
 

 

LINHAS ESTRATÉGICAS PARA A REFORMA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. É comummente aceite que a existência de tribunais, a par de outras infra-estruturas - 
como hospitais, escolas etc. -, constitui um factor impulsionador do desenvolvimento 
económico-social, contribuindo para a fixação das populações nos locais onde estas infra-
estruturas existem. 

 

2. Num país onde a crescente desertificação do interior é uma realidade incontestável, 
fenómeno que tem sido combatido fortemente pelos municípios, apesar da escassez dos 
seus recursos económico-financeiros, não existe qualquer razão para a retirada da infra-
estrutura judicial, criando-se uma nação com dois países, conforme ilustra o mapa em 
anexo. 

 

3. Não é aceitável continuarmos a assistir ao deslocar constante de serviços essenciais para 
as populações, deixando para trás parte de Portugal e um grande número de 
portugueses. Todos eles são iguais. Todos têm direito ao acesso rápido e fácil a serviços de 
proximidade que reforcem a coesão territorial e o tecido social, seja qual for a parcela do 
país em que vivam. 

 

4. A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) manifesta a sua concordância 
com a racionalização dos serviços públicos, desde que essa racionalização não coloque em 
causa os direitos dos cidadãos e o equilíbrio e a coesão territoriais. Existem serviços 
públicos que actualmente são suportados por todos os cidadãos, mesmo por aqueles que 
não os utilizam, desde logo pelas populações dos 54 municípios em que agora se 
pretende encerrar os tribunais. 

 
 

5. As propostas de revisão da organização judiciária não podem nem devem constituir mais 
um factor determinante para o despovoamento das zonas menos populosas do país. O 
que deve ser deslocado não é o povo, mas antes os agentes judiciais. 

 

6. O respeito que merece, em absoluto, a independência da função jurisdicional, que se 
reitera, os municípios salientam o seu estatuto de representantes das populações, 
defendendo os direitos destas. Afirmam, por isso, a sua mais profunda discordância com 
implementação de uma organização judiciária que afaste os Tribunais das populações. 

 



7. Os custos de funcionamento dos Tribunais a extinguir são residuais, constituindo somente 
uma pequena parcela de alguns dos salários que são pagos a determinados gestores. Por 
outro lado, salienta-se que os prejuízos das empresas públicas, desde logo daquelas que 
só operam no litoral, são suportados, também, pelos cidadãos do interior, que não 
utilizam esses serviços. A média dos custos de funcionamento de cada tribunal que se 
pretende encerrar é da ordem dos 14 000 euros anuais, o que perfaz a totalidade de 
cerca de 800 000 euros. E parte desses custos será reportada aos tribunais de destino, 
não desaparecendo, intensificando ainda mais a morosidade processual. 

 

CONSTATANDO QUE: 

 
8. A proposta de Linhas Estratégicas para a Reforma da Organização Judiciária aponta 

para o encerramento de numerosos tribunais e para a diminuição das valências que os 
mesmos hoje detêm. 
 

9. Os critérios estabelecidos para o encerramento dos tribunais, desde logo o volume 
processual, carecem de exactidão. Por outro lado, verifica-se que os critérios relativos ao 
volume processual foram adaptados, em virtude do “esvaziamento” das competências 
dos tribunais, tendo em vista o alcançar de determinados resultados, o que se reputa de 
incorrecto. 

 

10. É possível constatar-se que este processo de reorganização, com a extinção de 
tribunais, não acarretará praticamente qualquer poupança significativa para o 
erário público, sendo os valores praticamente irrisórios. 

 
11. Funcionando a justiça, actualmente, em termos deficientes, e de uma forma 

privilegiada para determinados tipos de cidadãos, a solução que se pretende 
implementar, com a extinção de tribunais, não resolverá problema algum, antes 
os agravando, face à concentração de processos em outros tribunais. 

 
12. O encerramento dos tribunais terá como consequência, também, um 

afastamento da presença das forças policiais – sempre necessárias às diligências 
judiciais - de junto das populações, aumentando a insegurança destas. 

 

SUBLINHANDO QUE: 

 

13. A Sr. Ministra da Justiça, enquanto responsável político pela área, não procedeu à 
discussão política da temática em causa com os eleitos locais, representantes legítimos das 
populações, o que se tem por inadmissível, quer em termos institucionais, quer em termos 
protocolares. 
 



14. O procedimento do Ministério da Justiça no processo foi de desconsideração dos 
eleitos locais e concomitantemente das populações. 

 
15. O Ministério da Justiça não deu conhecimento prévio à ANMP da proposta de 

Linhas Estratégicas para a Reforma da Organização Judiciária. 
 

 

ATENDENDO AO EXPOSTO, RESOLVE-SE: 

a) Rejeitar, em absoluto, as Linhas Estratégicas para a Reforma da 

Organização Judiciária; 

 

b) Reivindicar a manutenção dos Tribunais Judiciais nos municípios em que os 

mesmos estão actualmente localizados, com competência genérica ou 

competência cível e criminal; 

 
c) Exigir a alocação de Magistrados Judiciais e de Magistrados do Ministério 

Público a todos os Tribunais, podendo os magistrados, sempre que tal seja 

necessário, exercer funções em mais que um Tribunal; 

 

d) Diligenciar para que a situação seja apreciada pelas instâncias judiciárias 

nacionais e internacionais, desenvolvendo os mecanismos necessários à 

intervenção do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Tribunal de 

Justiça da União Europeia; 

 

e) Renunciar ao exercício das competências actualmente exercidas pelos 

municípios no âmbito dos Julgados de Paz; 

 

f) Denunciar os actuais contratos de execução, previstos no Decreto-lei n.º 

144/2008, relativos ao exercício de competências, pelos municípios, no 

âmbito da Educação, que abrangem no seu âmbito as matérias relativas 

ao pessoal não docente, à gestão do parque escolar e às actividades de 

enriquecimento curricular; 

 

g) Desenvolver acções de defesa da manutenção dos tribunais em todo o 

território, em cada um dos municípios abrangidos; 

 
h) Realizar no próximo dia 28 de Junho, pelas 15H00, no Terreiro do Paço, em 

Lisboa, em frente ao Ministério da Justiça, um encontro de eleitos das 

Câmaras Municipais, Assembleias Municipais e dos membros dos órgãos 



executivos das freguesias, dos municípios abrangidos por estas medidas, 

em defesa da justiça em todo o território nacional, com a entrega deste 

documento à Sr.ª Ministra da Justiça. 

 

(NOTA: O MAPA COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS REMETIDO EM ANEXO ESTÁ DISPONÍVEL 

PARA DOWNLOAD NO SITE DA ANMP: www.anmp.pt ) 


