tribunal Judicial 

da Comarca de Fafe, Varas Mistas de Braga, Tribunal de Vila Verde, Tribunal Judicial 

de Vieira do Minho, tribunal judicial de viana do castelo, tribunais de ponte de lima, 

arcos de Valdevez, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura, Monção e 

Melgaço boas, do Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, Tribunal de Família e 

Menores de Braga, Tribunal Judicial de Barcelos, Tribunal do Trabalho de Braga más, 

e Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras e Tribunal de Trabalho de Barcelos 

como medíocres. 
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Temos pois que, num universo de vinte e sete tribunais, quanto 

às condições de trabalho para magistrados, advogados e funcionários, 

22,22% dos tribunais são considerados excelentes, 55,55% dos 

tribunais são considerados bons, 14,81% maus e 7,40% dos tribunais 

são considerados medíocres.  

*** 

Relativamente à classificação dos tribunais de círculo nas notações, 

excelente, bom, mau e medíocre, nos aspectos de condições de higiene e 

salubridade para os utilizadores, as instalações do Tribunal Judicial da Comarca de 

Amares, o Tribunal Judicial da Comarca de Cabeceiras de Basto, Tribunal Judicial de 

Esposende, tribunais de Vila Nova de Cerveira e Ponte da Barca e Tribunal de 

Trabalho de Viana foram consideradas excelentes, as Varas Mistas de Guimarães, 

Tribunal do Trabalho de Guimarães, Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de 

Basto, Varas Mistas de Braga, Tribunal de Vila Verde, Tribunal Judicial de Vieira do 

Minho, tribunal judicial de viana do castelo, tribunais de ponte de lima, arcos de 

Valdevez, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura, Monção e Melgaço 

boas, do Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, Tribunal de Família e Menores 

de Braga, Tribunal do Trabalho de Braga, Tribunal Judicial da Comarca de Fafe más, 

e Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras, Tribunal Judicial de Barcelos e Tribunal 

de Trabalho de Barcelos como medíocres. 

Temos pois que, num universo de vinte e sete tribunais, quanto 

às condições de higiene e salubridade para os utilizadores, 22,22% dos 

tribunais são considerados excelentes, 51,85% dos tribunais são 

considerados bons, 14,81% maus e 11,11% dos tribunais são 

considerados medíocres.  
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No que toca à classificação dos tribunais de círculo nas notações, excelente, 

bom, mau e medíocre, quanto às condições para quem frequenta os tribunais, 

instalações do Tribunal Judicial da Comarca de Amares, o Tribunal Judicial da 

Comarca de Cabeceiras de Basto e Tribunal Judicial de Esposende, tribunais de Vila 

Nova de Cerveira e Ponte da Barca e Tribunal de Trabalho de Viana foram 

consideradas excelentes, as Varas Mistas de Guimarães, Tribunal do Trabalho de 

Guimarães, Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de Basto, Varas Mistas de 

Braga, Tribunal de Vila Verde, Tribunal Judicial de Vieira do Minho, tribunal judicial 

de viana do castelo, tribunais de ponte de lima, arcos de Valdevez, Caminha, Vila 

Nova de Cerveira, Paredes de Coura, Monção e Melgaço boas, do Tribunal Judicial 

da Comarca de Guimarães, Tribunal de Família e Menores de Braga, Tribunal 

Judicial de Barcelos, Tribunal do Trabalho de Braga, Tribunal Judicial da Comarca de 

Fafe más, e Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras e Tribunal de Trabalho de 

Barcelos como medíocres. 

Temos pois que, num universo de vinte e sete tribunais, quanto às condições 

para quem frequenta, 22,22% dos tribunais são considerados excelentes, 

51,85% dos tribunais são considerados bons, 18,51% maus e 7,40% 

dos tribunais são considerados medíocres.  

 

A classificação dos tribunais de círculo nas notações, excelente, bom, mau e 

medíocre, quanto à segurança dos magistrados, foram consideradas excelentes nas 

Varas Mistas de Guimarães e Tribunal de Trabalho de Viana do Castelo, boas no 

Tribunal Judicial da Comarca de Esposende, no Tribunal Judicial da Comarca de 

Cabeceiras de Basto, nas instalações do Tribunal Judicial da Comarca de Amares, 

Varas Mistas de Braga, e Tribunal Judicial de Vieira do Minho, razoáveis no tribunal 

judicial de viana do castelo, tribunais de ponte de lima, arcos de Valdevez, Caminha, 

Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura, Monção, Melgaço, Ponte da Barca e Vila 

Nova de Cerveira, más no Tribunal Judicial da Comarca de Celorico de Basto, 

Tribunal de Vila Verde, Tribunal de Família e Menores de Braga e Tribunal Judicial 
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da Comarca de Fafe e medíocres no Tribunal do Trabalho de Guimarães, Tribunal 

Judicial da Comarca de Guimarães e Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras 

Tribunal Judicial de Barcelos e o Tribunal de Trabalho de Barcelos medíocres. 

