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I. INTRODUÇÃO

A elaboração e divulgação do relatório anual visam prestar informação pública 

sobre a atividade do Ministério Público, avaliar como tal atividade foi desenvolvida, em 

que condições e os resultados obtidos, bem como extrair conclusões relevantes para a 

ação futura, tendo em conta, nomeadamente, os objetivos estratégicos e processuais 

estabelecidos (cfr. Ordem de serviço n.º 8/2014, de 13/11, da PGR).

Em particular, o presente relatório tem por finalidade dar a conhecer o estado dos 

serviços e avaliar a qualidade da resposta prestada nas diversas unidades orgânicas que 

integram a Procuradoria da República da Comarca de Leiria, por referência aos objetivos 

processuais do Ministério Público (MP) nela traçados e devidamente homologados, 

relativamente ao ano de 2021. 

Refere-se ao período compreendido entre 01/01/21 e 31/12/2021.

Para além da indicação e análise global dos dados recolhidos referentes à comarca 

de Leiria no seu todo, à luz dos objetivos definidos e por comparação com igual período 

do ano anterior, detém-se, mais em pormenor, nos aspetos relevantes da dimensão da 

atividade do MP na área criminal/exercício da ação penal, com particular enfoque na 

direção dos inquéritos, considerando a sua expressão significativa no todo daquela

atividade. 

Os dados foram recolhidos através do Citius, dos elementos fornecidos pelos 

respetivos serviços do MP, dos relatórios parcelares elaborados pelos magistrados e da

informação prestada pela Gestão da comarca.

Deixo uma palavra especial de agradecimento e apreço ao Gabinete de Apoio à 

Procuradoria da República da Comarca de Leiria, integrado pela oficial de justiça Ana 

Sofia Santos Simões, pelo empenho com que preparou a elaboração deste relatório e pela 

forma sempre diligente como contribuiu para a qualidade do apoio prestado à 

Coordenação.  

São parte integrante do relatório os organogramas da comarca, os mapas 

estatísticos relativos ao movimento processual das respetivas unidades orgânicas e áreas

de jurisdição e os objetivos processuais homologados, constituídos por três anexos.
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II. A PROCURADORIA DA REPÚBLICA DA COMARCA DE LEIRIA

A Comarca de Leiria, com sede em Leiria, engloba 16 municípios:

Abrange zonas urbanas e rurais, no litoral e no interior, com um universo de 

população residente de 458 606, assim distribuída:
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A Procuradoria da República da Comarca de Leiria é um órgão do MP (cfr. art. 

12º do Estatuto do Ministério Público (EMP), aprovado pela Lei nº 68/2019, de 27 de 

agosto), tendo sede em Leiria.

É integrada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de 

Leiria e pelas Procuradorias dos Juízos de Competência Especializada, dos Juízos de 

Competência Genérica e dos Juízos de Proximidade englobados na área de competência 

territorial da comarca.

À Procuradoria compete, especialmente, dirigir, coordenar e fiscalizar a atividade 

do Ministério Público na área da comarca de Leiria e nos departamentos e procuradorias 

que a integram (cfr. art. 74º do EMP).

A mesma é encabeçada por um Magistrado do Ministério Público Coordenador, 

que dirige e coordena a atividade do Ministério Público na comarca, emitindo ordens e 

instruções (cfr. art. 14º, f) e 75º, ambos do EMP).

No dia 4 de março de 2021, tomou posse uma nova Magistrada do Ministério 

Público Coordenadora da Comarca de Leiria (MMPCCL), a Procuradora da República, 

Dr.ª Ana Margarida Nunes Simões.

No âmbito das respetivas competências e atribuições, foram desenvolvidas pela(o)

MMPCCL um conjunto de medidas e iniciativas, internas e externas, das quais se 

destacam as que a seguir vão elencadas.

a) Atividades do(a) Magistrado(a) do Ministério Público Coordenador(a) da 

Comarca de Leiria

a.1) Documentos hierárquicos, medidas tomadas e área administrativa

Durante o ano de 2021 foram emitidas 34 Ordens de serviço, 19 Despachos, 1 

Memorando e 3 Orientações.

As Ordens de serviço versaram, essencialmente, sobre a distribuição do serviço, a 

substituição de magistrados, a afetação de processos e a definição do conteúdo funcional 

das Procuradorias.

Os Despachos incidiram sobre os turnos e férias e a designação de representante(s)

nos Conselhos Municipais de Segurança.

As Orientações visaram estabelecer linhas de atuação para o período de suspensão 

dos prazos processuais que vigorou durante parte do primeiro semestre do ano, entre 
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22/01 e 05/04/21 (cfr. Lei n.º 4-B/2021, de 1 de fevereiro e Lei n.º 13-B/2021, de 5 de 

abril).

Foi, ainda, emitido o Memorando nº 1/2021/LraCoord, para implementação do

Projeto Piloto de Desmaterialização Processual e Tramitação Eletrónica de Processos no 

Ministério Público da Comarca de Leiria.

Elaboraram-se dois relatórios de monitorização do trabalho desenvolvido durante 

a vigência da Lei nº 4-B/2021, de 1 de fevereiro, no âmbito das orientações fixadas pelo 

Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), através da Deliberação de 3 de 

fevereiro de 2021, relativos aos meses de fevereiro e março de 2021. 

Elaborou-se o respetivo relatório semestral, em setembro de 2021.

Criou-se, em maio de 2021, a Newsletter da Procuradoria da República da 

Comarca de Leiria, como meio de comunicação e divulgação internos, de e para os 

magistrados, com notícias sobre a atividade do Ministério Público na comarca, entre

outras, e edições regulares, normalmente mensais ou bimensais.

Integrou-se o MP no SharePoint da comarca, enquanto plataforma interna de 

acesso partilhado, aí impulsionando a criação de pastas para repositório e consulta da 

estatística mensal e de uma agenda de turno específica para o MP.

Intensificou-se e atualizou-se a informação publicitada no microsite de Leiria do 

Portal do MP, com inclusão de publicações semanais de interesse para a comunidade, 

dando visibilidade à atuação concreta do MP na comarca e contribuindo para a prevenção 

e repressão da criminalidade, sobretudo no que respeita aos fenómenos criminais de 

prevenção e investigação prioritária. 

A movimentação de processos administrativos na Procuradoria, que versam sobre 

questões de particular importância da comarca e que importa acompanhar ou agilizar, 

interna ou externamente, foi aquele que se representa na tabela que se segue:

Ministério Público
01-01-2021 a 31-12-2021

Espécie Unidade Orgânica
Pendentes 

antes de 01-01-
2021

Entrados entre 
01-01-2021 e 
31-12-2021

Findos entre 
01-01-2021 e 
31-12-2021

Pendentes 
depois de 31-

12-2021

Processos 
Administrativos

Leiria - MP 
Coordenação

49 2 31 20
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Relevante foi, ainda, o atendimento presencial efetuado pela MMPCCL, na 

emissão/verificação de apostilas, cujo número ascendeu a 24 atos dessa natureza.

a.2) Reuniões de trabalho com magistrados

Com o objetivo de ouvir e apoiar os magistrados, de debater com eles os

problemas que foram enfrentando no cumprimento das suas funções e os objetivos

fixados e de lhes transmitir orientações concretas sobre a respetiva atuação, foram

realizadas reuniões de trabalho periódicas entre a Coordenadora da Comarca e

todos Procuradores da República que nela exercem funções, a 8/04, 14/07, 1/10 e

20/12, Webex, num total de 4 reuniões, bem como as reuniões parcelares a seguir

indicadas.

Reunião de trabalho com a Procuradora da República da unidade orgânica de

Figueiró dos Vinhos, a 12/05, Palácio da Justiça de Figueiró do Vinhos.

Reunião de trabalho com os Procuradores da República da área de Família e

Menores da comarca, no dia 28/05, Webex.

Reunião de trabalho com os Procuradores da República da unidade orgânica de

Pombal, com a presença do Administrador Judiciário, Secretário de Justiça e

Técnico de Justiça Principal, a 21/06, Palácio da Justiça de Pombal.

Reunião de trabalho com as Procuradoras da República de Peniche, no dia 23/06,

Palácio da Justiça de Peniche.

Reunião de trabalho com os Procuradores da República do DIAP da Comarca de

Leiria, no dia 1/10, Webex.

Reunião de trabalho com as Procuradoras da República dos Juízos de Instrução

Criminal, Central Criminal e Local Criminal de Leiria, a 22/10, Palácio da Justiça

de Leiria.

Reuniões de trabalho, acompanhada pela Diretora do DIAP da Comarca de Leiria

e Dirigente de Secção do mesmo DIAP, com as Procuradoras da República das

unidades orgânicas das Caldas da Rainha, Peniche, Porto de Mós, Alcobaça,

Figueiró dos Vinhos, Pombal e Marinha Grande, a 6, 7 e 19/10, em cada um

daqueles municípios.
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Reunião de trabalho com Procuradora-Geral Regional de Coimbra, por ocasião da

sua visita à comarca, com todos Procuradores da República que nela exercem

funções, a 25/11, Palácio de Justiça de Leiria.

Reunião de trabalho com assessor da Procuradora-Geral Regional de Coimbra e

os Procuradores da República do DIAP da Comarca de Leiria sobre recuperação

de ativos, a 9/12, Webex.

a.3) Reuniões de trabalho com os Órgãos de Polícia Criminal

Reunião de trabalho com a PJ, PSP, GNR e Polícia Marítima para debater questões

procedimentais gerais no âmbito da investigação criminal e, em especial, no

contexto da delinquência juvenil e dos inquéritos tutelares educativos, no dia 2/07,

Batalha.

Reunião de trabalho com a PSP de Leiria para afinar questões procedimentais

relativas ao fenómeno criminal da violência doméstica, no dia 27/09, Leiria.

Reuniões da Equipa Mista de Prevenção da Criminalidade para o Distrito de

Leiria, tutelada pelo Sistema de Segurança Interna, com a presença de todos os

OPC, 12/0, 9/02, 9/03, 13/04, 11/05, 8/06, 14/09, 12/10, 9/11, online ou

presenciais, num total de 9 reuniões.

a.4) Reuniões de trabalho com Oficiais de Justiça

Reuniões de trabalho com os oficiais de justiça que exercem funções de chefia em

todos os serviços do Ministério Público das unidades orgânicas da comarca, para

debater e uniformizar questões procedimentais diversas, a 24/09 e 21/12, Webex.

a.5) Reuniões de trabalho com outras entidades

Reunião de trabalho com os Procuradores da República do Juízo do Trabalho de

Leiria e a Autoridade para as Condições do Trabalho de Leiria Centro Local do

Lis, a fim de debater aspetos com vista à melhoria da articulação MP/ACT, a

14/09, Leiria.

a.6) Outras reuniões
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Reuniões do Conselho de Gestão e do Conselho Consultivo, num total de 10

reuniões.

Reuniões da Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria, a 13/01, 26/04 e 9/12,

Webex, num total de 3 reuniões.

Reuniões de trabalho da Rede Integrada de Intervenção na Violência Doméstica

(RIIVD), a 6/03 e 4/11, Zoom.

Reuniões do Órgão Consultivo do projeto TRACTION/Ópera na Prisão,

envolvendo o Estabelecimento Prisional de Leiria Jovens (EPL-J), nos dias

28/01 e 22/10, Zoom.

Reunião de trabalho com o Administrador Judiciário e oficiais de justiça, com

vista à implementação do projeto de desmaterialização processual e tramitação

eletrónica de processos no Ministério Público da Comarca de Leiria, a 4/11,

Leiria.

Reunião com vereadora do município de Porto de Mós e representantes de várias

entidades, com vista a dar resposta a uma exposição com preocupações

securitárias de um grupo de residentes em Mira de Aire, 2/12, Porto de Mós.

Reunião com o Presidente da Câmara de Leiria, o Comandante Distrital da PSP

de Leiria e a Presidente da Associação Mulher Séc. XXI, com vista à realização

de um protocolo para instalação de uma casa de apoio a vítimas de violência

doméstica, 7/12, Leiria.

Reunião de trabalho com a Subdiretora Geral da Administração da Justiça, o

Administrador Judiciário e oficiais de justiça, no âmbito do projeto de

desmaterialização processual e tramitação eletrónica de processos no Ministério

Público da Comarca de Leiria, a 17/12, MS Teams.

b) Intervenções e/ou participações da Magistrada do Ministério Público 

Coordenadora

Sessão de Assinatura do Protocolo de instalação, organização e funcionamento

do Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Batalha, Leiria, Marinha

Grande, Pombal e Porto de Mós, 7/04, Batalha.

Dia Internacional da Mulher Mensagem dirigida às mulheres, 8/03, online.
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Cerimónia de tomada de posse de cinco Procuradores da República, em regime

de estágio, do XXXV Curso Normal de Formação de magistrados, 26/04, Leiria.

Encontros com a Justiça na Comarca de Leiria - Colóquio Maus-tratos a crianças

e jovens: Prevenção e Proteção, organizado pelo Conselho de Gestão da

Comarca de Leiria, 29/04, Batalha.

Workshop Balanço e Desafios na Implementação da Convenção de Istambul,

11/05, Zoom.

Ação de sensibilização no âmbito do Programa de Proteção do Conhecimento,

ministrada pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS) e organizada em

parceria com a Procuradoria da República da Comarca de Leiria, 21/05, Webex.

Sessão Solene Comemorativa do Dia do Município de Leiria, 22/05, Leiria.

Sessão de Assinatura do Protocolo de instalação, organização e funcionamento

do Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Alvaiázere, Ansião,

Pedrógão Grande, Penela e Figueiró dos Vinhos, 27/05, Figueiró dos Vinhos.

Sessão de trabalho sobre Gestão de resíduos: deposição em aterros e lamas de

ETAR - aspetos ambientais e legais relevantes, 18/06, online.

Apresentação da Cena de Ópera Nós. Vocês. Toda a Gente., EPL(J), Leiria,

19/06.

Encontros com a Justiça na Comarca de Leiria - Proteção de dados Pessoais,

Cibersegurança e Privacidade, 26/06, Leiria.

Concerto da Justiça no Forte de Peniche, 5/07, Peniche.

Grupos de ajuda mútua para vítimas de violência doméstica Associação

Mulher Séc. XXI, 8/07 e 30/11, Leiria.

Dia Mundial Contra o Tráfico de Seres Humanos - Mensagem dirigida às vítimas

do crime de tráfico de pessoas, 30/07, online.

Cerimónia de tomada de posse de doze Procuradores da República, na sequência

do movimento ordinário de magistrados do MP, 1/09, Leiria.

Cerimónia de Abertura do VIII Congresso dos Solicitadores e dos Agentes de

Execução 2021, 10/09, Caldas da Rainha.

Cerimónia de tomada de posse do Capitão do Porto e Comandante Local da

Polícia Marítima de Peniche, 15/09, Peniche.
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Cerimónia de tomada de posse da Diretora do DIAP da Comarca de Leiria,

20/09, Leiria.

Apresentação sobre as atribuições e estrutura do Ministério Público e

organização da investigação criminal em Portugal, em especial no âmbito da

criminalidade ambiental, a representante da Polícia Nacional da Ucrânia,

no âmbito do programa CEPOL EXCHANGE 2021, 29/09, Leiria.

Webinar Boas práticas na receção das vítimas, Centro de Formação da Direção-

Geral da Administração da Justiça, 14/10, Zoom.

Cerimónia de instalação da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal de

Leiria para o mandato 2021/2025, 08/10, Leiria.

Apresentação do livro Subsídios para a História da Polícia de Segurança Pública

- estudo da evolução do regime jurídico, 26/10, Leiria.

Cerimónia de tomada de posse de dois Procuradores da República, provenientes

do XXXV Curso Normal de Formação de magistrados, 3/11, Leiria.

Seminário Proteção das vítimas de violência doméstica A Polícia num trabalho

multidisciplinar, PSP, 24/11, Leiria.

Mesa Redonda A Violência Institucional formas, efeitos e a proteção legal das

vítimas, 26/11, Nazaré.

Cerimónia de Inauguração da Loja de Cidadão de Ansião, 30/11, Ansião.

Concerto de Natal da Comarca de Leiria, Mosteiro da Batalha, 8/12, Batalha.

Abertura solene do ano académico 2021/2022 do Politécnico de Leiria, 9/12,

Leiria.

II Fórum RIIVD sobre Violência Sexual, 10/12, Leiria.

Cerimónia da Tomada de Posse do Comandante do Comando Territorial de

Leiria da GNR, 14/12, Leiria.

