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I.INTRODUÇÃO:

No passado dia 15 de março a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP)
apresentou à Srª Ministra da Justiça um documento com várias propostas, entre as
quais uma relativa à alteração da nomenclatura dos Tribunais introduzida com a
reforma da organização judiciária e outra relativa a alterações/melhoramentos a
introduzir no sistema informático CITIUS.
Na sequência da reunião mantida no Ministério da Justiça no mesmo dia 15 de
março, vem a ASJP apresentar este documento, por um lado, complementar ao que foi
entregue e, por outro, elencando um conjunto de primeiras reflexões sobre as ideias
apresentadas nessa reunião pelo Ministério da Justiça.
Pretendeu-se complementar o documento já entregue, não só apresentando
uma proposta para a designação das secções de proximidade e dos espaços que se
pretende reabrir apenas para realização de julgamentos, como acrescentando
sugestões de melhoria do sistema CITIUS no que aos Tribunais de Execução de Penas
respeita.
Por outro lado importa tomar posição quanto às ideias em curso de alteração
do modelo de realização de julgamentos nas instâncias centrais criminais e da
competência dos tribunais de família e menores.
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II. PROPOSTAS COMPLEMENTARES
2.1 Denominação dos tribunais:

Foi apresentada pela Sr.ª Ministra a ideia de reabertura dos edifícios judiciais
correspondentes aos Tribunais encerrados com a reforma de 2014 tendo em vista a
realização nos mesmos de julgamentos de matérias de criminalidade grave.
Sem prejuízo da apreciação que adiante se fará desta proposta, razões de
natureza substantiva que decorrem do facto de os julgamentos serem presididos por
um juiz e pelo cariz simbólico envolvido, deve a renomeação das estruturas judiciárias
já proposta abranger também estes edifícios.
Aliás, em complemento do documento já apresentado em que se propõe a
substituição das designações “secção central” por “Tribunal central” e “instância local”
por “Tribunal local” e exatamente pelas mesmas razões invocadas nesse documento (
que aqui se dão por reproduzidas) devem as atuais “secções de proximidade” passar a
designar-se “Tribunais de proximidade”.

Quanto à ideia ora em análise, a solução mais correta seria, a prosseguir-se
com a “reabertura” dos tribunais extintos, convertê-los em secções de proximidade
(Tribunais de proximidade de acordo com a proposta da ASJP) nos moldes das que
existem atualmente, isto é, espaços abertos ao público com funcionários de justiça em
permanência. A ideia de espaços que só “abrem” ocasionalmente para realização de
julgamentos não se compagina com a natureza e função dos Tribunais e,
inclusivamente, é contrária às invocadas razões de prevenção geral que norteiam esta
proposta. O espaço “Tribunal” é, em si mesmo, parte integrante do simbolismo próprio
da justiça e, por conseguinte, importante também em termos de prevenção geral.
Assim, entende a ASJP que não faz sentido abrir espaços que na verdade estão
encerrados na maior parte do tempo e apenas são utilizados esporadicamente para
realização de um ou outro julgamento.
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Acresce que tal solução levanta necessariamente dificuldades relacionadas com
condições de higiene e segurança pois em algumas situações (veja-se por exemplo as
instalações de Portel ou de Oleiros) os “espaços” estarão encerrados largos períodos
de tempo, ficando claramente sem condições mínimas de limpeza e funcionalidade.
Por conseguinte, a concretizar-se esta ideia, os espaços a reabrir deverão ser
convertidos em secções de proximidade (Tribunais de proximidade de acordo com a
proposta da ASJP), à semelhança das implementadas com a reforma.
Caso não seja essa a intenção do Ministério da Justiça, isto é, se a ideia for a de
ativar os espaços apenas para realização ocasional de julgamentos, deverá, não
obstante, dar-se a estes espaços a mesma designação, isto é, deverão manter a
designação de “secções de proximidade” (Tribunais de proximidade de acordo com a
proposta da ASJP).
A não ser assim irá ser introduzida uma outra “categoria” de espaços, passando
a haver instâncias centrais e instâncias locais (que a ASJP propõe passem a Tribunais
Centrais e Tribunais Locais), secções de proximidade (que a ASJP propõe que passem a
Tribunais de proximidade) e “espaços” que não são nem uma coisa nem outra, criando
uma confusão de terminologias a todos os títulos evitável.