Temos pois que, num universo de vinte e sete tribunais, quanto à segurança, 

7,40% dos tribunais são considerados excelentes, 18,51% dos tribunais 

são considerados bons, 37,03% razoáveis, 14,81% maus, e 22,22% dos 

tribunais são considerados medíocres.  

*** 

Conclui-se, assim, que os melhores tribunais judiciais de 1.ª instância 

abrangidos pela Relação de Guimarães a nível das condições do edifício e meios 

para os juízes exercerem as suas funções, condição de trabalho para magistrados, 

advogados e funcionários, condições de higiene e salubridade para os utilizadores e 

condição para quem frequenta os tribunais, são os Tribunais da Comarca de 

Amares, o Tribunal Judicial da Comarca de Cabeceiras de Basto, Tribunal Judicial de 

Esposende, Tribunais de Vila Nova de Cerveira, Ponte da Barca e Tribunal de 

Trabalho de Viana. No pólo oposto, considerados os piores temos o Tribunal Judicial 

da Comarca de Guimarães, Tribunal de Família e Menores de Braga, Tribunal 

Judicial de Barcelos, Tribunal do Trabalho de Braga, Tribunal Judicial da Comarca de 

Fafe, Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras e Tribunal de Trabalho de Barcelos.  

Já quanto à segurança dos magistrados os melhores tribunais são as Varas 

Mistas de Guimarães e Tribunal de Trabalho de Viana do Castelo e os piores o 

Tribunal do Trabalho de Guimarães, Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães e 

Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras, Tribunal Judicial de Barcelos e o Tribunal 

de Trabalho de Barcelos. 

 

  

5. Alguns exemplos de bons e maus tribunais no País 
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 Maus Exemplos: 
 

a) Tribunal Judicial da Comarca de Sesimbra: 
 

O Tribunal Judicial da Comarca de Sesimbra foi instalado em Maio de 1985, 

num único piso de um prédio de apartamentos destinados a habitação. 

Nessas instalações funcionam a secretaria judicial, a secção central e a secção 

dos serviços do Ministério Público, aí se encontrando também a sala de audiências, 

os gabinetes dos magistrados judiciais e do Ministério Público e o arquivo. 

No Tribunal exercem funções 2 juízes da comarca e 3 procuradores-adjuntos, 

sendo que semanalmente se deslocam à comarca 4 juízes de círculo, 1 juiz de 

instrução e 1 procurador da república. 

 

 

Existe apenas uma sala de audiências, o que é manifestamente insuficiente 

em face do número de juízes em exercício de funções no Tribunal. 

Os gabinetes são insuficientes para todos os magistrados, razão pela qual 

todos eles são partilhados, sendo que um deles tem pouco mais de 13 m2. 

Acresce que os gabinetes não apresentam as mínimas condições de 

segurança e conforto: têm portas envidraçadas, que dão acesso ao terraço do 

prédio, apresentando os aros em madeira ou alumínio já muito envelhecidos e por 

onde passa o vento, frio e inclusivamente chuva. 
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Existe apenas uma pequena casa de banho para utilização de todos os 

magistrados e que se situa no gabinete (partilhado) dos magistrados judiciais, que 

simultaneamente serve de passagem à entrada da sala de audiências. 

Os gabinetes situam-se no único corredor do Tribunal e que é o local de 

passagem dos utentes e órgãos de polícia criminal que se deslocam aos serviços do 

MP (que se localizam ao fundo desse corredor). 
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É também nesse corredor que permanecem os presos/detidos enquanto 

aguardam pela respectiva diligência, já que inexiste cela ou outro local apropriado 

ao efeito, o que naturalmente cria 

 

situações constrangedoras ao nível da segurança dos demais utilizadores. 

De igual modo, é também nesse corredor que os senhores advogados 

consultam processos e conferenciam com os seus constituintes, sem qualquer 

privacidade, pois também não existem condições físicas para se criar uma sala de 

advogados. 

No hall de entrada, adaptou-se um pequeno espaço para sala de 

testemunhas, que no entanto se revela demasiado pequeno, para além de não 

assegurar o necessário distanciamento com a sala de audiência, sendo frequente 

que as testemunhas que ali se encontram conseguem ouvir tudo o que se passa no 

julgamento (que decorre necessariamente à porta aberta…). 

Inexistem rampas de acesso que permitam o acesso a pessoas portadoras de 

deficiência física ou com problemas de mobilidade, realçando-se que para entrar no 

Tribunal e inclusive na sala de audiências é necessário transpor degraus. 

A secção de processos não apresenta condições físicas de trabalho, em face 

do elevado número de processos pendentes neste tribunal (cerca de 8.500), 

encontrando-se os senhores funcionários (em número de 8) a trabalhar literalmente 
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cercados por pilhas de processos que já não cabem nos armários, em cima das 

secretárias, no chão e inclusive no balcão de atendimento ao público. 
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Por seu turno, os serviços do MP funcionam num espaço exíguo, numa área 

de cerca de 32 m2 que foi compartimentada em duas divisões e onde trabalham 4 

técnicos de justiça, decorrendo o atendimento ao público e as inquirições em sede 

de inquérito sem qualquer privacidade. 
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O condomínio do prédio onde o Tribunal se encontra instalado cedeu apenas 

um lugar no parqueamento para uma carrinha celular e que se situa na entrada do 

prédio, a mesma que é utilizada por todos os que se deslocam ao Tribunal bem 

como pelos moradores do prédio, situação esta que já provocou manifestações de 

desagrado em virtude do sentimento de insegurança que gera. 