III. RECURSOS HUMANOS

a) Magistrados

O quadro de magistrados da Comarca de Leiria é o que consta do mapa V, anexo 

ao DL nº 49/2014, de 27 de março, prevendo um total de 53 a 56 magistrados.
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Magistrados do Ministério Público - Comarca de Leiria a 31-12-
2021

Núcleos Quadro Legal Em funções

Alcobaça 7 5

Ansião 1 1

Caldas da Rainha 9 8

Figueiró dos Vinhos 1 1

Leiria 22 22

Marinha Grande 3 2

Nazaré 1 1

Peniche 2 2

Pombal 4 4

Porto de Mós 3 2

Total 53 48

Durante o ano de 2021, intensificaram-se as dificuldades decorrentes do não 

preenchimento do quadro legal de magistrados na comarca e da ocorrência de diversas 

ausências prolongadas ao serviço, por doença ou licença parental.

Em efetivo exercício de funções, ao longo do ano, estiveram apenas entre 46 a 48

magistrados, abaixo, por conseguinte, dos previstos no respetivo quadro legal, o que 

criou bastantes constrangimentos, sobretudo em Alcobaça, nas Caldas da Rainha e em 

Leiria, com a necessidade permanente de encontrar substituições que, naturalmente, 

condicionaram o serviço próprio de quem as efetuou, interferindo nos níveis de 

produtividade e de execução dos objetivos fixados, em particular na área 

criminal/inquéritos, pelos desequilíbrios funcionais do serviço que gerou.
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O Quadro Complementar da Procuradoria-Geral Regional de Coimbra, embora 

importante para fazer face a algumas ausências, foi manifestamente insuficiente para 

colmatar, sobretudo, as de maior duração.

O défice de magistrados do MP na comarca de Leiria, no período em causa,

determinou a produção de várias e, por vezes difíceis, medidas gestionárias, com 

redistribuição de serviço e acréscimo funcional para os diversos magistrados em funções 

na comarca, de que se destacam as seguintes:

O.S.  nº 6/21 de 21-01-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Juízo Local (Criminal e Cível) de Caldas da Rainha. Ausência ao serviço das duas Sras. Magistradas ali em funções. 
Sua substituição. Redistribuição de Serviço.
O.S.  nº 08/21 de 27-01-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Juízo Local (criminal e Cível) de Caldas da Rainha. Continuação da ausência ao serviço por parte da Sr.ª Magistrada, 
Dr.ª Daniela Félix. Sua substituição. Redistribuição de Serviço.
O.S.  nº 12/21 de 22-02-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Juízo Local (Criminal e Cível) de Caldas da Rainha, J2. Continuação de ausência ao serviço da Sr.ª Magistrada, Dr.ª 
Ana Sofia Martins Rendas Amado. Sua Substituição. Nova redistribuição de serviço.
O.S.  nº 13/2021/21 de 10-03-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Juízo do trabalho de Leiria Substituição temporária de magistrado
O.S.  nº 14/21 de 06-04-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Juízos Locais Criminal e Cível das Caldas da Rainha: substituição de magistrada e redistribuição de serviço
O.S.  nº 15/21 de 09-04-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Juízo do Trabalho de Leiria: substituição de magistrado e redistribuição do serviço
O.S.  nº 18/21 de 15-06-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Juízo de Família e Menores das Caldas da Rainha: substituição de magistrado
O.S.  nº 19/21 de 15-06-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Juízo de Família e Menores de Pombal: substituição de magistrado
O.S.  nº 21/21 de 06-09-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Movimento Ordinário de Magistrados do Ministério Público 2021 - Distribuição de serviço na Comarca de Leiria
O.S.  nº 23/21 de 08-09-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Redução de serviço
O.S.  nº 24/21 de 08-09-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Juízo de Competência Genérica da Nazaré/Unidade Local da Nazaré do DIAP da Comarca de Leiria: distribuição de 
serviço
O.S.  nº 26/21 de 09-09-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Juízo de Competência Genérica de Peniche/Unidade Local de Peniche do DIAP de Leiria: substituição de magistrada 
e redistribuição de serviço
O.S.  nº 27/21 de 13-09-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Juízos Locais Criminal e Cível das Caldas da Rainha e respetiva Procuradoria: substituição de magistrada e 
redistribuição de serviço
O.S.  nº 28/21 de 14-09-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Juízo de Família e Menores de Pombal: substituição de magistrado
O.S.  nº 29/21 de 17-09-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Juízo de Competência Genérica de Porto de Mós/Unidade Local de Porto de Mós do DIAP de Leiria: substituição de 
magistrada e redistribuição de serviço
O.S.  nº 31/21 de 02-11-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Alteração parcial da Ordem de Serviço nº 02/21-PCL
O.S.  nº 33/21 de 04-11-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação
Juízo de Competência Genérica de Peniche/Unidade Local de Peniche do DIAP de Leiria: alteração parcial da OS nº 
26/2021/LraCoor afetação de inquéritos

O acréscimo de serviço para os magistrados referidos nesses (e em outros)

instrumentos hierárquicos, quer em termos de aumento do número de processos a seu 

cargo, quer na maior exigibilidade nas tarefas inerentes ao turno semanal ao serviço 
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urgente, tiveram naturais reflexos na capacidade de resposta na tramitação e finalização 

de processos. 

Por isso, deixo aqui uma palavra de agradecimento e de grande apreço a todos 

esses magistrados, pela total disponibilidade, colaboração e empenho que sempre 

demostraram, extensível aos senhores oficiais de justiça que os coadjuvaram, assim 

mitigando, com esforço e sacrifício pessoal, as consequências do défice de recursos 

humanos.

b) Funcionários

O quadro de oficiais de justiça é o estabelecido na Portaria nº 372/2019, de 15 de 

outubro.

Em termos globais, a diferença entre o quadro legal (322) e o real (283) dos oficiais 

de justiça na comarca traduz um défice de 12,11%, com menos 39 funcionários.

No que se refere aos serviços do Ministério Público da comarca e às categorias 

específicas de funcionários que os integram, estiveram em exercício de funções, durante 

o ano de 2021, nas diversas unidades orgânicas, apenas 23 técnicos de justiça adjuntos e 

30 técnicos de justiça auxiliares, encontrando-se em falta um total de 16, o que 

corresponde a um défice global de 23,19%, assim representado:  

Oficiais de Justiça

Nível de preenchimento do quadro do Ministério Público

Categorias

Quadro Legal 
(Portaria 

372/2019 de 15 
de outubro)

Quadro 
Real

Diferença % défice

Téc. Just. 
Principal

6 6 0
0

Téc. Just. Adjunto 35 23 -12 34.28 %

Téc. Just. 
Auxiliares

34 30 -4
11,76%

Défice Total 69 59 -16 23,19%
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A tabela seguinte representa a distribuição dos funcionários do Ministério Público 

pelas diversas unidades orgânicas da comarca:  

Quadro de Oficiais de Justiça - Legal/Real em 31-12-2021

Núcleos Categorias
Quadro Legal 

(Portaria 372/2019 
de 15 de outubro)

Quadro 
Real

Observações Diferença

Alcobaça

Téc. Just. Principal 1 1 0

Téc. Just. Adjunto 5 3 -2

Téc. Just. Auxiliares 3 1 -2

Alvaiázere -
Juízo 

Proximidade

Téc. Just. Adjunto 1 1 0

Téc. Jus. Auxiliares 0 0 0

Ansião 
Téc. Just. Adjunto 1 0 -1

Téc. Just. Auxiliares 0 0 0

Ansião - Juízo 
Proximidade

Tec. Just. Adjunto 0 1 1

Tec. Just. Auxiliares 0 0 0

Bombarral -
Juízo 

Proximidade

Téc. Just. Adjunto 1 0 -1

Téc. Just. Auxiliares 0 0 0

Caldas da 
Rainha

Téc. Just. Principal 2 1 -1

Téc. Just. Adjunto 4 3 -1

Téc. Just. Auxiliares 8 8 0

Figueiró dos 
Vinhos

Téc. Just. Adjunto 1 0 -1

Téc. Just. Auxiliares 1 1 0

Leiria 
Téc. Just. Principal 2 2 0

Téc. Just. Adjunto 12 8 -4
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Téc. Just. Auxiliares 12 15 3

Marinha Grande

Téc. Just. Principal 0 1 1

Téc. Just. Adjunto 1 0 -1

Téc. Just. Auxiliares 3 2 -1

Nazaré
Tec. Jus. Adjunto 1 1 0

Tec. Jus. Auxiliares 1 1 0

Peniche
Téc. Just. Adjunto 1 1 0

Téc. Just. Auxiliares 1 1 0

Pombal 

Téc. Just. Principal 1 1 0

Téc. Just. Adjunto 5 3 -2

Téc. Just. Auxiliares 4 1 -3

Porto de Mós
Téc. Just. Adjunto 2 2 0

Téc. Just. Auxiliares 1 0 -1

Total

Téc. Just. Principal 6 6 0

Téc. Just. Adjunto 35 23 -12

Téc. Just. Auxiliares 34 30 -4

Total 75 59 -16

O não preenchimento dos lugares do quadro legal coloca, seriamente, em risco o 

funcionamento dos vários serviços e a capacidade de resposta do Ministério Público, 

dificultando o cumprimento dos objetivos e a qualidade daquela mesma resposta, 

sobretudo nas unidades orgânicas mais pequenas, como Figueiró dos Vinhos, mas 

também em algumas das maiores, como Pombal, Alcobaça e Leiria, onde foi acrescentado 

(em cada uma destas duas últimas), um edifício e um Juízo de Família e Menores, sem 

que tenha sido aumentado o quadro de funcionários, agravando a falta destes, reportada 

desde 2014 como muito grave. 
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De realçar, também, que houve funcionários que, ao longo do ano, foram 

destacados para fora da comarca e a sua falta não foi compensada com a colocação de 

outros ou através de movimento de oficiais de justiça.

A isso acresce a elevada idade média dos oficiais de justiça da comarca, superior 

a 50 anos, determinante de uma elevada taxa de absentismo por doença, sendo certo que 

62% dos oficiais de justiça têm mais de 50 anos e apenas 13% menos de 35, o que dificulta 

a implementação de novas tecnologias como método de trabalho, tornando mais difícil, 

ou quase impossível, aumentar a produtividade, cuja tendência, face a todos esses fatores, 

é de redução.

Apesar de serem alocados aos serviços do Ministério Público outros funcionários 

que não pertencem às referidas categorias específicas, o que constituiu uma mais-valia,

sem a qual as consequências do não preenchimento do quadro seriam ainda mais nefastas, 

tal revelou-se manifestamente insuficiente para colmatar aquelas falhas de 

preenchimento, atenta, sobretudo, a especialidade das funções ali exercidas e a ausência 

de experiência/impreparação na execução das mesmas por parte daqueles. 

IV. ATIVIDADE DESENVOLVIDA NAS UNIDADES ORGÂNICAS DA
COMARCA

<35
13%

35-49
25%

50-69
62%

Escalões etários dos Funcionários
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1. ÁREA CÍVEL

Na comarca existe um Juízo Central Cível, em Leiria, com competência para

toda a área geográfica da mesma, bem como Juízos Locais de competência especializada 

cível em Alcobaça, Caldas da Rainha, Leiria, Pombal e Porto de Mós e Juízos de 

competência genérica em Figueiró dos Vinhos, Marinha Grande, Nazaré e Peniche.

Nos Juízos Locais não existem magistrados afetos exclusivamente à área cível, 

com exceção de Leiria.

A coordenação da atividade exercida nesta área esteve a cargo do Procurador da 

República que exerce funções no Juízo Central Cível de Leiria.

Na sequência do movimento ordinário de magistrados do Ministério Público, 

aprovado por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público 

(CSMP) de 21/07/21, publicada no Diário da República nº 168/2021, Série II, de 

30/08/21, o conteúdo funcional da Procuradoria da República do Juízo Central Cível de 

Leiria passou a integrar as competências da Procuradoria da República do Juízo Local 

Cível de Leiria, assim como o conteúdo funcional da Procuradoria da República dos 

Juízos do Comércio e de Execução de Alcobaça passou a integrar as competências da 

Procuradoria da República do Juízo Local Cível de Alcobaça.

Nesse contexto, todo o serviço inerente à representação do Ministério Público no

Juízo Local Cível de Leiria passou (continuou, pois o mesmo magistrado já vinha 

cumulando essas funções), a estar a cargo do Procurador da República que exerce funções 

no Juízo Central Cível de Leiria (cfr. OS nº 22/2021/LraCoord).

De igual modo, todo o serviço inerente à representação do Ministério Público no 

Juízo Local Cível de Alcobaça passou a estar a cargo do Procurador da República que 

exerce funções nos Juízos do Comércio e de Execução de Alcobaça.

a) Apresentação dos principais dados estatísticos

a.1) Procuradorias da República dos Juízos Locais Cíveis/Competência Genérica

No que respeita à iniciativa processual/intervenção do MP, foram registados nas 

Procuradorias dos Juízos Locais Cíveis/Competência genérica 442 processos 

administrativos (255 em 2020), com esse objetivo, distribuídos pelas seguintes espécies:

- Acompanhamento de maiores: 397;
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- Inventários: 22;

- Herança:7;

- Impugnação pauliana:1;

- Justificação judicial: 5;

- Liquidação de herança vaga a favor do Estado: 5;

- Saúde pública: 1;

- Autorização para prática de atos: 3;

           - Dissolução sociedade: 1.

Foram propostas 195 ações (177 em 2020) e contestadas 19 (23 em 2020). 

Transitaram do período anterior um total de 187 ações. 

Findaram um total de 232 ações (202 procedentes e 30 improcedentes), tendo 

transitado para o ano seguinte 174.

Não foram instauradas ações em representação do Estado ou contestadas ações 

contra o mesmo.

Não foram interpostos recursos, tendo sido apresentadas 9 respostas a recurso.

a.1.1) Regime Jurídico do Maior Acompanhado
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Pela sua especial preponderância e relevância, atenta a respetiva expressão 

numérica e a natureza dos interesses que lhe subjazem (defesa de adultos vulneráveis), na 

atividade do Ministério Público da comarca de Leiria na área cível, destacam-se, de 

seguida, os dados relativos ao regime jurídico do maior acompanhado.

Assim, relativamente aos processos administrativos instaurados com vista à 

propositura de ações especiais de acompanhamento de maior, verificou-se um aumento

de 256%, por referência ao ano anterior (155     397).

Com efeito, foram instaurados 397 processos administrativos de maior 

acompanhado, tendo findado 370, sendo 185 com a propositura de ação (170 em 2020) e 

185 arquivados/por outros motivos. Ficaram pendentes para o ano seguinte 212 (vinham 

do ano anterior 185 processos).

185
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Foram, ainda, contestadas 2 ações de maior acompanhado (10 em 2020). 

Tiveram procedência 170 ações e foram improcedentes 19, num total de 189. 

Ficaram pendentes para o ano seguinte 172 ações (288 em 2020).

No que concerne à antiguidade dos processos administrativos de maior 

acompanhado, pendentes para o ano seguinte, temos a seguinte representação por anos:

43
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23

0
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9 9

34

9
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PA Maior Acompanhado
pendentes a   

31-12-2021

do ano 

2018

do ano 

2019

do ano 

2020

do ano 

2021

212 6 19 49 138

a.2) Procuradoria da República do Juízo Central Cível de Leiria

Foram instaurados 7 processos administrativos destinados a acompanhar 

processos administrativos dos Juízos Locais, bem como visando a recolha de elementos 

para contestar ações em representação do Estado (5). 

Não foram instauradas ações em representação do Estado.

Foram contestadas 5 ações contra o Estado, sendo duas por indemnização por 

factos ilícitos, duas para anulação de penhora e venda judicial e uma para reconhecimento 

de direito de propriedade, no valor global de

Foi apresentado 1 recurso em ação contra o Estado.  

a.3) Processos Administrativos

Na área cível foram instaurados um total de 520 processos administrativos (349

em 2020), tendo por desiderato a recolha de elementos tendentes à instauração de ações,

6
19

49

138

DO ANO 2018 DO ANO 2019 DO ANO 2020 DO ANO 2021

PA Maior Acompanhado pendentes a 
31-12-2021
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contestação de ações ou acompanhamento, designadamente, de situações participadas

por diversas entidades.

a.4) Atendimento ao Público

Ocorreram 447 atos de atendimento ao público (610 em 2020), todos tendo em 

vista a iniciativa/intervenção processual do Ministério Público.

b) Iniciativas desenvolvidas pelo Ministério Público da comarca

Foi acionado o Protocolo de Cooperação celebrado entre a Procuradoria-Geral 

Regional de Coimbra e a Fundação Bissaya Barreto para proteção de pessoas idosas, 

pela Procuradoria da República do Juízo Cível de Porto de Mós, no âmbito da defesa 

dos interesses de adultos especialmente vulneráveis (maior acompanhado).