2.2 Citius: Propostas para a execução de penas

- Implementação do sistema citius/habilus na sua mais recente versão aos TEP
(presentemente as configurações ainda se reportam aos juízos);
- Implementação de articulação do sistema citius/habilus com os dados
pessoais de SIP (Decreto-Lei n.º 144/2001, de 26 de abril), assim permitindo acesso a
notas biográficas e fichas biográficas;
- Implementação de uma articulação do sistema citius/habilus com os dados
fornecidos pelo sistema jurídico da identificação criminal (Lei n.º 37/2015, de 5 de
maio e Decreto-Lei n.º 171/2015 de 25 de agosto), assim permitindo visualização do
CRC, para em caso de necessidade (mormente por alteração, ou por decurso do prazo
de validade) ordenar a sua junção;
- Implementação de articulação do sistema citius/habilus com os dados
contidos nos relatórios de reporte ao artigo 173.º CEP (solicitados às competentes
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Equipas dos Serviços Prisionais), assim permitindo acesso informático aos mesmos
(sendo que no presente tal já é possível quanto ao Relatório da Reinserção Social,
curiosamente ambas da DGRSP);
- Implementação de articulação do sistema citius/habilus com os dados
constantes das Bases de Dados de antecedentes policiais (PJ/PSP/GNR/etc.) com vista,
entre outras, à aferição da adequação de concessão de liberdade definitiva (após
liberdade condicional) (artigos 187.º, CEP, 64.º, n.º 1 e 57.º, CP, face ao n.º 2 deste
último);
- Implementação de articulação do sistema citius/habilus com os dados que
permitam conhecer a globalidade dos NUIPC pendentes em que o recluso seja
interveniente processual (independentemente da qualidade) com vista, entre outras,
aferição da adequação de estabilidade jurídico processual em momento de apreciação
de liberdade condicional, ou, concedida esta, com vista à concessão de liberdade
definitiva (artigos 187.º , CEP, 64.º, n.º 1 e 57.º, CP, face ao n.º 2 deste último);
- Implementação de articulação do sistema citius/habilus que permita a sua
utilização (fora da via VPN) nos estabelecimentos prisionais, com possibilidade de
acesso informático dos magistrados ao PUR pendente;
- Avaliação da possibilidade de alargamento de utilização e certificação do
sistema citius/habilus aos funcionários da secção de reclusos dos estabelecimentos
prisionais, quando na qualidade de funcionários que assessoram os magistrados do
TEP (situação inicialmente prevista no projeto que veio a dar corpo ao RGEP – DecretoLei n.º 51/2011, de 11 de abril – mas que no mesmo não veio a ser contemplada),
permitindo, entre outras funcionalidades, a elaboraçãoo e inserção eletrónica de autos
e atas;
- Avaliação da possibilidade de implementação no sistema citius/habilus de
tratamento de despachos base (como, p. exemplo, o usado em sede de apreciação de
licenças de saída jurisdicional) pela via de touch screen monitor.
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III. ENQUADRAMENTO DAS IDEIAS APRESENTADAS PELA SENHORA
MINISTRA DA JUSTIÇA
3.1. Julgamentos criminais deslocalizados
Pela Srª Ministra da Justiça foi apresentada a ideia, ainda em fase de definição,
de deslocalizar obrigatoriamente a realização de julgamentos de natureza criminal da
competência das instâncias centrais para as instâncias locais, as secções de
proximidade e os edifícios dos tribunais entretanto encerrados.
Justificar-se-ia tal alteração com as exigências de prevenção geral que
demandam uma maior proximidade com o local da prática do crime, por um lado, e
com a circunstância de a integração dos juízes mais novos nos “coletivos” ter um
carater formativo, devendo esta “formação” ser recuperada.
A concretização desta ideia, tal como apresentada, passaria pela deslocação de
dois juízes da instância central, sendo o terceiro elemento do “coletivo” o juiz da
instância local que abranja a competência territorial para o município em causa.

