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SÚMULA TEMÁTICA DE PROCEDIMENTOS 
 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 

 

Numa Comarca de competência genérica e com grande mobilidade de magistrados entendemos 

por bem fazer uma pequena Súmula de Ordens de Serviço, Despachos, Memorandos, Instruções 

e Recomendações que permitam de uma forma fácil ser transmitidos aos Senhores Magistrados. 

Ficam de lado, todos os despachos proferidos que implicam alterações pontuais na distribuição 

bem como os inúmeros relativos a substituições, turnos e férias. 

A grande linha orientadora desde Janeiro de 2020- e que se procurará manter - foi a da 

especialização na área da violência doméstica e crimes sexuais por um lado e por outro lado a 

área da Cibercriminalidade – os dois grandes fenómenos criminais da Comarca. Por isso esta 

matéria será focada.  

A situação de enorme volume processual da Procuradoria de Fronteira merece uma nota 

sintética e autónoma face à necessidade de várias medidas gestionárias. 

O ano ficou marcado pelo Covid-19 que deu origem a inúmeros Despachos e Ordens de Serviço, 

que terá um capítulo autónomo apenas com a Ordem de Serviço relativa à Retoma de atividade 

dos Tribunais e seus Anexos por nosparecer continuarem em vigor as Recomendações aí 

exaradas para proteção dos Senhores Magistrados e Funcionários.. 

Aproveita-se para sintetizar algumas das comunicações hierárquicas obrigatórias e outras que 

o não são para esclarecimento vindouro bem como Despachos vários em vigor na Comarca 

proferidos por Coordenações anteriores. 

 

Finalmente, divulga-se num capítulo autónomo os Documentos que entendemos como mais 

relevantes da Procuradoria Geral Regional de Évora 

Espero que vos seja útil. 

 

 

 

 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora da Comarca de Portalegre 

 

 

Maria Adelaide Domingues dos Santos 
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DISTRIBUiÇÃO GLOBAL DE SERViÇO 

CRIAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E DA FAMíLIA E MENORES 

NOMEAÇÃO DE PROCURADOR DIRIGENTE 



• 

ORDEM DE SERViÇO 2/2020 

I. QUADRO DE MAGISTRADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

1. Na sequência do movimento de magistrados do Ministério Público constante da 

Deliberação n.Q 1336/2019, publicada no Diário da República n.º 249/2019, Série II de 

2019-12-27, foram colocados na Comarca de Portalegre, os seguintes magistrados: 

• Procuradoria do Juízo de competência genérica de Elvas: 

-Lic. Daniela Maria Lema Barros Pereira 

-Lic. Sónia Alexandra de Andrade Machado Padrão 

-Lic. Catarina Soares de Oliveira Barros 

• Procuradoria do Juízo de competência genérica de portalegre: 

-Lic. Raul Estêvão Ramos Trancoso 

-Lic. Nuno Alexandre Venâncio Pereira 

• Procuradoria do juízo de competência genérica de Ponte de Sor: 

-Lic. Nuno Filipe de Sousa Gonçalves 

-Lic. Tânia Cristina Ferreira Pires 

• Procuradoria do juízo de competência genérica de Fronteira 

- Lic. Hugo André Almeida Monteiro 

• Procuradoria do juízo de competência genérica de Nisa 

- Lic. Mariana Rangel Teles Fidalgo 

2. Por deliberação do Plenário do Conselho Superior do Ministério Público, de 17 de 

Dezembro de 2019, foi deferido o pedido de permuta apresentado pela Ora. Mariana 

Rangel Teles Fidalgo e pelo Dr. Hugo André Almeida Monteiro, ficando a Dr.~ Mariana 

Rangel Teles Fidalgo colocada na Procuradoria de Fronteira e o Dr. Hugo André Almeida 

Monteiro na Procuradoria de Nisa. 

3. Permanecem na Comarca de Portalegre os Senhores Magistrados: 

• Procuradoria do Juízo de competência genérica de Elvas: 

- Lic. Maria José Reis Rodrigues 

• Procuradoria do Juízo de competência genérica de Portalegre: 



-Lic. Gisela Cristina Cavaco 

• Juízo Central Cível e Criminal de Portalegre 

-Lic. Carlos Alberto Bernardo Vaz Ferreira 

• Procuradoria do Juízo de Trabalho de Portalegre: 

-Lic. José Mourato Carvalho 

11. AUDiÇÃO DOS MAGISTRADOS E REGRAS DE DISTRIBUiÇÃO 

1.lncumbindo ao Magistrado do Ministério Público Coordenador a distribuição do 

serviço na comarca, foram ouvidos os magistrados no sentido de procurar acomodar, na 

medida do possfvel, as respetivas preferências (área local ou cível e tipo de inquéritos) 

2.Nessa audição foi transmitido e aceite pelos Senhores Magistrados que, perante uma 

mudança tão significativa dos quadros do Ministério Público, analisado o volume 

processual de inquéritos da Comarca e as manifestas discrepâncias quanto ao número 

de inquéritos pendentes por magistrado não podia deixar de ocorrer, para bem da 

eficiência dos serviços, uma redistribuição de Inquéritos tendo em vista o equilíbrio da 

carga processual. Por outro lado, foram sensibilizados para a necessidade de 

manutenção, no Juízo Local de Portalegre e de Elvas, da especialização possível, 

mantendo, nestes Juízos Locais, um magistrado afecto preferencialmente à Secção Cível 

e Criminal, com vista a uma maior homogeneidade de actuação e uma maior 

prOXimidade a outros intervenientes na área da justiça. 

3. Teve-se em conta a Diretiva 5/2019 de 15.11.2019 da Exma. Procuradora Geral da 

República, com as contingências da comarca (os Jufzos Locais de Nisa e Fronteira têm 

apenas um magistrado), afetando a um único magistrado nos Juízos locais de Elvas, 

Portalegre e Ponte de Sôr os processos a distribuir pela prática dos crimes de Violência 

doméstica, Maus Tratos; e Contra a liberdade e autodeterminação sexual, reduzindo

lhe, na medida do possfvel o demais volume de inquéritos, para garantir que conseguem 

assegurar a tramitação dos inquéritos e as iniciativas a desenvolver na área de família e 

crianças. 
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Toda e qualquer processo que implique interrogatório judicial de arguido no âmbito 

deste tipo de crimes deve ser comunicada de imediato. Deverá ser igualmente 

elaborado Mapa Mensal, cujo modelo segue em Anexo. (Anexo 1) 

111- DISTRIBUiÇÃO DE SERViÇO 

Assim e ao abrigo do disposto no art.º 101, n° 1, alínea d) da Lei da Organização do 

Sistema Judiciário, ouvidos que foram os magistrados da comarca, procede-se à 

distribuição do serviço da seguinte forma: 

1. TRIBUNAL DE ELVAS: 

1.1 Lic. Maria José Teixeira dos Reis Rodrigues 

A Ora. Maria José Teixeira dos Reis Rodrigues assegurará a representação do Ministério 

Público junto da Secção Cível deste Juízo Local, assegurada por dois juízes. 

Assegurará o atendimento ao público no dia de semana fixado no Regulamento da 

Procuradoria da República da Comarca. 

Ser-Ihe-ão ainda distribuídos: 

-Todos os processos tutelares educativos; 

-Todos os processos administrativos e procedimentos afins autuados, designadamente, 

para: 

- Acompanhamento de procedimentos em curso; 

-Instauração de procedimentos jurisdicionais; 

- Procedimentos previstos no Decreto-Lei n° 272/2001, de 27.10. 

Competir-Ihe-á a interlocução com as Comissões de protecção de Crianças e Jovens de 

Elvas e de Campo Maior. 

Competir-Ihe-á a representação do Ministério Público no Conselho MuniCipal de 

Segurança de Elvas e Campo Maior. 

Porque, para tal manifestou disponibilidade, mantém a titularidade dos inquéritos ainda 

pendentes que lhe haviam sido afectos pela O.S. 1/2019. 

1.2 Lic. Daniela Maria Lema Barros Pereira 



, . 
A Ora. Daniela Maria Lema Barros Pereira será titular dos inquéritos que eram da 

titularidade do Dr. João Silva Alves. Recebe 100 inquéritos que eram da titularidade da 

Ora. Carolina Oias - Cfr. Anexo 2 - e passa a receber 50 % dos inquéritos que venham a 

ser distribuídos em Elvas. 

1.3 Lic. Sónia Alexandra de Andrade Machado Padrão 

A Ora. Sónia Alexandra de Andrade Machado Padrão será titular dos inquéritos que 

eram da titularidade da Ora. Carolina Dias ( com as excepções referidas em 1.2. e 1.4.). 

Fica com a distr ibuição. em exclusivo, dos processos peJa prática dos crimes de Violência 

doméstica; Maus Tratosj Contra a liberdade e autodeterminação sexual - e passa a 

receber 30 % dos inquéritos que venham a ser distribuídos em Elvas. 

1.4. Lic. Catarina Soares de Oliveira Barros 

A Ora. Catarina Soares de Oliveira Barros, assegurará a representação do Ministério 

Público junto da Secção Criminal e as diligências que vierem a ser designadas em sede 

de instrução criminal. 

Ser-Ihe-ão afectos os processos que eram da titularidade da Or.ª Marta Rosa. Recebe 17 

inquéritos que eram da titularidade da Ora. Carolina Oias - Cfr. Anexo 3 - e passa a 

receber 20 % dos inquéritos que venham a ser distribuídos em Elvas. 

1.5. Os turnos semanais serão assegurados, rotativa mente, pelo (a)s magistrado(a)s do 

Ministério Público ali em funções. 

1.6. Todo o expediente entrado para os processos não distribuídos será presente ao (à) 

magistrado (a) de turno, com o respectivo processo, a qual, sendo caso disso, proferirá 

despacho de mero expediente ou determinará a redistribuição caso se trate de processo 

urgente. 

2. TRIBUNAL DE PORTALEGRE 

2.1 Lic. Gisela Cristina Melo Nogueira e Santos Cavaco 



A Ora. Gisela Cristina Melo Nogueira e Santos Cavaco, mantém a titularidade dos 

processos que lhe estavam afectos. 

Recebe 120 inquéritos que eram da titularidade da Ora. Marta Barata - CIro Anexo 4 - e 

o NUIPC 3/15.0ZRPTG e passa a receber 50 % dos inquéritos que venham a ser 

distribuídos em Portalegre. 

Assegurará a representação do Ministério Público no Conselho Municipal de Segurança 

de Arronches, Crato, Marvão, Monforte e Portalegre. 

2.2. lic. Raul Estêvão Ramos Trancoso 

O Or. Raul Estêvão Ramos Trancoso será titular dos inquéritos que eram da titularidade 

da Ora. Ana Sofia Traqueia. 

Fica com a dist ribUlcão, em excl usivo, dos processos que vierem a ser distri bu ídos pela 

prática dos crimes de Violência doméstica; Maus Tratos; e contra a liberdade e 

autodeterminação sexual - e passa a receber 20 % dos inquéritos que venham a ser 

distribuídos em Elvas. 

Assegurará a representação do Ministério Público junto da Secção Cível do Juizo Local. 

Assegurará o atendimento ao público no dia de semana fixado no Regulamento da 

Procuradoria da República da Comarca; 

Ser-Ihe-ão ainda distribuídos: 

- Todos os Processos tutelares educativos; 

-Todos os Processos administrativos e procedimentos afins autuados, designadamente, 

para: 

-Acompanhamento de procedimentos em curso; 

-Instauração de procedimentos jurisdicionais; 

- Procedimentos previstos no Decreto-Lei na 272/2001, de 27.10. 

Competir-Ihe-á a interlocução com as Comissões de Protecção de Crianças e Jovens de 

Arronches, Crato, Marvão, Monforte e Portalegre. 

2.3. Lic. Nuno Alexandre Venâncio Pereira 

O Or. Nuno Alexandre Venâncio Pereira assume a titularidade dos inquéritos que eram 

da titularidade da Ora. Marta Barata, salvo os que transitam para a titularidade da Ora. 



Gisela Cavaco já referidos supra e passa a receber 30 % dos inquéritos que venham a ser 

distribuídos em Portalegre. 

Assegurará a representação do Ministério Público junto da Secção Cri minal do Juízo local 

e as diligências que vierem a ser designadas em sede de Instrução Criminal. 

Competir-Ihe-á a representação do Ministério Público no Conselho Municipal de 

Segurança de Marvão. 

2.4. Os turnos semanais serão assegurados, rotativa mente, pelas magistradas do 

Ministério Público ali em funções. 

2.5. Todo o expediente entrado para os processos não distribuídos será presente ao 

magistrado de turno, com o respectivo processo, a qual, sendo caso disso, proferirá 

despacho de mero expediente ou determinará a redistribuição caso se trate de processo 

urgente. 

3. TRIBUNAL DE PONTE DE SOR 

3.1. Lic. Nuno Filipe de Sousa Gonçalves 

O Dr. Nuno Filipe de Sousa Gonçalves assegurará o despacho dos processos de que era 

titular o Senhor Procurador-Adjunto, Telmo Oliveira. Recebe 80 inquéritos que eram da 

titularidade da Dra. Marta Saúde - Cfr. Anexo 5 - e passa a receber SO % dos inquéritos 

que venham a ser distribuídos em Ponte de Sôr. 

Competir-Ihe-á a articulação do Ministério Público com a Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Gavião. 

Assegurará a representação do Ministério Público no Conselho Municipal de Segurança 

de Gavião. 

3.2.Lic. Tânia Cristina Ferreira Pires 

A Dra. Tânia Cristina Ferreira Pires Gonçalves assegurará o despacho dos processos de 

que era titular a Senhora Procuradora Marta Saúde ( salvo os 80 supra-referidos). 

Fica com a distribuiçã o, em exclusivo, dos processos que vierem a ser dist ri buídos pela 

prática dos crimes d.e Vlol'ência doméstica ; Maus Tratos ; e contra a liberdade e 



autodet erminação sexual - e passa a receber 50 % dos inquéritos que venham a ser 

distribuídos em Ponte de Sôr. 

Competir-Ihe-á a articulação do Ministério Público com a Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Ponte de SÔr. 

Assegurará a representação do Ministério Público no Conselho Municipal de Segurança 

de Ponte de Sôr. 

3.3. Os turnos semanais serão assegurados, rotativa mente, pelos magistrados do 

Ministério Público ali em funções. 

3.4. Todo o expediente entrado para os processos não distribuídos será presente ao 

magistrado de turno, com o respectivo processo, a qual, sendo caso disso, proferirá 

despacho de mero expediente ou determinará a redistribuição caso se trate de processo 

urgente. 

4. TRIBUNAL DE FRONTEIRA 

4.1 Lic. Mariana Rangel Teles Fidalgo 

A Dra. Mariana Rangel Teles Fidalgo assegurará a representação do Ministério Público 

no juízo local de Fronteira. 

Competir-Ihe-á a articulação do Ministério Público com a Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Alter do Chão, Avis, Fronteira e Sousel. 

Competir-Ihe-á ainda a representação do Ministério Público nos Conselhos Municipais 

de Segurança de Alter do Chão, Avis, Fronteira e Sousel. 

5. TRIBUNAL DE NISA 

5.1. Lic. Hugo André Almeida Monteiro 

O Dr. Hugo André Almeida Monteiro assegurará a representação do Ministério Público 

no juízo local de Nisa. 

Competir-Ihe-á a articulação do Ministério Público com a Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Nisa e Castelo de Vide. 



Competir-Ihe-á a representação do Ministério Público no Conselho Municipal dos 

Municípios de Nisa e de Castelo de Vide. 

IV- PEDIDO DE EXERcrCIO DE FUNÇÕES EM MAIS DE UMA PROCURADORIA

FRONTEIRA/NISA 

Analisado o volume processual de inquéritos de Fronteira e Nisa, foi colocada à 

consideração do Exmo. Procurador-Geral Regional de Évora e à deliberação do CSMP a 

proposta de colocar o Dr. º HUGO ANDRÉ ALMEIDA MONTEIRO, colocado no Juízo Local 

de Nisa em exercício de funções igualmente no Juizo Local de Fronteira (N/Ofício 

2012/20 de 08.01). 

Efetivamente, no Juízo Local de Fronteira a Dra. MARIANA RANGEL TELES FIDALGO, 

segundo dados colhidos no dia 8.1.2010 no Citius, tinha a seu cargo além do mais, 533 

inquéritos pendentes. 

Já o Dr.º HUGO ANDRÉ ALMEIDA MONTEIRO, tinha a seu cargo 118 inquéritos 

pendentes. 

Tendo em conta a equidade, o equilíbrio da carga processual e a eficiência dos serviços 

e a aceitação por parte do Dr. Hugo Monteiro, o que se louva, aguarda-se deliberação 

do CSMP, que se vier a ocorrer, implicará a transmissão de 220 inquéritos de Fronteira 

para tramitação pelo magistrado de Nisa. 