No âmbito do Protocolo celebrado entre a Associação Mulher Séc. XXI e o 

DIAP de Leiria, potenciou-se o uso de instrumentos de apoio e proteção a pessoas 

idosas, através do encaminhamento para um gabinete de apoio psicológico e da 

divulgação da linha telefónica de apoio implementada.

c) Avaliação dos resultados à luz dos objetivos fixados 

Nesta área de atuação, os objetivos estabelecidos visaram, no essencial, a 

qualidade e rigor da intervenção nos processos em que é parte o Estado/Administração, 

a defesa ativa dos interesses dos incapazes, a agilização de procedimentos e articulação 

entre a jurisdição cível e a laboral, e também a criminal no que concerne ao regime 

jurídico do maior acompanhado, e o estreitamento da articulação com as entidades e 

instituições dotadas de competências de intervenção nesta matéria.

Assim, registou-se uma diminuição da pendência das ações cíveis com 

intervenção principal do MP.  

De outra parte, verificou-se um aumento exponencial da instauração de 

processos administrativos no âmbito do regime jurídico do maior acompanhado, que se 

prende com o crescimento da população idosa e o aumento da esperança média de vida, 

com as vulnerabilidades e fragilidades inerentes, a reclamar uma resposta célere do MP, 

em articulação com outras entidades. Também não é alheio a esse aumento o facto de 
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os serviços da segurança social exigirem, para a atribuição de prestações sociais, a 

definição da situação jurídica dos idosos incapazes.

Como reflexo da pandemia, nem sempre foi possível obter em tempo razoável 

os elementos necessários à instrução dos processos administrativos para propositura de 

ações de acompanhamento de maior, designadamente elementos médicos ou relativos 

aos acompanhantes, por falta de capacidade de resposta das respetivas entidades ou dos 

interessados. 

Aliado a isso, temos, também, o abrandamento da tramitação desses processos

em razão das acumulações de serviço que operaram em algumas unidades orgânicas, 

designadamente nas Caldas da Rainha.

Do conjunto dessas circunstâncias resultou que a capacidade de resolução dos 

processos face ao número de entrados não se tenha apresentado favorável, sendo certo 

que houve um aumento das ações instauradas neste contexto.

Em termos gerais, na área cível, a atividade do MP permitiu alcançar de forma 

adequada o cumprimento dos objetivos definidos.

2. ÁREA CRIMINAL

a) Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Leiria

A estrutura organizativa do DIAP da Comarca de Leiria manteve-se: sediado em 

Leiria, a sua organização compreende uma unidade central naquele município, com duas 

secções, duas secções nas Caldas da Rainha, bem como unidades locais em Figueiró dos 

Vinhos, Pombal, Marinha Grande, Nazaré, Alcobaça, Porto de Mós e Peniche. 

Mantiveram-se as competências diferenciadas das 1ª e 2ª Secções em Leiria e 

Caldas da Rainha: de vocação genérica, as 2ªs de Leiria e das Caldas da Rainha, assim 

como as unidades locais de Alcobaça, Figueiró dos Vinhos, Marinha Grande, Nazaré, 

Peniche, Pombal e Porto de Mós e, de competência especializada, as 1ªs Secções de Leiria 

e das Caldas da Rainha.

A direção dos inquéritos pelo crime de violência doméstica manteve a 

especialização e a concentração apenas em um magistrado da 2ª Secção do DIAP de 

Leiria (abrangendo os municípios de Leiria e Marinha Grande), na unidade local de 
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Alcobaça (abrangendo os municípios de Alcobaça, Nazaré e Porto de Mós), na unidade 

local de Peniche e na unidade local de Pombal (abrangendo os municípios de Pombal e 

Figueiró dos Vinhos).

As 1ªs Secções de Leiria e das Caldas da Rainha, para além de dirigirem os 

inquéritos tendo por objeto os crimes da competência reservada da PJ (art. 7º da LOIC), 

também dirigem aqueles que versam sobre o crime de roubo. 

Na sequência do movimento ordinário de magistrados do Ministério Público, 

aprovado por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público 

(CSMP) de 21/07/21, publicada no Diário da República nº 168/2021, Série II, de 30/08/21 

(Deliberação (extrato) nº 902/2021), foi colocado no DIAP de Leiria um Dirigente de 

Secção, o Procurador da República João Valente dos Santos, com efeitos a partir do dia 

1 de setembro 2021 e o conteúdo funcional fixado pela Ordem de Serviço nº 

25/2021/LraCoord, de 8/09.

Nessa medida, o Dirigente de Secção, para além das funções hierárquicas que lhe 

incumbem, tem concentrada em si a direção de todos os inquéritos, de qualquer 

circunscrição geográfica da comarca, que versem sobre crimes cometidos por agente de 

autoridade.

Na sequência da Deliberação (extrato) do CSMP n.º 957/2021, publicada no 

Diário da República n.º 179/2021, Série II de 14 de setembro de 2021, foi nomeada 

Diretora do DIAP da Comarca de Leiria a Procuradora da República, Dr.ª Ana Maria

Magalhães Mexia Falcão Machado, a qual tomou posse a 20/09.

Até essa nomeação, a direção do DIAP foi cumulada pela Magistrada do 

Ministério Público Coordenadora da Comarca de Leiria.

A distribuição, pelas diversas unidades/secções, dos magistrados em exercício de 

funções no DIAP foi a seguinte:

- Leiria: 7 Procuradores da República, sendo 2 na 1ª Secção e 5 na 2ª Secção; a 

partir de setembro, foi nomeada a Diretora do DIAP e colocado o Dirigente de Secção, 

que coordenam os demais magistrados;

- Caldas da Rainha: 3 Procuradores da República, sendo 1 na 1ª Secção e 2 na 2ª 

Secção;

- Alcobaça: 4 Procuradores da República até agosto e 3 a partir de setembro;

- Figueiró dos Vinhos: 1 Procurador da República;
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- Marinha Grande: 2 Procuradoras da República;

- Nazaré: 1 Procurador da República até agosto, sem magistrado colocado entre 

setembro e o início de novembro, tendo sido colocado um a partir desse mês;

- Peniche: 2 Procuradoras da República até agosto e 1 entre agosto e dezembro;

- Porto de Mós: 2 Procuradoras da República até agosto e 1 em setembro;

- Pombal: 3 Procuradoras da República.

Ao longo do ano, em virtude das ausências prolongadas das magistradas colocadas

no Juízo Criminal das Caldas da Rainha e no Juízo de Competência Genérica de Peniche 

e Juízo Local de Porto de Mós, da falta de preenchimento do lugar na unidade orgânica 

da Nazaré, houve necessidade de onerar os magistrados das Secções das Caldas da Rainha 

e Leiria do DIAP, bem como das unidades locais de Alcobaça, Peniche e Porto de Mós, 

com um acréscimo de serviço que, como já se afirmou, condicionou a produtividade 

daquele que lhes é próprio (cfr., designadamente, as OS nº 14/21, 24/21, 26/21, 27/21, 

29/21 e 33/21).

a.1) Movimento Processual Geral

Movimento Processual 

Período: de 01/01/2021 a 31/12/2021

Inquéritos Comarca de Leiria

Movimentados 22 794

Entrados 14 622

Findos 14 704

Pendentes em 
31/12/2020 8 090

O número global de inquéritos entrados durante o ano judicial de 2021 foi de

14.622, o que representa um aumento de 131 processos em relação ao ano de 2020

(0,9%), em que foram instaurados 14.491.
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Do universo de inquéritos registados, 7148 (ano 2020 7515) iniciaram-se

contra pessoa desconhecida, correspondendo a cerca de 48,88%.

Aos inquéritos registados no ano, acrescem os 8172 (ano 2020 - 7242) que

transitaram do ano anterior, gerando um número de inquéritos movimentados de 22.794

(ano 2020 21.733).

O número de inquéritos findos foi de 14.704 (mais 1143 do que em 2020

13.561), transitando para o ano seguinte 8090, o que traduz uma diminuição da

pendência global em 82 processos.

Do universo de inquéritos findos, foram arquivados 9906 (ano 2020 - 9177), o

que corresponde a 67,36% dos terminados, e findaram por outros motivos 1791 (ano

2020 1917), correspondentes a 12,18% dos finalizados.

DIAP/Secções e 
Unidades locais

Vindos Período 
anterior

Entrados no 
Período

Findos no 
Período (s/ 
suspensos)

Suspensos no 
período

Pendentes para 
o período 
seguinte
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Alcobaça 502 1512 1344 105 565

Caldas Rainha 1656 2858 2708 85 1721

Figueiró dos Vinhos 261 413 434 22 218

Leiria 2725 5075 4659 199 2942

Marinha Grande 876 1063 1237 27 675

Nazaré 328 438 425 23 318

Peniche 650 969 1072 72 475

Pombal 741 1571 1339 174 799

Porto de Mós 433 723 723 56 377

Total 8172 14622 13941 763 8090

O número de acusações deduzidas durante o ano em questão foi de 2244 (ano

2020 - 1931), isto é, 15,26% dos processos findos.

Quanto à forma de processo utilizada, foram deduzidas 1290 (57,48%)

acusações em processo comum singular (ano 2020 - 1165), 102 (88 em 2020) para

julgamento em tribunal coletivo (4,54%) e 328 (14,61%) com recurso ao artigo 16.º, n.º

3, do CPP (ano 2020 257), sendo que, em processo abreviado, foram 222 (9,89%)

«ano 2020 196» e em processo sumaríssimo 302 (13,45%) «ano 2020 225».

A suspensão provisória do processo foi aplicada em 763 inquéritos (ano 2020 

536), o que corresponde a 5,18 % do total de processos terminados.
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Processos Especiais

ano 2020 ano 2021 aumentou

Abreviados 196 222 13%

Sumaríssimos 225 302 34%

Suspensos 536 763 42%
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Dispensa de 
Pena

0 2 200%

Total 957 1289 35%

Assim, do universo de inquéritos que reuniram indiciação suficiente (3009), foram:

Aplicadas 763 suspensões provisórias do processo (25,35%)

Elaborados 302 requerimentos em processo sumaríssimo (10,03%)

Deduzidas 222 acusações sob a forma de processo abreviado (7,37%)

Deduzidas 102 acusações sob a forma de processo coletivo (3,38%)

Deduzidas 1290 acusações sob a forma de processo singular (42,87%)

Deduzidas 328 acusações perante tribunal singular art.º 16º, nº3 CPP (11,23%)

Arquivados por dispensa de pena 2 processos (0,06% do universo considerado). 

Daqui resulta que as formas processuais simplificadas e de consenso foram

aplicadas em 1289 inquéritos (abreviados 222, sumaríssimos 302, SPP 763 e dispensa de 

pena 2), ou seja, 42,83 % do total com indiciação suficiente e 74,95% dos acusados em 

processo comum.

Se considerarmos, também, os processos tramitados sob a forma de processo 

sumário (266 acusações e 471 suspensões provisórias), então temos um total de 3746 com 

indiciação suficiente, correspondendo a aplicação dos processos especiais e institutos de 

consenso a 2026 processos, ou seja, 54,08% daquele universo.

a.2) Movimento Processual por unidade orgânica do DIAP

A relação entre inquéritos entrados e findos nas diversas secções e unidades locais 

do DIAP da Comarca de Leiria é a que está representada nos dois gráficos que se seguem, 

especificando-se, depois, a totalidade da movimentação processual em cada uma delas:
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- DIAP/Alcobaça:

No ano em questão entraram 1512 inquéritos, dos quais 509 foram contra 

desconhecidos, vindo 502 do ano anterior.

Foram deduzidas no total 201 acusações (7 em tribunal coletivo, 105 em tribunal 

singular, sendo 27 com recurso ao artigo 16.º, n.º 3 CPP, 17 em processo abreviado e 45

em processo sumaríssimo).

Houve um total de findos de 1449, sendo que 105 foram suspensos 

provisoriamente, transitando para o ano seguinte 565.
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- DIAP/Caldas da Rainha:

No ano em questão entraram 2858 inquéritos, dos quais 1534 foram contra 

desconhecidos, vindo 1656 do ano anterior.

Foram deduzidas no total 448 acusações (31 em tribunal coletivo, 234 em 

tribunal singular, sendo 72 com recurso ao artigo 16.º, n.º 3 CPP, 52 em processo 

abreviado e 59 em processo sumaríssimo).

Houve um total de findos de 2793, sendo que 85 foram suspensos 

provisoriamente, transitando para o ano seguinte 1721.

- DIAP/Figueiró dos Vinhos:

No ano em questão entraram 413 inquéritos, dos quais 212 foram contra 

desconhecidos, vindo 261 do ano anterior.
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Foram deduzidas no total 70 acusações (2 em tribunal coletivo, 41 em tribunal 

singular, sendo 10 com recurso ao artigo 16.º, n.º 3 do CPP, 7 em processo abreviado e 

10 em processo sumaríssimo).

Houve um total de findos de 456, sendo que 22 foram suspensos 

provisoriamente, transitando para o ano seguinte 218.

- DIAP/Leiria:

No ano em questão entraram 5075 inquéritos, dos quais 2711 contra 

desconhecidos, vindo 2725 do ano anterior.

Foram deduzidas no total 572 acusações (42 em tribunal coletivo, 336 em 

tribunal singular, sendo 84 com recurso ao artigo 16.º, n.º 3 CPP, 21 em processo 

abreviado e 89 em processo sumaríssimo).

Houve um total de findos de 4858, sendo que 199 foram suspensos 

provisoriamente, transitando para o ano seguinte 2942.
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- DIAP/Marinha Grande:

No ano em questão entraram 1063 inquéritos, dos quais 670 foram contra 

desconhecidos, vindo 876 do ano anterior.

Foram deduzidas no total 256 acusações (6 em tribunal coletivo, 188 em tribunal 

singular, sendo 47 com recurso ao artigo 16.º, n.º 3 CPP, 0 em processo abreviado e 15

em processo sumaríssimo).

Houve um total de findos de 1264, sendo que 27 foram suspensos 

provisoriamente, transitando para o ano seguinte 675.

- DIAP/Nazaré:
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No ano em questão entraram 438 inquéritos, dos quais 192 foram contra 

desconhecidos, vindo 328 do ano anterior.

Foram deduzidas no total 101 acusações (1 em tribunal coletivo, 53 em tribunal 

singular, sendo 14 com recurso ao artigo 16.º, n.º 3 CPP, 16 em processo abreviado e 17

em processo sumaríssimo).

Houve um total de findos de 448, sendo que 23 foram suspensos 

provisoriamente, transitando para o ano seguinte 318.

- DIAP/Peniche:

No ano em questão entraram 969 inquéritos, dos quais 447 foram contra 

desconhecidos, vindo 650 do ano anterior.

Foram deduzidas no total 131 acusações (3 em tribunal coletivo, 66 em tribunal 

singular, sendo 24 com recurso ao artigo 16.º, n.º 3 CPP, 9 em processo abreviado e 29

em processo sumaríssimo).

Houve um total de findos de 1144, sendo que 72 foram suspensos 

provisoriamente, transitando para o ano seguinte 475.
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- DIAP/Pombal:

No ano em questão entraram 1571 inquéritos, dos quais 564 foram contra 

desconhecidos, vindo 741 do ano anterior.

Foram deduzidas no total 334 acusações (4 em tribunal coletivo, 198 em tribunal 

singular, sendo 34 com recurso ao artigo 16.º, n.º 3, do C.P. Penal, 73 em processo 

abreviado e 25 em processo sumaríssimo).

Houve um total de findos de 1513, sendo que 174 foram suspensos 

provisoriamente, transitando para o ano seguinte 799.

- DIAP/Porto de Mós:
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No ano em questão entraram 723 inquéritos, dos quais 309 foram contra 

desconhecidos, vindo 433 do ano anterior.

Foram deduzidas no total 131 acusações (6 em tribunal coletivo, 69 em tribunal 

singular, sendo 16 com recurso ao artigo 16.º, n.º 3 CPP, 27 em processo abreviado e 13

em processo sumaríssimo).

