
 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA DA COMARCA DE BEJA - COORDENAÇÃO 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA DA COMARCA DE BEJA 

Palácio da Justiça, Lg. Eng. Duarte Pacheco | 7801-960 Beja – Portugal | Tel. +351 284 314 480 | Fax +351 284 090 148 
beja.ministeriopublico@tribunais.org.pt 

 

COMARCA  

DE  

BEJA 

 

 

 

Relatório Anual 2021 

 

 

 

 

 



 

2 

INDÍCE 

 

I 

A. Considerações de ordem geral 

B. Caraterização da Comarca de Beja 

C. Principais atividades económicas 

D. Estrutura orgânica da Comarca de Beja 

- Núcleo de Almodôvar 

- Núcleo de Beja 

- Núcleo de Cuba 

- Núcleo de Ferreira do Alentejo 

Núcleo de Moura 

- Núcleo de Odemira 

- Núcleo de Ourique 

- Núcleo de Serpa 

II 

Área Criminal 

 - Atividade Global 

A. Inquéritos 

1. Inquéritos entrados 

2. Inquéritos findos 

3. Taxa de indiciação 

4. Taxa de acusação 

5. Mecanismos de consenso 

6. Mecanismos de simplificação 

7. Medidas de coação privativas de liberdade 

8. Fenómenos Criminais 

9. Pendências 

- B. Instrução 

- C. Julgamentos 

- D. Recursos 

- E. Gabinete de administração de ativos / Gabinete de recuperação de ativos 

- F. Processos não penais  

 

III 

Área Cível 



 

3 

IV 

Área Execuções 

V 

Área de Comércio 

VI 

Área Laboral 

VII 

Área de família e menores 

VIII 

Mapas comuns 

1. Cartas rogatórias 

2. Decisões hierárquicas especificas 

3. Processos administrativos de acompanhamento 

4. Atendimento ao público 

IX 

Outras atividades desenvolvidas 

 

X 

Considerações finais 

 

XI 

Objetivos 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

COMARCA DE BEJA 

RELATÓRIO ANUAL 

2021 

I 

A. 

CONSIDERAÇÕES DE ORDEM GENÉRICA. 

 

O presente relatório visa apresentar a atividade do Ministério Público na Comarca de Beja no 

ano de 2021. 

 

Como metodologia de trabalho foram recolhidos dados junto dos Magistrados do Ministério 

Público com funções nos vários núcleos da Comarca e ainda na aplicação de suporte à atividade 

do Ministério Público CITIUS/H@bilus, no módulo de estatística seguindo as orientações das 

referidas na Ordens de Serviço 8/2014 da PGR. 

 

B. 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COMARCA DE BEJA. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 86/2016, a Comarca de Beja, compreende toda a área 

territorial, correspondente aos municípios de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, 

Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Odemira, Ourique, Serpa e 

Vidigueira. 

 

Área da comarca corresponde à totalidade do distrito de Beja, ocupando 10.225 Km2 do 

território nacional. Caracteriza-se pela situação geográfica a sul de Portugal, tendo como 

limítrofes, a Norte as comarcas de Évora e Setúbal, a sul a comarca de Faro, a oeste o Oceânio 

Atlântico e leste a fronteira com Espanha. 



 

5 

 

 

A comarca de Beja integra 14 municípios, com 152.758 habitantes (2011), integrando 3% de 

habitantes de nacionalidade estrangeira, o que corresponderá, na sua totalidade, a uma 

densidade populacional de cerca de 16 pessoas por km2. 

 

 

C) 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

“As principais atividades económicas do Baixo Alentejo desenvolvem-se em torno da 

exploração mineira (pirites), da silvicultura, da exploração das espécies cinegéticas, da agro-

pecuária, pastorícia e produtos derivados, podendo tomar-se como exemplo a cortiça, o azeite, 

os queijos, os enchidos e presuntos, os vinhos, a aguardente de medronho e o mel”. 

Fonte CIMBAL https://cimbal.pt/pt/menu/598/caraterizacao.aspx 
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Nos últimos anos, tem vindo a ganhar espaço a prática de agricultura de regadio intensiva, como 

o olival, amendoeira, frutos vermelhos e leguminosas. 

Em termos demográficos, a chegada de milhares de estrangeiros para trabalhar na agricultura, 

trouxe novos problemas sociais e económicos que se têm vindo a reflectir, também, na área da 

justiça com um acréscimo significativo de processos ligados à área da imigração ilegal e tráfico 

de seres humanos. 

 

D) 

 ESTRUTURA ORGÂNICA DA COMARCA. 

A comarca de Beja está inserida na Procuradoria-Geral Regional de Évora. 

Tem sede na capital de distrito com o mesmo nome.   

Integra os núcleos de Almodôvar, Beja, Cuba, Ferreira do Alentejo, Moura, Ourique, 

Odemira e Serpa. 

A gestão da Comarca é executada por um conselho de gestão, o qual é formado por um Juiz-

Presidente, António Silva, um Magistrado do Ministério Público Coordenador, Manuel Dores 

e um Administrador Judiciário, Gilberto Costa. 

Na sede da Comarca estão instalados Juízos de competência especializada central, designados 

por Juízo Central Cível e Criminal de Beja, Juízo do Trabalho de Beja, Juízo de Família e 

Menores de Beja. 

Tem ainda instalados Juízos de competência especializada designadas por Juízo Local Cível de 

Beja e Juízo Local Criminal de Beja. 

Nos restantes núcleos, estão igualmente instalados, Juízos de competência genérica nos 

municípios de Almodôvar, Cuba, Ferreira do Alentejo, Moura, Odemira, Ourique e Serpa. 

Tem instalado um Juízo de proximidade no município de Mértola. 
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NÚCLEO DE ALMODÔVAR 

O núcleo de Almodôvar tem instalado em Juízo local de competência genérica e uma secção de 

inquéritos, agrega ainda competência na área de família e menores, actua com competência 

territorial nos municípios de Almodôvar e Castro Verde. 

Exercem funções, um Procurador da República e um magistrado judicial. 

No que concerne ao mapa de funcionários judiciais: 

 

QUADRO FUNCIONÁRIOS 

Categoria Quadro Legal Quadro Existente 

Secretário Justiça     

Escrivão Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 2 1 

Escrivão Auxiliar 2 1 

Tec. Justiça Principal     

Tec. Justiça Adjunto 1 1 

Tec. Justiça Auxiliar     

TOTAL 6 4 

 

 

NÚCLEO DE BEJA 

 

JUÍZO LOCAL CÍVEL DE BEJA 

O Juízo local cível de Beja tem competência territorial na área do município de Beja; 

Exercem funções no Juízo local cível de Beja, dois magistrados judiciais (J1 e J2). O Ministério 

Público não tem representação exclusiva nesta jurisdição, sendo a mesma assegurada por dois 

Procuradores da República em acumulação com os inquéritos, os quais, exercem funções quer 

de representação em diligências de âmbito judicial, quer no despacho processual e têm ainda a 

seu cargo, dossiers internos com vista à propositura e contestação de ações em representação 

do Estado instauradas ou a instaurar nesse juízo local. 

O quadro de funcionários judiciais tem 5 elementos: 
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QUADRO FUNCIONÁRIOS 

Categoria   Quadro Existente 

Secretário Justiça     

Escrivão Direito   1 

Escrivão Adjunto   3 

Escrivão Auxiliar   1 

Tec. Justiça Principal     

Tec. Justiça Adjunto     

Tec. Justiça Auxiliar     

TOTAL   5 

 

JUÍZO LOCAL CRIMINAL DE BEJA 

O Juízo local criminal de Beja, com competência territorial na área do município de Beja; 

Exercem funções no Juízo local cível de Beja, um magistrado judicial. O Ministério Público 

tem representação própria nesta jurisdição, sendo a mesma assegurada por um Procurador da 

República em acumulação com processos de arguidos presos preventivamente do DIAP. 