V. TURNOS E SUBSTITUiÇÕES 

Nos juízos locais de Portalegre, Elvas e Ponte de Sor cada magistrado (a) assegurará, 

rotativa mente, turnos semanais, designadamente, para despacho do expediente 

normal, interrogatórios de arguidos detidos, processos sumários. 

Nos juízos locais de Elvas e de Portalegre os procuradores-adjuntos substituir-se-ão 

sequencialmente, de acordo com a antiguidade, do mais antigo para o menos antigo. 

Nos juízos locais de Fronteira e de Ponte de Sor, os(as) magistrados(as) substituem-se 

mutuamente. 

A substituição da Magistrada de Nisa será assegurada preferencialmente pelas 

magistradas de Portalegre. 



VI- COORDENADOR SECTORIAl 

o Lic. Carlos Alberto Bernardo Vaz Ferreira, Procurador da República no Juízo Central 

Cível e Criminal de Portalegre, é o coordenador sectorial da área cível e de família e 

menores, conforme deliberação de 07.10.2014 do CSMP, servindo de interlocutor junto 

dos magistrados que exercem funções nessas áreas, com as seguintes competências 

hierárquicas: 

- Intervenção hierárquica nos inquéritos tutelares educativos; 

-Conflitos de competência relativos a inquéritos tutelares educativos; 

-As demais que possam decorrer da legislação cível e de menores e famítia 

VII 

Mantêm-se em vigor todas as ordens de serviço e despachos que não contrariem a 

presente ordem de serviço. 

VIII 

Ratificam-se os atos até agora praticados em contexto de substituição ou mediante 

instruções verbais da coordenação por parte dos magistrados aqui referidos, ainda que 

praticados em inquéritos ou processos que deixarão de lhes estar atribuídos por efeito 

da presente Ordem de Serviço bem como todas as instruções enviadas por email para 

os senhores funcionários afectos ao apoio informático. 

IX 

A presente Ordem de Serviço produz efeitos imediatos e será por mim inserida no SIMP, 

no módulo de documentos hierárquicos. 

X 

Comunique a presente Ordem de Serviço: 

A) Via SIMP: 

-Ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional de Évora; 

-Aos Exmos. Magistrados do Ministério Público da Comarca de Portalegre; 



-Aos Exmos. Senhores Técnicos de Justiça afectos aos serviços do Ministério Público da 

comarca de portalegre; 

B) Através de correio eletrónico: 

-À Exma. Senhora Juiz Presidente da Comarca de Portalegre; 

- Aos Exmos. Senhores Escrivães de Direito da comarca; 

-À Exma. Senhora Administradora Judiciária desta mesma comarca, solicitando que 

sejam efetuados os necessários ajustamentos a nível de equipamento, gabinetes, ou no 

plano informático, bem como a usual divulgação junto dos núcleos de secretaria; 

-Aos funcionários afetos ao apoio informático e respetivo coordenador para agilização 

da retoma do serviço. 

SEGUEM 5 ANEXOS: 

Anexo l-MAPA MENSAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

Anexo 2-lnquéritos a redistribuir de Elvas (Dra. Daniela Pereira) 

Anexo 3-lnquéritos a redistribuir de Elvas (Dra. Catarina Barros) 

Anexo 4-lnquéritos a redistribuir de Portalegre (Ora. Gisela Cavaco e Or. Nuno Pereira) 

Anexo 5-lnquéritos a redistribuir de Ponte de Sôr (Dr. Nuno Gonçalves) 

Portalegre, 13 de Janeiro de 2020 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora da Comarca 

Maria Adelaide Santos 

[Assinatura """,.lI. de forma 
dí!JltQ.lpu' 

Qual ificada [A","."". 

M 
Qualificada] Maria 

] a ri a S.nlo, 

Santos 
Dados: 2020.01 .13 
09:50:55 Z 
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Despacho n.~ 5/2020 

Designação de Procuradores da República Dirigentes de Procuradorias da Comarca 

de portalegre 

A Deliberação/Acórdão n.º 1016/2020, de 11 de fevereiro de 2020, do Plenário do 

Conselho Superior do Ministério Público, determinou que, até à regulamentação do 

procedimento de provimento de lugares de Magistrados Dirigentes nos DIAP Regionais 

e nos DIAP de Comarca competirá aos magistrados do Ministério Público Coordenadores 

de comarca e aos Diretores dos DIAP Regionais nomear, respetivamente, os Dirigentes 

de secções do DIAP e Procuradorias e os Dirigentes de Secções dos DIAP Regionais, em 

sede de distribuição de serviço. 

Pelo exposto, ao abrigo do disposto nos artigos 14.~, n.51 1, alínea f) e n. Q L, 75 51 , 83 9 e 

158 51 do Estatuto do Ministério Público, aprovado pela Lei n.51 68/2019, de 27.8, e após 

audição do Magistrado visado, designo como Procurador da República Dirigente de 

Procuradorias da Comarca de Portalegre, o seguinte Procurador da República, sem 

prejuízo das funções de coordenação que já vinham sendo exercidas: 

l)Procuradoria da Área Cível, Família e Menores da Comarca de Portalegre- Dr. Carlos 

Alberto Bernardo Vaz Ferreira 

Mantêm-se em vigor as regras estabelecidas em orientações anteriores, 

designadamente as que respeitam à organização e funcionamento da Procuradoria da 

República da comarca de Portalegre e às regras definidas nas Ordens de distribuição de 

serviço, exceto no que for incompatível com o novo Estatuto do Ministério Público. 

o presente Despacho produz efeitos imediatos. 

O presente despacho será por mim inserida no SIMP, no módulo de documentos 

hierárquicos e comunicado, via SIMP, ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional de 

Évora e aos Exmos. Magistrados do Ministério Público da Comarca de Portalegre; 



Comuniquei Via Simp, aos Exmos. Senhores Técnicos de Justiça afectos aos serviços do 

Ministério Público da comarca de Portalegre; 

Comunique, por correio eletrónico, 

-À Exma. Senhora Juiz Presidente da Comarca de portalegre; 

-À Exma. Senhora Administradora Judiciária desta mesma comarca; 

Portalegre, 19 de Fevereiro de 2020 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora da Comarca de portalegre 

Maria Adelaide Santos 

[A ' , ,Assinado de 
551 natura forma digital por 

Qua líficada..lAsslnaturil 
] M

. ," Qua [í fiGld;;;] Maria 
ana " Sant os 

Sa ntos " Dados: iO:liJ.02.19 
" " 11 :38:47 Z 
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ORDEM DE SERVIÇO 6/2020 

Alteração na dístribuição e afetação de inquéritos 

Burlas MBWAY 

Pela Ordem de Serviço 2/2020 de 13 de Janeiro de 2020 foi efetuada a distribuição do 

serviço na comarca, tendo em conta a necessidade de manutenção, no Juízo Local de 

Portalegre e de Elvas, da especialização possível, mantendo, nestes Juízos Locais, um 

magistrado afeto preferencialmente à Secção Cível e Criminal, com vista a Lima maior 

homogeneidade de atuação e uma maior proximidade a outros intervenientes na área da 

justiça, bem como tendo em conta a Diretiva 5/20 J 9 de 15.11.2019 da Exma. Procuradora 

Geral da República, afetando a um l:mico magistrado nos Juizos Locais de Elvas, 

Portalegre e Ponte de Sôr os processos a distribuir pela prática dos crimes de Violência 

doméstica, Maus Tratos; e Contra a liberdade e autodeterminação sexual, reduzindo-lhe. 

na medida do possível o demais volume de inquéritos. para garantir que conseguem 

assegurar a tramitação dos inquéritos e as iniciativas a desenvolver na área de família e 

cnanças. 

Essa Ordem de Serviço teve alterações pontuais no que toca à distribuição de inquéritos 

nas Procuradorias de Elvas - Ordem de Serviço 4/2020 de 6 de Fevereiro - e Ponte de 

Sôr- Ordem de Serviço 5/2020 de 5 de Junho, nos moldes aí exarados. 

Nllma Comarca, com especificidades muito próprias, sem DlAP, com competência 

genérica, com as Procuradorias de Fronteira e Nisa, apenas, com um magistrado afeto, e, 

neste momento, com um aumento exponencial de inquéritos entrados relacionados com 

o fenómeno criminal da utilização fraudulenta da aplicação MB WA Y,- 347 inquéritos 

entrados se atendermos apenas à complexidade "QO" - procurou-se conseguir um 

consenso com vista a diligenciar, tanto quanto possível, pela distribuição concentrada 

destes inquéritos. 

Esse consenso foi alcançado em reuniões ocorridas em 9 de Junho com os magistrados 

de Ponte de Sôr e em 15 de Junho de 2020, com os magistrados de Portalegre e Elvas, 
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através da aplicação 11llp · ; :'I11~Cl. i i l. ... VtvJ..\G 1'-) 1:1' .. \ DO,' !) LPuRT:\ r ro R [-, sendo de 

louvar a adesão dos senhores magistrados às propostas formuladas. 

II 

Teve-se em conta: 

-A Instrução da PGR n,o 1/2020 de 27 de Maio de 2020; 

- A Ordem de Serviço n.O 3/2020 de 15 de Junho de 2020 do Exmo. Senhor Procurador-

Geral Regional de Évora 

-o Parecer elaborado pelo Exmo. Procurador da República Dr. Nl1110 Filipe de Sousa 

Gonçalves, ponto de Contacto da Comarca de Portalegre: em matéria de Cibercrime e 

ponto de contacto dos inquéritos em que esteja em causa a utilização fraudulenta da 

aplicação MBWA Y, que se anexa; 

IH 

Assim, e tendo em consideração a optímização dos recursos humanos e a eficiência dos 

serviços determino, ao abrigo do disposto no artigo 1 () 10 n° 1 a!. d) da LOSJ e 75° aI. f) 

do Estatuto do Ministério Público (EMP), aprovado pela Lei n," 68/2019, de 27.8, e 

com efeitos imediatos, determino: 

1. A distribuição de senriço, no que toca aos inquéritos passa, a l'calizar-se nos 

seguintes termos: 

1.1. Portalegre 

O Dr. Nuno Alexandre Venâncio Pereira assume a titularidade de todos os inquéritos 

n mk nles c a li!l ll'ibuir sob a complexidade "QO''''QG'' ou "QP" da Procuradoria de 

Portalegre e passa a receber 20% dos inquéritos que venham a ser distribuídos em 

Portalegre. 

O Dr. Raul Estêvão Ramos Trancoso mantém a distribuição, em exclusivo, dos processos 

que vierem a ser distribuídos pela prática dos crimes de Violência doméstica: Maus 

Tratos; e contra a liberdade e autodeterminação sexual e pass~l a receber 30 % dos 

inquéritos que venham a ser distribuídos em POltalegre . 
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A Dra. Gisela Cristina Melo Nogueira e Santos Cavaco, mantém a percentagem de 50 % 

dos inquéritos que venham a ser distribuídos em Portalegre, sem as complexidades supra

referidas. 

1.2. Elv3S 

A Dra. Daniela Maria Lema Barros Pereira assume a titularidade de todos os inquéritos 

QS:llil~I1L~: 'a di Iriluir sob a complexidade "QO""QG" ou "QP"da Procuradoria de Elvas 

e passa a receber 50 % dos inquéritos que venham a ser distrib~lídos em Elvas. 

A Ora. Sónia Alexandra de Andrade Machado Padrão mantém a distribuição, em 

exclusivo, dos processos pela prática dos crimes de Violência doméstica; Maus Tratos; 

Contra a liberdade e autodeterminação sexual - e passa a receber 50 % dos inquéritos que 

venham a ser distribuídos em Elvas. 

1.3. Ponte de Sôr 

O Dr. NLlno Filipe de Sousa Gonçalves dos inquéritos mantém a titularidade de todos os 

inquéritos p 'ndellte LI di . lribuir sob a complexidade "QO'1 "QG" ou "QP" da 

Procuradoria de Ponte de Sôr (determinação quejá constava da OS 5í2020). 

A Dra. Tânia Cristina Ferreira Pires mantém a distribuição, em exclusivo, dos processos 

que vierem a ser distribuídos pela prática dos crimes de Violência doméstica: Maus 

Tratos; e contra a liberdade e autodeterminação sexllal e mantém a percentagem de 

50 % dos inquéritos que venham a ser distribuídos em Ponte de Sôr, sem as 

complexidades já referidas e as constantes da OS 5/2020. 1 

2. HARMONIZAÇÃO DE PROCEDIMENT O DA COMARCA NA 
PROBLEMÁTICA DOS CRIMES Ql'villTIDO, 'fR./\VÉS DA APLICAÇÃO MB 
WAY 

Neste ponto, louvo-me na proposta enviada pelo EXl110. Procurador da República Dr. 

NUllO Filipe de Sousa Gonçalves, ponto de Contacto da Comarca de Portalegl'e, em 

matéria de Cibercrime e ponto de contacto dos inquéritos em que esteja em causa a 

1 Seguem, em anexo, listagens dos inqu~litos reg.istados sob a complexidade QO da ('ol1lun:a. quo transilam ele magistradCl. cl~i os 

numeros foram partilhados com os mesmos c estiveram na origem da distribUição ora detcnninadn 
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utilização fraudulenta da aplic.ação MBWA Y/a qual Coi discutida e acordada com os 

demais magistrados que irão tramitar este tipo de inquéritos 

Assim. 

2.1. O Magistrado do Ministério Público que receber o expediente para registo, sem 

prejuízo da qualificação que entender atribuir aos factos participados, deve ordenar a sua 

distribuição nas descrições "QG", "QO" Oll ·'QP". conforme for o caso, nos termos 

previstos no anexo li da Ordem de Serviço n.O 4/20J 5, de 28 de Maio, da Procuradoria

Geral da República e colocar no nome do denunciado "MB WA Y"; 

ser e()l'ri!l i d~J,ara um cabal conhecimento do fenómeno e transição de inqLléritos se disso 

for caso .. 

2.2. Os Magistrados do Ministério Público a quem forem distribuídos tais inquéritos 

deverão dar prioridade aos mesmos, devendo ter em atenção no âmbito das diligências a 

realizar as que constam na Nota Prática n.O 20/2020, de 14 de Maio, do Gabinete do 

Cibel"crime da Procuradoria-Geral da República, utilizando os respetivos formulários nela 

identi ficados. 

2.3.0s Magistrados do Ministério Público a quem forem distribuídos tais inquéritos 

comunicam ao DCIAP, por correIO eletrônico. pma o endereço 

isal1~ . nus(;.iJl1 nt0 fal!lli[,.I11, e ao ponto de contacto Dl'. Nuno Gonçalves 

nll nors,,{ili ~m, iLcOlll. preenchendo o formulário anexo à Instrução n.o 1/2020, de 27 de 

Maio. da Procuradoria-Geral da República, assim que tenham os elementos necessários 

para o efeito, Je elldo i!.!ualll1t::.l1le _TI' cOln llnicauus 

àquele In .. lrlh.:ào e que estejam em investigação; 

O Dr. Nuno Gonçalves reporta o total de eomunicações mensalmente à Coordenação da 

Comarca. 