Houve um total de findos de 779 sendo que 56 foram suspensos provisoriamente, 

transitando para o ano seguinte 377.

a.3) Inquéritos pendentes há mais de oito meses

Dos inquéritos que transitaram para o ano seguinte (8090), o número de processos 

registados há mais de oito meses totalizava 3279, que correspondia a 40,5% daquele 

valor, inferior ao verificado no ano transato (3550).

(31-12-2021) Há mais 
de 8 meses

Há menos de 8 
meses 

Total  
pendentes

Unidades orgânicas

3 279 4 811 8 090 Geral Comarca
171 394 565 Alcobaça
590 1131 1 721 Caldas Rainha
84 134 218 Figueiró dos Vinhos

1343 1599 2 942 Leiria
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283 392 675 Marinha Grande
147 171 318 Nazaré
237 238 475 Peniche
279 520 799 Pombal
145 232 377 Porto de Mós

Por unidade orgânica, temos a seguinte percentagem:

( 31-12-2021) Há mais de 8 meses

Percentagem 
em relação ao 

total dos 
pendentes a 
31-12-2021

Alcobaça 171 30%
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Caldas Rainha 590 34%
Figueiró dos Vinhos 84 39%
Leiria 1343 46%
Marinha Grande 283 42%
Nazaré 147 46%
Peniche 237 50%
Pombal 279 35%
Porto de Mós 145 38%

a.4) Antiguidade dos inquéritos pendentes

Em relação aos inquéritos mais antigos, designadamente os registados no ano 2018 

e anos anteriores, verifica-se a seguinte análise comparativa, por anos, da respetiva 

pendência, em 2020 e 2021:

Antiguidade da Pendência
a 31-12-2021

Unidade 
Orgânica

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Alcobaça -
DIAP 476 70 11 6 2 0 0 0 0
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C.Rainha -
DIAP - 1ª Sec 281 118 15 15 2 1 0 0 0

C.Rainha -
DIAP - 2ª Sec 971 247 54 12 3 1 1 0 0

F.Vinhos - DIAP 159 42 13 3 1 0 0 0 0

Leiria - Diap -
1ª Sec 674 196 54 18 8 2 0 0 0

Leiria - Diap -
2ª Sec 1510 352 102 23 3 0 0 0 0

M.Grande -
DIAP 426 183 40 16 10 0 0 0 0

Nazaré - DIAP 217 62 29 10 0 0 0 0 0

P.Mós - DIAP 282 60 28 3 3 1 0 0 0

Peniche - DIAP 336 96 37 5 1 0 0 0 0

Pombal - DIAP 561 154 63 17 2 1 1 0 0

Total 5893 1580 446 128 35 6 2 0 0

Antiguidade da Pendência
a 31-12-2020

Unidade 
Orgânica

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Alcobaça -
DIAP 402 109 24 6 0 0 0 0 0

C.Rainha -
DIAP - 1ª Sec 337 46 29 6 3 0 0 0 0

C.Rainha -
DIAP - 2ª Sec 904 269 79 29 8 4 0 0 1

F.Vinhos - DIAP 203 54 20 2 0 0 1 0 0

Leiria - Diap -
1ª Sec 696 158 37 14 3 2 0 0 1

Leiria - Diap -
2ª Sec 1469 436 113 27 4 2 0 1 0
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M.Grande -
DIAP 580 180 85 48 9 1 0 1 0

Nazaré - DIAP 222 82 28 4 2 0 0 0 0

P.Mós - DIAP 285 118 43 11 4 0 0 0 1

Peniche - DIAP 464 160 55 17 4 6 0 0 0

Pombal - DIAP 644 238 58 11 3 1 0 0

total 6206 1850 571 175 40 16 1 2 3

Antiguidade da Pendência

Processos 
de 2020

Processos 
de 2019

Processos 
de 2018

Processos 
de 2017

Processos 
de 2016

Processos 
de 2015

Processos 
de 2014

Processos 
de 2013

No ano 2020 6206 1850 571 175 40 16 1 5

No ano 2021 1580 446 128 35 6 2 0 0

Inquéritos 
com 

despacho 
final

4626 1404 443 140 34 14 1 5

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

redução em 75% 76% 78% 80% 85% 88% 100% 100%
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a.5) Violência doméstica

A natureza e a expressão numérica do crime de violência doméstica e a especial 

importância estratégica e prioritária que o Ministério Público, a nível nacional e local,

vem dedicando à violência de género e às vítimas especialmente vulneráveis, justificam 

que aqui se autonomizem os dados estatísticos relativos a esse fenómeno criminal, 

também pelos resultados bastante positivos alcançados. 

a.5.1) Movimento Processual Geral

No DIAP da Comarca de Leiria foram instaurados 1288 inquéritos pelo crime de

violência doméstica, sendo que, em 2020, entraram 1259, correspondendo a um aumento 

de 29 processos. 
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Foram encerrados 1313 inquéritos, tendo sido deduzidas 190 acusações (17 

perante tribunal coletivo, 123 perante tribunal singular, sendo 40 com recurso ao artigo 

16.º, n.º 3 do CPP, 1 em processo abreviado e 5 em processo sumaríssimo), e foram objeto 

de suspensão provisória do processo 92 inquéritos.

Os inquéritos arquivados foram 924 e os que terminaram por outros motivos 199.

Transitaram para o ano seguinte 501 processos (em 2020 haviam transitado 588).
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Em 2020, haviam sido 1198 os inquéritos findos, dos quais 182 foram acusados, 

844 arquivados e 172 terminaram por outros motivos, encontrando-se suspensos

provisoriamente, no fim do período, 87 processos.

Verificou-se uma diminuição de 87 inquéritos na pendência global por este 

fenómeno criminal em 2021, por referência ao mesmo período de 2020.

a.5.2) Movimento Processual das Secções/Unidades do DIAP

A relação entre inquéritos entrados e findos nas diversas secções e unidades locais 

do DIAP da Comarca de Leiria é a que está representada nos dois gráficos que se seguem, 

especificando-se, depois, a totalidade da movimentação processual em cada uma delas:
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- Alcobaça:

Foram instaurados 299 inquéritos de violência doméstica, sendo que no ano de 

2020 entraram 109 inquéritos. 

Vindos do ano anterior 34.

Foram deduzidas no total 16 acusações (1 em tribunal coletivo, 11 em tribunal 

singular, sendo 3 com recurso ao artigo 16.º, n.º 3, do C.P. Penal e 1 em processo 

sumaríssimo).

Houve um total de 201 arquivados, 21 findos por outros motivos e 8 suspensos 

provisoriamente

Transitaram para o ano seguinte 69.

- Caldas da Rainha:

Foram instaurados 207 inquéritos de violência doméstica, sendo que no ano de 

2020 entraram 190 inquéritos. 

Vindos do ano anterior 104.

Foram deduzidas no total 74 acusações (5 em tribunal coletivo, 47 em tribunal 

singular, sendo 20 com recurso ao artigo 16.º, n.º 3, do C.P. Penal e 1 em processo 

abreviado).

Houve um total de 121 arquivados, 10 findos por outros motivos e 21 suspensos 

provisoriamente

Transitaram para o ano seguinte 85.

- Leiria:
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Foram instaurados 478 inquéritos de violência doméstica, sendo que no ano de 

2020 entraram 551 inquéritos. 

Vindos do ano anterior 303.

Foram deduzidas no total 37 acusações (6 em tribunal coletivo, 23 em tribunal 

singular, sendo 3 com recurso ao artigo 16.º, n.º 3, do C.P. Penal e 4 em processo 

sumaríssimo).

Houve um total de 375 arquivados, 69 findos por outros motivos e 51 suspensos 

provisoriamente.

Transitaram para o ano seguinte 236.

- Peniche:

Foram instaurados 110 inquéritos de violência doméstica, sendo que no ano de 

2020 entraram 96 inquéritos. 

Vindos do ano anterior 60.

Foram deduzidas no total 18 acusações (1 em tribunal coletivo, 13 em tribunal 

singular, sendo 4 com recurso ao artigo 16.º, n.º 3, do C.P. Penal).

Houve um total de findos de 68 arquivados, 20 outros motivos e 6 suspensos 

provisoriamente

Transitaram para o ano seguinte 50.

- Pombal:

Foram instaurados 186 inquéritos de violência doméstica, sendo que no ano de 

2020 entraram 177 inquéritos. 

Vindos do ano anterior 96.

Foram deduzidas no total 40 acusações (4 em tribunal coletivo, 24 em tribunal 

singular, sendo 10 com recurso ao artigo 16.º, n.º 3, do C.P. Penal e 2 com acusação 

particular).

Houve um total de 140 arquivados, 26 findos por outros motivos e 6 suspensos 

provisoriamente

Transitaram para o ano seguinte 56.

*Porto de Mós:

Foram instaurados 5 inquéritos de violência doméstica, sendo que no ano de 

2020 entraram 94 inquéritos. 
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Vindos do ano anterior 52.

*Nazaré:

Foram instaurados 3 inquéritos de violência doméstica, sendo que no ano de 

2020 entraram 42 inquéritos. 

Vindos do ano anterior 24.

Foram deduzidas no total 5 acusações em tribunal singular.

*(O.S.  nº 03/21 de 06-01-2021 - Leiria - Proc. da Comarca - Coordenação- O.S.  nº 03/21 de 06-01-2021 - Leiria - Proc. da 
Comarca - Coordenação Secção do DIAP de Alcobaça. Redistribuição de Serviço. Concentração, num só Magistrado, dos inquéritos 
que incidam sobre violência doméstica, pendentes na Secção do DIAP de Alcobaça, de Porto de Mós e a registar no Juízo de 
Competência Genérica da Nazaré. Revogação, parcial, da Ordem de Serviço nº29/20-PCL, de 02-09.)

a.5.3) Medidas de coação, detenções e teleassistência

No conjunto da comarca, em 2021, pelo crime de violência doméstica, foram 

aplicadas 30 medidas de coação privativas da liberdade, sendo 23 de prisão preventiva, 6 

de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica e 1 de internamento 

preventivo. 

Foram impostas 47 medidas de proibição de contacto com a vítima e 45 medidas 

de afastamento, sendo 7 com fiscalização por meios de controlo à distância.

Em 2 situações, foi aplicada a obrigação de apresentação periódica.
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Em relações às detenções por este tipo de crime, foram efetuadas um total de 48, 

sendo 43 fora de flagrante delito e 5 em flagrante delito.

DIAP Detenções Fora de 
Flagrante Delito

Detenções em 
Flagrante Delito

Alcobaça 4 0
Caldas da Rainha 6 0

Leiria 1ª secção 1 0
Leiria 2ª secção 22 2
Peniche 4 0
Pombal 6 3

Total Comarca 43 5

A medida de teleassistência foi determinada em relação a 53 vítimas, sendo 11 

nas Caldas da Rainha, 11 em Leiria, 8 em Peniche, 4 em Pombal e 19 em Alcobaça.

No mesmo período de 2020, a teleassistência havia sido aplicada relativamente a

49 vítimas.

a.5.4) Declarações para memória futura

Foram ouvidas em declarações para memória futura, 59 vitimas de violência 

doméstica, sendo 19 em inquéritos das Caldas da Rainha, 18 de Leiria, 4 de Peniche, 9 de 

Pombal e 9 de Alcobaça.

Desse conjunto, em 11 situações a vítima foi acompanhada nas declarações para 

memória futura por um técnico de apoio à vítima.

a.5.5) Resultado dos julgamentos 

Durante o ano de 2021 foram objeto de julgamento na comarca 155 processos pelo 

crime de violência doméstica, os quais redundaram em 101 condenações, o que 

corresponde a 65 % do total de processos julgados, 50 absolvições, que correspondem a 

32% desse total e foram proferidas 4 decisões considerando os arguidos inimputáveis, 

com aplicação de medidas de seguranças, que correspondem a 3 % do total das decisões.
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a.6) Outras Espécies Processuais

Por referência às novas espécies processuais para a área criminal incluídas no

Anexo I à Ordem de Serviço nº 4/2015, da PGR, foram registadas 1148 cartas

precatórias para cumprimento, 2400 autos de notícia/participações sem queixa, 460

óbitos/dispensa de autópsia, 202 medidas de polícia, 71 pessoas desaparecidas e 64

comunicações avulsas de OPC.

Nesse contexto, foram, igualmente, registadas 76 denúncias anónimas, das quais

5 deram origem a inquérito, 69 foram destruídas e 7 transitaram para o ano seguinte.

Quanto às Decisões Europeia de Investigação (DEI), entraram 23, terminaram

26, sendo que vinham 7 do ano anterior, ficando pendentes 4.

a.7) Prescrições

Ocorreram 22 prescrições do procedimento criminal em inquéritos, todas elas 

por participação tardia dos factos.

a.8) Acelerações Processuais
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Foram suscitados 10 incidentes de aceleração processual em inquéritos.

a.9) Medidas de Coação Privativas da Liberdade

Foram aplicadas, em inquérito, as seguintes 74 medidas de coação privativas da 

liberdade, a outros tantos arguidos, mais 5 que em 2020:

- 60 de prisão preventiva (51 em 2020);

- 9 de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica;

- 4 de obrigação de permanência na habitação sem vigilância eletrónica;

- 1 de internamento preventivo. 

a.10) Dados respeitantes a Interceções Telefónicas 

Foram realizadas interceções telefónicas em relação a 106 alvos, sendo que 16 

processos tinham por objeto o crime de tráfico de estupefacientes, 2 o crime de 

homicídio, 4 o crime de furto qualificado, 1 o crime de danos contra a natureza, 1 o 

crime de burla qualificada, 1 o crime de corrupção e 1 o crime de fraude fiscal.

a.11) Fenómenos Criminais Objeto dos Inquéritos

O fenómeno criminal que determinou a instauração do maior número de inquéritos

foi o que incidiu sobre o crime de furto (3675), seguido da violência conjugal ou

81%

12%

6% 1%

Prisão Preventiva OPHVE OPH Internamento preventivo
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equiparada (1124), dos crimes estradais (785) e dos crimes no âmbito da

cibercriminalidade (669).

a.12) Resultados da Suspensão Provisória do Processo

Atingiram o termo do prazo de suspensão provisória do processo por 

arquivamento 519 inquéritos, tendo sido deduzida acusação em 140, findando 24 por 

outros motivos, assim discriminados por unidade orgânica:
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a.13) Mediação Penal

Não tem aplicação.

b) Processo Sumário

Durante o ano judicial de 2021, na globalidade da comarca, foram recebidos 862 

autos de notícia para julgamento em processo sumário (860 em 2020).

Foram remetidos para inquérito 22 autos de notícia (84 em 2020), tendo sido 

determinadas 471 suspensões provisórias do processo (534 em 2020).

Foi requerido o julgamento em processo sumário em 266 (316 em 2020).

Comparando com o ano de 2020, houve um decréscimo de julgamentos em 

processo sumário, traduzido em menos 50 (316 em 2020).

Nos 737 processos em que foi exercida a ação penal, foi requerido o julgamento 

em 36% dos casos e decidida a suspensão provisória em 63,90 % (62% em 2020).
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c) Instrução

O Juízo de Instrução Criminal de Leiria abrange toda a área territorial da

comarca.

Nele exercem funções 3 juízes e uma Procuradora da República em

exclusividade.

Em relação ao movimento processual verificado, salienta-se o seguinte:

Primeiros interrogatórios de arguidos detidos realizados: 101;

Debates Instrutórios, interrogatórios de arguido e inquirição de

testemunhas: 259 processos;

Recursos interpostos:  6;

Respostas: 36.

As instruções, requeridas pelos arguidos e pelos assistentes, foram, 

respetivamente, 219 (272 em 2020) e 52 (75 em 2020), tendo sido movimentadas 397

(492 em 2020).

Ficaram pendentes 87 para o ano judicial seguinte (126 em 2020).

Num total de 262 instruções findas, das requeridas pelos arguidos, foi proferido 

despacho de não pronúncia em 60 e despacho de pronúncia em 165 (63% daquele 

universo), e decidida a suspensão provisória do processo em 37, o que, somado aos 

despachos de pronúncia, constitui 77% dos processos de instrução terminados.
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Num total de 41 instruções findas, das requeridas pelos assistentes, foi proferido 

despacho de não pronúncia em 14, despacho de pronúncia em 23 e decidida a suspensão 

provisória do processo em 4.

Por outros motivos, findaram 7 instruções.

A movimentação das instruções por unidade orgânica é a que está representada 

nos dois gráficos que se seguem:
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d) Juízo Central Criminal e Juízos Locais Criminais

O Juízo Central Criminal tem sede em Leiria e abrange toda a área territorial da 

comarca.

