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JUÍZOS DE PROXIMIDADE ATENDERAM MAIS DE 36 MIL PESSOAS EM
BRAGANÇA
A Ministra da Justiça visitou hoje o juízo de proximidade de Alfandega da Fé, um dos
quatro de Bragança, em funcionamento desde 2017 para servir de perto as populações.
Nestes primeiros quatro anos mais de 36 mil pessoas foram atendidas presencialmente
nos juízos de proximidade de Bragança (36161), cerca de 25% da população do distrito
usufruiu deste serviço na sua área de residência. Houve 3341 intervenientes em
julgamentos crime, os julgamentos cíveis que começaram, ano passado, já permitiram
a 598 pessoas intervirem sem ter de sair da sua comarca.
De 2017 a 2019 foram praticados mais de 70 mil atos pelos juízos de proximidade
(73674).
Ver tabela:
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Bragança

Juízo de
Proximidade

Atendimento presencial

2016

2017

2018

2019

Alfândega da Fé

2861

2844

2056

2157

Carrazeda de Ansiães

3775

3581

2119

2591

Vimioso

1150

1677

1722

1557

Vinhais

1342

1345

1854

3530

2020

TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS DA COMARCA:
Na comarca de Bragança trabalham 92 oficias de justiça, 15 magistrados do Ministério
Público e 13 juízes.
Nos últimos cinco anos é possível observar uma tendência consistente de diminuição
do número de processos pendentes na Comarca de Bragança, acompanhando a
tendência nacional.
Em Portugal as pendências da Justiça Penal até aos processos findos demoram em
média 7 meses (dados de 2018). Recentemente foram divulgadas as estatísticas do
terceiro trimestre de 2019 revelando para as ações cíveis a duração, em média
nacional, de 12 meses - o número mais baixo desde 2007.

Fonte: Citius – número de processos pendentes na comarca de Bragança, sem decisão final valores reportados ao dia 1 de janeiro de cada ano; incluídas todas as espécies processuais.

O investimento realizado na Comarca em infraestruturas ultrapassou um milhão de
euros na legislatura anterior (2015-2019) e em equipamento informático e mobiliário
totaliza 145.904,24€.

Mais de 264 mil portugueses foram atendidos pelos 43 juízos de
proximidade em três anos
Em Portugal, desde 2017 estão em funcionamento 20 tribunais reativados e 23 juízos
de proximidade – 43 no total. Os números agora revelados pela DGAJ (Direção-Geral
da Administração da Justiça) confirmam o mérito da decisão: Entre 2017 e 2020 mais
de 25 mil pessoas participaram em mais de 4 mil julgamentos sem saírem da sua
localidade.
Integrada nas políticas de aproximação da justiça aos cidadãos, prosseguidas pelo atual
Governo, esta medida pretendeu valorizar o interior do país e devolver-lhe a presença
simbólica do Estado numa função de soberania tornando-se num importante fator de
coesão social.
A Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, visitou, também, a Conservatória dos
Registos Civil e Predial e Cartório Notarial de Alfândega da Fé que integra o elenco das
10 (dez) Conservatórias eleitas para receber o projeto Balcão Único do Prédio (BUPI) a
título piloto que visa atualizar o cadastro das propriedades. O Projeto BUPi no concelho
de Alfândega da Fé já identificou 89,49 % da área: área de parcelário agrícola – 45,15%;
área georreferenciada – 44,34%.

