
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
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PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

1 – Aquando da discussão na especialidade da Proposta de Lei de Orçamento de Estado para

2018, o Ministério da Justiça fez consignar o seguinte, na Nota Explicativa que distribuiu pelos

vários grupos parlamentares:

“Uma das medidas a desenvolver em 2018 tendo em vista alcançar níveis acrescidos de

economia e de eficiência nos serviços de justiça consiste na apresentação e aprovação de um

Plano para a relocalização dos tribunais do Campus de Justiça de Lisboa e de serviços centrais

do Ministério da Justiça.

A aprovação deste plano possibilitará desenvolver os procedimentos sequenciais de contratação

quer dos projetos quer das obras subsequentes que permitirão, a final, a reinstalação dos

Tribunais e Serviços Centrais atualmente a funcionar no Campus de Justiça de Lisboa e a

consequente e pretendida rescisão em 2026 do contrato de arrendamento deste”.

2 – Notícias de hoje, contudo, dão conta de que o Ministério da Justiça inaugurou ontem, no

Edifício A do Campus da Justiça, uma sala de audiências com 163 m2, com condições para

receber 79 arguidos e 62 advogados e que permitirá realizar julgamentos de megaprocessos,

que custou ao Estado 318 000 euros;

3 – Parece óbvia a contradição entre as intenções anunciadas pela Sr.ª Ministra aquando da

discussão do OE 2018 e a construção de uma instalação desta natureza, num parque judiciário

que a Sr.ª Ministra pretende entregar ao proprietário porque a renda anual é de cerca de 12

milhões de euros;

4 – Por outro lado, e salvo erro, os signatários não se recordam de ter sido anunciado o

investimento na construção desta mega sala no Campus da Justiça, aquando da discussão do

Orçamento de Estado para 2019;

5 – Acresce que esta e outras obras estão a ser feitas sem qualquer enquadramento num plano



de investimentos em infraestruturas do Ministério da Justiça, já por várias vezes anunciado, mas

que (com alto grau de probabilidade) não deverá ser concretizado, até pela falta de

oportunidade que já é percetível;

Tendo presente que:

Nos termos do disposto no artº. 156º, alínea d) da Constituição, é direito dos Deputados «fazer

perguntas ao Governo sobre quaisquer actos deste ou da Administração Pública e obter

resposta em prazo razoável»;

Nos termos do artº. 155º, nº. 3 da Constituição e do artº. 12º, nº. 3 do Estatuto dos Deputados,

«todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os Deputados no

exercício das suas funções ou por causa delas»;

Nos termos do disposto no artº. 229º, nº. 1 do Regimento da Assembleia da República, as

perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio do Presidente da

Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder

conforme o disposto no nº. 3 do mesmo preceito;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados vêm por este meio requerer à Senhora Ministra da

Justiça, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, se

digne responder às perguntas seguintes:

1 – Mantém V. Exa. a intenção de relocalização dos tribunais do Campus da Justiça de Lisboa?

2 – Este investimento está contemplado no Orçamento de Estado para 2019?

3 – Tenciona V. Exa. concretizar, ainda durante o mandato do XXI Governo Constitucional, a

aprovação do plano de investimentos em infraestruturas da Justiça?

Palácio de São Bento, 15 de fevereiro de 2019

Deputado(a)s

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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