O número de juízes afetos ao mesmo é de 6 (4 efetivos + 2, um auxiliar e outro do 

quadro complementar), o que permite a formação de dois tribunais coletivos independentes 

e a funcionar em simultâneo.



RELATÓRIO ANUAL 2021 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE LEIRIA 57

A representação do Ministério Público no Juízo Central Criminal foi assegurada por 

3 Procuradores da República.

Há a destacar a realização de dois julgamentos de grande dimensão durante o ano em 

referência: o relativo ao processo da reconstrução das casas na sequência dos incêndios de 

Pedrogão Grande (2160/18.5T9LRA), cujas sessões de julgamento terminaram no final do 

ano, e o relativo aos incêndios de Pedrogão Grande (272/17.1JACBR), iniciado no final de 

maio. 

Por força deste último, uma das Procuradoras da República do Juízo Central Criminal 

ficou afeta, em exclusividade, ao processo dos incêndios de Pedrogão Grande, até ser 

nomeada diretora do DIAP da Comarca de Leiria, em setembro, passando, a partir daí, a 

cumular as duas funções. 

Pela sua relevância, destaca-se o seguinte movimento processual desse juízo:

O nível de condenações correspondeu, assim, a 75,75% do universo dos processos 

julgados.

Salienta-se, ainda, que aí foram despachadas 3302 vistas pelo Ministério Público. 

De outra parte, na sede da comarca, também existe desdobramento do Juízo Local 

Criminal, com três juízas afetas (J1, J2 e J3), como sucede com o Juízo Local Criminal das 

Caldas da Rainha, com duas juízas afetas (J1 e J2) e no Juízo Local Criminal de Pombal, 

com dois juízes afetos (J1 e J2), enquanto nas demais circunscrições apenas existe um 

magistrado judicial a assegurar o Juízo Local Criminal ou o Juízo de Competência 

Genérica.

Condenação 
a)

Absolvição Total

 207  118  325  100  32  132  8  140  185 Tribunal coletivo

a )condena ção tota l  ou parcia l

Movimentados Findos
Pendentes 

p/o ano 
seguinte

Vindos do 
ano 

anterior 
Entrados Total

Julgados
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Até 1 de setembro de 2021, no Juízo Local Criminal de Leiria apenas exerceram 

funções duas Procuradoras da República, em virtude da ausência prolongada da terceira 

magistrada aí colocada, que já vinha do ano anterior, o que importou a acumulação de 

serviço por parte das duas primeiras.

Também no Juízo Criminal das Caldas da Rainha, durante praticamente todo ano, 

apenas exerceu funções uma Procuradora da República, em virtude da ausência da outra 

magistrada aí colocada, o que importou a acumulação de serviço por parte daquela 

primeira, dos Procuradores da República das unidades locais das Caldas da Rainha e de 

Alcobaça do DIAP e de dois magistrados do Juízo Local Criminal de Leiria.

Nos diversos juízos criminais/com competência em matéria criminal da comarca

foram despachadas um total de 16 286 vistas, assim distribuídas:

Leiria - 4960

Alcobaça - 1727

Pombal 2481

Figueiró dos Vinhos - 604

Marinha Grande 1124

Nazaré 739

Peniche - 686

Porto de Mós 966

Caldas 2999

e) Processos em Fase de Julgamento 

No período em referência, no âmbito da comarca, foram movimentados 4403

processos penais na fase de julgamento (3986 em 2020).

Entraram 2635 (2361 em 2020), tendo sido resolvidos/findos 2655 (2218 em 

2020), dos quais 2073 (1778 em 2020) por condenação (78,07%), 370 (248 em 2020)

por absolvição (13,93%) e 212 por outros motivos (7,98%), tendo ficado pendentes 1748 

(1768 em 2020).
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f) Recursos

O número de recursos penais interpostos pelo Ministério Público foi de 68 (39 

em 2020), tendo respondido a 263 motivações de recurso apresentadas por outros 

sujeitos processuais (186 em 2020).

Dos recursos interpostos pelo Ministério Público, 16 foram julgados providos, 4 

parcialmente providos e 14 não providos.

Dos recursos interpostos por outros sujeitos processuais, a que coube resposta 

do Ministério Público, 26 foram julgados providos, 15 parcialmente providos e 93 não 

providos.

g) Recuperação de Ativos

Durante o ano em referência, ao Gabinete de Recuperação de Ativos foram 

solicitados 2 pedidos de intervenção (=2020), com valor patrimonial constante da 

acusação/liquidação no total de 73 467,72 (136 .

Estiveram em causa dois crimes de tráfico de estupefacientes e um crime de 

lenocínio.

h) Cartas Rogatórias
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  Durante o período em análise foram distribuídas 13 cartas rogatórias de natureza 

penal para cumprimento, sendo que 5 pertencem ao Juízo de Competência Genérica de 

Alcobaça, 1 ao Juízo Local de Caldas da Rainha, 3 ao DIAP de Leiria, 1 ao Juízo de 

Competência Genérica da Marinha Grande e 3 ao Juízo de Competência Genérica de 

Peniche.

i) Internamento Compulsivo

No ano em questão foram instaurados 164 processos de internamento 

compulsivo (119 em 2020).

O número de processos de internamento compulsivo entrados por unidade 

orgânica foi:
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  j) Recursos em Processos de Contraordenação

Foram apresentados em juízo, pelo Ministério Público, 299 recursos de 

impugnação em matéria contraordenacional (170 em 2020), tendo sido decididos 287

(114 em 2020).

Daqueles em que foi proferida decisão de mérito, 184 foram providos (63 em 

2020), 31 parcialmente providos (15 em 2020) e 46 não providos (25 em 2020).
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A movimentação dos recursos de contraordenação por unidade orgânica é a que 

está representada nos dois gráficos que se seguem:

k) Processos Administrativos

Foram instaurados 87 processos administrativos respeitantes a assuntos da 

jurisdição penal.
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l) Atendimento ao Público

Na área penal, ocorreram um total de 224 atos de atendimento ao público, sendo 

que 7 tiveram em vista a iniciativa/intervenção processual do Ministério Público e 217

incidiram sobre outros processos em curso ou findos.

m) Decisões Hierárquicas

Foram proferidas 63 decisões intervenções hierárquicas nos termos do artigo 

278.º do CPP e 148 decisões em conflitos de competência em inquérito. Houve, ainda, 

seis pedidos de concessão de escusa.

n) Iniciativas desenvolvidas pelo Ministério Público da comarca

Promoveu-se a realização (online) de uma ação de sensibilização no 

âmbito do Programa de Proteção do Conhecimento, ministrada pelo Serviço de 

Informações de Segurança (SIS), que contou com a participação de mais de trinta pessoas, 

entre magistrados/as do Ministério Público e oficiais de justiça da comarca.

A ação visou alertar os participantes para o fenómeno de espionagem, 

contribuindo para uma cultura de segurança organizacional orientada para a proteção do 

conhecimento e da informação crítica e sensível, fornecendo estratégias e recomendações 

para o efeito, tendo sido organizada em parceria com a Procuradoria da República da 

Comarca de Leiria.

Intensificou-se o acionamento do Protocolo de Cooperação entre a Mulher Século 

XXI Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres e Departamento de 

Investigação e Ação Penal de Leiria, no sentido do acompanhamento das vítimas nas 

inquirições e declarações para memória futura, estando em causa o crime de violência 

doméstica, por técnico de apoio à vítima daquela associação, que tem âmbito distrital.

Nessa medida, colmatou-se de alguma forma, ainda que insuficiente, a 

inexistência de um Gabinete de Apoio à Vítima no DIAP de Leiria, estrutura cuja criação 

se revela premente, face à expressão do fenómeno criminal em causa e as orientações 

estratégicas definidas para a sua investigação e proteção das vítimas.
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Também no âmbito da violência doméstica, especializou-se e concentrou-se, na 

linha já prosseguida na comarca, a direção dos inquéritos por este fenómeno criminal das 

circunscrições de Alcobaça, Nazaré e Porto de Mós, em Alcobaça e num único 

magistrado, através da OS nº 3/21-PCL, de 06/01.

Na senda da desmaterialização processual e da simplificação e agilização de

procedimentos, gizou-se o projeto de desmaterialização processual e tramitação 

eletrónica a implementar a partir de janeiro de 2022, que, na parte criminal/inquéritos, 

tem como unidade orgânica de execução experimental Alcobaça (cfr. Memorando nº 

1/2021/LraCoord).

Divulgou-se regularmente aos cidadãos, através do microsite de Leiria do Portal 

do MP, a atividade do MP da comarca nesta área, com a publicação do sentido de decisões 

relativas a crimes de prevenção e investigação prioritária, sobretudo relativos ao 

fenómeno criminal da violência doméstica. Também se publicitaram, pela mesma via, 

ações relevantes de sensibilização, levadas a cabo pelo MP e por outras entidades, no 

âmbito da proteção das vítimas especialmente vulneráveis e dos crimes de prevenção e 

investigação prioritária.

o) Avaliação dos resultados à luz dos objetivos fixados

Os principais objetivos fixados para a área criminal/inquéritos foram

concretizados em três eixos fundamentais: redução de pendências,

recuperação/finalização dos processos mais antigos e uso constante e significativo dos 

processos especiais e suspensão provisória do processo.

Neste contexto, o desempenho dos magistrados e serviços do MP da comarca de 

Leiria, referente ao ano em apreço, foi, globalmente, positivo.

O esforço de recuperação de pendências, assim definido [Taxa de resolução = 

(número de processos findos / número de processos entrados) x 100], atingiu o resultado 

global de 101%, superior aos 94% verificados em 2020. 
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Taxa de resolução (Clearance rate)

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

Inquéritos Entrados Findos 
Taxa de resolução 

(findos/entrados) x100

Comarca 14 622 14 704 101%

Por unidade orgânica da comarca temos os seguintes valores percentuais de taxa 

de resolução: 

Taxa de resolução (Clearance rate)

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

Unidade orgânica Entrados Findos

Taxa de 
resolução 

(findos/entrados) 
x100

DIAP Alcobaça 1512 1449 96%

DIAP Caldas da 
Rainha 2858 2793 98%

DIAP Figueiró dos 
Vinhos 413 456 110%

DIAP Leiria 5075 4858 96%

DIAP Marinha 
Grande 1 063 1264 119%

DIAP Nazaré 438 448 102%

DIAP Peniche 969 1144 118%

DIAP Pombal 1 571 1513 96%

DIAP Porto de Mós 723 779 108%
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Por sua vez, a taxa de eficácia processual (capacidade de resposta = número de 

processos findos/soma dos processos entrados e pendentes), foi de 65%, também superior 

aos 62% verificados em 2020.

Taxa eficácia processual

Período em análise: 01-01-2021 a 31-12-2021

Inquéritos Findos Pendentes + entrados
Taxa de recuperação: 

findos/[(pendentes + entrados)] x100

Comarca 14 704 22 794 65%

Por unidade orgânica da comarca temos os seguintes valores percentuais de taxa 

de eficácia processual/recuperação: 

Taxa de recuperação (backlog rate)
Período: 01-01-2021 a 31-12-2021 

Unidade orgânica
Processos 

findos

Processos 
pendentes + 

entrados

Taxa de 
recuperação: 

findos/[(pendentes 
+ entrados)] x100

DIAP Alcobaça 1449 2014 72%
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DIAP Caldas da Rainha 2793 4514 62%

DIAP Figueiró dos 
Vinhos 456

674 68%

DIAP Leiria 4858 7800 62%

DIAP Marinha Grande 1264 1939 65%

DIAP Nazaré 448 766 58%

DIAP Peniche 1144 1619 71%

DIAP Pombal 1513 2312 65%

DIAP Porto de Mós 779 1156 67%

Por fim, a taxa de congestão foi de 55,57%, inferir aos 60% verificados em 2020.

Taxa de congestão

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

Comarca 
Pendentes no início do 

período
Findos no período Taxa de congestão (total 

pendentes no início período / 
total findos no período)

8172 14 704 55,57%

Por unidade orgânica da comarca temos os seguintes valores percentuais de taxa 

de congestão: 
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Taxa de congestão

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade orgânica
Pendentes início do 

período
Findos no 
período

Taxa de congestão 
(pendentes início 
período/ findos no 

período)

DIAP Alcobaça 502 1449 35%

DIAP Caldas da 
Rainha

1656 2793
59%

DIAP Figueiró dos 
Vinhos

261 456
57%

DIAP Leiria 2725 4858 56%

DIAP Marinha 
Grande

876 1264
69%

DIAP Nazaré 328 448 73%

DIAP Peniche 650 1144 57%

DIAP Pombal 741 1513 49%

DIAP Porto de Mós 433 779 56%
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Podemos, assim, constatar que, por comparação com o mesmo período de 2020, 

houve uma evolução favorável de todos os indicadores de gestão assinalados, traduzindo

um aumento dos índices de produtividade evidenciados, revelando empenho e esforço 

acrescido dos magistrados no cumprimento dos objetivos, num cenário de atuação 

funcional difícil, face aos constantes condicionalismos impostos pela situação pandémica 

e de algumas ausências, mais ou menos prolongadas, ao serviço por motivos de doença e 

licença parental, ou ausência de colocação de magistrado (Nazaré).

Mesmo as unidades orgânicas que não lograram atingir resultados tão positivos nos 

respetivos indicadores, foi por uma margem relativamente pequena e fruto das 

dificuldades e entraves assinalados.

Verificou-se, também, uma significativa diminuição dos inquéritos mais antigos, 

atingindo uma percentagem média global de finalização superior a 80%, sendo que do 

ano de 2018 e anos anteriores apenas se encontram pendentes 171 processos e de dos anos

2019 e 2020, 2026 processos.

Quanto à pendência de inquéritos com mais de 8 meses, a mesma ascende a 3 279, 

o que corresponde a 40,5% dos processos que transitaram para o ano seguinte (8090) e a 

uma diminuição de 271 relativamente ao ano de 2020 (3550).

No tratamento da pequena e média criminalidade, fez-se um bom uso dos 

mecanismos de simplificação e consenso, embora, em termos quantitativos, tenha ficado 

aquém das metas fixadas. 

Tomando em consideração os inquéritos e os processos tramitados sob a forma 

sumária, a percentagem de procedimentos criminais em que, existindo indícios 

suficientes, foram utilizadas as formas processuais simplificadas e de consenso atingiu os

54,08% (42,83%, se considerarmos só os inquéritos e 63,90%, se considerarmos só o 

processo sumário).

De qualquer modo, verificou-se um aumento global de 35% na utilização das

soluções de consenso e procedimentos simplificados, relativamente ao ano anterior, sendo 

que as suspensões provisórias aumentaram 42%, o processo sumaríssimo 34%, o processo 

abreviado 13% e o arquivamento com dispensa de pena 200%.

No contexto da recuperação de ativos e, em concreto, no que se refere ao recurso 

ao Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA), erigido, igualmente, como objetivo, com 

vista ao seu incremento, verifica-se que apenas foi suscitada a respetiva intervenção em 
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dois processos (em igual número ao do ano transato), importando impulsionar e melhorar 

a sua mobilização.