O quando de funcionários é de 6 elementos: 

 

QUADRO FUNCIONÁRIOS 

Categoria   Quadro Existente 

Secretário Justiça     

Escrivão Direito   1 

Escrivão Adjunto   2 

Escrivão Auxiliar   3 

Tec. Justiça Principal     

Tec. Justiça Adjunto     

Tec. Justiça Auxiliar     

TOTAL   6 

 

 

SECÇÃO DE INQUÉRITOS 

No que concerne à atividade desenvolvida na Secção de inquéritos do núcleo de Beja, cumpre 

salientar que no primeiro semestre deste ano, os processos foram tramitados por três 

Procuradores da República. Um deles tinha distribuídos 50% dos processos pendentes e dois 

Procuradores assumiam 25% cada um, acumulando, respetivamente, um Juízo Local Cível. 

Em Setembro de 2021 o quadro alterou-se passando a apenas dois Procuradores que dividem o 

trabalho em 50% cada um e os dois Juízos Locais Cíveis. 
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Relativamente ao quadro de funcionários verifica-se um enorme défice que urge colmatar: 

 

QUADRO FUNCIONÁRIOS 

Categoria   Quadro Existente 

Secretário Justiça     

Escrivão Direito     

Escrivão Adjunto     

Escrivão Auxiliar     

Tec. Justiça Principal   1 

Tec. Justiça Adjunto   1 

Tec. Justiça Auxiliar   2 

TOTAL    4 

 

NÚCLEO DE CUBA 

O núcleo de Cuba tem instalado em Juízo local de competência genérica e uma secção de 

inquéritos, actua com competência territorial nos municípios de Cuba, Alvito e Vidigueira. 

Exercem funções um Procurador da República e um magistrado judicial. 

No que concerne ao mapa de funcionários judiciais: 

 

QUADRO FUNCIONÁRIOS 

Categoria Quadro Legal Quadro Existente 

Secretário Justiça     

Escrivão Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 2 2 

Escrivão Auxiliar 2 0 

Tec. Justiça Principal     

Tec. Justiça Adjunto 1 1 

Tec. Justiça Auxiliar 1 0 

TOTAL 7 4 

 

  

NÚCLEO DE FERREIRA DO ALENTEJO 

O núcleo de Ferreira do Alentejo tem instalado em Juízo local de competência genérica e uma 

secção de inquéritos, actua com competência territorial no município de Ferreira do Alentejo. 

Exercem funções, um magistrado judicial e um Procurador da República. 

No que concerne ao mapa de funcionários judiciais: 
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QUADRO FUNCIONÁRIOS 

Categoria Quadro Legal Quadro Existente 

Secretário Justiça     

Escrivão Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 2 1 

Escrivão Auxiliar 2 1 

Tec. Justiça Principal     

Tec. Justiça Adjunto 1 1 

Tec. Justiça Auxiliar     

TOTAL 6 4 

 

NÚCLEO DE MOURA 

O núcleo de Moura tem instalado em Juízo local de competência genérica e uma secção de 

inquéritos, agrega competência na área de família e menores, actua com competência territorial 

no município de Moura e Barrancos. 

Exercem funções, um Procurador da República e um magistrado judicial. 

No que concerne ao mapa de funcionários judiciais: 

 

QUADRO FUNCIONÁRIOS 

Categoria Quadro Legal Quadro Existente 

Secretário Justiça     

Escrivão Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 2 1 

Escrivão Auxiliar 2 3 

Tec. Justiça Principal     

Tec. Justiça Adjunto 1 0 

Tec. Justiça Auxiliar 1 0 

TOTAL 7 4 

 

 

NÚCLEO DE ODEMIRA 

O núcleo de Odemira tem instalado dois Juízos local de competência genérica e uma secção de 

inquéritos, agrega competência na área de família e menores, actua com competência territorial 

no município de Odemira. 

Exercem funções, dois magistrados judiciais e dois Procurador da República, os quais têm, 

respetivamente, a seu cargo, 50% dos processos de inquérito e um dos juízos locais de 

competência genérica. 

No que concerne ao mapa de funcionários judiciais: 
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QUADRO FUNCIONÁRIOS 

Categoria Quadro Legal Quadro Existente 

Secretário Justiça 1 0 

Escrivão Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 2 2 

Escrivão Auxiliar 4 3 

Tec. Justiça Principal     

Tec. Justiça Adjunto 1 1 

Tec. Justiça Auxiliar 2 2 

TOTAL 11 9 

 

NÚCLEO DE OURIQUE 

O núcleo de Ourique tem instalado um Juízo local de competência genérica e uma secção de 

inquéritos, agrega competência na área de família e menores, actua com competência territorial 

no município de Ourique e Aljustrel. 

Exercem funções, um magistrado judicial e um Procurador da República. 

No que concerne ao mapa de funcionários judiciais: 

 

QUADRO FUNCIONÁRIOS 

Categoria Quadro Legal Quadro Existente 

Secretário Justiça     

Escrivão Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 2 2 

Escrivão Auxiliar 3 3 

Tec. Justiça Principal     

Tec. Justiça Adjunto 1 0 

Tec. Justiça Auxiliar 1 0 

TOTAL 8 5 

 

 

NÚCLEO DE SERPA 

O núcleo de Serpa tem instalado um Juízo local de competência genérica e uma secção de 

inquéritos, actua com competência territorial no município de Serpa. 

Exercem funções, um magistrado judicial e um Procurador da República. 

No que concerne ao mapa de funcionários judiciais:  
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QUADRO FUNCIONÁRIOS 

Categoria Quadro Legal Quadro Existente 

Secretário Justiça     

Escrivão Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 1 1 

Escrivão Auxiliar 2 2 

Tec. Justiça Principal     

Tec. Justiça Adjunto 1 0 

Tec. Justiça Auxiliar 1 1 

TOTAL 6 4 

 

  

JUÍZO CENTRAL CÍVEL E CRIMINAL DE BEJA 

- Juízo central cível e criminal de Beja, comporta 4 magistrados judiciais (J1 a J4) e um 

Procurador da República. 

Tem competência territorial na área da Comarca. 

Comporta o seguinte quadro de funcionários: 

QUADRO FUNCIONÁRIOS 

Categoria   Quadro Existente 

Secretário Justiça     

Escrivão Direito   1 

Escrivão Adjunto   2 

Escrivão Auxiliar   2 

Tec. Justiça Principal     

Tec. Justiça Adjunto     

Tec. Justiça Auxiliar     

TOTAL   5 

 

 

JUÍZO CENTRAL DO TRABALHO DE BEJA 

Exercem funções no Juízo Central do Trabalho, um magistrado judicial e um Procurador da 

República. 

Tem competência territorial na área da Comarca. 

O quadro de funcionários é de 5 elementos, conforma quadro seguinte: 
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QUADRO FUNCIONÁRIOS 

Categoria   Quadro Existente 

Secretário Justiça     

Escrivão Direito   1 

Escrivão Adjunto   1 

Escrivão Auxiliar   2 

Tec. Justiça Principal     

Tec. Justiça Adjunto   1 

Tec. Justiça Auxiliar     

TOTAL   5 

 

 

JUÍZO DE FAMÍLIA E MENORES DE BEJA 

O Juízo de Família e Menores de Beja abrange na sua competência territorial os municípios de 

Aljustrel, Alvito, Beja, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Serpa e Vidigueira, ou seja, nos 

núcleos de Beja, Cuba, Ferreira do Alentejo e Serpa. 

Exercem funções, um magistrado judicial e um Procurador da República. 