2.4. A investigação dos inquéritos em que esteja em causa a utilização fh:wdulenta da 

aplicação MB WA Y deve ser deferida à P.I - cfr. art.o 7.°, n." 3, aI." I), da Lei \l.o 49/2009. 

de 27 de Agosto-

1 Segue, em anexo, proposta enviada 
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devl.!m, em termos de medidas cautelares ou de polícia, mesmo que 
~~~~~~~~~~~ 

não sejam competentes para a investigação: 

2.5 .1. Recolher junto da vítima a descrição pormenorizada dos factos (uma 

vez que já detetadas múltiplas variantes na execução dos mesmos), ncla se 

incluindo: 

., Nome e residência do arguido ou suspeito, com a sua descriç.ão 

(características: homem, mulher, sotaque, erros ou especiJ1cidades na 

linguagem, nome, localidade OLl outras informações· ainda que falsas, 

estas informações permitem detelar coincidências noutras narrativas 

idênticas ); 

• Forma de contacto com a vítima (número de telemóvel, elllail, conta do 

Facebook etc.); 

• Todos os contactos telefónicos possíveis do suspeito, quer o(s) de 

conversação. quer o que foi adicionado ao sistema MBWA Y; 

• Identificação e local da máquina de A TM onde se processou o eventual 

levantamento de quantias (o vítima pode obter esta informação em A TM: 

selecionar "consultas" e depois selecionar "operações do cartão na rede 

Multibanco"); 

• IBAN da conta de destino e número de telemóvel associado, em caso de 

transferência bancária; 

• Informação bancária da vítima, ou seja, a identificação da conta e do ca11ão 

da vítima, bem como extrato de movimentos do período em causa, pelo 

que, se a vítima não tiver cancelado o cartão MB, devem ser retiradas, de 

imediato, em ATM as informações disponíveis; 

• Nas situações em que a vítima ou suspeito colocou algum anúncio cm 

plataForma de venda online: obter cópia ou impressão do anúncio, 

identificação da plataforma, com o respectivo lD e referência URL (basta 

abrir a o anúncio e imprimir a página). 
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• A recolha de imagem das mensagens ou dos registos que ainda estejam 

disponíveis nos telefones ou outros dispositivos da vítima (os registos 

devem ser copiados com métodos tecnológicos fo renses, ou pode, caso tal 

não seja possíveL ser fotografados ou transcritos na queixa, com a 

respetiva autorização escrita por parte do lesado). 

• Caso a comunicação entre a vítima e o suspeito tenha sido realizada por 

eOlail, deve ser recolhido o cabeçalho técnico das mensagens de correio 

eletrónico. 

• As vítirnas devem ser aconselhadas a não apagarem os dados e registos 

dos telemóveis, nomeadamente as mensagens SMS ou de correio 

eletrônico que tenham recebido ou enviado. 

• Caso os elementos bancários e de comunicação aCIma referidos não 

estejam na disponibilidade da vítima no momento da apresentação da 

queixa, deve esta ser notificada para apresentar os mesmos no prazo 

máximo de 10 dias. 

• Diligenciar peja preservação das imagens do ATM (para além dos 30 dias 

a que obriga o alt.o 13 .°, n . O 2 do Decreto Lei n.O 3412013, de 16 de Maio, 

e ao abrigo do disposto no art. o 12.°, n.o 2 da Lei do Cibercrime). 

• Remeter o expediente elaborado aos Serviços do Ministério Público no 

mais curto espaço de tempo possível, com a. indicação se, de acordo com 

os elementos recolhidos, poderá haver conexão com outras queixas ou 

denúncias apresentadas naquele OPC, identificando os respetivos NUIPC. 

2.5.2. Sendo aquelas dCUllncias ou queixas apresenta.das pessoalmente pela vítima nos 

Serviços do Ministério Público da Comarca, devem 5)" "l'l]hn[('" l ' nnc-j<1onn , I~ L]Ue a~ 

recebam diligenciar pela obtenção das .informações e elementos desct:Ítos e proceder à 

notificação descrita, apresentando de imediato o expediente elaborado ao [\·laglstrado do 

i\1ínistério Público. 
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J. REMESSA DE INQUF,RITOSPARA O DTAP REGIONAL 

Face ao teor da Ordem de Serviço 3/2020 da POR Évora de 15 de Junho de 2020, 

e tendo em conta que a Comarca de Portalegre não tem DrAP devem os Senhores 

Magistrados, procurar: 

-Sinalizar os concretos processos que devem ser tratados em conjunto, enquanto 

fcnómenos criminais: 

-Remeter ao DIAP Regional de Évora os inquéritos relativos a crimes indicados na aI. n) 

do n° I do art.o 58° do EMP, respeitantes à utilização f1·audulenta da aplicação ME Way 

e em que a atividade criminosa se disperse por mais do que uma das comarcas que 

integram a PGRegional de Évora; 

-Analisar os inquéritos, nos quais não ocorra dispersão territorial da atividade criminosa. 

sempre que a sua manifesta gravidade, complexidade ou especificidade justifiquem e 

aconselhem a direção concentrada. Parece-nos que. tal ocorre, quando na mesma 

localidade foram identificad,ls inúmeras consumações daquele crime, como são () caso 

das localidades de Monforte, Campo Meúor e Alter do CheIo, e sem prejuízo de virem a 

ser identificados outras localidades nas mesmas situações 

Deixo consignado que comuniquei, via SIMP: 

- Ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional de É:vora; 

- A todos os Magistrados do Ministério Público da Comarca de Portalegre; 

Dê-se conhecimento: 

a. À Exm" Senhora Juiz Presidente da Comarca de Portalegre; 

b. À Exma Senhora Administradora Judiciária da Comarca de Portalegre; 

c. Aos Senhores Funcionários dos Serviços do Ministério Público da 

Comarca: 

d. Aos funcionários afetos ao apoio informático e respetivo coordenador para 

agilização do procedimento, 
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e. Aos Órgãos de Polícia Criminal com intervenção na área geográfica da 

Comarca 

Vou publicar no SlMP (documentos hierárquicos). 

Portalegre, 16 de Junho de 2020 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora 

(Maria Adelaide Domingues dos Santos) 

[Assinatura 
Qualificada] 
Maria Santos 

"",,,,,,-,,<> d~ f."na digitai por 
f'htlnlltl"~ QU1nn.;-/td .. ] Maria Santos 
U~tlou':'OlO '.1619;.25:52-'-()1'O0' 
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19/05/2021 SIMP 

Ordem de Serviço nO 7/20 Portalegre - Procuradoria da Comarca - Coordenação 

Documento Ordem de Serviço n" 7/20 de 25-06-2020 

Emissor Portalegre - Procuradoria da Comarca - Coordenação 

Autor Maria Adelaide Domingues dos Santos - Procurador da República 

Sumário 

Texto 
BURLAS MBWAY-Comunicaçôes-Aditamento à OS 6/2020 

ORDEM DE SERViÇO 7/2020 

Burlas MBWAY -Aditamento à OS 6/2020 

No ponto 2.3 da Ordem de Serviço n. o 6/2020, e no seguimento da Instrução n." 1/20, emitida a 27/0512020 pela 
PGR, foi determinado, relativamente aos inquéritos em que é investigado a prática de crimes cometidos através 
da aplicação MBWAY, que: 

"Os Magistrados do Ministério Público a quem forem distribuídos tais inquéritos comunicam ao DCIAP, por correio 
eletrónico, para o endereço isabel.nascimento@pgr.pt, e ao ponto de contacto Dr. Nuno Gonçalves 
nunofsg@gmail.com, preenchendo o formulário anexo à Instrução n! 1/2020, de 27 de Maio, da Procuradoria
Geral da República, assim que tenham os elementos necessários para o efeito, devendo igualmente ser 
comunicados os Inquéri tos eOlr~ do~ iilnt;erjOrmente aguela Instrução e que estejam em investigação; 

O Dr. Nuno Gonçalves reporta o total de comunicações mensalmente à Coordenação da Comarca." 

Sucede que, face à evolução da situação da Comarca, entendemos que tal comunicação deve ser realizada no 
mais curto espaço de tempo, quer nos inquéritos que venham a ser instaurados, quer nos inquéritos ja 
instaurados, porquanto, a recolha e centralização daquela informação junto do DCIAP permite melhor identificar 
em tempo útil as áreas onde aquele fenómeno criminal tem mais 1ncidência, a eventual conexão processual e, 
acima de tudo, atuar de forma concertada. 

Neste momento, a Comarca de Portalegre tem a seu cargo a investigação de uma grande parte daqueles 
inquéritos ( 439 inguéritos de burlas MS WAV entrados em 2020, dos quais 241 entrados aRenas no Reriodo de 
01·06-020 a 25-06-2.020)., sendo ainda uma Comarca com elevada pendênCia processual em termos gerais, ao 
que acresce o facto de não dispor de um DIAP. 

A recolha de grande parte, dos elementos probatórios iniciais dos inquéritos em que é investigado a prática de 
crimes cometidos através da aplicação MBWAY está diretamente a cargo do Magistrado do Ministério Público, 
nomeadamente através da emissão de diversos ofícios às entidades (bancos, operadores de telecomunicações, 
SIBS, etc.), o que acarreta, necessariamente, uma maior sobrecarga dos Senhores Funcionários do Ministérios 
Público que têm de cumprir ta1s despachos, o que em algumas Procuradorias se revela assaz difícil. 

Sendo que as comunicações ao DCIAP na Comarca de Portalegre até ao momento foram em número muito 
reduzido. 

Assim, de forma a agilizar a recolha e centralização daquela informação junto do DCIAP, se3uindo a proposta 
enviada pela Exma. Procurador da República Dr. Nuno Filipe de Sousa Gonçalves, ponto de Contacto da Comarca 
de Portalegre, em matéria de Cibercrime e da utilização fraudulenta da aplicação MBWAY , determino, ao abrigo 
do disposto no artigo 101" n" 1 a!. d) da LOSJ e 75° ai. f) do Estatuto do Ministério Público (EMP), aprovado pela 
Lei n." 68/2019, de 27.8, e com efeitos imediatos, que: 

a. tais comunicações passem a ser diretamente realizadas pelos Magistrados do Ministério Público titulares 
do inquérito, via email, se entenderem que tal agiliza o procedimento e liberta os senhores funcionários 
do Ministérios Público desse encargo para a realização de outras diligências; 

b. que nos processos que vierem a ser instaurados ou oriundos de outras Comarcas, tais comunicações sejam 
logo realizadas no primeiro contacto do Magistrado do Ministério Público titular, com 0 5 elementm à data 
~p'oníveis; 

c. que nos processos já instaurados tais comunicações sejam realizadas até ao próximo dia 3 de Julho, com 
05 elementos à dati! tlisJ;loníveis. 

Deixo consignado que comuniquei, via SIMP: 

- Ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional de Évora; 

- A todos os Magistrados do Ministério Público da Comarca de Portalegre; 

Dê-se conhecimento: 

a. À Exma. Senhora Juiz Presidente da Comarca de portalegre; 

https://símp.pgr.ptlcirculares/cir _prinUicha.php?nid_ circular= 12689 
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b. À Exma. Senhora Administradora Judiciária da Comarca de Portalegre; 

c. Aos Senhores Funcionários dos Serviços do Ministério Público da Comarca; 

d. Aos Órgãos de Polida Criminal com intervenção na área geográfica da Comarca 

Vou publicar no SIMP (documentos hierárquicos). 

Portalegre, 25 de Junho de 2020 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora 

(Maria Adelaide Domingues dos Santos) 
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RECOMENDAÇÃO 1/2020 

BURLAS MBWA Y EFECTUADAS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA -
COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

I-Introdução 
Na Comarca de Portalegre, de competência genérica, sem DIAP, deram entrada no 
corrente ano e até à presente data 851 inquéritos relativos aos crimes de burla Mbway, 
sendo que a maioria deu entrada a partir de Junho (até aí eram 200 os entrados) . 
Este aumento exponencial de entrados passa pela análise que vem sendo feita dos 
Cronogramas de conexões elaborado pelo DCIAP - Secção de Investigação, Análise e 
Tratamento de Informação Digital (SIATID), elaborados em cumprimento da Instrução 
1/2020 da PGR e sua Divulgação. 
Dessa análise, parece resultar, haver outras centenas de inquéritos com ligações à 
Comarca de Portalegre, desta feita pela análise de contas bancárias de destino. 
Essa análise, atenta, está na origem do texto que segue. 

II-Análise 
Por vezes existem inquéritos onde é investigado a prática por desconhecidos de terem 
procedido a transferências bancárias das contas dos ofendidos, sem o seu conhecimento 
nem autorização, recorrendo para o efeito aos dados do seu cartão bancário, associado a 
uma conta por si titulada numa instituição bancária, com recurso ao sistema MBWay, 
portanto, sem que procedam a levantamentos em caixas ATM. 
Tais factos são susceptíveis de integrar, em abstracto, a prática de um crime de burla 
informática, previsto e punido pelo artigo 221.°, n.o 1, do Código Penal. 
Nos termos do disposto no artigo 264°, n.O 1, do Código de Processo Penal, é competente 
para a realização do inquérito o Ministério Público que exercer funções no local em que 
o crime tiver sido cometido. 
Ora, o crime de burla, como crime material ou de resultado e de dano que é, consuma-se 
no momento e no local em que o lesado abre mão da coisa ou do valor sem que a partir 
daí possa controlar o seu destino, sofrendo, assim, um prejuízo patrimonial (v.g., por 
exemplo, ATRL de 03/07/2013, proc. n.o 430/07.7JDLSB-A.L2-9 e também Acs do STJ 
de 21/06/2006, proc. n.o 06PI055 e de 22111/2006, proc. 06P3066, todos in: 
www.dgsi.pt). 
Do mesmo modo, o crime de burla informática, embora não exigindo a intermediação de 
outra pessoa na directa causação do dano -podendo resultar de uma lesão directamente 
causada pelo agente quando acede a um sistema informático utilizando dados sem 
autorização ou interferindo no processamento dos mesmos de modo não autorizado 
consuma-se quando e onde é dada a ordem ao sistema informático para processar a 
operação que causa o prejuízo (levantamento/transferência), momento e local em que o 
lesado perde a disponibilidade da coisa. 
Neste sentido, segundo temos conhecimento, também já se pronunciou a Procuradoria
Geral da República em conflito negativo de competência entre o DIAP de Lisboa e o 
DIAP de Leiria, em 28/10/2011 no proc. 0067/2011 , em conflito negativo de 
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competência entre o DIAP de Lisboa 3.a Secção e os serviços do MP junto da 
Procuradoria do Juízo de Competência Genérica da Sertão, em 27/1 0/20 17 no proc. 
7917/17. 
Deste modo, tal como sucede quando o agente procede ao levantamento de dinheiro da 
conta bancária do ofendido numa determinada caixa de A TM, que ficou assim 
desapossado do montante em causa, sendo assim esse o local onde o crime se consumou, 
também o local onde dá a ordem de transferência será o local onde o crime se consumou. 

Sucede que, não raras vezes. nestes a o é absolutamente desconhecido o local onde o 
agente deu aquela ordem d tran ·ferência. Isto porque, maioritariamente são ordens de 
transferência dadas através da Internet em local desconhecido. 
Portanto, podemos saber o local onde a conta bancária do ofendido se encontra sediada, 
podemos saber o local onde a conta bancária beneficiária daquela transferência se 
encontra sediada, mas desconhecemos o local ao certo onde o crime de consumou, ou 
seja, onde foi dada a ordem de transferência. 

Ora. 'cndo de 'conhecido o tocal onde o crime se consumou. deve fazer-se operar a .I~TQ! 
gmletiva de competência prevista no 0.

0 2 do art.O 264.0 do Código de P rocesso Penal. 
segundo a qual : "enquanto oão for conhecido o local em que o cr ime foi cometido. a 
C.Ol11p tência pe ltence ao Minislério Público qLl erc 'r fu nc.õ no loc I em que primeiro 
tiver havido notícia do crime" 

Neste sentido pronunciou-se a Procuradoria - Geral da República em conflito negativo 
de competência entre o DIAP do Entroncamento e o DIAP de Castelo Branco no âmbito 
do processo 230/19.1PAABT, em 14/10/2019. Aí se refere expressamente que o local de 
consumação do crime de burla informática - no que interessa à questão das 
transferências bancárias - é o local em que o autor dos factos deu, por meios 
informáticos as ordens de pagamento, sendo irrelevante o local onde a conta 
bancária se encontra sedeada. Mais se refere que, não estando apurado qual o local em 
que tal ocorreu deve funcionar a regra prevista no 0,0 2 do alt.o 264.° do Código de 
Processo Pena1-

IH-Face ao exposto, ouvidos os Senhores Magistrados que têm a seu cargo os processos 