A ASJP entende que, neste momento, é prematuro e não há condições para
encetar tal alteração.
Desde logo, o atual sistema foi pensado numa lógica e como o pressuposto de
os juízes das instâncias centrais não se deslocarem do edifício onde a sua instância
está instalada. Essa circunstância foi determinante para a fixação dos quadros dos
tribunais, para o cálculo dos processos que cada juiz deve ter a seu cargo (embora este
número não esteja ainda fixado legalmente) e para definição dos objetivos de cada
instância.
Alterar o paradigma exige logo num primeiro momento que se faça um cálculo
do impacto que as deslocações vão trazer (frequência de deslocações, distância a
percorrer, etc.) para que se possam adequar os quadros dos tribunais e os objetivos a
cargo de cada juiz.
E isto não só para as instâncias centrais mas também para as instâncias locais
uma vez que o modelo que se pretende adotar implica também, nalguns casos, a
deslocação dos juízes das instâncias locais para integrarem o coletivo.
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Com efeito, as consequências que esta alteração pode trazer ao funcionamento
não só das instâncias centrais mas também das locais, precisam de ser devidamente
estudadas, o que passa pela análise, tribunal a tribunal, do número de julgamentos
que passaria a ser feito fora do edifício sede da instância central; da sua distribuição
geográfica pelas várias instâncias locais/secções de proximidade/edifícios de tribunais
encerrados; do reforço do quadro (de juízes, magistrados do Ministério Público e
funcionários de justiça) das instâncias centrais nuns casos, locais, noutros casos, que
tal alteração exigirá; da existência de transporte para fazer deslocar os juízes,
magistrados do Ministério Público e funcionários.
Tal alteração consiste numa inversão do caminho traçado com a reforma de
2014, que assentou precisamente na centralização das instâncias e na não deslocação
de juízes, tendo todo o sistema sido pensado e gizado em torno dessa realidade,
designadamente e desde logo na definição do quadro de juízes e dos números de
processos que cada um deve ter a seu cargo.
Uma alteração de paradigma tem de ser devidamente pensada e estruturada,
sob pena de pôr em causa a arquitetura da reforma e comprometer os objetivos que a
mesma pretendeu atingir.
Por outro lado, o atual sistema é demasiado recente para sofrer alterações
deste género. Não houve ainda tempo para fazer uma análise fundamentada do
impacto das mudanças introduzidas, para perceber os seus pontos fortes e fracos, em
suma, para concluir se as alterações foram ou não, na prática e em concreto, positivas.
Finalmente mas não menos importante, para que tal alteração tenha lugar, o
Conselho Superior da Magistratura deveria, concomitantemente, suspender em todos
os Tribunais afetados os objetivos fixados pelos respetivos presidentes. De facto, esta
alteração é de todo incompatível com tais objetivos que, em vários tribunais, são
quantitativos e/ou prendem-se com dilações de agendamento. Teria ainda o CSM de
regulamentar o modo como iria ter lugar a substituição dos juízes para a hipótese de,
na sua ausência, surgirem processos/requerimentos urgentes para despachar, sendo
certo que, no caso do juiz da instância local, pode não haver outro juiz na mesma
instância (há várias instâncias locais que têm apenas 1 juiz titular).
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Por esses motivos entende a ASJP que quaisquer alterações neste campo não
devem ser implementadas neste momento e nunca antes de ser feito um estudo sério,
fundamentado e devidamente concretizado conforme exposto, analisando, ainda, se
as eventuais vantagens desta alteração superam as desvantagens que a mesma pode
causar.
Não obstante, para a hipótese de o Ministério da Justiça avançar no imediato
para esta solução, tendo em consideração os dados já conhecidos e a análise, em
abstrato, dos vários aspetos a considerar, a ASJP entende dever chamar a atenção para
vários pontos que não podem deixar de ser equacionados.

a)