O quadro de funcionários é composto por 5 elementos: 

 

QUADRO FUNCIONÁRIOS 

Categoria   Quadro Existente 

Secretário Justiça     

Escrivão Direito   0 

Escrivão Adjunto   2 

Escrivão Auxiliar   2 

Tec. Justiça Principal     

Tec. Justiça Adjunto   1 

Tec. Justiça Auxiliar   0 

TOTAL   5 

 

 

II 

ÁREA CRIMINAL 

 

 

Atividade global do Ministério Público 

O ano de 2021, continuou atípico devido à pandemia que assolou e assola o nosso país, 

provocada pelo SARS-COV-2. Tal circunstância teve enorme impacto sobre a justiça e o seu 

normal funcionamento, e cujas consequências ainda se manifestam diariamente. 
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Na Comarca de Beja, além daquela circunstância geral, acresceu um constrangimento resultante 

da enorme carência de funcionários judiciais e da sua previsível erosão num futuro próximo, 

caso não sejam tomadas medidas urgentes. 

 

 

A) INQUÉRITOS 

 

1. Inquéritos entrados 

Da análise estatística, resulta que deram entrada na Comarca de Beja 4.864 inquéritos, 

distribuídos pelos vários Núcleos de acordo com o quadro que se segue: 

 

Beja 1 490  

Secção de Almodôvar  406  

Secção de Cuba  511  

Secção de Ferreira do Alentejo  430  

Secção de Moura  330  

Secção de Odemira  875  

Secção de Ourique  358  

Secção de Serpa  464  

  

A evolução da estatística processual permite verificar um ligeiro aumento de 6,56% nos 

inquéritos entrados relativamente a 2020. Efetivamente no ano transato tinham iniciado 4.564 

processos e no presente ano entraram 4.864, o que denota, tendência ascendente do nível 

processual. 

 

Contrapondo com o ano de 2020, verificamos que apenas nos Núcleos de Almodôvar, Cuba, 

Odemira e Serpa se verificaram aumentos de entrada de inquéritos, em número superior ao que 

diminuiu nos restantes núcleos. 
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2. Inquéritos findos 

Findaram 4.633 inquéritos em 2021. Desses, 676 terminaram com dedução de acusação, 3269 

com arquivamento (incluindo-se neste número, 5 processos arquivados nos termos do art. º280.º 

do CPP), 271 com SPP e 417 por outros motivos. 

 

 

 

A taxa de resolução, que mede a capacidade de resposta dos tribunais, e que corresponde ao 

rácio do número total de processos findos sobre o total de processos entrados, cifrou-se em 

95,25%, tendo-se aumentado a pendência global em 231 processos.  

 

Contrapondo ao ano 2020, no qual findaram 4638 inquéritos, verificamos o mesmo nível de 

produtividade, apesar dos constrangimentos causados por termos menos um Procurador a 

tramitar inquéritos no Núcleo de Beja desde setembro (passou para a Central Criminal e não foi 

substituido) e um acréscimo de entradas em 6,56%. (a entrada de mais 300 inquéritos). Não 

obstante foi possível produzir mais acusações que no ano anterior. 

 

De notar que para o ano de 2021 haviam sido fixados os seguintes objetivos nesta matéria:  

676

3269

271

417

Inquéritos findos

acusação arquivamento SPP outros motivos
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“a) O primeiro objectivo em matéria de investigação criminal seria o de terminar o ano judicial 

com um saldo positivo de inquéritos, da seguinte forma: o número de processos pendentes em 

31/12/20 teria de ser inferior em cerca de 8% ao número de processos pendentes em 1/1/21.” 

 

Este objetivo não foi alcançado, porquanto, a Comarca registou um aumento de 6,56% de 

entradas de inquéritos, o número de oficiais de justiça/técnicos de justiça diminuiu ainda mais 

face ao já exíguo pré-existente. Acresce o quadro pandémico, sobre o qual nos dispensamos de 

tecer mais argumentos. 

 

3. Taxa de indiciação 

a) A taxa de indiciação, correspondente ao rácio entre o número total de processos 

acusados, mais os arquivados nos termos do art.º 280º do CPP, mais os suspensos 

provisoriamente, (676+5+271=952) sobre o total de processos findos (4633), cifra-se 

em 20,54%.  

 

4. Taxa de acusação 

Foram proferidas 676 acusações, sendo 41 em Tribunal Coletivo, 402 em Tribunal Singular, 

108 com recurso ao mecanismo do art.º 16, n.º3 do CPP, 70 em processo abreviado, 55 em 

processo sumaríssimo. 
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O que representa um rácio dos processos acusados sobre o número de processos findos, de 

14,59%. 

 

Se a análise se detiver especificamente em cada um dos núcleos da Comarca, não sobressai 

neles qualquer disfunção, estando os números apresentados, em linha com a dimensão de cada 

um deles, designadamente Beja e Odemira que apresentam maior concentração de processos. 

 

No confronto com o ano de 2020, verificamos que tinham sido proferidas 628 acusações, 

mostrando-se um aumento de 48, distribuídas por todas as modalidades e núcleos da Comarca. 

 

5. Mecanismos de consenso 

Nos casos de indiciação, que corresponde a 952 processos, a utilização dos mecanismos de 

consenso (Suspensões provisórias de Processo; Sumaríssimos; Abreviados, 271+55+70=396) 

cifrou-se nos 41,59%, o que representa um bom uso destes mecanismos. 

 

41

402

108

55

70

Acusações

Tribunal coletivo tribunal singular art.º 16.º, n.º3 CPP Processo sumarissimo Processo abreviado
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Em resultado da aplicação do mecanismo da suspensão provisória do processo, durante o ano 

de 2021, foram arquivados 57 inquéritos, 41 dos quais em inquérito e 16 em fase preliminar do 

processo sumário. Foram deduzidas 7 acusações.  

 

6. Mecanismos de simplificação 

 

a) O uso do 16º nº3 do CPP em 108 processos, cifrou-se em 72,48% dos processos que 

poderiam ter sido acusados em Processo Comum Coletivo.  

b) Como referido supra, manteve-se um bom nível de utilização das formas processuais 

simplificadas mostrando a relevância da celeridade e simplificação na resolução dos 

processos penais apelando ao consenso entre os intervenientes.  

Relativamente aos objetivos fixados para este ano, no uso de meios simplificados, foram os 

mesmos largamente ultrapassados face a 2020, no qual apenas se utilizou em 65 processos. 

 

7. Medidas de coação privativas de liberdade 

Foi aplicada a medida de prisão preventiva em 23 processos e a medida de OPHVE em 3 

processos. Verifica-se que apenas nos Núcleos de Cuba e Moura não foram aplicadas tais 

medidas de coação. 

 

8. Fenómenos criminais 

- Realçamos os crimes de violência conjugal ou equiparada com 310 entradas, das quais, 25 

tinham homens como vítimas e 285 em que a vitima era mulher, tendo sido concluídos 52 com 

dedução de acusação e 210 em arquivamentos. Foram suspensos provisoriamente 24 inquéritos. 

- A cibercriminalidade com 110 processos, de que resultaram 97 arquivamentos e 2 acusações; 

- A prática de crimes contra idosos maiores de 65 anos, que se cifrou em 10 entradas (ainda 

sem conclusão); 

- Os crimes estradais com 218 entradas, das quais 84 resultaram em dedução de acusação e 52 

em arquivamentos. Foram suspensos provisoriamente 26 inquéritos. 

- Os crimes fiscais com 87 entradas, das quais 22 resultaram em dedução de acusação e 26 em 

arquivamentos. Foram suspensos provisoriamente 3 inquéritos; 
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- Crimes relativos a agentes de autoridade com 12 entradas; 

- Os crimes sexuais contra menores (pedofilia) com 37 entradas, das quais 9 resultaram em 

dedução de acusação e 14 em arquivamento; 

- Os crimes com criminalidade organizada ou grupal com 16 entradas, das quais 84 resultaram 

2 arquivamentos, continuando a investigação nos restantes; 

- Os crimes ligados a redes de imigração ilegal estradais com 16 entradas; 

- Os crimes de incêndio florestal com 284 entradas, das quais 11 resultaram em dedução de 

acusação e 261 em arquivamentos. Foram suspensos provisoriamente 5 inquéritos; 

 

9. Pendências  

No final de 2021 estavam pendentes 2.504 processos, sendo 824 há mais de 8 meses e 1.680 há 

menos de 8 meses.  