relativos a esta problemática, e acedendo à sugestão do Exmo. Procurador da República, 
ponto de contacto das Burlas Mb Way da Comarca, efectua-se a seguinte: 

RECOMENDAÇÃO: 
Na falta dos elenzentos de conexão processuais relevantes, os inquéritos que sejam 
remetidos por outras Procuradorias da República às Procuradorias da República da 
Comarca de Portalegre, em que esteja em causa a investigação de "burlas MBWay" 
relativas apenas a transferências bancárias, com o entendimento que a competência 
territorial pertence ao local onde as contas bancárias estão sediadas, 
Devem ser analisados e devolvidos - com submissão a concordância do superior 
hierárquico - e, seJor o caso, suscitado superiormente o respectivo conflito negativo de 
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competência, em conformidade com a Circular n. o 4/12, de 08/03/2012, emitida pela 
Procuradoria-Geral da República. 

Deixo consignado que comuniquei, via SIMP: 
- Ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional de Évora; 
- A todos os Magistrados do Ministério Público da Comarca de Portalegre; 
Dê-se conhecimento: 
a. À Exma. Senhora Juiz Presidente da Comarca de Portalegre; 
b. À Exma. Senhora Administradora Judiciária da Comarca de Portalegre; 
c. Aos Órgãos de Polícia Criminal com intervenção na área geográfica da 

Comarca 
Vou publicar no SIMP (documentos hierárquicos). 

Portalegre,29 de setembro de 2020 
A Magistrada do Ministério Público Coordenadora da Comarca de Portalegre 

(Maria Adelaide Domingues dos Santos) 

[Assinatura 
Qualificada] 

Assinado de forma 
digital por [Assinatura 

Qualificada] Maria 
Santos 

Ma ria Sa ntos Dados: 2020.09.29 
13:22:13 +01'00' 
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ORDEM DE SERViÇO 3/2021 

ALTERAÇÕES NA DISTRIBUiÇÃO DE SERViÇO DA COMARCA -COLOCAÇÃO DE 

MAGISTRADO DO QUADRO COMPLEMENTAR -CONCENTRAÇÃO DE INQUÉRITOS 

RELATIVOS AO FENÔMENO CRIMINAL DA UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DA APLICAÇÃO 

MBWAY 

1. A Comarca de Portalegre teve um aumento de inquéritos entrados em 2020 superior 

a 73% e de movimentados superior em 81% em relação ao ano anterior, mantendo o 

mesmo Quadro de Magistrados. Uma comarca, sem Diap, de competência genérica e 

escassíssimos recursos humanos teve um movimento global de 8476 inquéritos.1 

2. O aumento exponencial de inquéritos, esteve muito ligado aos inquéritos entrados 

relacionados com o fenómeno criminal da utilização fraudulenta da aplicação MB WAY 

que, no ano de 2020, ultrapassou os 1320. 

3. Este fenómeno implicou, em Junho (pela Ordem de Serviço 7/2020 de 16 de Junho de 

2020) uma alteração significativa na distribuição de inquéritos, nomeadamente no que 

toca à percentagem de inquéritos afetos aos Senhores Magistrados, estabelecida pela 

Ordem de Serviço 2/2020 de 13 de janeiro, desvirtuando um pouco a razão de ser das 

alterações que se pretendeu introduzir na Comarca no início do ano, nomeadamente no 

que toca à violência doméstica, pois na altura procurou-se a especialização possível 

nesta área tão relevante, e a redução do demais volume de serviço aos magistrados 

afetos a esta área, para garantir que conseguissem assegurar a tramitação dos 

inquéritos e as iniciativas a desenvolver na área de famflia e crianças. 

I Todos os dados estatísticos referidos reportam-se a 31 de Dezembro de 2020 mas encontram-se ainda 
em fase de consolidação 
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4. Senslvel a inúmeras exposições da Coordenação, o Exmo. Senhor Procurador Geral 

Regional de Évora, por despacho de 4 de Janeiro de 2021, colocou a Senhora 

Procuradora da República, Dra. Luzia Pereira Alegria, do quadro complementar de 

Évora, na comarca de Portalegre, com o encargo de dirigir a investigação e exercer a 

acção penal nos inquéritos da comarca relativos ao fenômeno denominado "burlas 

informáticas mbway". 

S. Tendo em conta o n. de reuniões que, desde Junho, vêm ocorrendo de forma regular 

com os 5 Magistrados (i de cada Procuradoria) que atualmente tramitam as "burlas 

informáticas mbway", tendo em conta ainda, que, o Sr. Procurador da República, Dr. 

Nuno Filipe de Sousa Gonçalves, em exercício de funções na Procuradoria do Juízo Local 

de Ponte de Sôr, é o ponto de contacto da Comarca de Portalegre, dos crimes cometidos 

com recurso à plataforma MB WAY; o ponto de contacto da Comarca em matéria de 

Cibercrime; que tem vindo a receber, todas as comunicações da comarca (Fichas DCIAP) 

relativas ao formulário Mbway (Anexo à Instrução n.º 1/2020, de 27 de Maio, da 

Procuradoria-Geral da República); e que, ouvido, demonstrou total disponibilidade para 

tramitar os inquéritos relativos a esta problemática - pareceu-nos que seria mais 

eficiente para o serviço que fosse o Magistrado a concentrar estes inquéritos, o que foi 

por nôs sugerido ao Exmo. Sr. Procurador Geral Regional de Évora, por ofício de 6 de 

Janeiro. 

6. Por despacho de 6 de Janeiro que em 7 de Janeiro, nos foi comunicado via SIMP, o 

Exmo. Senhor Procurador Geral Regional de Évora, entendeu como válidos os 

fundamentos invocados (resumidos em V), mantendo a Sra . Procuradora da República, 

Dra. Luzia Pereira Alegria, na comarca de Portalegre, na Procuradoria de Ponte de Sôr, 

em substituição do Dr. Nuno Gonçalves e enquanto este se mantiver a tramitar os 

inquéritos relacionados com o fenômeno criminal da utilização fraudulenta da aplicação 

MBWAY. 
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7. Foram ouvidos todos os magistrados da Comarca sobre as alterações propostas tendo 

sempre em vista a eficiência dos serviços, e a necessidade de uma redistribuição de 

inquéritos tendo em vista o equilfbrio da carga processual, tendo sido obtida a 

concordância de todos, os quais colaboraram até com a Coordenação com a 

organização de listagens que seguirão em anexo a esta Ordem de Serviço. 

8. Em 5 de Janeiro, foi exposta em Reunião do Conselho de Gestão, a situação de 

manifesta falta de funcionários afetos ao Ministério Público, e a importância de vir a 

afetar, ao menos, um funcionário ao Magistrado que viesse a ficar com os inquéritos 

relacionados com o fenómeno criminal da utilização fraudulenta da aplicação MB WAY, 

tendo, com o habitual espírito de colaboração existente nesta Comarca, sido autorizado 

que tais processos fossem tramitados pelo Escrivão Auxiliar, João Manuel Costa Oliveira 

a exercer funções no Juízo de Proximidade de Avis desta Comarca. 

li-DISTRIBUiÇÃO DE SERViÇO 

Assim e ao abrigo do disposto no art.º 101, nD 1, alínea d) a alínea g) da Lei da 

Organização do Sistema Judiciário, ouvidos que foram os magistrados da comarca e 

obtida a sua concordância, procede-se à distribuição do serviço da seguinte forma: 

A· CONCENTRAÇÃO DE INQUÉRITOS MBWAY 

1. Todos os inquéritos entrados a partir de 1 de Janeiro de 2021, sob a complexidade 

1100" relacionados com a burla através do "MBWAY" serão registados e autuados na 

respetiva Procuradoria, com base em modelo que se anexa, como 00c.1 e colocados 

na titularidade do Dr. Nuno Filipe de Sousa Gonçalves e ao mesmo conclusos. 
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2. Os Técnicos de Informática providenciarão de imediato, por colocar, o Dr. Nuno 

Gonçalves nas 5 Procuradorias e o Sr. Oficial de Justiça João Manuel Costa Oliveira com 

acesso aos processos. 

3. Relativamente aos inquéritos pendentes, salvo 5 ou 6 situações pontuais em 

Fronteira e Portalegre face ao avançado da investigação, transitam para o Dr. Nuno 

Gonçalves, nos moldes melhor explicitados no modelo anexo, como Doc.1 

4. Concretizando: 

Elvas - Transitam 352 Inquéritos da Ora. Daniela Pereira para o Dr. Nuno Gonçalves-Cfr. 

Lista que anexa como Doe.2i 

portalegre- Transitam 314 Inquéritos do Dr. Nuno Pereira para o Dr. Nuno Gonçalves

Cfr. Lista que anexa como Doc.3; 

Fronteira - Transitam 99 Inquéritos da Ora. Mariana Fidalgo e 55 do Dr.Hugo Monteiro 

(face à acumulação de Nisa com Fronteira) para o Dr. Nuno Gonçalves - Cfr, Listas que 

anexa como Ooc.4 e 5; 

Ponte de Sôr - Transitam 20 inquéritos do Dr. Nuno Gonçalves para o mesmo ( mas 

tramitados em Avis por isso se discriminam igualmente) - efr. Lista que anexa como 

Transitam, assim, 840 inquéritos. 

5. Efetuado o determinado pelo Magistrado do Ministério Público aquando do registo 

de expediente, os processos físicos serão remetidos para o Juízo de proximidade de avis, 

onde permanecerão: 

6. Todo o expediente destinado aos autos terá de ser digitalizado de imediato e inserido 

no respectivo histórico pelo funcionário do Serviço do Ministério Público competente. 

7. Semanalmente, tal expediente físico será remetido ao Juízo de Proximidade de Avis. 

B) ALTERAÇÕES NA DEMAIS DISTRIBUiÇÃO DE SERViÇO POR PROCURADORIA 

Palácio da Justiça, Av. do Bonfim. n.2 22 I 7300-067 Portalegre - Portugal I Tel. +351 245 302 272 I Fax +351 245 302 288 

parti] leg r ~ . minis rcriooublico @tribu n;)1~ .O rgl!t 



MINISTÉRIO PÚBLICO 
PORTUGAL 

PROCURADORIA DA IlEPÚSUCA 
DA COMARCA DE PORTALEGRE 

I COORDENAÇÃO 

Estas alterações obrigam a alterar a situação dos demais Magistrados que tramitam 

inquéritos, com vista ao equilíbrio da carga processual, mantendo-se/regressando-se à 

Ordem de Serviço 2/2020 de 13 de Janeiro, a qual se mantém em vigor em tudo o que 

não for contrariado pela presente ou por outras já proferidas. 

1. PROCURADORIA DO JUrZO LOCAL DE PORTALEGRE 

1.1. O Senhor Procurador da República Dr. Nuno Alexandre Venâncio Pereira, recebe 

20 inquéritos da titularidade do Or. Raul Trancoso e 100 inquéritos da titularidade da 

Ora. Gisela Nogueira- dr. Listas que se anexam como Doc. 7 e 8. 

Passa a receber 30 % dos inquéritos que venham a ser distribuídos em Portalegre. 

1.2. O Senhor Procurador da República Or. Raul Estêvão Ramos Trancoso, mantém a 

distribuição, em exclusivo, dos processos que vierem a ser distribuídos pela prática dos 

crimes de Violência doméstica; Maus Tratos; e contra a liberdade e autodeterminação 

sexual- e passa a receber 20 % dos inquéritos que venham a ser distribuídos em 

portalegre. Mantém a representação do Ministério Público junto da Secção Cível do 

Juízo Local. 

2.PROCURAOORIA DO Juízo LOCAL DE ELVAS 

2.1. A Senhora Procurador da República Ora. Maria José Teixeira dos Reis Rodrigues, 

com mais de 850 processos da área cível e dos menores, inúmeras diligências, com 2 

Juízes, é dispensada do turno semanal ao expediente urgente e da classificação de 

inquéritos, o qual será assegurado rotativa mente, em termos semanais pelas 3 outras 

magistradas. Fica sem os inquéritos criminais que lhe estavam afetos. 

2.2. A Senhora Procuradora da República Ora. Daniela Maria Lema Barros Pereira, 

recebe 200 inquéritos que eram da titularidade da Ora. Sónia Padrão e 3 que eram da 

titularidade da Ora. Maria José Rodrigues. Passa a receber 60% dos inquéritos que 

venham a ser distribuídos em Elvas- cfr. Lista que se anexa como Doc. 9 e 10 . 
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Se, por mero lapso, for incluído nas listagens algum processo em SPP, as Senhoras 

Magistradas farão a compensação. 

1.3. A Senhora Procuradora da República Ora. Sónia Alexandra de Andrade Machado 

Padrão. mantém a distribuição, em exclusivo, dos processos que vierem a ser 

distribuídos pela prática dos crimes de Violência doméstica; Maus Tratos; e contra a 

liberdade e autodeterminação sexual- e passa a receber 40 % dos inquéritos que 

venham a ser distribuídos em Elvas - situação que será monitorizada mensalmente. 

3: PROCURADORIA DO JUfZO DE COMPETÊNCIA GENÉRICA DE PONTE DE SÔR 

3.1. A Senhora Procuradora da República do Quadro Complementar de Évora Ora. Luzia 

Pereira Alegria, assegurará o despacho dos processos de que era titular o Senhor 

Procurador Nuno Filipe de Sousa Gonçalves[ com excepção dos 20 inquéritos listados no 

Doc. 6.] 

Mantém a distribuição em exclusivo dos processos que vierem a ser distribuídos sob a 

complexidade a complexidade BO, BG, BO, BP, QO, QG, QP e passa a receber 50 % dos 

inquéritos que venham a ser distribuídos em Ponte de Sôr. 

Assegurará a representação do Ministério Público no Conselho Municipal de Segurança 

de Ponte de Sôr e de Gavião. 

3.2. A Senhora Procuradora da República Ora. Vera Mónica da Fonseca Pinto mantém 

o serviço que lhe foi afeto pela OS 1/2021 de 5 de Janeiro. 

4. PROCURADORIA DO JUfZO DE COMPET~NCIA GENÉRICA DE FRONTEIRA 

A Senhora Procurador da República Dra. Mariana Rangel Teles Fidalgo recebe 70 

Inquéritos de Fronteira que eram da titularidade do Or. Hugo Monteiro (Situação de 

acumulação de Nisa com Fronteira) - cfr. Lista que se anexa como Doc. 11 . 
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Deixo consignado que comuniquei, via SIMP: 

- Ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional de Évora; 

- A todos os Magistrados do Ministério Público da Comarca de Portalegre; 

Dê-se conhecimento: 

a. À Exmª Senhora Juiz Presidente da Comarca de Portalegre; 

b. À Exmª Senhora Administradora Judiciária da Comarca de portalegre; 

c. Aos Senhores Funcionários dos Serviços do Ministério Público da 

Comarca; 

d. Ao Sr. Escrivão Auxiliar, João Manuel Costa Oliveira a exercer funções no Juízo 

de Proximidade de Avis desta Comarca. 

e. Aos funcionários afetos ao apoio informático e respetivo coordenador 

para agilização do procedimento. 

f. Aos Órgãos de Polícia Criminal com intervenção na área geográfica da 

Comarca 

g. Aos Conselhos Municipais de Segurança envolvidos pela alteração 

Vou publicar no SIMP (documentos hierárquicos), 

Portalegre, 7 de Janeiro de 2021 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora 

(Maria Adelaide Domingues dos Santos) 

[Assinatura 
Qualificada] 
Maria Santos 

Assinado de forma digital 
por [Assinatura 
Qualificada] Maria Santos 
Dados: 2021,01.07 
18:43:42 Z 
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RECOMENDAÇÃO 112021 

BURLAS MBWA Y EFECTUADAS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 
DECISÕES JÁ PROFERIDAS EM CONFLITOS NEGATIVOS DE 
COMPETÊNCIA - POSIÇÃO DA COMARCA DE PORTALEGRE 

Em 29 de Setembro de 2020 foi proferida pela Coordenação da Comarca, a 

Recomendação 112020, sobre o fenômeno das burlas cometidas a:ravés da aplicação 

Mbway, versando, no essencial, o seguinte: 

"Na falta dos elementos de conexão processuais relevantes, os inquéritos que se,iam 

remetidos por outras Procuradorias da República às Procuradorias da República 

da Comarca de Portalegre, em que esteja em causa a investigação de "burlas 

MBWay" relativas apenas a transferências bancárias, com o entendimento que a 

competência territorial pertence ao local onde as contas bancárias estão sediadas~ 

Devem ser analisados e devolvidos - com submissão a concordância do superior 

hierárquico - e, se for o caso, suscitado superiormente o respectivo conflito negativo 

de competência, em conformidade com a Circular n.O 4/12, de 08/03/2012, emitida pela 

Procuradoria-Geral da República." 

Ultimamente a Procuradoria-Geral da República tem-se pronunciado sobre 

diversos conflitos negativos de competência suscitados pelas diversas Procuradorias, 

maioritariamente suscitados pelas Procuradorias desta Comarca, rele.tivamente ao local 

da consumação dos crimes praticados através da aplicação "1\·1BWA Y" , normalmente 

denominada por ~'Burlas MBWAY". 

Assim, porque várias outras decisões de conflito com importância pal'a esta 

temática foram proferidas pela Procuradoria-Geral da República, cu mpre proceder 

a uma actualização da Recomendação 0.<1 1/2020, de 29/09/2020, emitida pela 

Coordenação do Ministério Público desta Comarca, tendo em consideração as seguintes 

decisões proferidas em conflito: 

P. lácio da Justiça, Av. do Bonfim, n." 22.17300·067 Portalegre - Port ug.l 1 Te!. +351 245302 2721 Fax +351245 302 288 
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A- Decisão proferida pela Procuradoria-Geral da República a 19/10/2020 