De um modo geral, todo o tribunal necessita de obras, sendo visíveis 

diversas fissuras nas paredes e, até, partes do tecto que já caíram, bem como o 

chão levantado pela água da chuva que entra nos gabinetes. 
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A este propósito, salienta-se que desde pelo menos 2004 as entidades 

competentes, designadamente a DGAJ e o IGFPJ, têm vindo a ser alertadas para a 



 

GAJT/ASJP 

 

 Página 45 
 

falta de condições de segurança do Tribunal que, nessa sequência, já recebeu visitas 

de técnicos especializados, sem que no entanto se tenham procedido a obras 

estruturais. 

A título de exemplo, a antiga sala de exames médicos, e que entretanto era 

utilizada pelos senhores funcionários para almoçar, foi alvo de inspecção por 

engenheiros civis enviados pela DGAJ, tendo os mesmos sugerido que se 

interditasse a sua utilização, por risco de queda do tecto. 

 

De salientar ainda que desde Novembro de 2007, é despendida 

mensalmente a quantia de € 2.000,00 em renda e quota de condomínio de três 

espaços, independentes entre si e que distam cerca de 50 metros das instalações do 

Tribunal – um desses espaços começou agora a ser aproveitado para o Arquivo; no 

entanto os outros dois encontram-se sem qualquer utilização desde aquela data, 

não sendo possível o seu aproveitamento quer por não se encontrarem contíguos 

ao Tribunal, quer por se tratar de dois espaços separados entre si, o que também 

inviabiliza qualquer outra solução, designadamente a transferência para esse local 

dos serviços do Ministério Público. 

 

As instalações do Tribunal Judicial da Comarca de Sesimbra atingiram, assim, 

o limite da sua utilização, não apresentando condições ao nível de higiene, 
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salubridade e segurança, para todos os que lá trabalham e para os que ali se 

deslocam. 

Note-se que com a implementação da nova organização judiciária, as actuais 

instalações continuarão a ser inadequadas uma vez que se mantêm o mesmo 

número de magistrados e funcionários, apenas sendo expectável uma melhoria ao 

nível do espaço útil da secção judicial, em face da previsível redução de processos. 

Deste modo, atentos os problemas estruturais do edifício e das instalações do 

Tribunal, entende-se que a solução apenas poderá passar pela transferência do 

Tribunal para outro local, adequado ao volume processual e ao número de 

magistrados e funcionários que aí trabalham e que apresente as mínimas condições 

de segurança e salubridade. 

 

b) Tribunal de Trabalho de Barcelos: 

 
 O Tribunal do Trabalho de Barcelos não está instalado num edifício pensado e 

construído de raiz para albergar o funcionamento de um tribunal. 

 As suas instalações ocupam o espaço de dois apartamentos no segundo piso 

de um edifício comercial e de habitação, construído no final dos anos 70/ início dos 

anos 80 do século passado – a Torre Ampal. O rés-do-chão é ocupado por uma 

galeria comercial com evidentes sinais de degradação e várias lojas abandonadas e 

os primeiros dois pisos por espaços de serviços, como consultórios médicos. 

 Esta situação levanta desde logo, e antes de qualquer outra, a questão da falta 

de dignidade do espaço – ninguém se apercebe de estar na presença de um órgão 

de soberania e, excepção feita a uma pequena placa colocada no mesmo local onde 

se situam as demais que anunciam os restantes profissionais liberais que ali têm 

consultório, nada existe que indique o funcionamento de um tribunal (eu próprio, 

que ali apenas me tinha deslocado como advogado há mais de dez anos, tive 

dificuldade em encontrar o tribunal no primeiro dia em que a ele me desloquei 

como magistrado). 
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 O acesso às instalações do tribunal é feito pela área comum do edifício, que 

conta com duas escadarias estreitas, que rodeiam os elevadores, do tipo comum 

em edifícios da idade daquele aqui em causa. Nas escadas foram colocadas rampas 

metálicas, de forma a permitir o acesso de cadeiras de rodas, mas com uma 

inclinação que, na prática, torna quase impossível o acesso de cidadãos permanente 

ou temporariamente incapacitados sem auxílio de terceira pessoa. Esta questão, 

que será várias vezes abordada nesta intervenção, é tanto mais importante quanto 

grande parte da actividade do tribunal do trabalho se prende com os acidentes de 

trabalho, implicando o acesso às instalações do tribunal de inúmeras vítimas de 

acidentes, que estão limitados na sua mobilidade. 
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 Os elevadores têm uma largura máxima de entrada de 71cm, tendo no seu 

interior a área de 93cm X 93cm. Basta atentar no facto de uma cadeira de rodas ter 

normalmente 110cm de comprimento para concluir que não estamos perante um 

equipamento que permita o acesso fácil de cidadãos com mobilidade reduzida. 
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 No piso onde se situa o tribunal, por força da ocupação de duas fracções 

autónomas não inicialmente desenhadas para esta finalidade, os utentes do 
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tribunal habitualmente espalham-se pela área comum do edifício e pelo espaço 

fronteiro à secretaria judicial e aos gabinetes dos magistrados. Não existe qualquer 

entrada separada para funcionários, magistrados e advogados, todos tendo de 

aceder pela área comum do edifício. 