Realça-se, em sede de resultados obtidos, designadamente no que respeita à 

recuperação de pendências, que os principais entraves ao prosseguimento genérico dos 

objetivos traçados e que inviabilizaram melhores resultados, foram:

- O significativo abrandamento, e mesmo paragem, na realização de diligências de 

investigação por parte dos OPC, sobretudo PSP e GNR, nos processos não urgentes, em 

razão da pandemia e consequente suspensão dos prazos processuais/restrições à 

realização de diligências presenciais (entre 22/01 e 05/04/21 - cfr. Lei n.º 4-B/2021, de 1 

de fevereiro e Lei n.º 13-B/2021, de 5 de abril), e do aumento exponencial de outras 

tarefas que lhes foram acometidas em contexto do Estado de Emergência e dos que se lhe 

seguiram, foi gerando, desde 2020, com particulares reflexos em 2021, uma acumulação 

de investigações pendentes, sem realização de diligências, durante muitos meses, nos 

OPC, o que dificultou a sua posterior recuperação e entorpeceu a marcha processual com 

vista ao encerramento dos processos, contribuindo para a não recuperação mais 

expressiva das pendências; 

- Muito embora a digitalização generalizada dos inquéritos e a disponibilização de 

meios e equipamentos informáticos tenha permitido, a magistrados e oficiais de justiça, a 

implementação generalizada do trabalho à distância, fundamentais para a produtividade 

em contexto das restrições decorrentes da pandemia, durante o 1º semestre do ano, o certo 

é que, no que se refere à realização de diligências presenciais, houve um aumento na 

dilação do seu agendamento e realização naquelas que eram delegadas nos funcionários, 

quer por via do regime de teletrabalho dos oficiais de justiça, quer em razão da gestão dos 

espaços físicos que que se implementou, de molde a que a sua utilização cumprisse as 

regras de segurança sanitária em vigor, assim como houve algum desajuste entre o 

cumprimento por via digital e o cumprimento físico subsequente pelas secretarias, criando 

maiores delongas e desfasamento no cumprimento integral dos processo, sobrecarregando 

quem se encontrava presencialmente nos serviços, a significar um maior tempo de 

duração dos inquéritos;

- O défice acentuado de oficiais de justiça na comarca não permite, por um lado, 

colmatar ou complementar, com dimensão significativa, a realização de diligências de 

investigação que os OPC não têm capacidade para realizar em tempo razoável, face às 
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condicionantes da pandemia e, por outro lado, contribui para a delonga na marcha 

processual até ao encerramento dos inquéritos e a sua duração média por mais tempo do 

que o desejável;

- As ausências prolongadas de vários magistrados ao longo do ano e a incapacidade 

do sistema de as colmatar de forma eficaz, por falta de recursos humanos, significaram a 

cumulação de funções por outros, com aumento do serviço e tarefas a realizar, o que 

prejudicou a capacidade de resposta e cumprimento dos objetivos.

No que concerne, ainda, à área criminal, há a destacar a elevada percentagem de 

condenações verificada 78%, a evidenciar a boa qualidade das acusações deduzidas, 

assim como a percentagem de instruções requeridas pelo arguido em que houve despacho 

de pronúncia ou suspensão provisória do processo 77%.

Quanto aos recursos interpostos pelo MP, houve um aumento de 42,64% por 

comparação com o ano anterior.

3. ÁREA DA FAMÍLIA E MENORES

Na comarca existem cinco os Juízos de Família e Menores: em Alcobaça (1 Juiz 

e 1 Procurador), em Leiria (2 Juízes e 2 Procuradores), nas Caldas da Rainha (2 Juízes e 

2 Procuradores) e em Pombal (1 Juiz e 1 Procurador), sendo que ao Juízo de Competência 

Genérica de Figueiró dos Vinhos foi atribuída competência material nessa sede, com 

extensão aos municípios de Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande.

A interlocução das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens foi realizada 

pelos Procuradores da República afetos aos respetivos Juízos, assim distribuídos:

- Alcobaça e Nazaré: magistrado do Juízo de Família e Menores de Alcobaça

- Alvaiázere, Ansião e Pombal: magistrado do Juízo de Família e Menores de 

Pombal

- Batalha e Marinha Grande: uma das magistradas do Juízo de Família e Menores 

de Leiria

- Leiria e Porto de Mós: outra das magistradas do Juízo de Família e Menores de 

Leiria

- Óbidos e Peniche: um dos magistrados do Juízo de Família e Menores das 

Caldas da Rainha
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- Bombarral e Caldas da Rainha: outra magistrada do Juízo de Família e Menores 

das Caldas da Rainha

- Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrogão Grande: magistrado do 

Juízo de Competência Genérica de Figueiró dos Vinhos.

O atendimento ao público, sobre questões do direito da família e das crianças,

continua a ser efetuado quer nas próprias Procuradorias da República de Família e 

Menores, quer nas Procuradorias dos Juízos Locais, situadas fora dos 

concelhos/municípios onde aquelas estão sediadas, mantendo-se uma estreita 

ligação/colaboração com os Juízos de Família e Menores, sempre que necessário.

a) Apresentação dos principais dados estatísticos

a.1) Procedimentos previstos no DL nº 272/2001

Foram movimentados, em todos os Juízos, 88 processos referentes a autorização 

para prática de atos (64 em 2020), sendo que 15 provieram do ano anterior.

Entraram 73 (49 em 2020), sendo 2 de suprimento de consentimento (0 em 2020), 

2 de autorização para alienação/oneração (0 em 2020) e 69 de autorização para a prática 

de atos (0 em 2020). 

Findaram 57 (50 em 2020), sendo que 41 foram procedentes e 16 improcedentes.

Transitaram para o ano seguinte 31.
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a.2) Processos Tutelares Cíveis

O Ministério Público instaurou, no âmbito dos Juízos em causa, 744 processos 

tutelares cíveis (579 em 2020), sendo que 338 dizem respeito a ações de regulação das 

responsabilidades parentais (276 em 2020), 168 a incidentes de incumprimento do 

exercício das responsabilidades parentais (101 em 2020) e 138 ações de alteração à 

regulação das responsabilidades parentais (118 em 2020).
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No que se refere aos acordos de regulação de responsabilidades parentais do 

artigo 14º do DL 272/2001, o número de processos recebidos das conservatórias do 

registo civil foi de 624 (465 em 2020), tendo o Ministério Público emitido 563 pareceres 

de concordância (415 em 2020) e 45 de não concordância (50 em 2020).

     a.3) Averiguações Oficiosas de Paternidade/Maternidade

O número de averiguações oficiosas instauradas nos cinco Juízos foi de 52 (45 em 

2020), tendo sido movimentado um total de 89 (68 em 2020), sendo que 37 eram 

provenientes do ano anterior.

Findaram 61 (31 em 2020), havendo lugar a perfilhação em 28 (11 em 2020), 

transitado para o ano seguinte 28.
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a.4) Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens em Perigo

Foram instaurados 246 processos de promoção e proteção (294 em 2020), dos 

quais 200 da iniciativa do Ministério Público (263 em 2020) e 46 a requerimento de 

outros (31 em 2020).
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No final do ano judicial, encontravam-se pendentes apenas 2 processos há mais 

de 6 meses sem aplicação de medida/sem decisão (6 em 2020).

Das 239 (294 em 2020) medidas de promoção e proteção tomadas nos 5 Juízos

(294 em 2020), 32 correspondem a medidas de institucionalização (44 em 2020) e 2 a 

medidas de confiança com vista a adoção (4 em 2020), sendo que 228 foram tomadas 

por acordo (214 em 2020).

O Ministério Público instaurou 13 (23 em 2020) procedimentos urgentes

(artigos 91º e 92º, ambos da LPCJP), tendo sido confirmada judicialmente a situação de 

perigo em todos eles.

Os sete magistrados interlocutores das Comissões de Proteção de Crianças e 

Jovens estiveram presentes em 23 reuniões das respetivas Comissões, na modalidade 

alargada e verificaram 304 processos respeitantes a maus-tratos, negligência grave e 

abusos sexuais (279 em 2020), tendo sido recebidas 47 comunicações oriundas das CPCJ 

que o Ministério Público decidiu arquivar sem requerer a abertura de processo judicial

(71 em 2020).

Foram recebidas 46 comunicações para instauração de procedimento tutelar 

cível (136 em 2020).

Durante o ano judicial, os magistrados do Ministério Público com atividade na 

jurisdição de Família e Menores não realizaram qualquer visita a instituições de 
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acolhimento, em razão dos constrangimentos decorrentes da pandemia da doença 

Covid-19.

a.5) Lei Tutelar Educativa

Iniciaram-se 234 inquéritos tutelares educativos (221 em 2020), findaram 264

(193 em 2020), tendo ficado pendentes 51 (81 em 2020), sendo 17 há mais de três meses

(18 em 2020), registando-se uma diminuição da pendência em 30 processos.

Do total dos inquéritos findos (264), 138 foram por arquivamento, 36 foram 

objeto de arquivamento liminar por inexistência de facto/insuficiência indiciária, 8 por 

desnecessidade de medida tutelar e 37 por outros motivos.
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Nos inquéritos tutelares educativos em que foram apurados indícios suficientes 

dos factos e da necessidade de educação do menor para o direito, em 35 (15 em 2020)

foi requerida a abertura da fase jurisdicional e em 33 houve lugar à suspensão do 

processo (35 em 2020).
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Foram propostas, em sede de abertura da fase jurisdicional, 33 medidas não 

institucionais (10 em 2020), e 2 medidas institucionais, sendo 1 de internamento regime 

semiaberto e outra de internamento em regime fechado (1 em 2020). 

Nas medidas não institucionais, houve uma proposta de tarefas a favor da 

comunidade, 15 de acompanhamentos educativos e 17 de outras medidas não 

institucionais.

Os factos com maior relevância quantitativa investigados nos inquéritos tutelares 

educativos continuam a ser, predominantemente, os que integram a prática de crimes de 

ofensa à integridade física (60) e furto, simples ou qualificado (26).

Durante o ano judicial, os magistrados do Ministério Público com atividade na 

jurisdição de Família e Menores não realizaram qualquer visita a centros educativos, em 

razão dos constrangimentos decorrentes da pandemia da doença Covid-19.

b) Recursos

Não foi interposto qualquer recurso por parte do Ministério Público, tendo sido

apresentadas 29 respostas a recursos (21 em 2020). 

Dos recursos respondidos pelo Ministério Público, 9 foram providos e 2 não 

providos.

Salienta-se que, no Juízo de Família e Menores de Alcobaça, foram apresentadas

5 respostas, no Juízo de Família e Menores das Caldas da Rainha 11 respostas, no Juízo 

de Competência Genérica de Figueiró dos Vinhos não ocorreu qualquer resposta, no 

Juízo de Família e Menores de Leiria 5 e no Juízo de Família e Menores de Pombal 8.

c) Processos Administrativos

Foram instaurados 1266 processos administrativos respeitantes a assuntos da 

jurisdição em causa (1256 em 2020), os quais tiveram em vista a recolha de elementos 

tendentes à iniciativa/intervenção processual do Ministério Público.

d) Atendimento ao Público 

No ano em referência, não obstante as contingências causadas pela pandemia, 

que foram transversais a todas as unidades orgânicas, o atendimento ao público, 
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comparado com o ano de 2020 (139 atos), foi maior, traduzindo-se num total de 216

atos.

e) Decisões Hierárquicas

Não existiu qualquer intervenção hierárquica.

f) Iniciativas desenvolvidas pelo Ministério Público da comarca 

     Prosseguiu-se com a execução do protocolo de colaboração entre o Juízo de 

Família e Menores de Pombal e a APEPI Associação de Pais e Educadores para a 

Infância de Pombal, com o objetivo de dotar o Juízo de uma equipa de assessoria técnica, 

na área da psicologia, no âmbito dos processos de regulação de responsabilidades 

parentais e, eventualmente, de promoção e proteção.

Manteve-se um relacionamento informal e célere com os técnicos do Instituto de

Segurança Social do Centro Distrital de Leiria, afetos às diversas matérias de atuação, 

designadamente com o Núcleo de Infância e Juventude, com vista a alcançar e 

implementar sempre as melhores e mais eficazes práticas.

Manteve-se, genericamente, estreita e boa articulação entre os magistrados desta 

área e os magistrados titulares, no contexto da ação penal, dos inquéritos pelo crime de

violência doméstica em que existam menores, com vista à coordenação de estratégias 

processuais e existência de uma visão integrada na intervenção, bem como com outros 

magistrados cujos inquéritos interesse acompanhar para efeitos de defesa dos direitos dos 

menores.

Continuou-se a privilegiar o bom relacionamento com as demais entidades que 

colaboram com o MP nesta área de intervenção, priorizando, sempre que possível, o 

contacto informal e por meios céleres (telefone, email, etc.), de modo a agilizar 

procedimentos, dissipar dúvidas, promover boas práticas e a estabelecer relações de 

confiança mútua que contribuam para um melhor trabalho conjunto, em prol do cidadão.

Manteve-se o acompanhamento pós-decisão através de psicólogos de 

extraestrutura convencionada, que são nomeados como peritos.

Realizaram-se várias reuniões de articulação entre o MP e outras entidades, a 

saber: reunião com o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), da 
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Marinha Grande; reunião com os peritos que efetuam acompanhamento pós-decisão e 

reunião com novo parceiro para acompanhamento pós decisão.

Realizou-se, ainda, uma reunião com as Técnicas do Gabinete Girassol, valência 

da Associação Mulher Século XXI, que se apresenta como uma resposta no âmbito do 

acompanhamento de crianças e jovens vítimas de violência doméstica.

    Dinamizou-se uma reunião entre os magistrados do MP da área da família e 

crianças e os OPC que operam na comarca (PJ, PSP, GNR e PM), tendo em vista potenciar 

uma melhor intervenção tutelar educativa, com sensibilização para a importância da ação

nesse contexto e a indicação de procedimentos essenciais a adotar e a melhorar, com 

expressa referência e divulgação do conteúdo do Guião de Procedimentos de 

Comunicação Educar para o Direito: Uma forma de (também) Proteger, elaborado pelo 

Gabinete da Família, da Criança e do Jovem da PGR.

g) Avaliação dos resultados à luz dos objetivos fixados

Nesta área de intervenção, os objetivos estabelecidos reconduziram-se, no 

essencial, ao controlo de pendências, à agilização de procedimentos e articulação com a 

jurisdição criminal e na potenciação da interligação e articulação com as entidades e 

instituições com as quais o Ministério Público se relaciona nesta matéria.

Assim, o Ministério Público imprimiu celeridade à defesa do superior interesse da 

criança, pautando os seus procedimentos pela agilidade, sem excessos burocráticos ou

sobrecarga de solicitações às entidades coadjuvantes, revelando pro-atividade na 

instauração dos processos de promoção e proteção e dos processos tutelares cíveis.

No que concerne aos processos de promoção e proteção das crianças e jovens em 

perigo, verificou-se uma diminuição na sua instauração, assim como uma redução na 

aplicação da medida de acolhimento residencial, assim se prosseguindo o objetivo de 

considerar a institucionalização como último ratio, priorizando-se sempre o papel da 

família ou a integração em família alternativa.

Os processos tutelares cíveis sofreram um aumento significativo, com mais 165 

instaurados pelo Ministério Público no ano em referência, por comparação com o ano 

anterior.
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Por sua vez, não obstante o aumento do número de inquéritos tutelares educativos 

registados, mais 5,55%, houve uma diminuição global da pendência, correspondente a 

uma redução de 37,03%, procurando-se conferir celeridade à sua tramitação, por forma a 

não ultrapassar o respetivo prazo máximo de duração.

A aplicação da suspensão provisória do processo manteve-se, essencialmente,

estável, em termos de expressão numérica (33, em 2021»35, em 2020), privilegiando-se 

a adoção de soluções de diversão e consenso.

O atendimento aos cidadãos aumentou significativamente (216, em 2021«139, em 

2020), o que exprime a sua importância acrescida na prestação de informação relevante e 

qualificada aos mesmos, para além de ser facilitador do acesso ao sistema de justiça. 

Com a pandemia, designadamente durante a vigência do Estado de Emergência 

no primeiro semestre de 2021, a interlocução das CPCJ e respetiva fiscalização física de 

processos, sofreu abrandamentos, e mesmo paragens, fruto das restrições impostas.

Em suma, os indicadores gerais referentes a esta área exprimem uma evolução 

positiva da atividade do Ministério Público, tendo-se logrado cumprir os objetivos 

estabelecidos.

4. ÁREA DO TRABALHO

Em sede desta jurisdição, continuam a existir 2 Juízos do Trabalho, um a 

funcionar nas Caldas da Rainha e o outro em Leiria, aquele com uma juíza afeta e este 

com três juízas em funções.

Até agosto de 2021, encontraram-se duas Procuradoras da República a exercer 

funções no Juízo das Caldas da Rainha, ambas como auxiliares, e apenas uma a partir 

daquela altura.

Em setembro de 2021, uma vez que a Procuradora da República colocada como 

efetiva no Juízo do Trabalho das Caldas da Rainha se encontrava ausente do serviço há 

vários anos e não foi aí colocado magistrado auxiliar no respetivo movimento, foi 

reafetada uma magistrada a esse Juízo, por decisão do Conselho Superior do Ministério 

Público, datada de 26/08/21.

Já no Juízo do Trabalho de Leiria, estão apenas colocados dois Procuradores da 

República, o que implica que tenham que trabalhar com 3 juízes, com os 
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constrangimentos e acréscimo de serviço daí decorrentes, sendo certo que um dos 

magistrados esteve ausente durante uma boa parte do primeiro semestre do ano (cfr. OS 

nº 13/21 e 15/21), o que significou que as magistradas das Caldas da Rainha e de Leira 

tenham tido esse serviço acrescido.

a) Apresentação dos princípais dados estatísticos

a.1) Ações Laborais

O Ministério Público instaurou, em ambos os Juízos, 34 ações (29 em 2020), 

todas em representação dos trabalhadores, sendo que 27 destas couberam ao Juízo de 

Trabalho de Leiria e as restantes 7 ao Juízo do Trabalho de Caldas da Rainha.