(DA 15911120), no âmbito do conflito negativo de competências suscitado no inquérito 

com o NUIPC 1 72/20.8JALRA, que opôs a Procuradoria do Juízo de Competência 

Genérica de Ponte de Sor (Comarca de Portalegre) e a Procuradoria da 1 a Secção do DTAP 

de Leiria, segundo a qual, relativamente à consumação do crime e o local onde se 

encontram sediadas as contas bancárias: 

"O crime de burla infórmática é, estruturalmente, um crime de dano ou de 

resultado, el'n que o bem jurídico protegido é o património em geral, pese embora possa 

dizer-se que protege também, secundariamente, (( jiabilidade e {[ segurança dos dados 

informáticos. 

Como se afirma no Acórdão do STJ de 20-9-2006 (cUsponfvel em ~r..J.'.iill!.!.l. «(() 

crime de burla informática (. .. j é um crime de execução vinculada. no sentido de que li lesão 

do património se produz através da intromissifu nos sistemas e da urilização em cerlos termos 

de meios i/?formâlicos. E é um crime de resultado - embora de resultado parci([l ou corlado -

exigindo que seja produzido um prejuízo patrimonial de alguém.}) 

Tais meios vinculados de atuação consubstanciam assim. t(tl como referido no 

cilado aresto do SI:" «a realização de aclos e operações específicas de inlromissão e 

intelferência em programas ou utilização de dados, nos quais está presente e aos quais está 

su~iacenle algum modo de engano, defraude ou de artifício que tenha a finalidade, e através da 

qual se realiza a espec[fica intenção. de obter enriquecimento ilícito, causundo a outro pessoa 

prejuízo patrimonial. ( .. ) A burla informática, por isso, na construção típica e na 

correspondente execuÇao vinculada, há-de consistir sempre em um comportamento que constitua 

um artifício, engano ou erro consciente, não por modo de afectaçi'ío direcra em relaçiio a uma 

pessoa (como na burla - arligo 2179 do Código Penal), mas por intermediação da 

manipulação de um sistema de dados ou de tratamento Í1?fórrnótico, 011 de equivalente 

utilização abusiva de dC/dos.).) (. .. ) 

Assim. procedendo o agente - com a utilização de uma aplicação virtual que ele 

próprio ji-audulentamente motivou a vítima a criar --- à realizaçc70 de operações 

informáticas de natureza bancária, de modo a obter, amplo acesso á conta boncária da 

vitima, para assim a poder utilizar, como sefósse seu titular. em lodas as operações de 
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natureza bancária, pode dizer-se que a verificação do prejuízo se consuma com os 

concretos aelos que visam a utilização da aplicaçtío e o cOl1sequente empobrecimento da 

vítima. 

Assim, face ([ tal modo de ac(uar, e aos objecrivos pretendidos e alcançados, 

pouco tempo depois, ou quase imediato, ~=:......:::.:::......:"-,:.:=,-,-,-,,-=--U.:.=.....:..:......!..!.!C~,-,,..:..:.,,,,,,,,,",,~.:.:;,, 

I7T"CrnE=tJ .\1: Cl 1l1"lfIU{1// Icu /I /li /! 'mo em tl ue o tJ(! ' 17/ ' ((,'/UOl/ - numa primeira ./àse, 

10l:,Trando a criação e O amplo acesso à aplicação, com o au,,'dlio da vítima, e numa 

segundafase, fazendo uso a seu heI-prazer dessa mesma aplicação para aceder à conta 

bancária da vítima, momento a partir do qual a litular da conta deixou de ter qualquer 

disponibilidade sobre os valores constantes das operações bancárias de tramferência e 

levantamento" - sublinhado 110sso. 

Ou seja, ()(.~) crime(.l) praticados, no caso concreto, ocorreram em local que ainda é, de 

todo, desconhecido. 

O que, salvo melhor opinic1o. determina a irrelevância do local onde a conta 

bancária beneficiária se encontra sedeada, em [ermos de afe/ação física a um 

determinado balcão bancário, uma vez que também dijkílmente se pode dizer que a conta 

eletronicamente movimentada esteja, defaclo. ali sedeada. " 

B - Decisão proferida pela Procuradoria-Geral da República a 17/12/2020 

(DA 19181/20), no âmbito do conflito negativo de competências suscitado no inquérito 

com o NUIPC 527/20.8JAPRT, que opôs a Procuradoria junto do DIAP de Vila Nova de 

Gaia (4° Secção) e a Procuradoria junto do Juízo de Competência Genérica de Fronteira 

(Comarca de Portalegre), segundo a qual, relativamente fi falta de elementos suficie11tes 

110S autos para se fixar a competência territorial: 

"Em síntese, a consumação do crime ocorre no local onde a conduta típica 

plasmada na norma se verifica. Consequentemente, a competência territorial é 

determinada pelo local onde ocorrem as condulas de introdução, mod~f'ic{fção. 

apagamento, supressão ou interferência no tratamento dos dados informáticos, 

produzindo dados não genuínos, a .1/111 de serem considerados para .finalidades 

juridicamente relevantes. 
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Ora, dos elementos que neste momento constam do inquérito, tendo por base li 

certidão remetida, não resulta acervo file/tlal e probatório relativamente aoM loca/(ai,s) 

onde 0(.\) crime(.~) se consufJ1ou(ínoram), Oli seja, o local onde se verificou (( atuação 

material do agente traduzida em qualquer comportamento penalmente relevanfe, 

Dos documentos bancáriosjuntos resulta, somel1le, que a conta hancária titulada 

pelo ofendido foi alvo das tran.~fel'êllcias supra assinaladas, niio sendo possível extrair 

dessa documentação () local onde (J agente atuou, 

A injórmaçtio prestada pelo ofendido que assentará em informaçào que lhe foi 

transmiTida por funcionário bancário, nilo tem, por ora, suporte probatório, Este 

reconduz-se, como referido, ao extraclO de movimentos de conta e Jicha de assinaturas 

ou contrato de abertura de conlas, 

Esta incerteza adensa-se ainda mais quando a invesligllçtio está numa fase 

incipiente, pelo que revela útil aqui recordar () que se estabeleceu na Directiva çonstal1te 

da Circular n. () 4/2012, da PGR. que no seu ponto n. o ), determina que "o inq,yérito 

maloma legal. "- sublinhado nosso, 

c - Decisão proferida pela P,"ocuradoria-Geral da República a 18/12/2020 

(DA 19142i20), no âmbito do contlito negativo de competências suscitado no inquérito 

com o NU1PC 346/20,1 PBA VR, que opôs a Procuradoria junto do DlAP de Aveiro (3" 

Secção) e a Procll1'adoriajl111to do Juízo de Competência Genérica de Fronteira (ComClrca 

de Portalegre), segundo a qual, relativamente à tentativa e consumação do crime: 

"Assim, procedendo o agente - com a utilizaç:c'ío de umo aplicaç{1o virtual que ele 

próprio fraudulentamente motivou a vítima a implementar - à rea!izaçüo de operaçôes 

l7?formáticas de natureza bancária, de modo a ohter, amplo acesso à conta bancária da 

vítima, para assim a poder utilizar, como se josse o seu titular, em todos as operoçcJes de 

natureza bancária, pode dizer-se que a verificação do prejuí~o se consuma CO/11 os 
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concretos alas que visam (I utilização da oplicaçi1o e o consequente empobl'ecimento da 

vítima.(. . .) 

Deste modo. quanto àqueles concretos lnoJl'l.enlos, o(s) crime(s) praticados e, 

efetivamente, consumados, no caso cO/lcreto, ocorreram em loca! que ainda é 

desconhecido. 

C01l1 eji!ito, cOI~f'orme decorre da denúncia efetuada, logo após ter iniciado o 

procedimento de acesso à apLicaçüo MB WA Y pela vítima foi verificada a ocorrência de 

duas tran~ferências, em resultado das quaisfoi debitado o montante global de (:' 21,00. 

Após o que terá bloqueado (( movimentação da mesma conta bancária através do cartão 

associado ao klBWAY - motivo pelo qual, será de presumir, os res({)nfes rentath'os de 

movimentação da mesma conta. mencionadas na iI?formação elaborada pela Poliôa 

Judiciária. não se lograram concretizar. 

Neste sentido, em momento prévio à referida tentativa de levantamento de 

numerário, em terminal ATM sito em Avis. já 0(.<;) ilicito(.s) em causa se havia(m) 

consumado. sendo desconhecido. ainda, () local onde a atuação típica ocorreu. 

Sublinhe-se que. conforme ressalva a porte inicial do 11. o 4 do artigo 19° do 

Código de Processo Penal. (l ('OIl}l (!l(JJI(: iLl fél'r110/'lttl uel('/,l11il/m/ I J 2t'!OJlI'úti'u de (/1O' 

de ex.ec/./ctío de ilí.citn não cOI1.~lJIwd() .Q.llf!llt/l· serÔ de t.mlicar. se (J crime /'Iõr> tiver 

chegado a qn. ·IfIJ1(i1'-.H'. . - sublinhado nosso . 

Nestes termos, relevante para a ,fixação da competência territorial no presente 

caso será o local onde () resultado típico se verificou, na medida em que o ilícito foi 

~telivamel7te consumado. A atividade criminosa subsequenle. em conexão com {1 

inicialmente verificada, consubstancia-se na dita tentativa, cujos atos de execução se 

verificaram em Avis e cujo resultado típico não logrou o agente obter. em razão do 

bloqueio bancário ordenado pela vítima apôs aquela consumaç{70. " 

D - Decisão profedda pela Procuradoria-Geral da República a 04/0112021 

(DA 19582/20), no âmbito do conflito negativo de competências suscitado no inquérito 

com o NUIPC 164/20.7PBCBR, que opôs a Procuradoríajunto do DlAP de Coimbra (1 11 
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Secção) e a Procuradoria do DIAP de Santarém (Secção do Cmtaxo), segundo a qual, 

relativamente à localização celular: 

"In caSll, dos elementos que nos jbram remetidos aflgura-se-nos se prematum 

afí'rmar onde foram cometidos os factos em investigação, não sendo bastante Cf 

circunstância de a célula de comunicações a partir da qual foram realizadas as 

comunicações iele/ónicas por parte do denunciado se situar no Cartaxo para daí se 

extrair com segurança que era este o local onde o mesmo se encontrava no momento da 

prâtica dosfactos. 

E isto porque, conforme resulta da invocada informação prestada pela Altice, (/ 

referida célula de comunicações serve uma área /110is abrangente o que o CartCl.,(o. 

corntemplal1.do aindafre,lfuesias dos concelhos de Azambl!ia, Benavente e Vila Franca de 

Xira. Ou seja. no momento da prática dosfaelOs, () (1'111111 ·jodo poderio C! I1t'/lflI/'l W-.·1! e/ll 

flIwlc/lfer um de. {()/lII'fI.~ loelll ... que não o Ca/'taxo, com evidentes repel'cussões na 

definição da competência territorial para a realização da investigação. tanto mais que 

aqueles nem sequer pertencem todos à mesma comarco. "- sublinhado nosso 

De todas as decisões resulta claro a irrelevância do local onde a conta 

beneficiária se encontra sedeada. bem como a irrelevância do local onde uma antena 

de comunicações foi activada rOl' um determinado cartão SIM, ressaltando em seu 

lugar a relevância do local concreto onde ocorrem as condutas de introdução, 

modificação, apagamento, supressão ou interferência no tratamento dos dados 

infotmáticos, produzindo dados não genuínos, a fim de serem consideradas para 

finalidades juridicamente relevantes. 

Assim se conclui que, sendo desconhecido o local, em concreto, onde foram 

realizados tais actos é competente para o inquérito () local em que primeiro tiver 

havido notícia do crime, nos termos do disposto no art.O 264.°, 11.° 2, do Cód. de Proc. 

Penal. 

Sem esquecer ainda uma outra questão de extrema importàl1cia decorrente de uma 

daquelas Decisões, ao relembrar a n01111a constante da CircuJarn,o 4/2012 da PGR que no 
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seu ponto J, determina que "o inquérito apenas poderá ser transmitido a outros serviços 

do Ministério Público, nos termos do artigo 266.°, n:J 1 do CpP, quando do mesmo resulte 

indiciada factualidade relevante para afastar a regra supletiva prevista 110 n.o 2 do artigo 

2640 daquele diploma legal". 

Face, ao exposto, em face das decisões já proferidas em sede de conflitos 

negativos de competência sobre tal matéria, ouvidos os Senhores Magistrados que têm 

a seu cargo os processos relativos a esta problemática, e acedendo à sugestão do EXl11o. 

Procurador da República, ponto de contacto das Burlas Mb Way da Comarca. efectua-se 

a seguinte: 

RECOMENDAÇÃO: 

Na falta dos elementos de conexão processuais relevantes, os inquéritos que 

sejam remetidos por outras Procuradorias da República às Procuradorias da 

República da Comarca de Portalegre, em que esteja em causa a investigação de 

"Burlas MBWAY" e que estejam em contr-adição com as decisões supra eXllostas, 

proferidas pela Procuradoria-Geral da República, mais conc,"etamente, as decisões 

DA 15911/20, DA 19142/20, DA 19181/20 e DA 19582/20, devem ser devolvidos - com 

submissão a concordância do superior hierárquico -, por se afigurar desnecessário 

e prc.judicial aos interesses das investigações suscitar o respectivo conflito negativo 

de competências sobre matérias já anteriormente decidas, podendo sempre a quem 

sejam devolvidos os autos, caso não mereça concordância, suscita." tal conflito. 

Deixo consignado que comuniquei, via SllvlP: 
- Ao Exrno. Senhor Procurador-Geral Regional de Évora; 
- A lodos os Magistrados do Ministério Público da Comarca de Portalegre; 
Dê-se conhecimento: 

a. À Exrna. Senhora Juiz Presidente da Comarca de Portalegre; 
b. À Exma. Senhora Administradora Judiciária da Comarca de P0l1alegre; 
c. Aos Órgãos de Polícia Criminal com intervenção na área geográfica da 

Comarca. 

Vou publicar no SIMP (documentos hierárquicos)" 
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Portalegl'e\ 24 de Janeiro de 2021 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora da Comarca de Portalegre 
. < , , ' I\ssln~do dI! formo} (ilgltal por 

[Assinatura Quallflcadal lAsllf1 lU la Qu:,lifit"ol'l Maria 
Maria Santos .: SalTto~. 

-' Dàdot..·20il1;.01.24 15:49:55 Z 

(M~Wl~1 Adelaide Domingues dos Santos) 
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DISTRIBUiÇÃO DE SERViÇO - A SITUAÇÃO DE 

ACUMULAÇÃO NISA /FRONTEIRA 



ORDEM DE SERViÇO 3/2020 

REAFETAÇÃO DE PROCESSOS DE FRONTEIRA A NISA 

Como referido na OS 2/2020, analisado o volume processual de inquéritos de Fronteira 

e Nisa, foi colocada à consideração do Exmo. Procurador-Geral Regional de Évora e à 

deliberação do CSMP a proposta de colocar o Dr. Q HUGO ANDRÉ ALMEIDA MONTEIRO, 

colocado no Juízo Local de Nisa em exercício de funções igualmente no Juízo Local de 

Fronteira, tendo em conta a equidade, o equilíbrio da carga processual e a eficiência dos 

serviços e a aceitação por parte do Dr. Hugo Monteiro. 

Efetivamente, no Juízo Local de Fronteira a Ora. MARIANA RANGEL TELES FIDALGO, 

segundo dados colhidos no Citius na presente data tem a seu cargo além do mais, 514 

inquéritos pendentes enquanto no Juízo Local de Nisa o Dr. Q HUGO ANDRÉ ALMEIDA 

MONTEIRO, tem a seu cargo 120 inquéritos pendentes - efr. Anexo AJ. 

Este pedido de afetação não mereceu qualquer oposição, cfr. ofício recebido dia 

14.1.2020, via S/MP. 

Assim e ao abrigo do disposto no art.º 101, n° 1, alínea disposto nos artigos 1012 n21 aI. 

g) e nQ 3 da LOSJ e do artigo 75Q nQl aI. I) e nº2 do Estatuto do Ministério Público, tendo 

em conta a equidade, o equilíbrio da carga processual e a eficiência dos serviços e a 

aceitação por parte do Dr. Hugo Monteiro, o que se louva, determino: 

A afetação de 200 inquéritos do Juízo Local de Frontelr êl - efr. ANEXO B)- ao Dr.!! HUGO 

ANDRÉ ALMEIDA MONTEIRO do Juízo Local de Nisa. 

Os processos serão cumpridos pelos senhores funcionários de Fronteira, situação que 

será reavaliada, se necessário. 

Deixo consignado que: 

1.lnseri no módulo de documentos hierárquicos e comuniquei a presente Ordem de 

Serviço, Via SIMP: 

-Ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional de Évora; 

-Aos Exmos. Magistrados do Ministério Público da Comarca de Portalegre; 

2. Comunique, via SIMP: 



-Aos Exmos. Senhores Técnicos de Justiça afectos aos serviços do Ministério Público da 

comarca de Portalegre; 

B) Através de correio eletrônico: 

-À Exma. Senhora Juiz Presidente da Comarca de Portalegre; 

- Aos Exmos. Senhores Escrivães de Direito da comarca; 

-À Exma. Senhora Administradora Judiciária desta mesma comarca, solicitando que 

sejam efetuados os necessários ajustamentos a nível de equipamento, gabinetes, ou no 

plano informático, bem como a usual divulgação junto dos núcleos de secretaria; 

-Aos funcionários afetos ao apoio informático e respetivo coordenador para agilização 