Eficácia e celeridade

A lógica da reforma - centralização de serviços judiciários - além das valências
de especialização, teve claros objetivos de induzir ganhos de eficácia e celeridade na
resposta judicial.
A centralização do serviço dos juízes das secções centrais criminais permite, em
abstrato, agilizar e aumentar sensivelmente a capacidade de realização de julgamentos
e reduzir, em termos médios, o prazo de agendamento.
Neste sentido, a imposição de realização de julgamentos deslocalizados
implicará, necessariamente, uma redução sensível de eficácia na resposta, seja a nível
de menor número de julgamentos agendados, seja de aumento da dilação média de
agendamento. Não se pode esquecer que a deslocação dos juízes da instância central
não será apenas para a realização do julgamento, que muitas vezes tem várias sessões
com comunicações prévias, em grande parte dos casos, de alterações de factos e de
qualificação jurídica (as quais podem implicar a reabertura de audiência, com novas e
sucessivas deslocação ao tribunal) mas também para a leitura do acórdão (que nos
processos crime tem sempre que ser lido, ao invés do que acontece nos processos de
natureza cível).
Por outro lado não se pode olvidar o facto de hoje, e em resultado do novo
modelo implementado, os juízes das instâncias centrais terem a seu cargo não só a
realização de julgamentos mas também a tramitação dos processos. Logo, a sua
deslocação a outros municípios coloca o problema óbvio de saber quem ficará
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responsável pela tramitação dos processos, sendo certo que há processos com
natureza urgente e em que podem estar em causa direitos fundamentais que não
podem aguardar 1 ou 2 dias, ou até mais em casos pontuais, para serem apreciados.
As perdas de eficácia, ainda que não estudadas, serão certamente bem
superiores à mera correspondência aritmética aos dias de realização de diligências
deslocalizadas. Haverá ganhos de produtividade que decorrem da centralização
permanente, correspondentes à possibilidade de concentrar mais agendamentos,
continuações de agendamentos e outros mecanismos de flexibilidade, que se
perderão.
Arriscando um critério, não será certamente temerário afirmar que um dia de
realização de julgamentos deslocalizados corresponderá certamente, em média, a uma
dilação acrescida de agenda de vários dias, que se acumulará com o tempo.
Num ano judicial poderá levar a uma redução de produtividade sensível e a um
aumento de dilação de julgamentos traduzida, a cada ano, em meses. Tal poderá levar,
somada no tempo, a acumulação de pendências a médio prazo.
Já no que à intervenção no coletivo de um juiz das instâncias locais respeita,
sabendo-se da maior dificuldade e dilação de agenda dos juízes das instâncias locais, as
consequências negativas serão igualmente consideráveis, não só as já referidas a
propósito dos juízes das instâncias centrais, como do facto de se colocarem em muitos
tribunais problemas de impedimentos (dado que não existindo instância central de
instrução criminal em muitos tribunais os juízes que seriam territorialmente
competentes estarão impedidos por terem intervindo e/ou tido a seu cargo a instrução
dos processos) que levarão à intervenção de juízes de outras instâncias locais,
ampliando desse modo o leque dos juízes e instâncias afetados com esta alteração.
Assim, a prosseguir-se com uma alteração nesta matéria, parece claramente
mais adequada a implementação de um modelo em que o coletivo de juízes se
desloque como um todo (ou seja, os três juízes que integram o coletivo deslocam-se às
várias instâncias locais/secções de proximidade/edifícios correspondentes a tribunais
encerrados), facilitando o agendamento e mitigando as perdas de eficácia e
produtividade, mesmo que alguns ganhos formativos que se induziriam pela inclusão
dos juízes das instâncias locais não sejam obtidos.
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Aliás, a lei hoje permite que os julgamentos se façam de forma deslocalizada
por decisão do juiz e, de facto, em vários tribunais isso já acontece. Quer de forma
mais sistemática, como sucede por exemplo no Tribunal de Portalegre (até para
ultrapassar o problema da falta de salas de audiência do edifício onde a instância
central está instalada), quer de forma mais pontual quando o juiz considera que,
precisamente por necessidades de prevenção geral, o julgamento deve ser realizado
no local da prática do crime.
Nesta hipótese terá de ficar acautelado o regime de substituição,
designadamente e com maior acuidade nas instâncias centrais criminais (ou mistas)
onde só estão colocados 3 juízes.

b)

Prevenção geral

É um propósito substantivo de reforço da prevenção geral, pela realização de
julgamentos em instalações judiciárias mais próximas, que enquadra a proposta. Tratase de um propósito de busca de melhoria de fundo do sistema penal. Este tipo de
preocupação orientadora da proposta deve ser compatibilizado com a máxima eficácia
que for possível.
Neste enquadramento assinala-se:
- A avaliação das exigências de prevenção geral numa solução legal imperativa
de deslocalização de julgamentos afasta os juízes de tal avaliação concreta, sendo
certo que é a estes que cabe, em primeira mão, verificar se, em concreto, tais
exigências se fazem ou não sentir;
- As exigências de prevenção geral não são equivalentes para todos os tipos de
crime e não decorrem, meramente, do facto de o julgamento se realizar em tribunal
coletivo;
- Compatibilizando estes vetores com a ideia apresentada, pareceria sempre
mais adequado deixar aos juízes a avaliação concreta das necessidades de prevenção,
oficiosamente ou a requerimento dos arguidos, dos assistentes ou do Ministério
Público;
- Não sendo assim, havendo imposição legal de deslocalização de julgamentos,
será mais adequado:
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- Reservar a deslocalização imperativa de julgamentos coletivos para
certo tipo de crimes (sob qualquer das suas formas, designadamente crimes contra a
vida, a integridade física ou a liberdade sexual e eventualmente outros em que sejam
aferidas especiais necessidades de prevenção) e para os julgamentos realizados por
tribunal de júri.
- Permitir a deslocalização facultativa pelos juízes do processo em todos
os outros.