Ocorreu 1 contestação (=2020) pelo Juízo de Trabalho de Leiria.

No total foram movimentadas 48 ações.

Ficaram pendentes para o ano seguinte 8.

Dessas 8, 3 couberam ao Juízo do Trabalho de Leiria e as restantes 5 ao Juízo 

das Caldas da Rainha, sendo que, no Juízo de Leiria, encontravam-se pendentes, do ano 

anterior, 2 e no Juízo de Caldas da Rainha 11. 

Foram findas 40 ações, 27 delas pertencentes ao Juízo de Leiria e 13 pertencentes 

ao Juízo das Caldas da Rainha.

Foram julgadas procedentes 39, 27 referentes ao Juízo de Leiria e as restantes 12

ao Juízo das Caldas da Rainha.

Ocorreu 1 improcedência em ação, nas Caldas da Rainha.

a.2) Processos por Acidente de Trabalho

Em ambos os Juízos do Trabalho, entraram 40 processos por acidente de trabalho

mortal (35 em 2020) e 697 por acidente não mortal (641 em 2020), num total de 737 

(676 em 2020).

Foram movimentados, no total, 1535 processos, vindo 798 do ano anterior (765 

em 2020).

Foram findos 787 (643 em 2020), ficando pendentes para o ano seguinte 748

(798 em 2020).
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Em ambos os Juízos, iniciaram a fase conciliatória, da responsabilidade do 

Ministério Público, 40 processos por acidente mortal (35 em 2020) e 768 por acidente 

não mortal (641 em 2020).

Foram movimentados 1418 processos, sendo que 610 vinham do ano anterior.

No total findaram 842 processos (717 em 2020), sendo que 733 (669 em 2020)

foram por tentativa de conciliação e 109 (48 em 2020) por outros motivos.

Para o ano seguinte transitaram 576 processos (610 em 2020), sendo 241

pendentes de perícia médica (324 em 2020) e 335 por outros motivos (286 em 2020).
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O Ministério Público patrocinou os trabalhadores em 34 processos por acidente 

de trabalho (27 em 2020).

Relacionados com os processos por acidente de trabalho, o Ministério Público 

apresentou, em ambos os Juízos, 34 requerimentos para junta médica (47 em 2020), 12 

pedidos de revisão de incapacidade (= em 2020) e 978 por atualização de pensões (15 

em 2020), sendo 952 no Juízo de Leiria e 26 nas Caldas da Rainha. Não efetuou qualquer

ato de entrega do capital de remição (78 em 2020).
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a.3) Processos por Doença Profissional

Não foi feito pelo Ministério Público qualquer requerimento para junta médica 

respeitante a doença profissional.

a.4) Ações Especiais

Foram propostas pelo Ministério Público 5 ações especiais (4 em 2020), todas 

pelo Juízo do Trabalho de Leiria, dizendo uma delas respeito a impugnação da legalidade 

de associações e 4 ao reconhecimento da existência de contrato de trabalho, não tendo 

vindo qualquer uma do ano anterior.
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Foram findas 5 (3 em 2020), tendo transitado 1 para o ano seguinte, pertencente 

ao Juízo de Leiria. 

a.5) Impugnação Judicial em Processos de Contraordenação

Foram apresentadas, em ambos os Juízos, pelo Ministério Público, 105

impugnações (123 em 2020), sendo 90 do Juízo de Leiria e 15 do Juízo das Caldas da 

Rainha.

Foram decididas 117 (90 em 2020), tendo sido providas 74 (38 em 2020), 12

parcialmente providas (8 em 2020) e 27 não providas (44 em 2020), sendo que no Juízo 

de Leiria foram decididas 100, 67 providas, 10 parcialmente providas e 21 não providas, 

e no Juízo de Caldas da Rainha foram decididas 17, 7 providas, 2 parcialmente providas 

e 6 não providas. 

b) Recursos

O Ministério Público interpôs 1 recurso (3 em 2020), no Juízo de Leiria, tendo 

respondido a 5 (6 em 2020), sendo 4 no Juízo de Leiria e 1 no Juízo das Caldas da Rainha.

Dos respondidos pelo Ministério Público, foram 4 julgados não providos.

c) Processos Administrativos 

Foram instaurados 167 processos administrativos (182 em 2020), os quais 

tiveram em vista a iniciativa/intervenção processual.

d)   Atendimento ao Público  

Foram efetuados 337 atos de atendimento ao público (372 em 2020): 175 tendo 

em vista a iniciativa/intervenção processual do Ministério Público, 121 sobre outros 

processos/ações em curso ou findos e 41 sobre outros assuntos no âmbito das atribuições 

do Ministério Público.

e) Decisões Hierárquicas

Não foi proferida qualquer decisão hierárquica.
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f) Iniciativas desenvolvidas pelo Ministério Público da comarca

   Dinamizou-se uma reunião entre o Ministério Público da Procuradoria da 

República do Juízo do Trabalho de Leiria e a Autoridade para as Condições do Trabalho 

de Leiria - Centro Local do Lis, visando estreitar a articulação entre as duas entidades, 

com vista à melhoria da qualidade da ação, focando-se no atendimento ao público, nas 

ações de reconhecimento da existência de contrato de trabalho e no contencioso 

contraordenacional laboral.

g) Avaliação dos resultados à luz dos objetivos fixados

  Nesta jurisdição, os objetivos definidos prendem-se, no essencial com a 

priorização dos processos de acidente de trabalho, o incremento da celeridade e eficácia 

do atendimento dos trabalhadores e seus familiares, a agilização da articulação com a 

jurisdição do comércio e a intensificação da interligação do Ministério Público com a 

Autoridade para as Condições no Trabalho e o Instituto Nacional de Medicina Legal e 

Ciências Forenses (INMLCF).

Tais objetivos foram alcançados.

Com efeito, apesar do Estado de Emergência que vigorou durante grande parte do 

primeiro semestre do ano, o atendimento aos trabalhadores foi feito praticamente sem 

abrandamentos e muito menos paragens, utilizando sobretudo o telefone, assumindo-se o 

seu patrocínio quando requerido (e sem prejuízo das situações, sobretudo no âmbito dos 

contratos de trabalho, em que optaram pelo apoio judiciário e pelo patrono nomeado).

Apesar da suspensão dos prazos processuais que vigorou entre 22/01 e 5/04/21, o 

Ministério Público foi sempre interpondo as ações que lhe competia, mesmo as não 

urgentes, e requerendo todas as atualizações de pensões devidas (da responsabilidade das 

entidades empregadoras), bem como a correção das atualizações realizadas pelas 

seguradoras.

De realçar, ainda, a utilização de forma significativa, embora não predominante, 

da plataforma Webex para realização das tentativas de conciliação no âmbito da fase 

conciliatória dos processos emergentes de acidentes de trabalho.

  Foram mantidos contactos informais e formais com os magistrados do Ministério 

Público na jurisdição do comércio, quando necessário e com vista à defesa dos interesses
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dos trabalhadores e sinistrados e à elaboração de reclamação dos respetivos créditos nessa 

jurisdição, facultando-se os elementos necessários à elaboração da reclamação, ou a 

reclamação de créditos, em particular quando estão em causa créditos emergentes de 

acidente de trabalho.

Foram estabelecidos contactos frequentes com a ACT e com o INMLCF.

Com a primeira, relacionados com as matérias que exigem intervenção mútua, 

ainda que em fase diferentes, designadamente no âmbito das contraordenações laborais e 

das ações de reconhecimento da existência de contrato de trabalho.

Com o segundo, relacionados com as perícias médico-legais na fase conciliatória,

nos processos emergentes de acidente de trabalho, e com vista a suprir lacunas que por 

vezes tais exames apresentam, relacionadas, em regra, com a fixação (incompleta) dos 

períodos de incapacidade te

de que os sinistrados carecem em consequência das sequelas que apresentam e, ainda, 

com a finalidade das perícias requeridas nos termos do artigo 22º da Lei nº 98/2009 

(fixação do grau de Incapacidade Permanente, na sequência da conversão automática da 

IT para IP).

5. ÁREA DO COMÉRCIO

Em sede desta jurisdição, continuaram a existir dois Juízos, um a funcionar em 

Alcobaça (municípios de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e 

Peniche) e outro em Leiria (municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de 

Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande e Pombal e Porto 

de Mós).

Nesses dois Juízos de Comércio exercem funções 3 magistrados judiciais e 3 

magistrados do Ministério Público (2 em Leiria e 1 em Alcobaça). 

a) Apresentação dos principais dados estatísticos

Foram movimentados, em ambos os Juízos, 3730 processos de insolvência (3886 

em 2020), 395 dos quais iniciados no ano de 2021 (449 em 2020), sendo que 3276

vinham do ano anterior com insolvência declarada e 59 vinham do mesmo ano sem 

insolvência declarada.
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Em ambos os Juízos, o Ministério Público, em sede de intervenções mais 

relevantes em processo de insolvência, elaborou e apresentou 206 reclamações de 

crédito em representação da Fazenda Nacional (188 em 2020), nenhuma em 

representação de outras entidades do Estado (=2020) e no patrocínio dos trabalhadores

(1 em 2020) e 5 por custas e coimas e outras quantias (6 em 2020), tendo impugnado da 

lista do artigo 129.º, do CIRE em 4 (2 em 2020), e participado em 15 assembleias de 

credores (17 em 2020).

Elaborou, globalmente, 16 pareceres em qualificação da insolvência (9 em 

2020).
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Quanto aos valores dos créditos reclamados em processo de insolvência e 

processo especial de revitalização, o Ministério Público reclamou, em ambos os Juízos, 

nos termos dos artigos 128.º, 146.º e 17.º-D do CIRE, o total de 11.109.247,74

2020), sendo 11.104.452,24 em representação da Fazenda Nacional

4.795,50

em 2020). 

O valor total, em ambos os Juízos, dos créditos rateados pelos credores foi de 

54.668.805,61 , sendo que, entre eles, 862.613,14

para a Fazenda Nacional , 3.253.344,16

, 743.586,76 para a Segurança Social , 

créditos laborais

outros créditos .
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Foram movimentados, em ambos os Juízos, 74 processos especiais de 

revitalização (60 em 2020), 57 dos quais entrados no ano de 2021 (38 em 2020) e 17

vindos do ano anterior.

Findaram 56 (43 em 2020) e transitaram para o ano seguinte 18.

O Ministério Público, em ambos os Juízos, instaurou 8 ações declarativas, 

providências cautelares e ações de verificação ulterior de créditos (12 em 2020).

Não foram interpostos recursos (7 em 2020) e ocorreram 9 respostas a recursos

(4 em 2020), sendo que 4 dos respondidos pelo Ministério Público foram não providos.
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b) Processos Administrativos

Foram instaurados, em ambos os Juízos, 241 processos administrativos, sendo 

que 168 foram-no com vista a iniciativa/intervenção processual e 73 para 

acompanhamento de processos.

c) Atendimento ao Público

  Não ocorreram registos de atos de atendimento ao público.

d) Iniciativas desenvolvidas pelo Ministério Público de Leiria

  Continua em execução o manual de boas práticas construído por iniciativa dos 

magistrados judiciais que exercem funções no Juízo de Comércio de Leiria, com a 

colaboração do Ministério Público, visando melhorar e harmonizar procedimentos no 

tocante à tramitação dos processos de insolvência.

Manteve-se a permanente disponibilidade de intervenção do Ministério Público 

em representação das pessoas que dela careçam, designadamente patrocinando 

trabalhadores por conta dos insolventes ou de empresas que recorrem ao processo especial 

de revitalização.

Nos incidentes de qualificação de insolvência, considerando as limitações do 

Ministério Público, porque desprovido de capacidade investigatória própria, procurou-se 

sensibilizar e interessar os administradores de insolvência para a recolha efetiva e 

sistemática de prova que sustente, de forma sólida, a indiciação da insolvência como 

culposa, se tal for o caso.

e) Avaliação dos resultados à luz dos objetivos fixados

Nesta área, os objetivos definidos visam, no essencial, pugnar pela preservação 

do valor económico da massa insolvente e pelo ressarcimento dos créditos reclamados 

pelo Ministério Público e assegurar o patrocínio devido aos trabalhadores e seus 

familiares, desde que solicitado.

Avaliando este conjunto de objetivos e a realidade da atividade desenvolvida no 

ano de 2021, podemos concluir que os mesmos foram largamente atingidos, tendo o 
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Ministério Público imprimido celeridade à tramitação processual e contribuído para a 

descida das pendências existentes nos Juízos de Comércio.

Importa assinalar que os trabalhadores, tal como no ano anterior, não solicitaram a 

participação do Ministério Público na instauração e intervenção posterior em sede de 

processos de insolvência, o que pode decorrer da circunstância de os mesmos preferirem 

que o seu patrocínio seja assegurado por advogado ou de já terem acautelado os seus 

interesses por outras vias (negociações pré-declaração de insolvência, recebimento de 

créditos via Fundo de Garantia Social) ou, perante a inexistência de bens, de se terem 

alheado do andamento do processo de insolvência.

6. ÁREA DE EXECUÇÃO

Na comarca existem dois Juízos de Execução, um a funcionar em Alcobaça, 

(abrangendo os municípios de Alcobaça, Batalha, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, 

Óbidos, Peniche e Porto de Mós) e outro a funcionar em Ansião (englobando os 

municípios de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, 

Marinha Grande, Pedrógão Grande e Pombal), sendo que em cada um deles exerce 

funções um Procurador da República, cujo conteúdo funcional, abarca, também, o 

serviço inerente aos Juízos Locais Cíveis de Alcobaça e Pombal e respetivas 

Procuradorias, respetivamente.

a) Apresentação dos principais dados estatísticos

O Ministério Público instaurou na comarca ações executivas com os seguintes 

valores, em função da respetiva jurisdição:

- cível: 2.194,40 ;

- execução: 146.203,10 ;

- penal: 185.612,88 (278.989,67 em 2020);

- família e menores: 93.580,40 ;

- trabalho: 642.794,27 ;

- (=2020).
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Foram apresentadas 19 reclamações de créditos em processos executivos, todos 

em representação da Fazenda Nacional.

O Ministério Público não interpôs, nem respondeu a recursos.

b) Iniciativas desenvolvidas pelo Ministério Público da comarca 

Nada a assinalar.

c) Avaliação dos resultados à luz dos objetivos fixados

Genericamente, foram alcançados os objetivos delineados para esta área de 

intervenção, que se prendem com a instauração atempada das execuções e das 

reclamações de créditos da Fazenda Nacional e de pugnar pela sua efetiva cobrança.
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7. ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

a) Atos de Atendimento ao Público 

Na globalidade das áreas de intervenção do Ministério Público, os atos 

atendimento ao publico foram em número de 1124 (1125 em 2020), mantendo-se 

estáveis por comparação com o ano anterior

Não obstante, sofreram um aumento significativos na área de família e menores, 

com 216 atos, sendo que, em 2020, haviam sido 139.

         Salienta-se que daqueles atos de atendimento ao público, 793 destinaram-se à 

iniciativa/intervenção processual do Ministério Público.

          Muitos desses atendimentos foram realizados por via telemática, sobretudo na 

jurisdição laboral que, durante o Estado de Emergência e subsequentes, os efetuou, 

essencialmente, por telefone.

b) Processos Administrativos

No ano de 2021, foram instaurados 2281 processos administrativos (2054 em 

2020), findaram 2622 (2120 em 2020), ficando pendentes 888, sendo que do ano 

anterior transitaram 1295.