da retoma do serviço. 

SEGUEM 2 ANEXOS: 

Anexo A) Total de Inquéritos de Nisa e Fronteira em 15.1.2020; 

Anexo B) Listagen de Inquéritos de Fronteira a serem tramitados pelo Dr. Hugo Monteiro 

em Nisa. 

Portalegre, 15 de Janeiro de 2020 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora da Comarca 

Maria Adelaide Santos 

Assinado de 
[Assinatu forma digital 

ra por 
[Assinatura 

Qualifica Qualificada] 

d ] M 
. Maria Santos 

a ana Dados: 
Santos 2020.01.15 

14:53:14Z 
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Distribuição de Serviço. Juízo de competência genérica de Nisa e de Fronteira. 
Acumulação 

1 - Pelo acórdão proferido na Secção Permanente do Conselho Superior do 
Ministério Público de 03/09/2020, foi aprovado o pedido de acumulação do Dr. o Hugo 
André Almeida Monteiro do JUlzo de competência genérica de Nisa com o Juízo de 
competência genérica de Fronteira, com a tramitação de lima percentagem de processos 
entrados em Fronteira e a realiz.ação de diligências de representação do Ministério 
Público, a paltir ele I de Outubro e por um período de 6 meses, qlle poderá ser renovado. 

(O Sr. Procurador da República dê Nisa encontra-se em acumulação com o Juízo 
de P011alegre no mês de Setembro nos termos plasmados na OS 10/2020, fàce ao mesmo 
acórdão proferido na Secção Permanente do Conselho Superior do Ministério Público de 
03/09/2020). 

2 -Incumbe ao Magistrado do Ministério Coordenador da Comarca. a 
determinação concreta da distribuição de se.rviço a afetar ao Sr. Procurador da República, 
com os parâmetros estabelecidos pelo CSMP. 

3 - O S1'. Procurador da República do Juízo de competência genérica de Nisa tem 
pendentes 124 inquéritos do Juízo de competência genérica de Fronteira, de um lote de 
200 inquéritos que lhe ~oram afetos para despacho em Janeiro de 2020 nos tcnnos 
definidos na OS 3/2020; e 176 do Juízo de competência genérica de Nisa, num total de 
300 inquéritos nesta data. 

4- A Ordem de serviço 11.3/2020 mantém toda a atualidade, Lima vez que a 
Procuradoria do Juízo Local de Fronteira, não obstante o enorme esforço da Sra. 
Procuradora da República aí colocada, continua a aumentar a pendência, que se situa nesta 
data em 563 inquéritos, o que se deve a um aumento de entrada na ordem dos 74,3% 
em relação a igual período do ano transacto (não obstante o na de processos findos ter 
sido superior em 39,5% em relação a igual período do ano transacto. 

Aliás, por várias vezes vimos pugnando, nomeadamente em sede de relatório 
semestral pela necessidade de 2 Magistrados em Fronteira, pois a Sra. Procuradora da 
República aí colocada tem, nesta data, 809 processos a cargo das várias áreas processuais 
e a representação do Ministério Público TIas diligências cíveis e criminais de Fronteira e 
do Juízo de proximidade de Avis, e isto com exclusão dos 124 já afetos a Nísa) 

5 - O Sr. Procurador da Repllblica do Juízo de competência genérica de Nisa tem 
pendentes 2 inquéritos do Juízo de competência genérica de Ponte de Sôr - 1nqo 
23/lS.5JUPTG e 49/16.1 EASTR, de um lote de inquéritos que foram afetos àquele Juízo, 
pela Ordem de Sel'v iço n° 5/2019 de 21 de Março de 2019. 

A Ordem de Serviço n° 5/2019 de 21 de Março de 2019 foi proferida num 
momento em que em Ponte de Sór se encontravam pendentes 763 inquéritos, sendo 446 
há mais de oito meses e em Nisa se encontravam pendentes 94 inquéritos, não tendo 
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sentido na atual conjuntura (O Juízo Local de Ponte de SÔI' tem nesta data 552 inquéritos 
pendentes dos quais 249 há mais de 8 meses.) 

6. Foi ouvida a Senhora Administradora Judiciária da Comarca de Portalegre no 
que toca à melhor afetação dos senhores funcionários do Ministério Público, face à 
distribuição de serviço e obtida a concordância da mesma. 

7. Ponderadas, a necessidade e a eficiência do serviço. o volume e o equilíbrio da 
carga processual existente e obtido o acordo dos Senhores Procuradores da República do 
Juízo Local de competência genérica de Nisa e de Fronteira e face ao Ac. do CSMP de 
03-09-2020, ao abrigo do disposto no n" I do artigo 99° e na alínea d) do n° 1 do artigo 
101 0 da Lei n° 62/20 13, de 26/08 e na a!. I) do n° 1 do artigo 75°, do Estatuto do Ministério 
Público, determino: 

7.1. O Sr. Procurador da República funcionalmente colocado no Juízo de 
competência genérica de Nisa, Dl'. ° Hugo André A Imeida Monteiro, além de todo o 
serviço que lhe está afeto, assegura a tramitação dos inquéritos distribuídos e a 
distribuir à Sra. Procuradora da República do Juízo de competência genérica de 
Fronteira terminados em 1,2 e 3, com as seguintes exceções: 

a) - Os inquéritos de violência doméstica mantém-se na titularidade da Sra. 
Procuradora da República do Juízo de c.ompetGncia genérica de Fronteira, qualquer que 
seja a terminação; 

b) - Os inquéritos dos anos de 20 J 6,2017 e 2018, qualquer que seja a terminação 
mantém-se na titularidade da Dra. Mariana Fidalgo, salvo os que já estavam afetos ao Dr. 
Hugo Monteiro pela OS 3/2020; 

7.2. O Sr. Procurador da República funcionalmente colocado no Juízo de 
competência genérica de Nisa, Dr. Hugo André Almeida Monteiro, assegura a 
representação do Ministério Público em todas as diJígências designadas no Juízo de 
Fronteira, um dia por semana, à sexta-feira. 

7.3. Os 2 inquéritos do Juízo de competência genérica de Ponte de Sôr - IngO 

23/15.5IDPTG e 49/16.lEASTR -, transitam para o Juízo de competência genérica de 
Ponte de Sôr ; 

7.4. Os processos do Juízo de competência genérica de Fronteira, já afetos e a 
afetar ao Sr. Procurador da República funcionalmente colocado no .Juízo de competência 
genérica de Nisa ((com terminação em 1,2,3) serão remetidos de Fronteira para Nisa onde 
serão cumpridos pelo Sr. funcionário do Ministério Público de Nisa; 

7.5. O Sr. Procurador da República funcionalmente colocado no Juízo de 
competência genérica de Nisa, DI'. () Hugo André Almeida Monteiro, deverá desloca-se a 
Fronteira se entender conveniente efetuar diligências presididas nos inquéritos a seu 
cargo. 

Revoga-se, a Ordem de Serviço nO 5/2019 de 21 de Março de 2019 . 
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A presente Ordem de Serviço produz efeitos imediatos quanto ao referido no 
ponto 7.3. e produz efeitos a partir de I de Outubro de 2020 no demais. 

Segue, em anexo, listagem dos Inquéritos de Fronteira a serem tramitados em Nisa 

Deixo consignado que comuniquei, via SIMP: 
- Ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional de Évora; 
- A todos os Magistrados do Ministério Público da Comarca de Portalegre; 
- À Exma. Senhora Administradora Judiciária da Comarca de Portalegre, 

Dê-se conhecimento: 
a. À Exm" Senhora Juiz Presidente da Comarca de Portalegre: 
b. Aos Senhores Funcionários que exercem funç:ões no Ministério Público de 

Fronteira. Nisa e Ponte de Sor 
c. Aos funcionários afetos ao apoio informático e respetivo coordenador. 

tendo em vista a necessidade de configuração de acesso ao sistema informático CITJUS 
por parte dos/a Senhores/a magistrados/a acima iclentificados/a 

Vou publicar no SIMP (documentos hierárquicos). 

Portalegre, 23 de Setembro de 2020 
A Magistrada do Ministério Público Coordenadora 

(Maria Adelaide Domingues dos Santos) 

[Assinatura 
Qualificada] 

Assinado de forma 
digital por [Assinatura 

Qualificada] Maria 
Santos 

Maria Sant<Js Dados: 2020.09.23 
17:48:39 +01 '00' 
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Despacho n.!! 11/2021 

Procuradoria de Fronteira e Nisa-Cessação da situação de acumulação-Revogação da 

Ordem de Serviço 11/2020 

Pela Ordem de Serviço N.Q 11/2020 de 23 de Setembro de 2020, nos moldes aí referidos, foi 

especificado os moldes da acumulação de Serviço do Or. º Hugo André Almeida Monteiro do 

Juízo de competência genérica de Nisa com o Juízo de competência genérica de Fronteira, 

acumulação aprovada pelo acórdão proferido na Secção Permanente do Conselho Superior 

do Ministério Público de 03/09/2020, a partir de 1 de Outubro e por um período de 6 meses. 

Reavaliada a situação, decorridos 6 meses, a Secção Permanente do Conselho Superior do 

Ministério Publico de 08/04/202, deliberou, por unanimidade: 

a) A cessação da acumulação de serviço, relativa ao Sr. Procurador da República Dr. Hugo 

André Almeida Monteiro, colocado no Juízo Local de Nisa com o Juízo Local de Portalegre de 

01 a 31 de setembro de 2020 e com a Procuradoria de Fronteira até 30 de Março; e 

b) Tomar conhecimento da decisão da Sr.ª MMPCC de portalegre em afetar, ao Sr. Procurador 

da República, Dr. Hugo André Almeida Monteiro, um lote de 107 (cento e sete) processos para 

tramitação até à produção de efeitos do próximo movimento de magistrados do Ministério 

Público. 

Esta situação, que ora se formaliza, já foi comunicada ao Sr. Procurador da República da 

Procuradoria de Nisa e à Sra. Procuradora da República da Procuradoria de Fronteira. 

o Dr. º Hugo André Almeida Monteiro do Juízo de competência genérica de Nisa mantém a 

afectação dos 107 inquéritos de Fronteira que ainda se encontram pendentes sem 

distribuição. 

Revoga-se, em conformidade, a Ordem de Serviço 11/2020 de 23 de Setembro de 2020. 
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o presente despacho produz efeitos retroativos a 8 de Abril de 2021. 

Consigno a comunicação ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional de Évora e aos Senhores 

Procuradores da República da Comarca de Portalegre. 

Comunique: 

À Exma. Juiz Presidente para conhecimento; 

À Exma. Senhora Administradora Judiciária para conhecimento e divulgação pelos Senhores 

Funcionários do Ministério Público da Procuradoria de Fronteira e Nisa. 

Vou publicar no SIMP (documentos hierárquicos). 

Portalegre,15 de Abril de 2021 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora 

~-~=--

(Maria Adelaide Domingues dos Santos) 

[A . : " Assinado de forma 
ssmatura ' digital por [Assinatura 

Qualificada] ,Qualificada] Maria 
Santos 

Maria Santos Dados:2021.04.15 
13:55:17 +01'00' 
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ORDEM DE SERViÇO N.!! 9/2021 

Homicídios em contexto de violência doméstica e tráfico de pessoas 
Comunicações hierárquicas 

De acordo com os offdos nºs 43755/21 e 43756/21, de 31 de março, a PGR emitiu orientações 
sobre a avaliação, monitorização e acompanhamento dos "homicídios em contexto de 
violência doméstica" e "tráfico de pessoas", à luz das Diretivas n9s 5/2019/PGR e 1/2021/PGR, 
competindo aos magistrados coordenadores definirem os aspetos concretos relacionados 

com essa monitorização. 

Assim, determina-se o seguinte : 

1 - Logo que instaurados inquéritos criminais relativamente a situações que sejam suscetíveis 
de integrar a prática de homicídio, tentado ou consumado, em contexto de violência 
doméstica, na aceção a que alude o artigo 152.Q, do Código Penal (cf. a delimitação constante 
da Ordem de Serviço n.º 3/2017/PGR), e de tráfico de pessoas, será preenchida a respetiva 
ficha excel que se anexa. 

2 - Será utilizada uma ficha por cada processo e dela deve constar o NUIPC e Procuradoria. 

3- A ficha é remetida, em 5 dias, ao Magistrado do Ministério Público Coordenador da 

Comarca, com conhecimento ao Sr. Oficial de Justiça de apoio à Coordenação. 

4- Proferido despacho de encerramento do inquérito, decisão instrutória, sentença ou 

acórdão pelo tribunal de 1.ª instância ou acórdão pelo tribunal de recurso l a ficha é atualizada 
e remetida, em 5 dias, ao Magistrado do Ministério Público Coordenador da Comarca, com 
conhecimento ao Sr. Oficial de Justiça de apoio à Coordenação. 

5- Com a remessa da ficha, serão enviadas cópias das peças relevantes em cada comunicação. 

6- No gabinete de apoio à coordenação, é criada uma pasta eletrónica para arquivo das fichas 
enviadas, que serão atualizadas com as subsequentes comunicações. 

7- O gabinete de apoio à coordenação remeterá de imediato as fichas comunicadas, suas 
atualizações e peças processuais que as acompanham, ao Gabinete da Procuradora-Geral da 
República e ao Gabinete da Família, da Criança e do Jovem da PGR, para os seguintes 
emails: monito rizaçã o.homicidiosvd@pgr.pt ou monitorízacao.traficodepessoas@pgr.pt 
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8- As comunicações acima indicadas reportam-se aos processos de inquérito instaurados a 
partir de 1 de Abril de 2021. 

A presente Ordem de Serviço produz efeitos imediatos. 
Consigno a comunicação ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional de Évora e aos Senhores 

Procuradores da República da Comarca de Portalegre. 

Comunique: 

À Exma. Juiz Presidente para conhecimento; 

À Exma. Senhora Administradora Judiciária para conhecimento. 

A todos os Senhores funcionários do Ministério Público da Comarca 

Vou publicar no SIMP (documentos hierárquicos). 

ANEXAM-SE DOIS DOCUMENTOS 

Portalegre,5 de Maio de 2021 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora 

(Maria Adelaide Domingues dos Santos) 

[Assinatu ra 
Qualificada] 
Maria Santos 

A"ln.do d. forma dig ita l por 
l~sslnaturi!l Quallftcada} MarIa Santo$ 
D,dos; 2021.05.05 t 6:13:37 +Ot '00' 
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Despacho n.º 12/2021 

Comunicações dos crimes a que se refere o art.58º do Estatuto do Ministério Público 

Pela Ordem de Serviço N.º 2/2020 de 08 de Janeiro de 2020 do Exmo. Sr. Procurador Geral 

Regional de Évora, nos moldes aí referidos, foram especificados os procedimentos relativos à 

concretização dos procedimentos a adoptar com vista à atribuição de competência ao Diap 

Regional de Évora, o que foi amplamente discutido e divulgado por todos os Magistrados da 

Comarca e de que tem sido feita aplicação na Comarca. 

Porém, no ponto 7 daquela Ordem de Serviço, estabelece-se igualmente: 

"para efeitos de recolha e análise de informação respeitante a matérias da competência desta 

PGR, devem ainda ser comunicadas à PGR, com cópia do auto de notícia/denúncia, todos os 

inquéritos instaurados por algum dos crimes elencados no n.l do art.º 58º [do Estatuto do 

MP], dos crimes urbanísticos ou conexos com a contratação pública e ainda os cometidos por 

titulares de cargos políticos./I 

Verificando-se falhas nesta comunicação, determina-se que os Senhores Magistrados do 

Ministério Público, cumpram o ar determinado, com comunicação direta à PGRE e com 

conhecimento à Coordenação da Comarca. 

Anexo OS 2/2020 da PGRE de 8 de Janeiro de 2020 

Consigno a comunicação ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional de Évora e aos Senhores 

Procuradores da República da Comarca de Portalegre. 

Comunique: 

À Exma. Juiz Presidente para conhecimento; 

À Exma. Senhora Administradora Judiciária para conhecimento; 
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Vou publicar no SIMP (documentos hierárquicos) . 

Portalegre, 22 de Abril de 2021 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora 

(Maria Adelaide Domingues dos Santos) 

[Assinatura 
Qualificada] 

Assinado de forma 
digital por [Assinatura 
Qualificada] Maria 
Santps. 

Maria SantOS Dados:2021.04.22 
. 17:38:32 +01'00' 
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ORDEM DE SERVIÇO 13/2020 

DESBUROCRATIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

1. Tendo em conta que, compete ao Magistrado do Ministério Público coordenador adotar 

medidas de desburocratização e simplificação de procedimentos e de agilização 

processuais; 

2. Tendo em conta o gravíssimo deficit de Magistrados do Ministério Público na comarca 

de Portalegre, deficit de magistrados que encontra explicação no enorme aumento de 

volume processual da comarca ( Só a nível de inquéritos-crime, comparando os dados do 

1.0 semestre de 2020 com os dados do 1.0 semestre de 2019, o aumento de entrados situa

se em 78,7% e o de movimentados em 89,8%. ); e, o enorme deficit de funcionátios, face 

ao aumento de processos entrados na Comarca e crescente complexidade dos mesmos; 