c) Medidas complementares necessárias:
Em qualquer caso, a implementação desta alteração, terá sempre que
acautelar:
- Transporte de juízes, funcionários e Ministério Público: - Deve ser assegurado
o transporte pelo Tribunal, não podendo o mesmo onerar os juízes, seja deslocando-se
em viatura própria seja obrigando-os a, caso a caso, diligenciar por esse transporte;
- Condição e segurança das instalações judiciárias: - Deve ser assegurada, além
da necessária limpeza e higiene das instalações de uso não permanente, a presença de
uma estrutura humana compatível com a dignidade do julgamento e a segurança das
instalações e dos intervenientes no julgamento;
- Pagamento de ajudas de custo nos dias de julgamentos deslocalizados, nos
termos da lei;
- Redução legal imperativa, na proporção que for regulamentada em concreto
pelo CSM, dos objetivos processuais e/ou valores de referência para os juízes que
realizem diligências deslocalizadas;
- Regulamentação pelo CSM dos critérios de substituição dos juízes quando se
encontram a realizar julgamentos fora da sede.

3.2. Jurisdição de família e menores:
Pela Srª Ministra da Justiça foi apresentada a ideia, ainda em fase de definição,
de alterar a competência territorial de algumas instâncias centrais de família e
menores e de alterar a sua competência material (fora das áreas metropolitanas).
A ideia apresentada passaria por introduzir alterações no que toca aos
processos previstos no artigo 123.º da Lei de Organização do Sistema Judiciário (LOSJ)
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para os quais passariam a ser competentes as instâncias locais (de competência
genérica ou especializada cível) mas que, caso não fosse alcançado um acordo e
tivessem de prosseguir para julgamento, transitariam para as instâncias centrais de
família e menores. Justificar-se-ia tal alteração com a necessidade de aproximar os
Tribunais dos cidadãos, havendo nesta jurisdição dados que permitem concluir que há,
de facto, uma limitação no acesso à justiça, permitindo, por outro lado, aos juízes das
instâncias locais, ganhar competências nesta jurisdição.
A jurisdição de família e menores é das áreas em que é mais comummente
afirmada a entorse séria que o acesso à justiça sofreu com a reforma judiciária.
Apesar do pouco tempo decorrido desde a implementação da reforma,
mantém-se como solução preferencial o desdobramento, em alguns Tribunais, das
instâncias de família e menores e, noutros, da redução da sua competência territorial,
como já proposto pela ASJP, não de esvaziamento da competência material das
secções especializadas. Aliás, as alterações que fariam sentido ser pensadas seriam em
sentido contrário, isto é, seriam de retirar das secções locais a competência para os
processos em matéria tutelar educativa e de proteção (previstos no artigo 124.º da
LOSJ), processos que a lei hoje determina sejam da competência das instâncias locais
fora das áreas abrangidas pela secção central de família e menores (n.º 5 do citado
artigo).
É certo que a ideia apresentada que, ainda algo imprecisa, se pode afirmar
como de “seccionamento” das competências de família e menores entre as instâncias
locais (de competência não desdobrada e, nalguns casos, de competência cível)
poderia apresentar virtualidades na medida em que permitiria ultrapassar as
dificuldades hoje sentidas e resultantes da distância entre a localização da secção
especializada e a área de residência de quem a ela necessita recorrer. Parece-nos,
porém, que este desiderato se deveria alcançar por outras vias, conforme sugerido
adiante.
Não obstante, a prosseguir-se na linha apresentada, haverá que equacionar
vários aspetos.

a)

Especialização:
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A área de família e menores é daquelas em que a especialização dos juízes mais
se faz sentir, principalmente por ser daquelas em que a mera aquisição de
competências técnico-jurídicas é mais patentemente insuficiente.
A abordagem à solução dos processos judiciais impõe, por regra, tratamento
das situações com abordagens provenientes de outras ciências sociais, que uma mera
visão jurídica civilística não comporta.
Esta necessidade de especiais conhecimentos manifesta-se especialmente:
- Em todos os processos de promoção e proteção;
- Em todos os processos tutelares educativos;
- Nos processos de regulação das responsabilidades parentais com conflito
patente entre progenitores.
Estes processos devem ser preferencialmente reservados aos juízes
especializados, mesmo que a lei permita (ou permitisse) o seu tratamento ao nível
local. A não ser assim os prejuízos para a qualidade da justiça, que a especialização
implica e impõe, seriam sensíveis.