 

 

 Na fracção situada à direita situam-se os gabinetes dos magistrados, as casas 

de banho dos magistrados, a sala de audiências e a sala de Advogados/sala de 

exames médicos. Na fracção situada à esquerda situa-se a secretaria judicial, o 

gabinete do Secretário Judicial, as casas-de-banho do público e funcionários e os 

serviços do Ministério Público. 

 O interior de todo o tribunal está altamente degradado, fruto não apenas da 

idade do edifício, mas também da evidente má qualidade da construção e da 

inexistente conservação. O aspecto que o tribunal apresenta a quem dele se serve é 

péssimo: os bancos de espera estão com o estofo rasgado, o piso está partido e 

com soalho em falta, os lambris da parede com falhas, muito poucos são os 

candeeiros que têm protecção (exibindo os fios eléctricos), as instalações sanitárias 

são exíguas e com evidente falta de arejamento. 
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 Analisemos alguns aspectos em pormenor: 

 1. Climatização 

 Todo o tribunal é climatizado por ar condicionado, instalado em quase todas 

as divisões. Não consta que exista qualquer manutenção regular dos aparelhos e 

filtros (a última foi feita na passada semana, mas há largos meses que não 

acontecia), sendo evidentes os riscos para a saúde dos que ali trabalham ou utilizam 

os serviços do tribunal. 

 

 2. Instalações Sanitárias 

 Existe apenas um WC para o público (comum a homens e mulheres) e um para 

os Oficiais de Justiça. Além desse, existem instalações sanitárias que são reservadas 
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aos magistrados, na zona onde se situam os gabinetes. As dimensões são exíguas e 

as condições de arejamento claramente deficientes, com os ventiladores 

demonstrando notória falta de manutenção e limpeza, sendo uma fonte de perigo 

para a saúde. Nenhuma das casas-de-banho está adaptada para cidadãos com 

deficiência ou dificuldades de locomoção. 
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 3. Sala de Audiências 

 Existe apenas uma sala de audiências, o que leva a uma dilação grande no 

agendamento de diligências. Desde 2009 que o tribunal conta permanentemente 

com um Juiz Auxiliar, estando neste momento ambos os Juízes a agendar para 

Julho/ Setembro de 2013. A sala de audiências apresenta as mesmas anomalias do 

resto do edifício, com o piso partido, o estuque do tecto a cair (por cima dos 

intervenientes na audiência, nomeadamente Advogados), a instalação eléctrica 

deficiente e com frequentes avarias. 
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 4. Sala de Advogados / Sala de Exames Médicos 

 A pedido do tribunal, a Ordem dos Advogados permitiu a utilização da sala que 

lhe está reservada para a realização dos exames médicos no âmbito dos processos 

por acidentes de trabalho. Foi a solução possível para cumprir a obrigação legal de 

realização de tais exames, mas ainda assim é precária e não oferece nem a 

solenidade que um acto judicial merece, nem a dignidade que seria devida às 

centenas de sinistrados que todos os meses ali são examinados. 

 A única adaptação possível foi a colocação de uma marquesa médica na sala 

de Advogados e de um computador permanente de apoio à realização das 

diligências. As dimensões da sala são exíguas, tendo em conta o mobiliário que ali 

teve de ser colocado e o facto de nas juntas médicas estarem presentes pelo menos 

seis pessoas – juiz, oficial de justiça, três médicos e sinistrado. Os vários médicos 

intervenientes nas juntas, enquanto aguardam pela sua vez, vão frequentemente 

para a varanda contígua ao gabinete ou, quando as condições climatéricas não o 

permitem, aguardam na sala de audiências (quando não está nenhuma a decorrer) 

ou mesmo no corredor, no meio dos sinistrados e demais utentes (como os 

inúmeros trabalhadores que aguardam por atendimento no Ministério Público). 
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  Não há qualquer lavatório ou equipamento de higiene, estando apenas 

colocado um rolo de papel para colocar na marquesa sempre que um sinistrado é 

examinado e um depósito de gel desinfectante, sem qualquer produto há alguns 

meses. A porta do gabinete tem pouco mais de 60cm de largura, tornando 

praticamente impossível a entrada de uma cadeira de rodas. Esta sala não tem 

qualquer climatização, nomeadamente ar condicionado, e as portas e janelas não 

são estanques, o que implica que a sala esteja permanentemente fria ou 

sobreaquecia, com claro prejuízo para os intervenientes nas juntas médicas, 

nomeadamente os sinistrados, que frequentemente têm de tirar a roupa para ser 

examinados. 
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 5. Gabinetes dos Magistrados 