3. Tendo em conta que a Coordenação da Comarca de Portalegre determinou, em 3 de 

Fevereiro de 2020, a digitalização integral dos processos, o que neste momento já é uma 

realidade nos inquéritos criminais e traduz uma muito mais fácil perceção da realidade da 

Comarca; 

4. Tendo em conta todas as reuniões ocorridas quer com os senhores Magistrados do 

Ministério Público quer com os Senhores Oficiais de Justiça de todas as Procuradorias 

com vista a uma profunda sensibilização para o rigor dos dados constantes do CUius e as 

melhorias significativas que vêm sendo detetadas; 

5. Tendo em conta que, alguns dos Magistrados do Ministério Publico da Comarca de 

Portalegre, invocando o disposto no n° 3 do ponto VI da Circular n. ° 6/2002 de 11.03.2002 

da PGR, têm vindo a comunicar, caso a caso: 

-Processos em que se fez uso do artigo 16.°, n.o 3 do Código de Processo Penal; 

-Processos em que se fez uso do instituto da suspensão provisória do processo; 

-Processos em que foi deduzida a acusação em processo abreviado; 
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-Processos em que foi requerida a aplicação de multa em processo sumarissimo; 

- Processos que seguiram a fonna sumária; 

6.Tendo em conta que, alguns dos Magistrados do Ministério Publico da Comarca de 

Portalegre, invocando o disposto na Ordem de Serviço n015/20 15 de 25.11.2015 da 

Procuradoria da Comarca de Portalegre - elaborada tendo em vista os objetivos e 

orientações de Politica Criminal para o Biénio 2015/2017 - têm vindo a comunicar, caso 

a caso: 

a) a instauração de todos os inquéritos de abuso sexual e de violência doméstica com 

cópia do despacho; 

b) Todos os despachos finais proferidos nos inquéritos de abuso sexual e de violência 

doméstica; 

c) Todos os outros inquéritos/fenómenos criminais definidos na referida Ordem de 

Serviço; 

7. Tendo em conta que o cumprimento do referido em 5 e 6 muito onera os Senhores 

Oficiais de Justiça. 

8. Tendo em conta que, o CITIUS pennite obter elementos relativos a todos os processos, 

designadamente os referidos na Circular n.o 6/2002 de 11.03.2002, bem como ter acesso 

ao teor dos despachos nos mesmos exarados 

9. Tendo em conta a obrigatoriedade de comunicação a que se refere o artigo 37° da Lei 

n.o 112/2009 de 16 de Setembro e a obrigatoriedade de cumprimento do disposto no n, °2 

da circular 712012 de 03 de Abril - no que toca à violência doméstica que entendemos 

como suficiente; 

10. Tendo em conta a multiplicidade de crimes considerados crimes de investigação 

prioritária nos tennos do artigo 5.° da Lei n." 55/2020 de 27 de Agosto que define os 

objetivos, prioridades e orientações de politica criminal para o biénio de 2020 -2022, que 
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muito oneraria os senhores Oficiais de Justiça, caso tivessem de ser todos comunicados à 

Coordenação; 

11. Tendo em conta o gravíssimo contexto epidemiológico de pandemia COVID 19, que 

se instalou em meados do l°semestre de 2020 e ainda se mantem e a inúmera legislação 

ao mesmo associada 

Analisando o volume de serviço afeto aos Senhores Magistrados e aos Senhores 

Funcionários e visando uma racionalização de tempo e de meios materiais e humanos e 

de simplificação de procedimentos, ao abrigo do disposto na alínea e) e p) do n° 1 do 

artigo 101 0 da Lei na 62/2013, determino: 

• Os Magistrados do Ministério Público da Comarca de Portalegre estão 

dispensados de fazer as comunicações a que alude o nO 3 do ponto VI da Circular 

n.o 6/2002 de 11.03.2002, nos moldes definidos na OS 12/2015 de 06.10.2015, 

desta Procuradoria, que se anexa. 

• Os Magistrados do Ministério Público da Comarca de Portalegre estão 

dispensados de fazer as comunicações a que se reporta a Ordem de Serviço 

n015/2015 de 25.11.2015, que se revoga. 

• Ponderando a multiplicidade de crimes considerados crimes de investigação 

prioritária nos termos do artigo 5.0 da Lei n.O 55/2020 de 27 de Agosto e o período 

pandémico que vivemos, os Senhores Magistrados comunicarão à Coordenação, 

a instauração de todos os inquéritos de investigação prioritária relativos a: 

-Crimes contra a autoridade pública cometidos em contexto de emergência 

sanitária ou de proteção civil; 

-Crimes de propagação de doença. 

A presente Ordem de Serviço tem efeitos imediatos. 

Deixo consignado que comuniquei, via SIMP: 
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- Ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional de Évora; 

- A todos os Magistrados do Ministério Público da Comarca de POltalegre; 

Dê-se conhecimento: 

a. À Exma Senhora Juiz Presidente da Comarca de Portalegre; 

b. À Exma. Senhora Administradora Judiciária da Comarca de Portalegre 

c. Aos Senhores Funcionários que exercem funções no Ministério Público 

Vou publicar no SIMP (documentos hierárquicos). 

Portalegre,2 de Novembro de 2020 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora 

(Maria Adelaide Domingues dos Santos) 

[Assinatura Assinado de forma digital 
por [Assinatura 

Qualificada] Qualificada] Maria Santos 

Maria Santos 
Dados: 2020.11 .02 15:11 :21 
Z 
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Ordem de Serviço n° 12/15 Portalegre - Procuradoria da Comarca - Coordenação 

Documento Ordem de Serviço n° 12/15 de 06-10-2015 

Emissor Portalegre - Procuradoria da Comarca - Coordenação 

Autor -

Sumárto 

Texto 

Registo de processos - Circular 6/2002 de 11.03.2002 da PGR 

a) Verifica-se que alguns dos Magistrados do Ministério Público na Comarca de portalegre, invocando o disposto no 
nO 3 do ponto VI da Circular n° 6/2002, de 11.03.2002 da PGR, têm vindo a comunicar, caso a caso e com cópia 
dos respetivos despachos, todos os processos em que: 

1. Se fez uso do arte 16°, na 3 do Código de Processo Penal; 

2. Se fez uso do Instituto de suspensão provisória do processo; 

3. Foi deduzida acusação em processo abreviado; 

4. Foi requerida a aplicação de multa em processo sumarissimo; 

5. Foi seguida a forma sumária 

6. Têm por objecto infrações fiscais. 

b) Relativamente a este tipo de informações dispõe-se naquela circular que ué criado nas Procuradorias da 
República e nos Departamentos de Investigação e Acção Pena', um sistema de registo que compreenda o 
seguinte: 

Processos em que se fez uso do art" 16", n" 3 do Código de Processo Penal; 

Processos em que se fez uso do instituto de suspensão provisória do processo; 

Processos em que foi deduzida acusação em processo abreviado; 

Processos em que foi requerida a aplicação de multa em processo sumaríssimo; 

Processos que seguiram a forma sumária; 

Processos que têm por objecto infracções fiscais" 

c) A partir de 2009 entrou em funcionamento nos tribunais a aplicação informatica denominada CITIUS, 
desenvolvida pelo Ministério da Justiça, a qual permite obter elementos relativos a todos os processos que correm 
termos em tribunal, designadamente os mencionados na Circular n° 6/2002, para além de possibilitar o acesso a 
tais processos e o conhecimento do teor dos despachos neles exarados. 

d) Assim, sem pôr em causa a justeza e actualidade da mencionada circular, mas visando-se uma agilização de 
procedimentos e racionalização de tempo e meios materiais e humanos - despendidos determina-se: 

1. Os Magistrados do Ministério Público na Comarca de Portalegre estão dispensados de comunicar, caso a caso, os 
processos mencionados na alínea a) da presente Ordem de Serviço e bem assim os despachos finais nos mesmos 
proferidos; 

2. Tal comunicação constará dos mapas estatísticos mensais ja distribuidos onde apenas se mencionará, à 
semelhança das demais situações ali referidas, o número de processos em que houve lugar à aplicação daqueles 
processos e institutos. 

3. Com base nesses elementos e pela pesquisa no CITIUS o EX.mo Senhor Técnico de Justiça que dá apoio à 
coordenação da Procuradoria da Comarca elaborará, mensalmente, o mapa anexo, arquivando-o em pasta própria 
criada para esse efeito. 

https:llsimp.pgr.pUcirculares/cir_prinUicha.php?nid_circular=6440 1/2 
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Publique-se no S/MP 

Dê-se conhecimento pelo SIMP: 

Ao EX.mo Senhor Procurador-Geral Distrital de Évoraj 

Aos EX.mos Senhores Procuradores da República e Procuradores-Adjuntos que exercem funções na comarca. 

A MagIstrada do Ministério Público Coordenadora 

IMaria João Lobo/ 

https:/Is1mp.pgr.pt/circulares/cirJlrlnUicha.php?n/d_circular=6440 2/2 
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Ordem de Serviço n' 11/15 portalegre - Procuradoria da Comarca - Coordenação 

Documento Ordem de Serviço n° 11J15 de 01-10-2.015 

Emissor Portalegre - Procuradoria da Comarca - Coordenação 

Autor -

Sumário 

Texto 

Art· 266 0 do CPP 

ORDEM DE SERViÇO 

Nos termos da Circular n° 4J2012, de 08.03.2012, da PGR, fol determlnado que: 

"1- O inquérito apenas poderá ser transmitido a outros serviços do Ministério Público, nos tf?rmos do art. 266° nO 
1 do Códl~o df? Processo Penal, quando do mesmo resulte indiciada factualldade relevante para afastar a regra 
supletiva prevista no nO 2 do art. 264° daquele diploma legal; 

2- Em qualquer caso, deverá Sf?r dado rigoroso cumprimento ao disposto no nO 4 do art. 2640 do Código de 
PrOCf?SSO Penal; 

3- A transmissão da InquÉrito a outra comarca e o eventual dedução de conflito apenas podem ter lugar com a 
concordância do Imediato superior hierárquico de cada um dos magistrados; 

4- Os despachos proferIdos pelos magistrados em conflito, negativo ou positiva, devem ser devidamf?nte 
fundamentados, contendo síntese descritiva dos factos objecto das autos e o seu enquadramento jurídico-penal, 
bem como os fundamentos {áctlco-Jurídicos e os elementos probatórias f?m que assentam as decisães sobre a 
competência; 

5- o conflito deve ser instruido com cf?rtidão dos despachos dos magistrados envolvidos, dos pareceres dos 
respectivos superiores hierárquicos e das peças processuais das quais resultem 05 elementos relevantes para a 
determinação da competência, não devendo, em coso algum, ser remetido o próprio processo; 

6- A investigação deve prosseguir, não podendo ser interrompida ou prejUdicada pela pendência do conflito" ( ... ). 

Com a entrada em vigor da Lei n° 62/2013, de 26 de Agosto (LOSJ) e diploma que a regulamentou (Decreto-Lei n° 
49/2014) a Comarca de Portalegre passou a englobar 4 Instâncias locais Elvas, Fronteira, Ponte de Sor e 
Portalegre. 

Contudo, por alguns dos magistrados do Ministério Público continua a ser seguida a pratica de submeter à 
concordância do superior hierárquico a transmissão de processos de inquérito entre magistrados de diferentes 
Instâncias, ainda que da mesma comarca. 

Assim determina-se: 

a) Sempre que se verifique o disposto no artO 266°, n° 1 do Código de Processo Penal, e sem prejuízo do disposto 
no nO 4 do art" 264° do mesmo diploma legal, o inquérito será transmitido ao Magistrado do Ministério Público que 
exercer funções na instância local competente para a investigação, sem necessidade de prévia concordância do 
superior hierárquico; 

b) O disposto no n° 3 da Circular n° 4/Z012, de 08 .03.2012 apenas é aplicável quando tal transmissão ocorra entre 
comarcas diferentes. 

c) Em caso de conflito positivo ou negativo - entre magistrados do Ministério Público de diferentes instãncias da 
Comarca de Portalegre, o mesmo deverá ser submetido à Magistrada do Ministério Público Coordenadora, para 
decisão. 

d) A presente Ordem de Serviço produz efeitos a partir de 01.10.2015. 

Comunique-se, pelo SIMP: 

https:/Isimp.pgr.ptlcirculares/cir_prinUicha.php?nid_circular=6404 112 



19/05/2021 SIMP 

Ao Ex.mo Senhor Procurador-Geral Distrital de Évora 

Aos EX.mos Senhores Procuradores da República e Procuradores-Adjuntos a exercerem funções na Comarca de 
Portalegre 

A Magistrada do Ministério Publico Coordenadora 

(Maria João Lobo) 

https:/Isimp.pgr.pt/circulares/cir-prinUicha.php?nid_circular=6404 2/2 
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Memorando n° 1/15 Portalegre - Procuradoria da Comarca - Coordenação 

Documento Memorando n° 1/15 de 02-07-2015 

Emissor Portalegre - Procuradoria da Comarca - Coordenação 

Autor -

Sumário 

Texto 
Abstenção de instauração de execução (artO 35°, n° 4 do RCP) 

Vários magistrados do Ministerio Publico nesta comarca têm manifestado a necessidade de serem estabelecidos 
criterios uniformiza dores relativos à instauração de execução por custas, multas e coimas. 

As execuções por multa, custas e cai mas regem-se pelo disposto no Código de Processo Civil e pelo Regulamento 
das Custas Processuais (artO 89°, nO 2 do Regime Geral das Contra-Ordenações, aprovado pelo Decreto-Lei n° 
433/82, de 27 de Outubro e art° 510° do Código de Processo Penal). 

Nos termos do disposto no art° 35° do Decreto-Lei n. ° 3412008, de 26 de Fevereiro, que aprovou o Regulamento 
das Custas Processuais, (n° 4) "o Ministério Público apenas instaura a execução quando sejam conhecidos bens 
penhoráveis do devedor que se afigurem suficientes face ao valor da execução, abstenda-se de a instaurar 
quando a divida seja de mantante inferior aos custos da actividade e as despesas prováveis da execução". 

Tal "significa que o legislador entendeu que se deve fazer um juízo de ponderação, em cada caso concreto, entre 
as vantagens para o Estado Português em intentar uma execução e os custos financeiros para o Estado, 
considerando o mantante da guantla II'xeguendrJ , uma vez que estamos no domínio de uma exewção instaurada 
pelo Ministério Público, proveniente de multas, coimas e custas, que revertem a favor do Estado, e não de um 
particular. Esse juízo de ponderação normativo, consiste em que a execução só deve ser instaurada se o 
montante da divida exequenda for superior aos custos das atividade e às despesas provaveis da execução"[1]. 

Nos termos do Código de Processo Civil, artO 722°, "inwmbe ao oficial de justiça a realização das diligências 
próprias da competência do agente de execução: a) nas execuções em que a Estado seja o exequente; b) nas 
execuções em que o Ministério Público represente o exequente". 

"As exewções em que coiba a oficial de justiça o desempenho das funções de agente de execução" aplica·se o 
disposto na Portaria n° 282/2013, de 10.07 (artO 59°). O anexo VII desta Portaria estabelece que a tramitação do 
processo executivo para pagamento de quantia certa, terá um custo entre 2,5 e 1,5 UC (consoante o crédito 
reclamado seja ou não recuperado) correspondente a "todos os actos necessários até a extinção do processo, com 
o limite global de 6 citações ou notificações sob forma de citação por via postal e de 2 diligências externas, 
exceto se a diligência externa se realizar no mesmo local ou em locais que não distem mais de 15 km". 

Assim, e não havendo quaisquer outros critérios atendíveis para ponderar quando a dívida exequenda é de 
"montante inferior aos custos da actividade e eis despesas prováveis da exewção", afigura-se que, atentos os 
valores acima indicados, poderá tal valor ser estabelecido em 2UC, correspondente à média do custo estabelecido 
na Portaria. 

Num esforço de uniformização sobre esta matéria foi já publicado o memorando n° 8/14, de 23/10/2014, da 
Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra, cujas conclusões, correspondendo à preocupação manifestada e 
coadunando-se com o acima exposto aqui se adoptam na íntegra. 

Assim e a título de mera orientação dos Senhores Magistrados em funções na área da Comarca de Portalegre, 
conclui-se: 

1. Não sendo conhecidos ao devedor bens penhoráveis que se afigurem suficientes face ao valor da quantia 
exequenda não deve ser instaurada execução. 

2. Caso sejam conhecidos ao devedor bens penhoráveis o Ministério Público deve abster-se de instaurar a 
execução se a dívida for de montante inferior aos custos da atividade e às despesas prováveis da execução . 

2.1. Este dever de abstenção, motivado por razões de economia de meios e razoabilidade, deve ser 