b)

Acesso à justiça

Não se optando por criar mais secções especializadas a possibilidade, que
parece estará subjacente à ideia apresentada, de tramitação dos processos tutelares
cíveis ao nível das instâncias locais até à 1ª conferência de pais (eventualmente até à
segunda) permitiria às populações a apresentação dos pedidos nas instâncias judiciais
próximas, onde se faria o inicial acesso à justiça, quebrando a barreira inicial
naturalmente imposta pela distância. Sucede que esta barreira pode ser contornada
por outras vias como se propõe de seguida.
Não obstante os obstáculos já levantados, podendo a alteração preconizada verificada a possibilidade de acordo, o processo concluir-se-ia ao nível local - resolveria
parte dos problemas de acesso à justiça, importa perceber se essa “vantagem” não
seria anulada face aos problemas concretos que a solução pode trazer.
A ideia preconizada é a de, patenteada a falta de acordo num processo, o
mesmo ser remetido à instância especializada, que terá a competência para tratar o
caso a partir daí (mesmo que acabe por vir a ser alcançado mais tarde um acordo).
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Desde logo fica a dúvida de saber se, nestes casos, as partes vão efetivamente
prosseguir com o processo. É que as dificuldades de acesso aos tribunais que esta
alteração pretende minimizar passarão a estar presentes no momento em que o
processo é remetido para a secção central. Logo, sempre se imporá que as partes
sejam devidamente informadas, logo no início, que o processo poderá vir a ser
remetido para a instância central e que, após dar entrada, só por acordo homologado
poderiam, nessa fase, impedir a marcha oficiosa do processo. Fica a dúvida de saber se
esta circunstância não poderá funcionar como uma forma de pressão para a obtenção
de um acordo.
Por outro lado importa ter em conta que a qualquer momento um processo
que termine por acordo pode ter um incidente (por exemplo de incumprimento ou de
alteração do regime) no qual não se logre obter um acordo e tenha de prosseguir para
julgamento, caso em que o processo seria remetido nessa altura para a instância
central.
Ora, não faz grande sentido nem tem tradição no ordenamento jurídico
português alterar a competência material do tribunal durante o processo, dependendo
das vicissitudes que o mesmo sofra. Pelo contrário, a regra e a tradição é a de a
competência se fixar no momento da propositura da ação. Não se vê qualquer razão
lógica para que se altere o paradigma nesta jurisdição.
Seja como for, a aproximação do tribunal às populações só aconteceria num
primeiro momento, não nos parecendo que esta seja a melhor forma de resolver esse
problema.
Há, porém algumas medidas que podem ser tomadas que, ao invés de
retroceder na especialização, a mantêm, resolvendo os problemas que, em alguns
tribunais, se fazem sentir:
1) Aumento do número de secções especializadas (e não recuo na
especialização) nos tribunais onde tal se justifique;
2) - Consagração que os requerimentos (subscritos pelas partes, posto que os
subscritos por mandatários são remetidos pelo citius) possam ser apresentados na
instância local ou na secção de proximidade;
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3) Celebração de protocolos, entre o Ministério da Justiça e as autarquias
locais, para estes fornecerem transportes às populações, a requisitar em cada caso
pelo tribunal, sempre que não seja conveniente a audição dos intervenientes por
videoconferência e estes, para se deslocarem a tribunal, tenham que percorrer uma
distância considerável;
4) Dotação desses Tribunais de maior competência territorial com aparelhos de
videoconferência que permita a ligação do Tribunal a outros dois locais em simultâneo,
para realização de diligências em conferência entre três lugares ao mesmo tempo
(com o pai num sítio, a mãe noutro e o Tribunal noutro ainda);
5) Consagração da obrigatoriedade de o processo se iniciar na Conservatória do
Registo Civil, aí decorrendo a fase inicial conciliatória e só quando se frustrar o acordo
é que o processo é remetido para Tribunal (assim se estendendo a um maior leque de
formas de processo, a solução já consagrada pelo Decreto-Lei nº 272/2001, para
algumas ações da jurisdição de família e menores, e que tem dados bons resultados,
em termos de proximidade, celeridade e triagem do que é resolúvel por consenso).
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