 Existe um gabinete para o Juiz e outro para o Procurador, estando o Juiz 

Auxiliar neste momento a ocupar o espaço que inicialmente estava destinado ao 

Secretário do tribunal. 
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 Os gabinetes do Juiz titular e do Procurador são de dimensões razoáveis, mas 

apresentam as mesmas anomalias do restante edifício – instalação eléctrica 

deficiente, fendas nas paredes, sinais de humidade no pavimento e paredes, janelas 

com caixilharia desajustada e mal isolada. 

 O gabinete do Juiz auxiliar tem péssimas condições. O soalho está partido e 

cheio de furos, as paredes pretas e esburacadas, as janelas com estores avariados e 

caixilharia que permite a entrada de água da chuva e tomadas na parede sem 

qualquer protecção.  
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 6. Secretaria Judicial e Serviços do Ministério Público 

 A Secretaria Judicial e os Serviços do Ministério Público ocupam dois espaços 

com dimensões que não são de modo algum suficientes para a sua actividade e para 

o número de Oficiais de Justiça que neles trabalham. 

O mobiliário é antiquado e insuficiente para o número de processos que têm de 

movimentar, todas as paredes apresentam sinais de infiltrações de humidade, as 

janelas têm estores avariados e pouco funcionais. 
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   Apreciação Geral 

 Como facilmente se conclui pelo que se acima se disse (e muito mais pelo que 

acima é possível ver…), estamos perante um edifício que não reúne as mínimas 

condições para o funcionamento de um serviço público, muito menos de um órgão 

de soberania. 
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 Não tem desde logo qualquer dignidade para o funcionamento de um tribunal, 

não se podendo esperar que quem se desloca a este tribunal encare com respeito 

um órgão de soberania que funciona nestas circunstâncias – se o Estado trata assim 

os seus próprios órgãos de soberania, não se espere respeito por eles da parte de 

quem assiste a tal tratamento. 

 O estado do edifício, mas acima de tudo a sua estrutura, constituem um risco 

para a saúde e segurança, em primeira linha, de todos os que nele diariamente 

trabalham. 

 Pior se torna toda a situação quando se tem em conta que, por ser um tribunal 

do trabalho, ali são obrigados a deslocar-se por ano milhares de cidadãos vítimas de 

acidentes de trabalho, para verem acautelados os seus direitos. Não há condições 

mínimas de dignidade para a realização dos exames médicos e as próprias 

instalações do tribunal colocam em perigo a integridade física dos cidadãos que a 

ele têm de recorrer. Há menos de um mês, uma junta médica que envolvia um 

cidadão que ficou tetraplégico na sequência de um acidente de trabalho teve de ser 

feita numa loja devoluta da galeria comercial do rés-do-chão do edifício, pois não 

foi possível o acesso do sinistrado às instalações do tribunal. 

 A situação torna-se ainda mais irónica pelo facto de ser este o tribunal que 

decide os recursos das coimas aplicadas pela Autoridade para as Condições do 

Trabalho pelo incumprimento das regras de segurança e saúde no trabalho por 

parte das entidades empregadoras e que condena as entidades empregadoras pelo 

incumprimento das regras de segurança que dão origem a acidentes de trabalho. 

Aplicasse o Estado aos seus tribunais e serviços públicos o mesmo grau de exigência 

que impõe às empresas privadas, e este tribunal, como muitos outros pelo país, 

fecharia hoje mesmo… 

 

c) Tribunal de Trabalho da Covilhã: 

 
 As instalações do Tribunal de Trabalho da Covilhã localizam-se há vários anos 

(no que ao presente desígnio respeita, desde 2007), num locado sito na Rua Doutor 

Almeida Eusébio, de sentido único, de difícil acesso e praticamente sem 
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possibilidade de estacionamento útil para a frequência de um Tribunal, sendo quase 

inexistente a sinalização do mesmo na cidade. 

 Diga-se que dificilmente se poderá equacionar o funcionamento de um 

Tribunal (ou mesmo qualquer serviço, público ou privado) em instalações tão 

degradadas e inadequadas como estas.   

 Vejamos a sua apreciação pelos operadores judiciários que ali exercem a sua 

actividade. 

 

 Segurança 

 Absolutamente inexistente. 

 Qualquer pessoa tem livre acesso ao gabinete do Magistrado Judicial (porta 

imediatamente ao lado da secção) sendo que ao do Procurador da República se 

acede por um cubículo onde o técnico de justiça auxiliar está instalado. 

 Não existe qualquer sistema de segurança ou alarme, durante e fora das horas 

de expediente, sendo que desde 2007 o Tribunal foi já objecto de furtos em duas 

ocasiões, tendo na primeira sido furtados os computadores afectos aos magistrados 

e na segunda ocasião o cofre do Tribunal…  

  

 Higiene e saúde 

 Não estão asseguradas as condições mínimas de higiene e saúde no edifício, 

constituindo mesmo um risco o exercício de funções diário no mesmo. 