 

a) Tendo em conta a totalidade dos Inquéritos pendentes, verificamos que os mesmos 

se distribuem pelos anos 2016 a 2021 nos seguintes termos: 

- 2016 --------------- 3 

- 2017 --------------- 8 

- 2018 --------------- 25 

- 2019 --------------- 121 

- 2020 --------------- 364 

- 2021 --------------- 1967 

 

Como objetivo fixado para 2021 aspirava-se a terminar todos os processos com autuação 

anterior a 2017, sendo que nessa altura existiam 54 inquéritos nessas circunstâncias. Ora, 

verificamos que o objetivo foi praticamente alcançado, restando apenas 11. 

  

 

b) Inquéritos pendentes há mais de 8 meses 

Os inquéritos pendentes há mais de oito meses, correspondem a 32,90% relativamente ao total 

de inquéritos pendentes, número que fica aquém do ambicioso objetivo fixado que era o de que 
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“não deveria representar mais que 25% da totalidade de processos pendentes em 31 de 

Dezembro”. 

 

B. INSTRUÇÃO 

A Comarca de Beja não tem instalado um Juízo de Instrução Criminal, ficando tais funções 

divididas por todos os juízos locais criminais e de competência genérica. 

 

No período de 01.01.2021 a 31.12.2021, foram requeridas 68 instruções, 54 delas requeridas 

pelo arguido e 14 pelo assistente. O Ministério Público esteve presente em todas as diligências 

de instrução (inquirições de testemunhas, interrogatórios de arguidos, declarações a assistentes, 

debates instrutórios). 

 

Foram movimentadas 90 instruções, tendo sido concluídas 56, (29 despachos de pronúncia, 8 

despachos de não pronúncia, 1 SPP e 18 por outros motivos).  

 

C.  JULGAMENTO 

 

O presente relatório diz respeito à atividade do Ministério Público na Jurisdição Criminal (fase 

de julgamento) e engloba, por isso, tanto o Juízo Central Criminal de Beja, como os nove Juízos 

Locais Criminais e de competência genérica, mais precisamente, Almodôvar, Beja, Cuba, 

Ferreira do Alentejo, Moura, Odemira (2), Ourique e Serpa. 

 

Juízo Central Criminal de Beja foram realizados 44 julgamentos, sendo que destes 

julgamentos resultaram 37 condenações e 7 absolvições.  
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O que representa uma taxa de condenação em 84,09% dos processos julgados. 

 

Nos Juízos locais Criminais e de competência genérica foram realizados 442 julgamentos, 

sendo que destes julgamentos resultaram 355 condenações e 97 absolvições.  

 

 

 

O que representa uma taxa de condenação em 80,31% dos processos julgados. 

 

No que diz respeito ao uso de processos especiais foram julgados 196 processos, resultando 

100% em decisão de condenação. 

 

Não foi requerida a intervenção de Tribunal de Júri. 

 

37

7

julgamentos realizados 44

Condenação absolvição

355

97

442 julgamentos

condenação absolvição
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D. RECURSOS 

O Ministério Público teve intervenção em 75 interposições de recurso. Interpôs 18 (sendo que 

nos Núcleos de Moura e Ourique não foi interposto qualquer recurso por parte do Ministério 

Público) e contra-alegou 57 casos. O maior número de processos com interposição de recurso 

apresenta-se, naturalmente, nos núcleos de maior dimensão processual, inexistindo disfunções 

que cumpra assinalar. 

 

E.  GABINETE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS / RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS 

 

Foram solicitados 9 pedidos ao Gabinete de Administração de Bens, sendo, 3 em Beja, 2 em 

Cuba, 2 em Odemira, 1 em Ourique e 1 em Serpa. Ainda não foi realizado qualquer montante. 

 

Não foi solicitada a intervenção do Gabinete de Recuperação de Activos. 

 

F. PROCESSOS NÃO PENAIS 

Neste campo entraram 77 processos relativos a internamento compulsivo às quais se juntaram 

11 vindas do ano anterior. Movimentaram-se 88. Findaram 72 e transitaram para 2022, 16 

processos. 

 

Na área penal, não obstante os referidos constrangimentos, o Ministério Público respondeu 

sempre com elevada qualidade às solicitações que lhe foram dirigidas e o objetivo da qualidade 

do serviço prestado aos cidadãos foi seguramente alcançado.   

 

III 

 

ÁREA CÍVEL  

 

A Comarca de Beja tem instalados dois Juízos Locais Cíveis no Núcleo de Beja. A 

representação junto destes está assegurada por dois Procuradores da República são comuns às 

funções nos inquéritos. 
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Nos restantes núcleos da Comarca, existem Juízos de Competência Genérica com representação 

do Ministério Público pelos Procuradores da República aí colocados. 

 

Análise da atividade desenvolvida na área cível, verifica-se que foram propostas 221 ações e 

contestadas 9 no período em referência, sendo que naquele universo se incluem 212 ações 

respeitantes à tutela de interesses de incapazes (acompanhamento de maior).  

 

O contencioso patrimonial do Estado teve pouca expressão quanto à instauração/contestação de 

novas acções: foi proposta apenas 1 ação e não existiram contestações.  

 

Não têm expressão as acções intentadas para a defesa dos interesses difusos, sendo que não 

foram instauradas nem contestadas quaisquer ações.  

 

Foram tramitados 19 processos de autorização para a prática de atos em representação de 

incapazes, sendo que no período em causa, o Ministério Público intentou 7 ações.  

O Ministério Público interpôs 1 recurso, tendo sido julgado 1 que foi provido. 

 

Ao nível dos Processos Administrativos, foram instaurados na jurisdição cível 335 processos, 

tendo em vista a iniciativa/intervenção processual. A quase totalidade de processos 

administrativos teve por objeto a aplicação de medidas de acompanhamento a maiores 

incapazes. 

 

No que respeita ao Atendimento ao Público, em todos os Núcleos é feito o atendimento diário 

ao público que se dirige aos Serviços do Ministério Público. No período em causa foram 

realizados 491 atendimentos, sendo que fruto do contexto de pandemia em que vivemos a 

grande maioria do atendimento é feito com marcação, por telefone e email. A grande maioria 

dos atendimentos e participações deu origem a um processo administrativo (nomeadamente 

com vista a instauração de processo de acompanhamento de maior, também na área laboral e 

família e menores tiveram grande expressão os casos de atendimento ao público com 

subsequente abertura de processo de acompanhamento).  
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Não existem, nesta área, pendências processuais que se possam considerar excessivas. 

Consideramos que tem sido dada resposta satisfatória e eficaz tanto por parte dos Magistrados 

do Ministério como por parte dos funcionários que com os mesmos trabalham.  

 

A qualidade do serviço prestado aos cidadãos: é muito boa, quer pela prontidão, quer pelo 

resultado. O Ministério Público respondeu sempre com elevada qualidade às solicitações que 

lhe foram dirigidas e o objetivo da qualidade do serviço prestado aos cidadãos foi seguramente 

alcançado.  

 

 

IV 

ÁREA DE EXECUÇÕES 

 

A Comarca de Beja não tem instalado qualquer Juízo de Execução, sendo que as matérias 

respeitantes a esta jurisdição que competem aos respetivos tribunais estão diluídas pelos Juízos 

locais e de competência genérica. O Ministério Público atuou com elevada eficiência, 

assegurando a representação de todas as entidades a quem deve patrocínio ou representa 

organicamente. 

