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ASSUNTO Divulgação URGENTE - COVID-19  DATA: 11-03-2020 
 

 

 

 

DIVULGAÇÃO N.º 69/2020 

 

 

Exmo/a. Senhor/a 

Juiz/a de Direito, 

  

Leva-se ao conhecimento de Vossas Excelências o seguinte: 

Considerando: 

1) O actual estado de emergência em matéria de saúde pública (pandemia) decretado pela 

Organização Mundial de Saúde, em razão da propagação de infecções do aparelho respiratório 

de origem viral, causadas pelo agente Coronavírus (SARS-Cov-2 e COVID19);  

2) As recomendações daquela organização, o teor do Despacho 2836-A/2020, de 2.3.2020, dos 

Gabinetes das Ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública, do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social e da Saúde, as orientações da Direcção Geral da Saúde (DGS), 

especialmente a Orientação 6/2000, de 26.2.2020, e a da Direcção Geral da Administração da 

Justiça (DGAJ), concretamente de 2.3.2020; 

3) O comunicado emitido em 11-03-2020, pelas 10h40, pelo Governo, relativo às orientações 

para prevenir a propagação do Covid-19 em Tribunais, da qual resultam restrições de acesso aos 

Tribunais, por parte de pessoas não convocadas para tal; 

4) O evoluir da situação nos Tribunais, no que concerne aos receios de propagação e 

contágio por este vírus, tanto por parte dos Magistrados Judiciais, como por parte de outros 

intervenientes; 

O CSM adopta as seguintes medidas excepcionais de gestão: nos Tribunais Judiciais de 1ª 

Instância só deverão ser realizados os actos processuais e diligências nos quais estejam em causa 
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direitos fundamentais, sem prejuízo da possibilidade de realização do demais serviço a cargo dos 

Srs. Juízes (as) que possa ser assegurado remotamente.  

Em conformidade, e sempre que se mostrar necessário, deverá ser accionado o plano de 

contingência específico de cada Comarca, elaborado pelos Ex.mos Senhores Presidentes de 

Comarca, no que concerne ao serviço de turno. 

Ana Cristina
Dias Chambel
Matias
Juiz Secretária
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