 A degradação das instalações afectas ao Tribunal e do edifício no global são 

um facto público e notório há vários anos, existindo múltiplas cominações à DGAJ e 

ao IGFIJ, continuando, todavia, o Tribunal a funcionar nestas instalações, pese 

embora exista a noticia do lançamento de um concurso, há cerca de 3 anos, visando 

a mudança de instalações do mesmo, sendo que ainda nada se mostrará 

consumado. 

 Apenas a título exemplificativo (e porque os próprios registos fotográficos não 

fazem justiça ao estado do edifício) é apontado que as paredes interiores estão 

rachadas na sua quase totalidade (existindo algumas com fissuras cujo diâmetro 
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permite ali inserir um lápis); os tectos estão igualmente deteriorados, tendo caído 

um pedaço do parapeito superior da janela do gabinete do representante do 

Ministério Público (com a largura de uma folha A4 e comprimento de 5 cm, que 

afortunadamente não atingiu qualquer pessoa); ocasionalmente chove no interior 

das instalações do Tribunal (tendo o senhorio intervindo ocasionalmente para 

minimizar os danos); as janelas, quer das secções, quer dos gabinetes, encontram-

se praticamente podres, sendo calafetadas com fita adesiva; o chão em certas 

divisões mostra-se já curvo, oscilando quando ali se caminha; não existem 

instalações sanitárias específicas para magistrados, funcionários e público em geral, 

mas apenas duas casas de banho, absolutamente degradadas, com canalizações 

entupidas e água que sai ferrugenta; 

 Acresce que inexiste qualquer sala para os Srs. Advogados, sendo que a sala 

reservada aos exames médicos está ocupada pelo servidor e demais hardware 

informático, pois inexistia outro local onde pudessem ser instalados, o que leva ao 

paradoxo de um tribunal com esta competência não ter uma sala para estes efeitos. 

 Á excepção de um ou outro aparelho de ar condicionado, o edifício, pese 

embora se encontre na localidade da Covilhã, não tem qualquer solução de 

aquecimento, tendo de se socorrer de aquecimentos a gás com os riscos inerentes. 

 A instalação eléctrica é rudimentar e encontra-se inserida em parede de 

madeira apodrecida… 

 

 Acessibilidades 

 As acessibilidades não são excepção ao estado degradado do edifício, apenas 

se podendo indicar que são inexistentes. 

 Com efeito, à excepção da escadaria que segue a única porta por onde se 

acede e sai do edifício não há qualquer elevador que sirva o Tribunal, ou mesmo 

uma rampa, o que leva a que, nomeadamente os sinistrados que não se conseguem 

locomover sem auxílio, tenham que ser levados em ombros para o interior do 

Tribunal. 
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 Esta circunstância, conjugada com o facto desta jurisdição, em particular, 

envolver a deslocação a estas instalações de pessoas (nomeadamente vitimas de 

acidentes de trabalho) com grande dificuldade ou mesmo impossibilidade de 

locomoção torna ainda mais surrealista o quadro geral deste tribunal. 

 

 Dignidade das instalações 

 Todas as valências necessárias ao seu funcionamento como tribunal (sala de 

audiências, gabinetes, arquivo, biblioteca etc…) são desadequadas e estão bastante 

degradadas. 

 Quer o único acesso ao edifício, quer a sala de espera do público 

(indiferenciada) e em particular a sala de audiências (onde o respectivo 

equipamento, pinturas e dimensão) dão uma pobre imagem de um serviço público 

que se quer respeitável. 

 Em jeito de conclusão, este é um exemplo de um tribunal que não tem a 

mínima solenidade para o funcionamento de um órgão de soberania, não 

proporcionam a segurança que se impõe aos magistrados e viola de forma evidente 

inúmeras normas de segurança, higiene e saúde, atentando contra direitos dos 

magistrados, advogados e funcionários ao bem-estar no local de trabalho e não 

assegurando aos cidadãos adequadas condições para utilização das casas da justiça. 

 O caso é tanto mais paradoxal quando está em causa a jurisdição laboral, ali se 

deslocando quase diariamente elementos da inspecção geral do trabalho que, se de 

um edifício afecto a um serviço privado se tratasse há muito teriam tomado 

providências… 

d) Tribunal de Trabalho de Beja: 
 

Constante degradação do estado das condições do Tribunal do Trabalho de 

Beja que se encontra desde sempre em instalações provisórias cedidas no edifício 

do Governo Civil que nunca foram adequadas e se têm vindo a degradar com 

problemas de humidades, infiltrações e inundações no corredor de acesso à única 
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casa de banho existente e que é de uso de todos e que se encontra completamente 

degradada e quase em ruptura de utilização.  

 

 

 

Sala de arquivo completamente deteriorada pela humidade e infiltrações e 

já insuficiente tal como a sala onde se faziam exames médicos que já nem sequer é 

utilizada por causa da humidade e insalubridade da mesma. 