Em comparação com o ano anterior, entraram mais 227 processos e a pendência 

baixou, com menos 341 processos.

c) Iniciativas desenvolvidas pelo Ministério Público da comarca

Na senda da desmaterialização processual e da simplificação e agilização de 

procedimentos, gizou-se o projeto de desmaterialização processual e tramitação 

eletrónica a implementar a partir de janeiro de 2022, que no que respeita ao atendimento 

e processos administrativos, abrange todas as unidades orgânicas do Ministério Público 

da comarca (cfr. Memorando nº 1/2021/LraCoord).
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IV. CARÊNCIAS MAIS SIGNIFICATIVAS DE MEIOS HUMANOS,
CONDIÇÕES DE TRABALHO, APOIO PERICIAL E ASSESSORIA TÉCNICA

Em linha com o assinalado em anteriores relatórios, continuou a tomar-se por 

referência o quadro das necessidades mais prementes e que, de algum modo, tenham

concorrido para influenciar, de forma negativa, a capacidade de resposta, a qualidade e 

eficácia do serviço prestado e o bom desempenho de funções do Ministério Público na 

comarca.

a) Meios Humanos

a.1) Os lugares de magistrados necessitam de ser reforçados

- Na 2ª Secção das Caldas da Rainha do DIAP da comarca, onde exercem 

funções duas magistradas, é necessária a colocação de um terceiro magistrado, por força 

do volume de serviço registado, sendo certo que esse défice reflete-se negativamente no 

bom desempenho de funções por parte do Ministério Público, mormente ao nível das 

pendências, e não permite a especialização e concentração da direção de inquéritos pelo

crime de violência doméstica, à semelhança do que já ocorre em todas as outras unidades 

orgânicas da comarca;

- No Juízo do Trabalho das Caldas da Rainha é necessária a colocação, em 

permanência, de um auxiliar, considerando a ausência duradoura, por motivos de saúde, 

da magistrada ali colocada como efetiva, que se arrasta há vários anos, desde 2015, não 

havendo qualquer perspetiva que a mesma regresse ao serviço de forma permanente ou 

sequer que tenha condições para exercer funções;

- No Juízo de Família e Menores das Caldas da Rainha é necessária a colocação 

de um auxiliar, considerando a ausência, em comissão de serviço no El Pacto, da 

magistrada ali colocada como efetiva;

- No Juízo Central Criminal de Leiria é necessária a colocação de dois auxiliares, 

considerando a ausência, em comissão de serviço no DCIAP, de um dos magistrados ali 

colocado como efetivo e da nomeação de outra magistrada aí efetiva como Diretora do 

DIAP da comarca;

- No Juízo do Trabalho de Leiria é necessário o preenchimento integral do quadro 

de 3 magistrados, somente ali exercendo funções 2, pelo que se encontra deficitário de 

um, sendo certo que ali estão afetas três magistradas judiciais e o volume de serviço tem 
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vindo tendencialmente a aumentar, por força da pandemia e dos constrangimentos que a 

mesma criou, sobre no contexto dos contratos de trabalho;

- No Juízo de Competência Genérica da Marinha Grande é necessário o 

preenchimento integral do quadro, que é de 3 magistrados, apenas ali exercendo funções 

2 magistradas, pelo que se encontra deficitário de um;

- O Quadro Complementar de magistrados do Ministério Público tem-se revelado 

claramente insuficiente para colmatar as ausências de maior ou menor duração de 

magistrados, para além de que é, frequentemente, os magistrados em exercício de funções 

no DIAP a quem se acorre para substituir magistrados em falta noutras áreas, 

designadamente em sede de intervenção em julgamentos, com forte prejuízo para o 

serviço que lhes está distribuído;

- Na sequência do aumento das exigências de articulação entre a área penal e a 

área de família e menores, no âmbito do fenómeno criminal da violência doméstica, e da 

capacidade e qualidade da resposta que esse crime reclama, é necessária a criação de uma 

Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica (SEIVD), em Leiria, ou pelo 

menos, o reforço do quadro de magistrados do Ministério Público do Juízo de Família e 

Menores de Leiria.

a.2) Falta significativa e persistente de oficiais de justiça

- No Juízo Central Criminal e no Juízo Local Criminal de Leiria é necessária a

colocação de funcionário próprio que dê apoio aos magistrados ali em funções;

- No Juízo de Trabalho de Leiria continua a ser muito necessária a colocação de

mais um funcionário nos serviços do Ministério Público;

- No Juízo de Competência Genérica de Figueiró dos Vinhos, o quadro necessita

de ser preenchido, uma vez que não foi colocado qualquer funcionário desde setembro

de 2020, na sequência da saída do único técnico de justiça adjunto;

- Nas unidades orgânicas de Pombal, Alcobaça e Leiria é necessária a colocação

de mais 5, 4 e 4 funcionários, respetivamente, para preenchimento do quadro.

b) Condições e Instrumentos de Trabalho
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Genericamente, as condições de trabalho são adequadas ao bom desempenho de

funções.

Em termos de segurança das instalações/edifícios, nos cinco edifícios onde

funcionam Juízos de Leiria, apenas existem funcionários afetos à segurança no Palácio

da Justiça, instalações da Família e Menores, Central Cível, Comércio e Trabalho, desde

abril de 2021, não existindo segurança no edifício onde funciona o Juízo Local Cível.

Nos restantes edifícios da comarca, apenas nos Palácios de Justiça das Caldas da 

Rainha, Pombal, Peniche e nos dois edifícios de Alcobaça existe segurança. 

Relativamente aos pórticos de deteção de metais, somente existem, à entrada, nos 

Palácios de Justiça de Leiria, Pombal, Caldas da Rainha e Alcobaça.

A contratação de seguranças e colocação de pórticos nos demais edifícios é 

essencial, tanto mais que é nos edifícios mais pequenos, onde não existe qualquer barreira 

ou atendimento à entrada, que têm surgido problemas de segurança.

Entre estes, aqueles onde é mais urgente a contratação de seguranças são o edifício 

onde funciona o Juízo Local Cível em Leiria, os edifícios dos núcleos de Porto de Mós, 

Nazaré, Marinha Grande, Figueiró dos Vinhos, Ansião e os edifícios dos Juízos de 

Proximidade de Alvaiázere e Bombarral, onde são realizados julgamentos dos Juízos 

Locais Criminais e Cíveis, este último com um único funcionário.

Importa, também, realçar, que a utilização dos espaços existentes nos diversos 

edifícios dos tribunais da comarca, pelo Ministério Público, para realização de 

diligências, durante a vigência das restrições relativas à realização de diligências 

presenciais, essencialmente no 1º semestre, foi devidamente concertada entre todos, 

através dos órgãos de gestão da comarca, passando, no essencial, pela calendarização e 

agendamento desse uso e busca de espaços alternativos, tendo decorrido de forma ágil e 

sem incidentes relevantes, sendo certo que implicou o esforço acrescido e a compreensão 

de todos.  

b.1) Instalações

Leiria:

No Palácio da Justiça, onde funcionam todas as valências da área criminal, o

edifício encontra-se sobrelotado, não existindo gabinetes suficientes para magistrados e 
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serviços de inspeção, nem salas de testemunhas ou espaço adequado a albergar as 

secretarias onde se encontram os oficiais de justiça.

O espaço de estacionamento junto ao Palácio de Justiça é manifestamente 

insuficiente para todos os utilizadores.

O sistema de videovigilância do Palácio de Justiça de Leiria não funciona e a sua 

reparação não é viável, por estar obsoleto. 

Este edifício do Palácio da Justiça é composto por vários pisos, obrigando a 

reparações constantes e sucessivas das plataformas elevatórias existentes, pelo que se

torna necessário providenciar pela colocação de uma plataforma vertical, já solicitada

pela DGAJ ao IGFEJ, por forma a permitir o acesso entre os vários pisos.

O Juízo Local Cível, instalado em edifício arrendado que não dispõe de acessos a 

pessoas de mobilidade reduzida, necessita de colocação de portas que permitam o fecho 

e acesso restrito aos corredores onde se situam os gabinetes de magistrados, não dispõe 

de quaisquer locais de estacionamento, nas suas imediações, reservados a magistrados ou 

funcionários, ou a pessoas de mobilidade reduzida. 

No edifício do antigo Liceu Rodrigues Lobo, onde estão instalados os órgãos de 

gestão, o Juízo de Comércio e o Juízo Central Cível, continua a aguardar-se a reparação 

de defeitos já denunciados, nomeadamente ao nível de infiltração de águas pluviais.

O Juízo de Família e Menores está instalado em edifício apenas com condições 

mínimas, mas desadequadas para o fim a que se destinam, tratando-se da adaptação de 

um espaço residencial para um serviço público muito específico, faltando três ou quatro 

salas para o público, testemunhas, mandatários, técnicos sociais e melhor instalação dos 

funcionários dos serviços do Ministério Público, sendo que as duas salas de audiências 

são demasiado pequenas, sendo necessário, por vezes, recorrer a salas de audiências de 

outros edifícios, por falta de espaço para acolher mais intervenientes em simultâneo. Não 

existe espaço para os magistrados do Ministério Público realizarem diligências por si 

presididas, nem para realizar atendimento ao público.

No edifício do Juízo do Trabalho de Leiria, é necessária a realização de obras de 

reparação no terraço, cobertura da Loja Pingo Doce, muito degradado, muito 

escorregadio, e permitindo infiltrações de água para o piso inferior.

Alcobaça:

No Palácio da Justiça, não existem celas.
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Alvaiázere:

O edifício do Palácio da Justiça precisa de melhoramentos, nomeadamente pintura 

exterior, devido a muita humidade. Todos os espaços apresentam janelas amplas com 

bastante luz natural, mas degradadas e a precisarem de serem substituídas e falta a 

instalação de elevador.

  

Nazaré:

O edifício é totalmente desadequado para albergar serviços do Tribunal e 

Ministério Público, não dispondo, também, de rampa de acesso por pessoas com 

mobilidade reduzida. A autarquia cedeu, a título gratuito, um edifício na Pederneira, que 

reúne condições adequadas, aguardando-se o início da obra de adaptação, que deveria ter 

tido início em 2021.

Peniche:

O edifício carece, ainda, de pinturas e reparações nas fachadas exteriores, bem 

como reparação do gradeamento circundante e reposição de grelhas de escoamento em 

falta.

Pombal:

O edifício é muito antigo e está a precisar de obras de remodelação total.

As janelas encontram-se muito degradadas, a precisarem de serem substituídas. 

Porto de Mós:

O edifício carece de manutenção exterior (pintura).

b.2) Equipamentos

Considerando o desgaste, normal e contínuo, dos equipamentos e mobílias, 

verificam-se, designada e genericamente, as seguintes necessidades:

- Há telefones de diversos gabinetes a reclamarem substituição;

- As multifuncionais (impressoras/fotocopiadoras) são insuficientes;

- Grande parte das impressoras Lexmark T640 necessitam de ser substituídas;

- Em grande parte dos núcleos, por inexistência, desatualização, não 

funcionamento ou por se encontrar obsoleto, torna-se premente colmatar a necessidade 

de equipamento de videoconferência específico para o Ministério Público;



RELATÓRIO ANUAL 2021 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE LEIRIA 103

- Relativamente aos equipamentos CCTV, não foi possível, por razões alheias à 

comarca, a reparação de todos os equipamentos em 2021, por estar prevista a 

intervenção, nesse sentido, do IGFJ;

- Nos crimes sexuais e de violência doméstica, continuam a faltar locais 

adequados e devidamente apetrechados para tomar declarações às vítimas, bem como 

para as acolher;

Leiria:

Palácio da Justiça:

- É necessária a substituição do equipamento do sistema de videovigilância, que 

se encontra obsoleto e sem proceder à gravação de imagem;

- É necessária a substituição das impressoras Lexmark T640, há muito com o 

tempo de vida útil esgotado, que avariam com frequência, sendo, anualmente, 

despendidas quantias elevadas na sua reparação, aliás superiores ao custo de 

equipamentos novos;

- O edifício do Juízo de Família e Menores foi equipado, tendo o IGFEJ fornecido 

apenas um equipamento de videoconferência para as duas salas de audiências, 

manifestamente insuficientes para as necessidades.

Alcobaça:

- Continuam a ser necessárias impressoras, designadamente, para os serviços de 

Execução e Comércio;

- Para o DIAP, são necessários 3 computadores portáteis com Webex, para as 3 

salas destinadas à execução de diligências de inquirição e interrogatório. São, ainda,

imprescindíveis auriculares para os funcionários, uma vez que os computadores fixos não 

possuem colunas;

- No Juízo de Família e Menores, para os serviços do MP, é necessário 1

computador portátil com Webex. 

- Encontram-se, ainda, por fornecer equipamentos para o Juízo de Família e 

Menores, designadamente telefones; 1 multifunções; 2 conjuntos de monitores; dois 

LCD; 2 pistolas de leitura ótica; 2 impressoras para secretaria e ainda duas colunas para 

o sistema GAVTA da sala de audiências.

Alvaiázere:
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- Necessita de telefones para os gabinetes dos magistrados e da instalação AVAC, 

SADIR, SADI e CCTV.

Caldas da Rainha:

É necessária a substituição das impressoras Lexmark T640, há muito com o 

tempo de vida útil esgotado, avariando com frequência, sendo despendidas quantias 

elevadas na sua reparação, superiores ao custo de equipamentos novos. 

Peniche:

Necessita de impressoras novas e de instalação de AVAC, SADIR, SADI e 

CCTV.

Pombal:

- É necessária a substituição das impressoras Lexmark T640, há muito com o 

tempo de vida útil esgotado, que avariam com frequência, sendo despendidas quantias 

elevadas na sua reparação, superiores ao custo de equipamentos novos. 

- Em Pombal, como noutros lugares da comarca, verifica-se a colocação de 

magistrados estagiários, sendo que existem falta de condições para os instalar, bem como 

inexistem equipamentos para lhes fornecer, designadamente impressoras.

Porto de Mós:

É necessária a substituição das impressoras Lexmark T640, há muito com o tempo 

de vida útil esgotado, que avariam com frequência, sendo despendidas quantias elevadas 

na sua reparação, superiores ao custo de equipamentos novos. 

Necessita de instalação dos sistemas SADIR, SADI e CCTV, a cargo do IGFEJ.

c) Meios Periciais e Assessoria Técnica

Destacam-se como especialmente preocupantes ou prementes:

- Necessidade urgente de criação e instalação de um Gabinete de Apoio à Vítima 

no DIAP de Leiria, face às cada vez maiores exigências de apoio à decisão e proteção 

das vítimas no contexto do crime de violência doméstica, dotando os magistrados de 

ferramentas e instrumentos periciais especializados de assessoria técnico-forense, em 

tempo útil e de forma célere, essenciais à investigação criminal; 
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- No âmbito dos inquéritos, existe demora na realização de perícias informáticas

e no tratamento da prova digital recolhida, assim como nas perícias a realizar no âmbito 

da criminalidade económico-financeira e na área da psiquiatria forense;

- Insuficiente capacidade de resposta do INMLCF, no âmbito da jurisdição tutelar 

cível, com especial enfoque na realização das perícias de avaliação 

psiquiátrica/psicológica, cujos relatórios periciais, sendo essenciais, não raras vezes 

demoram mais do que o desejável (mantém atrasos superiores a 60 dias nas suas 

conclusões);

- Os pedidos de cooperação internacional, via DGAJ, na obtenção de relatórios

sociais ou informações relativas a pais de crianças e jovens, seus familiares ou terceiros, 

residentes no estrangeiro, registam igualmente e de forma sistemática, atrasos muito 

significativos na capacidade de resposta, prejudicando a obtenção de uma decisão em 

tempo útil;

- Não obstante o esforço dos técnicos da Segurança Social, continuam a existir 

dificuldades e atrasos nas respostas às várias solicitações por parte daquela entidade, na 

área de família e menores;

- A intervenção do Sistema de Informação de Assessoria Técnica a Tribunais

(SIATT) é manifestamente insuficiente, face ao volume e complexidade das 

problemáticas, também na jurisdição de família e menores.

V. NOTAS FINAIS

1. O ano em análise continuou a ser marcado pela Pandemia da Doença Covid-19 

e suas condicionantes, com impacto negativo nos resultados obtidos, embora menor do 

que no ano transato, face às adaptações à situação entretanto empreendidas.

2. A permanente escassez de recursos humanos, seja de magistrados, com 

ausências mais ou menos prolongadas sem substituição, seja de funcionários, sem 

preenchimento adequado dos lugares, tem, igualmente, reflexo negativo nos resultados 

conseguidos, sendo um entrave à melhoria da capacidade de resposta.

3. Apesar disso, a produtividade na comarca atingiu, em termos globais, bons 

níveis, com o cumprimento generalizado dos objetivos definidos. 
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4. O que só foi possível graças ao empenho, esforço, dedicação e resiliência dos 

magistrados do Ministério Público da comarca, os quais, não obstante as adversidades 

assinaladas, apresentaram um bom ritmo e volume de trabalho, em conjunto com os 

oficiais de justiça que integram os respetivos serviços do MP, aqui se enaltecendo o 

trabalho de todos.

*

*

*

Leiria, 28 de fevereiro de 2022.

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora da Comarca de Leiria

Ana Margarida Nunes Simões


