
NOTA À IMPRENSA 

 

Face à exposição feita pelo Sindicato dos Jornalistas (SJ) dirigida ao Exmo. Sr. Vice-presidente 

do Conselho Superior de Magistratura, bem como outras que me foram dirigidas, na qualidade de 

Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, quanto às regras de acesso da comunicação 

social ao julgamento do Processo n.º 272/17.1JACBR, conhecido como o “processo dos incêndios de 

Pedrogão Grande”, cujo início está agendado para as 9.30 horas do próximo dia 24 de maio nas 

instalações do Palácio da Justiça de Leiria, venho esclarecer o seguinte: 

O Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria compreende perfeitamente a 

preocupação manifestada pelo Senhores Jornalistas, reconhecendo a importância da informação livre 

num Estado de Direito, a qual não deve ser coartada nem limitada. 

Porém, o Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria (ou qualquer outro Presidente 

de Comarca) é alheio, porque não é da sua competência, nem a mesma lhe está atribuída, à tramitação 

de qualquer concreto processo judicial, nomeadamente aos atos relativos à audiência de discussão e 

julgamento, incluindo a designação da data, hora e local onde a mesma irá ter lugar.  

Ao invés, essa competência e responsabilidade pertence apenas ao Juiz titular do processo que, 

sendo o processo de julgamento com intervenção do Tribunal Coletivo, é o presidente desse Coletivo 

(cf. artigos 312.º, n.º 1, 313.º, n.º 1, alínea b), 322.º e 85.º, todos do Código de Processo Penal). 

 

 No caso do processo n.º 272/17.1JACBR, quem designou a data, hora e local para a realização 

da audiência de discussão e julgamento foi a Exma. Senhora Juíza titular do processo e que presidirá 

ao Tribunal Coletivo do mesmo. 

 

As regras referidas na nota à imprensa a que o SJ alude na sua exposição limitam-se a espelhar 

as condições impostas pela Senhora Juíza titular do processo, sendo o Juiz Presidente do Tribunal 

Judicial da Comarca de Leiria alheio às mesmas. 

 

  Convém ainda esclarecer que, de forma a ser acautelada a realização de julgamentos com 

elevado número de intervenientes e/ou elevado interesse mediático, para os quais as salas de audiência 

existentes em Leiria se revelem insuficientes em face do seu limite de lotação, nomeadamente 

atendendo à necessidade de garantir o respeito das regras de saúde e higiene impostas pelas entidades 

competentes (sendo o caso, entre outros, do processo conhecido como “processo das casas de 

Pedrogão Grande” e do processo agora em causa), providenciou pela possibilidade de utilização do 



Auditório Municipal da Batalha e do Auditório da Exposalão, também na Batalha, os quais permitem 

um maior número de participantes, nomeadamente jornalistas e até público em geral. 

 

Apesar dessa disponibilidade, que lhe foi atempadamente comunicada e reiterada, a Exma. 

Senhora Juíza titular do processo designou o início do julgamento do processo n.º 272/17.1JACBR 

para uma das salas existentes do edifício do Palácio da Justiça de Leiria, sendo a mesma conhecedora 

da sua capacidade e lotação. 

 

Quanto à hipótese de ser disponibilizada uma sala onde os Senhores Jornalistas possam seguir 

a audiência, foram feitas várias diligências nesse sentido e, uma vez que todas as salas existentes no 

Palácio de Justiça de Leiria se encontravam ocupadas com julgamentos de outros Juízos, foi proposta 

a possibilidade de o julgamento ser transmitido para uma sala de outro edifício, proposta que a Exma. 

Senhora Juíza titular do processo rejeitou, apenas consentindo a transmissão áudio para uma outra 

sala existente no Palácio da Justiça. 

 

Perante tal posição, e após contacto no dia de hoje junto de uma das Exmas. Senhoras Juízas 

do Juízo Local Criminal de Leiria, a mesma acedeu em trocar a sala de audiência, assim permitindo 

que o julgamento seja transmitido nos moldes acima indicados para uma das salas situadas em frente 

da sala de audiências onde irá decorrer o julgamento. 

 

Por último, no que refere à possibilidade de os Senhores Jornalistas se revezarem na sala de 

audiências, acautelando a não perturbação da sessão, pelas razões já acima indicadas, trata-se de uma 

questão da competência da Exma. Senhora Juíza titular do processo, a quem deverá ser colocada a 

questão. 

 

 

 

Leiria, 23 de maio de 2021 

 

O Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 

António José da Ascensão Ramos 
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