A sala de audiências não têm condições acústicas e todas as instalações não 

têm aquecimento nem refrescamento adequado no Verão, encontrando-se as 

janelas deterioradas e sem isolamento adequado, o que leva a que se tenha de 

trabalhar sob temperaturas inadequadas.  
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Muito do mobiliário encontra-se deteriorado e a precisar de reparações, as 

paredes precisam de ser pintadas, o soalho está degradado e até tem buracos, o 

que leva à existência de pós que causam alergias e mau estar. 

Segurança inexistente. 

 

Bons exemplos: 

 

a) Tribunal Judicial de Gouveia: 
 

 Condições de segurança, higiene e dignidade do tribunal. 
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 As instalações do Tribunal Judicial de Gouveia foram transferidas em Maio de 

2011 para um novo edifício, feito propositadamente e em exclusivo para o efeito. 

Note-se que esta obra, orçada em quase 2,5 milhões de euros, foi lançada a 4 de 

Junho de 2008, numa cerimónia presidida pelo Secretário de Estado Adjunto e da 

Justiça, José Conde Rodrigues, tinha uma duração prevista para 420 dias, visando 

substituir as instalações judiciais situadas no mesmo edifício da Câmara Municipal 

de Gouveia, um antigo convento, que serviu de quartel e funcionou como hospital 

militar, sendo actualmente propriedade da Câmara Municipal. 

 Como se pode ler na webpage da firma a quem o projecto foi adjudicado “O 

terreno destinado para a sua construção, localiza-se entre dois jardins públicos, no 

remate da Rampa do Monte do Calvário, substituindo um edifício existente. 

 O projecto tira partido da demolição do edifício existente, que ocupava a 

totalidade do lote, para desenhar uma nova Praça, com escala e dignidade para 

receber o Palácio da Justiça. 

 Em diálogo com os muros de granito que definem a sua envolvente, a Praça 

assume-se como um envasamento de pedra, sobre o qual pousa o Tribunal. O 

Edifício, assente em quatro pilares, garante transparência e ligação entre os dois 

jardins que o delimitam a Norte e a Sul”. 

 Vejamos a sua apreciação pelos operadores judiciários que ali exercem a sua 

actividade. 

 

 Segurança 

 Ao invés do que seria de esperar num edifico novo e realizado de raiz para o 

efeito, os operadores judiciários que transitaram das antigas instalações atestam 

que este novo edifício agravou a segurança da zona de trabalho dos magistrados 

(respectivos gabinetes) ao nível da facilidade de acessos e da própria secção, na 

medida em que a mesma foi concebida como espaço aberto, de fácil acesso ao seu 

interior por parte do público. 

 Neste conspecto saliente-se a inexistência de sistemas de segurança 

adequados a um Tribunal com competência, nomeadamente, ao nível criminal. 
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 Higiene e saúde 

 No âmbito das condições de higiene e saúde o edifício é reconhecido como 

exemplar e isento de falhas, estando instaladas instalações sanitárias para 

magistrados, funcionários e público em geral. 

 

 Acessibilidades 

 São múltiplas e multifacetadas, à semelhança da qualidade global que se 

reputa ao edifício. 

 Todavia, pese embora aí se tenham iniciado funções no ano transacto, até 

Outubro de 2012, e não obstante diligências encetadas junto da DGAJ, os 

elevadores que servem o Tribunal ainda se não mostram em funcionamento. 

 Esta circunstância, conjugada com o facto do acesso e trânsito normal ao e no 

edifício implicar a utilização de escadarias com numero relevante de degraus, 

constitui obstáculo assinalável a pessoas portadoras de dificuldade de locomoção. 

 

 Dignidade das instalações 

 O edifício está equipado com a generalidade das valências necessárias ao seu 

funcionamento como tribunal (sala de audiências, gabinetes, arquivo, biblioteca 

etc…). 

 A estética do edifício é assinalável, constituindo um marco arquitectónico na 

cidade, estando devidamente sinalizado na localidade onde se insere. 

 Atenta a novidade do edifício é reputado como bastante agradável, 

evidenciando acentuado conforto, assinalando-se espaços de trabalho adequados, 

equipados com ar condicionado e conformes à dignidade das funções ali exercidas. 

 Salienta-se a sala de audiências, sóbria e funcional, bem como a existência de 

estacionamento público e privativo, bem como de jardim interior. 

 

b) Tribunal Judicial de Famalicão: 
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 Houve grandes melhorias, pois que o Tribunal de Vila Nova de Famalicão 

estava então instalado em dois edifícios distintos, um para a competência Cível e 

outro para a Criminal, tendo os Juízes de Círculo de se deslocar ora para um ora 

para outro. Eram edifícios adaptados com enormes lacunas de higiene e segurança. 

 O novo edifício é moderno, inaugurado há cerca de 5 anos, com todas as 

condições de higiene (casas de banho para o público junto a cada sala de 

audiências, e salas de testemunhas por cada uma delas) e segurança (entrada dos 

presos pela garagem, entrada dos Magistrados também por portas diferentes dos 

utentes). 