 

Durante o ano de 2021, o Ministério Público intentou 179 execuções (numero bastante inferior 

ao do ano transato que foi de 215), na sua maioria com fundamento em multas e coimas, no 

montante global de 265.140,48€ (bastante superior ao ano de 2020 que foi de 230.179,00€).  

 

Nesta área destacamos o papel do Ministério Público na defesa dos menores de idade, 

intentando execução de alimentos no montante global de 37 147,05 €. 

 

Igual destaque na área laboral com o Ministério Público a reclamar em execução de sentença o 

montante de 111 879,42 €. 

 

Na área cível, reclamou o montante de 12 013,14€.  
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Na área penal, reclamou o montante de 34 476,00 € e em execução de sentença o montante de 

3.228,85 €.  

 

Não existem, nesta área, pendências processuais que se possam considerar excessivas. 

Consideramos que tem sido dada resposta satisfatória e eficaz tanto por parte dos Magistrados 

do Ministério como por parte dos funcionários que com os mesmos trabalham.  

 

A qualidade do serviço prestado aos cidadãos: é muito boa, quer pela prontidão, quer pelo 

resultado. O Ministério Público respondeu sempre com elevada qualidade às solicitações que 

lhe foram dirigidas e o objetivo da qualidade do serviço prestado aos cidadãos foi seguramente 

alcançado.  

 

 

V 

ÁREA DE COMÉRCIO 

 

A Comarca de Beja não tem instalado qualquer juízo de comércio. As matérias respeitantes a 

este, estão incluídas na competência dos Juízos locais e de competência genérica. 

 

No ano 2021 foram instaurados 81 processos de insolvência. Vinham do período anterior 11 

processos com insolvência declarada e 5 sem insolvência declarada.  

 

Findaram 56 processos com insolvência declarada e 18 sem insolvência declarada, ficando 

pendentes para o ano seguinte 19 processos com insolvência declarada e 10 sem insolvência 

declarada. 

 

As intervenções mais relevantes do Ministério Público nesta jurisdição podem sintetizar-se da 

seguinte forma:  
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1-Em representação da Autoridade Tributária e Aduaneira foram reclamados créditos, 

(Reclamação de créditos nos termos do art.º 128, do art.º 146 e do art.º 17-D do CIRE) em 18 

processos de insolvência, totalizando 1.663.771,48 € créditos reclamados.  

2- A representação de trabalhadores foi muito residual e resumiu-se a reclamação de créditos 

com um valor de 3.500,00€.  

3-Instaurou-se 1 ação de verificação ulterior de créditos.  

4- O Ministério Público esteve presente em 4 Assembleias de Credores.  

 

Continuou a ser seguido o critério de que o Ministério Público deve participar em todas as 

assembleias em que representa um credor (Autoridade Tributária e Aduaneira, IGFEJ, I.P., 

trabalhadores) e ainda em todas as outras em que, embora não representando credores, se 

verificou não estarem presentes quaisquer credores.  

 

Durante o ano de 2021, foram realizados rateios, num total de 1 393,98 €. 

 

Quanto aos Processos Especiais de Revitalização, vinham do período anterior 2 processos, 

entraram durante o ano 8 e foram terminados 7, ficando pendentes para o ano seguinte 3.  

 

Não existem, nesta área, pendências processuais que se possam considerar excessivas. 

Consideramos que tem sido dada resposta satisfatória e eficaz tanto por parte dos Magistrados 

do Ministério como por parte dos funcionários que com os mesmos trabalham.  

 

A qualidade do serviço prestado aos cidadãos: é muito boa, quer pela prontidão, quer pelo 

resultado. O Ministério Público respondeu sempre com elevada qualidade às solicitações que 

lhe foram dirigidas e o objetivo da qualidade do serviço prestado aos cidadãos foi seguramente 

alcançado.  
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VI 

ÁREA LABORAL 

 

O quadro de magistrados encontra-se preenchido por uma Procuradora da Republica e uma 

Magistrada Judicial. No final de 2O2O, a Magistrada Judicial passou a dispor de uma 

magistrada auxiliar, a qual tem vindo a proferir sentenças relativamente a AT's em que apenas 

se discuta a incapacidade a fixar em junta médica.  

 

Desde Setembro de 2018, a Procuradoria do Trabalho passou para instalações provisórias. 

Apesar de se tratar de contentores, apresentam melhores condições que as anteriores 

instalações. É um espaço partilhado com o Juízo e a Procuradoria de Família e Menores, com 

2 pequenas salas de audiências, 5 gabinetes para magistrados, gabinetes para diligências e para 

juntas médicas, espaço autónomo para secretaria de ambas as Procuradorias, separado 

fisicamente das secções judiciais, salas de advogados e de testemunhas, bem como número 

suficiente instalações sanitárias. 

 

O quadro de funcionários da Secção Judicial integra uma escrivã, uma adjunta e duas oficiais 

de justiça, número inferior ao atribuído ao Juízo de Família e Menores, piorando a situação no 

final do ano devido à saída de um oficial de justiça. Nos serviços da Procuradoria do Trabalho 

está colocada uma técnica de justiça adjunta, a qual demonstra um muito bom nível de 

conhecimentos técnicos, desempenhando com eficácia as tarefas que lhe estão atribuídas.  

 

Análise sucinta da intervenção na área laboral pelo Ministério Público  

 

Da análise dos vários mapas que acompanham este relatório resulta o seguinte, quanto à 

intervenção do Ministério Público:  

 

TRAB 1  

Não ocorreu qualquer movimentação quanto a acções em representação do Estado. Ficaram 

pendentes do ano anterior 45 acções comuns em patrocínio dos trabalhadores. Foram 

instauradas 24 acções comuns pelo Ministério Público em patrocínio dos trabalhadores, não 
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tendo sido contestadas acções comuns instauradas contra trabalhadores. Findaram 38 acções 

com procedência (aqui se incluindo acordos homologados judicialmente). Ficaram pendentes 

para o ano seguinte 31 acções.  

 

Não sendo possível enquadrar nos mapas, importa levar em conta que foram obtidos 27 acordos 

extra-judiciais, visando a obtenção de título executivo, nos termos do art. 88e, al. c) do CPT, os 

quais obviaram à instauração das correspondentes acções declarativas.  

 

TRAB 2 

Estavam pendentes na secção do ano anterior 246 processos por acidente de trabalho. Entraram 

152 novos processos por acidente de trabalho, sendo 3 por morte e 149 por acidente não mortal.  

 

Findaram 176 processos, tendo ficado pendentes para o ano seguinte 222 processos por acidente 

de trabalho.  

 

TRAB 3  

Na fase conciliatória, ficaram pendentes do ano anterior 109 processos por acidente de trabalho.  

 

Entraram 152 novos processos por acidente de trabalho, sendo 3 por morte e 149 por acidente 

não mortal, como resulta da estatística da secção judicial.  

 

Sucede que o Citius contabiliza como processos entrados, na fase conciliatória, os processos 

reiniciados após tramitação judicial (por ex: habilitação de herdeiros), pelo que existe 

discrepância entre o número de processos entrados na secção judicial e remetidos para a fase 

conciliatória.  

 

Assim, entraram 157 processos por acidente de trabalho, nesta fase, sendo 5 por morte e t52 

por acidente não mortal.  

 

Findaram 171 processos, sendo 150 por tentativa de conciliação e 2t por outros motivos.  
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Estão pendentes para o ano seguinte 95 processos por acidente de trabalho na fase conciliatória, 

estando 22 a aguardar por perícia médica e 73 por outros motivos.  

 

TRAB 4  

Foram apresentadas pelo Ministério Público 11 petições em processos por acidente de trabalho. 

Foram tramitados 4 recursos, em matéria de acidente de trabalho.  