casuisticamente ponderado, face ao circunstancialismo global da situação concreta. 

2.2. Não sendo, portanto, recomendáveis quantificações rígidas daquele montante, a decisão deverá ponderar, 
entre outras possíveis, as variáveis seguintes: 

a) natureza do bem penhorável (em atenção às complexidades e custos que resultam, por exemplo, do regísto da 
penhora de certos bens); 

b) localfzação do bem (em atenção às complexidades e custos que resultam, por exemplo, da realização de 
penhoras no estrangeiro); 

https:/lsimp.pgr.ptlcirculareslcirJ)nnt_ficha.php?nid_circular=6D93 1/2 
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c) disponibilidade do bem (em atenção às complexidades e custos que resultam, por exemplo, da préVia 
habilitação de herdeiros). 

2.3. A menos que sobrelevem razões de "moralização processual" (por ex.: resposta a atitudes de mera 
obstinação ou confronto por parte do devedor, sobretudo quando for entidade economicamente relevante, grande 
utillzadora do sistema judicial e Que disponha ostensivamente de bens facilmente penhoráveis), pode considerar
se justificada a não instauração da execução Quando, em qualquer caso, a quantia exequenda for inferior a 2 
Uc. 

Publique-se no SIMP, 

Dê-se conhecimento ao senhor Procurador-Geral Distrital de Évora 

Dê-se conhecimento pelo SIMP a todos os magistrados do Ministério Público na comarca de Portalegre. 

Portalegre, 02 de Julho de 2015 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora, 

Maria João Lobo 

[1] Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 28-01-2015, processo n" 1724/14.0TFlSB.L 1-3 
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INSTRUÇÃO N.o 1/2020 

Assunto: Digitalização das participações, queixas, denúncias e autos de notícia nos 

processos de inquérito. 

A frequente necessidade da consulta, à distància, dos processos de inquérito esbarra, 

frequentemente, com a impossibilidade de acesso a elementos fundamentais do processo, 

como sejam designadarnente as participações, queixas, denúncias e autos de notícia que 

não se encontrem digitalizados situações com que nos vimos deparando na Comarca. 

Assim sendo, determina-se, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 1010 na 1 aI. 

e) da LOSJ e artigo75°nOl ai. j ) do F~statllto do Ministério Público, que em cada uma 

secções de processos das Procuradorias da comarca se proceda doravante à 

digitalização e introdução no respectivo histórico das participações, queixas, 

denlÍncias bem como dos autos de "otícia que não se encontrem ainda nessas 

condições. 

Deixo consignado que: 

1.Comuniquei a presente Instrução) Via SIMP: 

-Ao Exrno. Senhor Procurador-Geral Regional de Évora; 

-Aos Exmos. Magistrados do Ministério Público da Comarca de Portalegre; 

- À Exma. Senhora Administradora Judiciária desta mesma comarca 

2. Comunique 

A) Via SIMP: 

-Aos Exmos. Senhores Técnicos de Justiça afectos aos serviços do Ministério Público da 

comarca de Portalegre; 

B) Através de correio eletrdnico: 

-À Exma. Senhora Juiz Presidente da Comarca de Portalegre; 

- Aos Exmos. Senhores Escrivães de Direito da comarca; 

Portalegre) 3 de Fevereiro de 202.0 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora da Comarca 

Maria Adelaide Santos 

[Assi natu ra'A,,:n~dO <l\\ fo""a 
dl~III .1 p<>" 

Qualificada ("" ln. ' l>rO 

J 
. Qualificada) Maria 

Mana Santo,,. 

5 t 
-Dados: iQ20.02.03 

an OS 11:39,04Z 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
PORTUGAL 

PROC\J1\AOORIA DA REPUBUCA 
DA COMARCA DE PORTALEGRE 

I COORDENAÇÃO 

ORDEM DE SERViÇO 8/2021 

Regulamentação de acessos informáticos a inquéritos em toda a comarca 

É crucial para o conhecimento da realidade processual existente na comarca, para apreciação 

conjunta de processos sem necessidade de prévias solicitações de consulta, para evitar 

pedidos de acesso designadamente em períodos de turno, que todos os magistrados do 

Ministério Público da Comarca tenham credenciais de acesso a todos os processos do 

Ministério Público na comarca. 

Tentou implementar-se esta medida em Junho de 2020 relativamente aos magistrados que 

tramitavam à data os inquéritos mbway, mas sem grande sucesso, e apenas no módulo 

consulta. 

Assim, ao abrigo dos poderes conferidos ao magistrado do Ministério Público coordenador 

pelo artigo 101. 2, n.!! 1, alíneas e) e p) da LOSJ (Lei n.!! 62/2013, de 26 de agosto), sempre com 

o objetivo de agilizar, desburocratizar, simplificar determino: 

Todos os magistrados que têm inquéritos a cargo, devem ter acessos informáticos a todas 

as unidades orgânicas na Comarca na plataforma Citius, sendo, em 8 dias, atribuídos os que 

estejam em falta. 

A presente Ordem de Serviço entra imediatamente em vigor. 

Consigno a comunicação ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional de Évora e aos Senhores 

Procuradores da República da Comarca de Portalegre. 

Comunique: 

À Exma. Juiz Presidente para conhecimento; 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA DA COMARCA DE PORTALEGRE 
Palácio da Justiça, Av. do Bonfim, n.º 22 I 7300-067 Portalegre - Portugal I Tel. +351 245 302 272 I Fax +351245302288 

portalegre.ministeriopublico@tribunais.org.pt 



À Exma. Senhora Administradora Judiciária para conhecimento, divulgação pelos senhores 

funcionários e monitorização da implementação; 

Aos Senhores funcionários do apoio informático para implementação, fornecendo o apoio à 

coordenação a lista nominativa dos magistrados que têm inquéritos a cargo e que deverão 

ver alargados os acessos informáticos na plataforma Citius a todas as Procuradorias onde 

são tramitados inquéritos. 

Vou publicar no SIMP (documentos hierárquicos). 

Portalegre,lS de Abril de 2021 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora 

(Maria Adelaide Domingues dos Santos) 

[Assinatura 
Q u a lifi ca d a] 

Assinado de forma 
digital por [Assinatura 
Qualificada] Maria 
Santos 

Maria Santos Dados: 2021.04.15 
16:19:03 +01'00' 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
PORTUGAL 

PROCUMDORIA DA REPÚBLICA 
DA COMARCA DE PORTlILEGRE 

I COORDENAÇÃO 

ORDEM DE SERVIÇO 1212020 

VEíCULOS APREENDIDOS - Procedimentos para dar exequibilidade à 
Recomendação n° 3/2020 PGRE 

Considerando a Recomendação na 3/2020 do Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional 
de Évora, que se anexa, de verificação do integral cumprimento da lei no que conceme à 
apreensão de veículos automóveis em processual penal, nomeadamente dos diplomas e 
normas citados naquela recomendação, e de implementação, em cada comarca, de 
mecanismo de monitorização que garanta o efetivo cumprimento das imposições legais, 
determina-se, ao abrigo do disposto no art. 101°, nOl, aI. p), da Lei na 62/2013, de 26 de 
agosto: 

1) No prazo de 20 dias, os Senhores magistrados titulares de inquéritos ou que tenham 
intervenção em processos penais classificados à ordem dos quais haja veículos 
apreendidos (veículos automóveis, embarcações ou aeronaves), remeterão, via SJ]y[P, ao 
Sr. Funcionário de Apoio à Gestão da Comarca de Portalegre (Senhor funcionário 
António Duarte) listagem desses veículos, com os seguintes dados: 

• número do processo 
• descrição do veículo 
• data da apreensão 
• número e data do pedido de registo apresentado na ConservatórÍa do Registo 

Automóvel, 
• data do registo no SGPVE (Sistema de Gestão do Parque de Veículos do Estado) 
• data da comunicação ao Gabinete de Administração de Bens (GAB); 

2) No futuro, todas as apreensões de veículos serão imediatamente comunicadas, 
oficiosamente pelos Senhores nmcionários ou por determinação dos Senhores 
magistrados, à Procuradoria/Coordenação desta comarca, por ofício, a remeter via SIMP, 
ao Sr. Funcionário de Apoio à Gestão da Comarca de Portalegre (Senhor funcionário 
António Duarte), com indicação do número do processo, descrição do veículo e data da 
apreensão; 

3)Os demais dados indicados em 1) serão transmitidos pela mesma via, à 
Procuradoria/Coordenação, por referência à commúcação inicial, oficiosamente pelos 
Senhores funcionários ou por determinação dos Senhores magistrados, logo após 
apresentação de pedidos de registo na conservatória e no SGPVE e comunicação ao GAB; 

4) Serão ainda transmitidas à Procuradoria/Coordenação, nos mesmos moldes indicados 
em 3), as decisões finais sobre o destino dado aos veículos; 

5) O Sr. Funcionário de Apoio à Gestão da Comarca de Portalegre apresentar-me-á, até 
ao final de Novembro deste ano, listagem de todos os veículos apreendidos à ordem de 
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processos de comarca, com todos os dados fornecidos em cumprimento do acima 
determinado em 1, 2 e 3, e ainda com identificação dos núcleos onde correm termos os 
respetivos processos e dos Senhores magistrados do MP titulares ou com intervenção 
nesses processos; 

6) O Sr. Funcionário de Apoio à Gestão da Comarca de Portalegre apresentar-me-á 
trimestralmente, uma listagem atualizada, com todos os elementos já referidos, de todos 
os veículos que estejam apreendidos à ordem de processos da comarca, e outra listagem 
com os veículos aos quais foi, entretanto, dado destino final e que deixaram, por isso, de 
estar apreendidos. 

7) Para efeitos de controlo pelmanente, os Senhores magistrados deverão diligenciar pela 
criação de pastas, eletrónicas ou em papel, nos respetivos núcleos, com todas as 
apreensões de veículos efetuadas em processos de que sejam titulares ou em que tenham 
intervenção, e na Coordenação da Comarca de Portalegre será criada uma pasta idêntica. 

A presente Ordem de Serviço tem efeitos imediatos. 

Deixo consignado que comuniquei, via SIMP: 
- Ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional de Évora; 
- A todos os Magistrados do Ministério Público da Comarca de Portalegre; 
-A Exma. Senhora Administradora Judiciária da Comarca de Portalegre, 

Dê-se conhecimento: 
a. A Exma Senhora Juiz Presidente da Comarca de Portalegre; 
b. Aos Senhores Funcionários que exercem funções no Ministério Público 

Vou publicar no SIMP (documentos hierárquicos). 

P0l1alegre, 19 de Outubro de 2020 
A Magistrada do Ministélio Público Coordenadora 

(Maria Adelaíde Domingues dos Santos) 

[Assi natu ra 
Qualificada] Maria 
Santos 

Assinado de forma digital por 
[Assinatura Qualificada] Maria 
Santos 
Dados: 2Q20.1 0.19 19:38:28 
+01'00' 
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Despacho n.!! 3/2021 

Crimes cometidos por agente desconhecido - Tramitação 

Considerando a importância de uniformização de procedimentos na Comarca; 

Considerando que, pontualmente, há notícia de casos em que os queixosos/ofendidos foram 

convocados para inquirição alguns dias ou semanas após a apresentação da queixa; 

Considerando que, num cenário de pandemia, a deslocação desnecessária do 

queixos%fendido a posto ou esquadra traduz-se ainda num risco de contágio para o próprio 

e para os agentes com quem contacta, que pode e deve ser evitado, sem prejuízo para a 

investigação criminal, bastando, para tal, que, o queixos%fendido seja, no momento em que 

apresenta queixa, inquirido e colhidas ao mesmo todas as informações pertinentes à 

caracterização da situação denunciada, sendo notificado de que, em dez dias, poderá juntar 

aos autos todos os meios de prova que possua, nomeadamente testemunhal, dirigindo 

requerimento escrito ao Magistrado do Ministério Público (MP) junto da Procuradoria 

competente ou ao ope a quem apresentou a queixa e de que, decorrido tal prazo e mesmo 

que no inquérito já tenha sido proferido despacho de arquivamento, poderá a qualquer 

momento dar conhecimento de novos factos/elementos de prova que permitam a eventual 

reabertura do inquérito e o prosseguimento de investigação 

Ao abrigo do disposto no artigo 101º nQ 1, aI. e), da Lei da Organização do Sistema Judiciário

Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, e 75Q, nQ 1, ai. j), determino: 

1. Aquando da apresentação de queixa verbal por crime cometido por agentes 

desconhecidos, não se tratando de crime violento ou especialmente grave V.g. 

homicídio, roubo, violações, crimes cometidos com uso de arma de fogo, etc. os ope 

e serviços do MP devem Imediatamente inquirir o queixos% f endido e reco lher todõs 

as informa ções pertinentes à caracterização da situação denunciada; 
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2. Na mesma altura, devem notificá-lo de que: 

a. em dez dias, poderá juntar aos autos todos os meios de prova que possua, 

nomeadamente testemunhal, dirigindo requerimento escrito ao Magistrado do 

Ministério Público (MP) junto da secção de DIAP competente ou ao ope a quem 

apresentou a queixa; 

b. decorrido tal prazo e mesmo que no inquérito já tenha sido proferido despacho 

de arquivamento, poderá a qualquer momento dar conhecimento de novos 

factos/elementos de prova que permitam a eventual reabertura do inquérito e o 

prosseguimento de investigação; 

c. só será convocado para declarações no decurso do inquérito se o 

prosseguimento da investigação exigir esclarecimentos que o mesmo esteja em 

condições de prestar (designadamente, se vierem a ser identificados suspeitos ou, 

se for caso disso, recuperados objetos). 

3. Para os efeitos indicados em 2., a) e bL deverão os OPC e os serviços do MP fornecer ao 

queixos%fendido os respetivos endereços, incluindo endereços de correio eletrónico. 

o presente despacho produz efeitos imediatos. 

Consigno a comunicação ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Regional de Évora e aos Senhores 

Procuradores da República da Comarca de Portalegre. 

Comunique: 

À Exma. Juiz Presidente para conhecimento; 

À Exma. Senhora Administradora Judiciária para conhecimento 

Aos Senhores Funcionários do Ministério Público da Comarca 

Aos Órgãos de Polícia Criminal com intervenção na área geográfica da Comarca. 

Vou publicar no SIMP (documentos hierárquicos). 
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Portalegre,15 de Fevereiro de 2021 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora 
• . . Assinado de forma digital por 

[Assinatura Qua Ilflcada] [A~sinilt"ril Qu.lincadaJ Maria 

Maria Santos Santo .. 
Dados: 2021.02.15 15:10:14 Z 

(Maria Adelaide Domingues dos Santos) 
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Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre 

Procuradoria da República - Coordenação 

T: 245 302 272 - ~ttp:llcomarca-por1all!gre,.!.lllnistllrioQub'ico.pJL 

Ordem se serviço n° 11/2019 

Utilização de meios técnicos de registo áudio nos interrogatórios de arguido 

Nos termos das disposições conjugadas dos art°s 141°, nO 7,1430 n° 2 e 144°, n° 1 

do Código de Processo Penal, os interrogatórios de arguido são efectuados, em regra, 

através de registo áudio ou audiovisual, só podendo ser usados outros meios quando 

aqueles meios não estiverem disponíveis, o que deverá ficar a constar do auto . 

Acontece que existem esses meios na Procuradorias de Elvas e de Portalegre, pelo 

que os senhores Magistrados do Ministério Público deverão, doravante, fazer uso desses 

meios aquando do interrogatório de arguidos desde que disponíveis nas respectivas 

Procuradorias, nos termos da lei. 

Comunique, via SIMP, 

~ Ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Distrital de Évora, 

~ Aos Exmos. Senhores Procuradores da República, 

~ Às Exmas. Senhoras Procl.U'adoras-Adjuntas e Procuradores-Adjuntos da 

comarca de Portalegre, 

~ À Exma. Senhora Técnica de Justiça Principal do juízo local criminal de 

Portalegre, 

~ Aos Exmos. Senhores Técnicos de Justiça da comarca de Portalegre. 

Comunique por correio electrónico: 

~ À Exma. Senhora Juiz Presidente, 

~ À Exma. Senhora Administradora Judiciária, 



~ Aos Exmos. Senhores Escrivães de Direito da comarca, 

~ A Senhora Oficial de Justiça de apoio aos órgãos de gestão, Eunice Trindade, 

para efeitos de comunicação ao IGFEJ. 

A Magistrada do Ministério Público Coordenadora 

Branca Maria Lima 