 Existem salas de audiência para todos os juízes, algumas destas de grande 

dimensão (tendo sido possível realizar audiência crime com mais de 40 arguidos e 

respectivos Defensores), com equipamento de tradução simultânea instalado, salas 

de deliberação contíguas às salas de audiência, rede móvel instalada na sala o que 

permite o acesso aos processos via citius, de imediato … 

 Excelentes condições de trabalho para magistrados, advogados e funcionários. 

 Excelentes condições de higiene e salubridade para os utilizadores. 

 Excelentes condições para quem frequenta os tribunais, com duas ressalvas: a 

exiguidade do parque de estacionamento exterior e o acesso ao Tribunal pois que 

não se encontrando no centro da cidade não é bem provido de transportes 

públicos. 

 Existe uma equipa de seguranças no edifício, tendo o Tribunal garagem que 

permite o acesso reservado aos Gabinetes e secções. 

 Este acesso existe também em relação ás salas de audiência, quer dos 

gabinetes quer das secções. 

 Os únicos aspectos negativos a salientar são os já referidos relacionados com o 

estacionamento e o acesso dos utilizadores a esta zona da cidade. 

 O seu afastamento do centro da cidade implica também que não exista junto 

do edifício qualquer serviço de apoio (café ou restaurante) aos que aqui trabalham 

e aqui se deslocam diariamente, tendo sido solicitada a sua instalação dentro deste, 

pedido que foi recusado pela entidade competente.  
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 O que há de mais relevante neste edifício é o facto de ter sido pensado 

considerando futuras especializações e eventual aumento dos seus quadros e, como 

tal, existirem em quase todos os pisos gabinetes e salas vazias, temendo-se que a 

prometida reforma do mapa judiciário venha a desaproveitar ainda mais um edifício 

que tem certamente as melhores condições físicas de todos os Tribunais do Minho. 

 

c) Palácio de Justiça de Sintra: 

 
  Excelentes condições como resultam das fotos e legendagem que se segue. 

  

 

 

 

 
SALA DE AUDIÊNCIAS 
Tradução simultânea 
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MEGA SALA 
Capacidade: 50 Advogados – 

 

 
 

• Gabinetes de Magistrados: 127 

• Gabinetes de Inspetores: 4 

• Gabinetes de perícias médicas: 2 

• Salas de Advogados: 5 

• Sala de reconhecimento: 1 

• Salas de interrogatórios: 18 
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• Salas de testemunhas: 40 

 

Gabinete individual 

 

 

Secção de Processos 

 

 

Detetores de metais 

(2 aparelhos) 
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Segurança ativa – controle de entradas 

 

 

Celas  

(12 compartimentos  individuais)  
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Estacionamento para os utentes:  

(200 lugares com 16 para Advogados e 5 para deficientes) 

 

 

 

Estacionamento coberto para Magistrados:  

92 lugares 

Estacionamento coberto para funcionários:  

70 lugares 

(Inclui 7 lugares para viaturas prisionais) 
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Anexo – Questionários enviados. 

 

1. Desde 2007 considera que existiram melhorias nos tribunais do círculo 

em termos de condições, higiene e segurança? 

  Se sim, em quais e porquê? 

E houve piorias? Se sim, em quais e porquê? 

 

2. Como classifica globalmente os tribunais do círculo (excelente, bom, mau 

e medíocre), nas vertentes de:  

[solicita-se que na resposta se individualize os tribunais e se possível se justifique a 

resposta] 

Condições do edifício e meios para os juízes exercerem as suas funções? 

Condição de trabalho para magistrados, advogados e funcionários? 

Condições de higiene e salubridade para os utilizadores? 

Condição para quem frequenta os tribunais? 

Segurança dos magistrados? 



 

GAJT/ASJP 

 

 Página 83 
 

 

3. Qual o melhor tribunal do círculo, numa das seguintes notações 

(excelente, bom, mau e medíocre): 

[solicita-se que na resposta se individualize os tribunais e se possível se justifique a 

resposta] 

 

Condições do edifício e meios para os juízes exercerem as suas funções? 

Condição de trabalho para magistrados, advogados e funcionários? 

Condições de higiene e salubridade para os utilizadores? 

Condição para quem frequenta os tribunais? 

Segurança dos magistrados? 

Podia dizer por suas palavras o que o faz considerar o melhor, juntando 

fotografias se possível: 

 

4. Qual o pior tribunal do círculo, numa das seguintes notações (excelente, 

bom, mau e medíocre): 

Condições do edifício e meios para os juízes exercerem as suas funções? 

Condição de trabalho para magistrados, advogados e funcionários? 

Condições de higiene e salubridade para os utilizadores? 

Condição para quem frequenta os tribunais? 

Segurança dos magistrados? 

Podia dizer por suas palavras o que o faz considerar o pior, juntando 

fotografias se possível: 

5. Outras observações: 