 

TRAB 5  

Foram apresentados, pelo Ministério Público, 5 requerimentos para junta médica, 1 para revisão 

de incapacidades, 3 actualizações de pensões e foram efectuadas múltiplas entregas de capital 

de remição, por meio de transferência bancária, nos termos da actual redacção do art. 150s do 

CPT.  

 

TRAB 6  

Foram instaurados 2 processo por doença profissional, com pedido de junta médica anexo, 

tendo uma das acção sido improcedente, mas sendo certo que sobre a mesma factualidade está 

pendente acção por acidente de trabalho.  

 

Esclarece-se que duplicou-se a intervenção, por se ter entendido que desta forma, melhor 

acautelar a situação da patrocinada.  

 

TRAB 7  

Foram instauradas 2 ARECT's e 3 acções de impugnação judicial da regularidade e licitude do 

despedimento com patrocínio do MP, das quais findou 1 e estando pendentes 2 acção, as quais 

vieram a finda, por acordo, já no início de 2022.  

 

TRAB 8  

Foram apresentadas 14 impugnações judiciais em processos de contra-ordenação, decididas por 

sentença em recursos de contra-ordenação.  

 

Tiveram provimento 7 impugnações e 7 não obtiveram provimento.  
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TRAB 9  

Foram interpostos 2 recursos pelo Ministério Público e foram apresentadas 10 respostas. Um 

recurso interposto pelo Ministério Público obteve provimento, não tendo 7 dos recursos 

respondidos tido provimento. os restantes estão pendentes.  

 

Como já referido supra, na área de Execução -EXEC L Foram instauradas 23 execuções por 

créditos laborais, com base em sentença, no valor de 111 879,42€.  

 

Foram instauradas 20 execuções por custas/multa/coima, no valor de 45 637,72€, EXEC 2. 

 

Foi instaurada uma reclamação de créditos em representação da Fazenda Nacional e 5 em 

representação de trabalhadores. EXEC 3. 

Não foram interpostos recursos nem foram apresentadas respostas pelo Ministério Público.  

 

MC 1  

Não foram tramitadas cartas rogatórias.  

 

MC2  

Não foram apresentadas reclamações hierárquicas.  

 

MC3  

Foram instaurados 106 processos administrativos, tendo em vista a iniciativa/intervenção 

processual. Ficaram pendentes do ano anterior 148 processos administrativos.  

 

Findaram 109 processos e ficaram pendentes para o ano seguinte 145 processos administrativos.  

 

MC4  

Procedeu-se a 137 atendimentos ao público, sendo 107 tendo em vista a in 

iniciativa/intervenção processual. Desses, 30 atendimentos visaram outros processos em curso 

ou findos.  
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Situações não resolvidas de pendências processuais excessivas 

Diminuiu a pendência de processos administrativos (148-145), tendo sido instauradas pelo 

Ministério Público 24 acções comuns, 11 acções em acidente de trabalho, 3 acções de 

impugnação da regularidade de despedimento, em patrocínio dos trabalhadores.  

 

De realçar que foram obtidos 27 acordos extra-judiciais/títulos executivos, em pA's, os quais 

obviaram à instauração das correspondentes acções declarativas, com benefício para todos os 

intervenientes, designadamente pela resolução mais célere dos litígios. Para o efeito, foram 

efetuadas diligências presenciais em busca do entendimento entre os intervenientes.  

 

Quanto aos processos de acidente de trabalho, verifica-se a supra assinalada discrepância entre 

os processos entrados na secção judicial e os remetidos para a fase conciliatória, que se justifica 

pela nova contabilização, pelo Citius, de processos que, por algum motivo foram remetidos à 

secção judicial.  

 

Assim e na realidade aos 109 processos pendentes a 1/1/2021, acresceram 157, dos quais 

findaram 171, maioritariamente por tentativa de conciliação.  

 

Com frequência esta diligência de conciliação é efectuada com alguns intervenientes à 

distância, fazendo uso da plataforma Webex.  

 

De acordo com o Citius a pendência diminuiu, contabilizando-se 95 AT's a 31/12/2021. Deste 

modo, com esforço pessoal e com as dificuldades que a situação pandémica coloca, tem sido 

possível responder às constantes solicitações de sinistrados, beneficiários e demais 

intervenientes a quem é devido patrocínio.  

 

Persistentes insuficiências ao nível dos meios humanos e dos instrumentos e condições 

físicas de trabalho 
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Tem-se diligenciado pela conjugação de agendas com as demais magistradas, até porque são 

limitados os espaços disponíveis para diligências, pelo que se reservaram as 2efeiras para as 

tentativas de conciliação em AT's. As diligências em PA são habitualmente efectuadas às 63-

feiras.  

 

O atendimento ao público, por via telefónica, é efectuado às quarta-feira-feiras à tarde.  

 

Persistem as insuficiências na disponibilidade de meios ou periciais ou de assessoria técnica. A 

resposta do Gabinete de Medicina Legal é habitualmente rápida, excepto nos casos de acidente 

mortal, muito devido à demora na conclusão dos exames toxicológicos. Verifica-se maior 

demora na resposta da ACT, designadamente quanto a inquéritos em matéria de acidentes de 

trabalho. Persiste a demora na realização de Juntas Médicas, com dificuldade na integração por 

especialistas.  

 

Por razões de segurança e proteção da saúde dos intervenientes, o atendimento ao público 

passou a ser efetuado telefonicamente, sem prejuízo de atendimento presencial aleatório de 

situações urgentes de pessoas que se dirigem aos serviços. Recorre-se ao contacto directo com 

os patrocinados, por meio da realização de inquirições presididas pela Magistrada titular, com 

as limitações decorrentes da situação pandémica, do agendamento das diligências judiciais e 

das necessárias à tramitação dos processos de acidente de trabalho. Faz-se uso diário da 

plataforma Citius e dos meios informáticos disponíveis; realçando-se, ultimamente, a recurso 

frequente à aplicação Webex. 

 

Fazendo uma síntese da avaliação do cumprimento dos objetivos fixados para o ano, há que 

referir que se diligenciou no sentido do cumprimento de objetivos nesta jurisdição, procurando 

dar a melhor resposta às solicitações apresentadas pela via do acordo extra-judicial.  

 

Não existem constrangimentos de relevo ao normal funcionamento dos serviços, conseguindo-

se uma resolução razoavelmente célere dos litígios, mas ainda susceptível de ser melhorada.  
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Dada a natureza dos conflitos em causa, tem-se conseguido a solução de muitos problemas de 

modo informal, sem necessidade de avançar para a fase judicial. Verifica-se que tais acordos 

são, maioritariamente, cumpridos, sendo instaurada execução do título executivo quando ocorre 

incumprimento.  

 

Tem ocorrido com regularidade o envio de certidões para reclamações de créditos laborais, 

relativos a coimas em processos de insolvência ou revitalização.  

 

Tendo em vista os objetivos a fixar para os anos seguintes, há que continuar a melhorar a 

resposta dos serviços, com um acréscimo da intervenção do Ministério Público, em matéria de 

obtenção de acordos extrajudiciais, bem como em matéria de processos por acidentes de 

trabalho.  

 

A qualidade do serviço prestado aos cidadãos: é muito boa, quer pela prontidão, quer pelo 

resultado. O Ministério Público respondeu sempre com elevada qualidade às solicitações que 

lhe foram dirigidas e o objetivo da qualidade do serviço prestado aos cidadãos foi seguramente 

alcançado.  

 

VII 

ÁREA DE FAMÍLIA E MENORES 

 

Tal como referido supra, as competências na área de Família e Menores da Comarca de Beja 

estão atribuídas ao Juízo central de Família e Menores de Beja (Beja, Cuba, ferreira do Alentejo 

e Serpa) e aos Juízos de Competência Genérica de Almodôvar, Moura, Ourique e Odemira. 

 

No que concerne ao Juízo de Família e Menores de Beja continuam a funcionar nos módulos 

amovíveis juntamente com o Juízo Central do Trabalho, tal como supra referido. 

 

Desde o dia 01 de setembro de 2Ol8 que o quadro de juízes é ocupado por uma única 

magistrada, mostrando-se perfeitamente ajustado ao volume processual existente. Ao nível da 

Procuradoria, o quadro também se resume a uma única magistrada. 
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Em consequência da pandemia, o atendimento presencial foi substituído pelo contacto 

telefónico e/ou eletrónico, ao qual o público aderiu facilmente, tendo recorrido com 

regularidade, conseguindo, desse modo, ver esclarecidas as suas dúvidas e resolvidos os 

problemas na medida da disponibilidade da única magistrada afeta a esta jurisdição. 

 

A suspensão do atendimento presencial do e a sua substituição por outras formas alternativas 

de comunicação, não implicou uma redução no número de atendimentos, como se pode ver no 

mapa anexo - no ano de2O2O registaram- 228 atendimentos ao público, enquanto no ano de 

2021 houve um acréscimo pata 271 (duzentos e setenta e um), o que continua a ser 

representativo da maior facilidade que o público tem, em geral, tem para se deslocar ou 

comunicar com o tribunal. 

 

O volume processual, quer da Procuradoria, quer do Juízo de Família e Menores de Beja não é 

especialmente elevado, como melhor documentam os mapas em anexo. Todavia, trata-se de um 

serviço com um volume diário de trabalho muito considerável, que obriga a um esforço 

acrescido de produtividade por parte de quem nele trabalha, especialmente da magistrada afeta 

à Procuradoria que, diariamente, trabalha muito para além do horário normal de trabalho. Só 

assim é possível ir garantindo a prontidão das suas intervenções processuais, o atendimento ao 

público, os contactos informais com as Comissões de Proteção e demais entidades com 

competência em matéria da infância e juventude, não podendo ignorar-se que se trata de uma 

jurisdição que clama, muitas vezes, intervenções rápidas inconciliáveis com uma agenda pré-

definida. 

 

Num contexto de trabalho como este continuou a ser difícil cumprir o determinado na f) 

Diretiva Conjunta da Procuradoria-Geral da República e da Comissão Nacional de Crianças e 

Jovens, datada de 23.06.2oo9, bem como na Circular n." 3/06 da P.G.R., de 06.03.2006, quanto 

às visitas mensais a cada uma das Comissões de Proteção para fiscalização de processos. Aliás, 

já desde 2o18 que se vem registando essa impossibilidade. 

 

Da análise mais detalhada da atividade do Ministério Público nesta área, destacamos: 
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1. Procedimentos do M.P. previstos no DL 272/2001. - Mapa FM1 

Foram autuados 10 processos, com vista à autorização para a prática de atos, os quais 

adicionados aos vindos do ano anterior (7), somam o total de 17. Findaram 9 e ficaram 

pendentes 8.  

 

Foram autuados 5 processos, com vista à autorização para alienação/oneração, os quais 

adicionados aos vindos do ano anterior (4), somam o total de 9. Findaram 6 e ficaram pendentes 

3 processos.  

 

2. Acordos de regulação do exercício das responsabilidades parentais em ação de 

separação de pessoas e bens, de divórcio por mútuo consentimento – Pareceres do 

Ministério Público – Art.º 14 do DL 272/2001 – Mapa FM2 

 Na Comarca de Beja, foram instaurados 71 processos relativos a pareceres do Ministério 

Público em acordos de regulação do exercício das responsabilidades parentais.  

 

Findaram 73, sendo que parecer de concordância findaram 65 e com parecer de não 

concordância findaram 8.  

 

3. Ações Tutelares Cíveis e Incidentes – Mapa FM3  

Foram recebidos do ano anterior 374 processos tutelares cíveis e incidentes os quais 

adicionados aos 902 entrados perfazem o total de 1276.  

 

Findaram 513 e ficaram pendentes para o ano seguinte 389.  

 

Tiveram especial destaque as ações destinadas à regulação das responsabilidades parentais, 

sendo residuais as restantes intervenções do Ministério Público. 

 

4. Averiguações Oficiosas de Paternidade e de Maternidade – Mapa FM4  
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Entraram 7 Averiguações Oficiosas de Paternidade e de Maternidade, as quais adicionadas às 

7 recebidas do ano anterior perfazem um total de 14.  

 

Findaram 5 e ficaram pendentes para o ano seguinte 9. 

 

 

5. Processos de Promoção e Proteção - Mapa FM5  

Foram instaurados 33 processos de promoção e proteção, sendo 23 deles a requerimento do 

Ministério Público.  

 

Foram aplicadas 37 medidas de promoção e proteção, 12 delas com institucionalização e 25 

outras medidas diversas.  

 

Verificamos que em 24 delas foram tomadas por acordo e 1 tomada após debate judicial, sendo 

5 processos arquivados sem aplicação de medida, existindo 5 processos pendentes há mais de 

seis meses sem aplicação de medida. 

 

6. Procedimentos de urgência (artigos 91º/92º da LPCJP) – Mapa FM6  

No Juízo de Odemira foi requerido pelo Ministério Público 1 procedimento judicial urgente, 

nos termos dos artigos 91.º e 92.º da LPCJP, afigurando-se situação de perigo. 

 

7. Interlocução das Comissões de Proteção das Crianças e Jovens – Mapa FM7  

Os Procuradores da República que exercem funções nos núcleos com competência nesta área, 

são interlocutores das respetivas Comissões de Proteção das Crianças e Jovens.  

Estiveram presentes em 2 reuniões das Comissões na modalidade alargada. Verificaram um 

total de 13 processos das CPCJ, entre os quais os respeitantes a maus tratos e/ou, negligência 

grave. Foram arquivadas 22 comunicações recebidas das CPCJ sem que fosse requerida a 

abertura de processo judicial. Foram recebidas 13 comunicações para instauração de 

procedimento tutelar cível. Inexistiram pedidos de apreciação judicial de decisão das CPCJ, nos 

termos do artigo 76º da LPCJP. 
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8. Visitas a Casas de Acolhimento – Mapa FM8  

Não foram efetuadas visitas a Casas de Acolhimento, na sequência da pandemia que 

vivenciamos desde março de 2020. 

 

9. Inquéritos Tutelares Educativos – Mapa FM9  

Estavam pendentes 59 processos de inquéritos tutelares educativos, vindos do ano anterior. 

Entraram 56, perfazendo um total de 115 processos de inquéritos tutelares educativos 

movimentados.  

 

Findaram 77 processos, ficando pendentes para o ano seguinte 38, sendo 21deles há mais de 

três meses. 

 

10. Inquéritos Tutelares Educativos (últimos 5 anos) – Mapa FM10  

Nada a assinalar. 

 

11. Factos qualificados como crime investigados em inquérito tutelar educativo – Mapa 

FM11 

 Assinalamos 80 situações, sendo que a grande maioria dos processos tutelares educativos diz 

respeito a factos suscetíveis de serem classificados jurídico-penalmente como crimes de 

difamação (através da internet), ofensa à integridade física simples, furto, pornografia de 

menores, ameaças e dano.  

 

12. Inquéritos tutelares educativos – Detenção e medidas cautelares de guarda – Mapa 

FM12  

Não foi apresentado nenhum menor detido em flagrante delito, nem foi aplicada medida 

cautelar de guarda em Centro Educativo. 

 

13. Processos Tutelares Educativos – Resultado da Fase Jurisdicional– Mapa FM13  
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Na Comarca de Beja destacamos o arquivamento sem aplicação de medida por desnecessidade, 

nos termos do artigo 93º, nº1, alínea b), da LTE, em 1 processo. Arquivaram-se 3 por falta de 

comprovativo judicial dos factos.  

 

Foram aplicadas medidas tutelares educativas em 42 processos. 

 

14. Visitas a Centros Educativos – Mapa FM14  

Não foram efetuadas visitas a Centro por estes inexistirem nesta Comarca. 

 

* 

Não existem, nesta área, pendências processuais que se possam considerar excessivas. 

Consideramos que tem sido dada resposta muito boa e eficaz tanto por parte dos Magistrados 

do Ministério como por parte dos funcionários que com os mesmos trabalham.  

 

A qualidade do serviço prestado aos cidadãos: é muito boa, quer pela prontidão, quer pelo 

resultado. O Ministério Público respondeu sempre com elevada qualidade às solicitações que 

lhe foram dirigidas e o objetivo da qualidade do serviço prestado aos cidadãos foi seguramente 

alcançado.  

 

 

VIII 

MAPAS COMUNS 

 

1. Cartas Rogatórias 

Foram cumpridas 4 Cartas Rogatórias na área penal, não se registando quaisquer outras nas 

restantes áreas. 

 

2. Decisões hierárquicas especificas. 

Foram decididas 9 reclamações hierárquicas. 
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Não existiram decisões relativas a conflitos de competência face à Ordem de Serviço 2/2021 

desta Comarca de Beja. 

 

3. Processos administrativos de acompanhamento 

Foram instaurados 635 processos administrativos. A maioria dos casos ocorreu na área cível e 

teve em vista intervenção processual, designadamente a propositura de ações de maior 

acompanhado. 

Destacando-se igualmente a área de família e menores bem como a área laboral, respetivamente 

com 92 e 88 processos. 

 

Na área penal destacamos a abertura de 22 processos com vista ao acompanhamento de ações 

já propostas. 

 

Em termos globais, foram movimentados 1052 processos (685 entrados+376 vindos do ano 

anterior).  

 

Findaram 697 e transitaram para o ano seguinte 355 processos.  

 

4. Atendimento ao público 

Foram registadas 636 situações de atendimento ao público, com destaque para as para de família 

e menores trabalho e cível. 

 

* 

Estas funções do Ministério Público estiveram severamente condicionadas com a situação de 

pandemia. Só o esforço louvável dos magistrados que souberam adaptar-se à nova realidade 

com a procura de meios alternativos ao contacto com o cidadão. 

 

A qualidade de serviço prestado ao cidadão foi a melhor que cada um dos Procuradores da 

República que exercem funções nesta área pode prestar, atendendo às dificuldades assinaladas, 

muitas vezes sacrificando a vida pessoal e familiar para que não fosse posta em causa a 

celeridade processual tão importante nesta área e o superior interesse das crianças e dos jovens.  
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IX 

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Conselho de Gestão  

 

O funcionamento deste órgão (Conselho de Gestão) caracterizou-se pela existência de 

articulação entre os seus membros, com realizações de reuniões formais sempre que necessário, 

tendo-se privilegiado o contacto informal na resolução das questões que se apresentaram para 

resolver. 

No âmbito das competências deste órgão, foram tomadas decisões quanto a colocação de 

funcionários nos vários Núcleos, foram discutidas e tomadas decisões quanto à necessidade de 

digitalização total nos serviços do Ministério Público, foram discutidas questões relativas a 

obras de requalificação e manutenção dos edifícios. 

 

Conselho Consultivo  

No âmbito das competências deste órgão, ocorreram duas reuniões, no seu seio foram discutidos 

os problemas obstativos da melhor prestação de serviços aos cidadãos utentes da justiça, com 

vista à prestação de um serviço público de qualidade e encetadas medidas tendentes ao 

suprimento das dificuldades reportadas, bem como apresentado o relatório anual relativo ao ano 

de 2020. 

 

X 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentação, de forma sucinta de persistentes insuficiências ao nível dos meios humanos e 

dos instrumentos e condições físicas de trabalho;  

 

A Comarca de Beja é seguramente a que tem maior extensão territorial, porém, será certamente. 

uma das que têm menor densidade populacional, ou seja, território amplo, pouco povoado e 

muito disperso. Estas circunstâncias, em conjunto, são o maior adversário na luta pela eficácia 

da justiça, porque impeditivas de melhor organização dos serviços e magistrados. 
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Acresce o reduzido número de funcionários judiciais, cada vez mais idosos e estafados. Com 

efeito, a Comarca de Beja, apresenta, ao nível de funcionários alguns problemas, 

nomeadamente, no enorme deficit de técnicos de justiça em todos os Núcleos da Comarca, daí 

resultando uma menor taxa de cumprimento de atos processuais, logo, um atraso nos processos 

e tem não podendo deixar de ser associada ao aumento de pendências. 

 

Os magistrados realizam muitas vezes diligências sem funcionários a secretariá-las, pois, cada 

núcleo só tem um funcionário (exceto Beja e Odemira), e em alguns Núcleos nem existe técnico 

de justiça, pelo que, ou o funcionário cumpre e movimenta processos e realiza algumas 

diligências, ou passa o tempo no gabinete a secretariar o magistrado na diligência por este 

presidida.  

 

Por outro lado, não é possível delegar-se sistematicamente as diligências no OPC, dado que, 

este também não tem meios humanos suficientes e nem sempre executa na perfeição as 

diligências que lhe são delegadas, com reflexos na maior duração do inquérito, no menor 

recurso a soluções de consenso, vendo-se o magistrado na contingência de as repetir.  

 

Importa assim, por isso, dotar o MP de meios adequados, suficientes e bastantes, seja dotando 

os seus magistrados de conhecimentos ao nível de técnicas de investigação (por forma a 

diminuir a sua dependência dos OPC, por exemplo, da PJ), seja ao nível do número e qualidade 

de funcionários ao seu serviço. 

 

Em conclusão, a atividade do Ministério Púbico na Comarca de Beja apresenta um saldo muito 

positivo que cumpre continuar. 

 

 

XI 

OBJETIVOS 2022 

 

A Comarca de Beja tem os seus objetivos específicos aprovados por Diretiva da PGR, os quais 

aqui se dão por integralmente reproduzidos. 
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Queremos, no entanto, reafirmar os objetivos gerais de compromisso dos magistrados do 

Ministério Público, com a comunidade que serve, enquanto operador da justiça: 

 

Melhor desempenho 

a) Reforço da articulação entre áreas de intervenção do Ministério Público. 

b) Reforço da articulação entre o Ministério Público e os OPC, privilegiando contactos 

informais e directos. 

c) Reforço da direcção efectiva do inquérito, aprofundando as diligências a realizar e 

delimitando quanto possível o objecto da investigação, no primeiro despacho, 

designadamente quando haja lugar a delegação de competências, com vista à celeridade 

processual. 

d) Solicitar precocemente a intervenção do GRA logo que se mostre legalmente 

admissível. 

e) Reforçar o contacto e colaboração com associações civis de apoio à vitima. 

f) Incrementar as diligências presididas por magistrado. 

g) Aprofundar fundamento das decisões, sem comprometer a celeridade processual. 

h) Continuar o percurso já iniciado de digitalização dos inquéritos como um dos 

instrumentos essenciais da transição digital para a área da justiça. 

i) Diligenciar para que o Procurador da República junto da Instância Central comunique 

aos respetivos titulares dos inquéritos, todas as decisões desfavoráveis, com 

conhecimento à Coordenação da Comarca. 

j) Na área de família e menores, prosseguir o superior interesse do menor, adoptando em 

cada caso a solução que se revelar mais adequada e conveniente e em tempo útil. 

k) Requerer de forma célere a abertura de processo judicial de promoção e protecção. 

l) Na área laboral, assegurar a representação de todos os trabalhadores que o solicitem. 

 

Beja, 30 de janeiro de 2022 

 

O MMPCC 

Manuel Dores 
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