
 
 

Nº 11/2010 – Novembro 

Bem-vindo à newsletter do GRAL. Caso pretenda aceder ao detalhe das notícias ou aos artigos 
clique sobre o título. Se desejar mais informações sobre os meios de resolução alternativa de litígios, 
por favor vá a www.gral.mj.pt. 

  

Editorial 

 
Notícias: 
 
1. Palestra “Mercado de Trabalho e Conflitualidade Laboral” 
 
2. Seminário Internacional “Justiça Juvenil: avaliação das práticas e qualificação da intervenção” 
 
3. Julgado de Paz de Oliveira do Bairro 
 
4. Ministro da Justiça inaugura Julgado de Paz de Cascais 
 
5. Acção de Sensibilização "Em Defesa dos Interesses da Criança no Divórcio: A importância da 
Mediação Familiar" 
 
6. Exposição itinerante alusiva ao álbum de Banda Desenhada “Sete Histórias em Busca de uma 
Alternativa” 
 
7. Estatuto do Notariado e o Estatuto da Ordem dos Notários 
 
8. Regime jurídico da arbitragem em matéria tributária aprovado 
 
9. Mediar-Drama 
 
10. Julgado de Paz de Vila Nova de Poiares 
 
11. I Encontro Nacional de Centros de Arbitragem e Provedores de Clientes 
 
12. Comissão para a Coordenação da Gestão dos Dados Referentes ao Sistema Judicial toma posse 
 
13. Concurso – Técnico Superior EMA 
 
14. Concurso – Técnico Superior DFPRH 
 
15. Conferência “Resolver os Diferendos sem Perturbar o Processo Construtivo” 
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16. Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos para Prestar Serviço de Mediação no 
Âmbito dos Julgados de Paz, já Criados e a Criar 
 
17. Ministério da Cultura adere à jurisdição do Centro de Arbitragem Administrativa 
 
18. XII Citoyens et Justice National Conference 
 
19. Curso de Especialização em Meios de Resolução Alternativa de Litígios 
 
20. Pós-Graduação em Gestão e Resolução de Conflitos no Desporto – Mediação 
 
 
Artigo: Mediação nos Julgados de Paz uma experiência Brasileira, por Hélder Risler de Oliveira 
 
 
Editorial 
 
O mês de Novembro prossegue o intenso calendário de iniciativas que estão agendadas para o último 
trimestre do ano. Três merecem especial destaque. Em primeiro lugar, com a inauguração, pelo 
Senhor Ministro da Justiça, do Julgado de Paz de Cascais, a rede de Julgados de Paz chega ao seu 
vigésimo-quinto tribunal de proximidade, servindo de estímulo para a continuação do alargamento 
deste serviço público de justiça a mais concelhos e habitantes. Em segundo lugar, tendo sido 
aprovado o regime jurídico da arbitragem tributária, o CAAD – Centro de Arbitragem 
Administrativa, apoiado pelo GRAL, assume, de forma pioneira, a missão de oferecer um serviço de 
arbitragem fiscal a todo o universo de contribuintes, permitindo assim uma maior e melhor justiça 
tributária. De notar que também este mês inaugurámos a exposição itinerante devotada à criação da 
banda desenhada apoiada pelo GRAL, “Sete histórias em busca de uma alternativa”, com o que se 
reforça a vontade de divulgar os serviços públicos de resolução alternativa de litígios. Por fim, uma 
palavra de empenhado agradecimento ao Professor Hélder Risler de Oliveira, pela partilha do seu 
artigo “Mediação nos Julgados de Paz – uma experiência brasileira”, cuja leitura em muito enriquece 
o nosso conhecimento comparado e nos permite preparar melhor o futuro. 
 
A Direcção 
 
Domingos Soares Farinho 
Sónia Reis 

  

Topo 

 
 
1. Palestra “Mercado de Trabalho e Conflitualidade Laboral” 
 
No dia 30 de Novembro teve lugar a Palestra “Mercado de Trabalho e Conflitualidade Laboral”, 
organizada pelo Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo (ISCET). A Palestra 
decorrerá no Auditório do ISCET, no Porto. 
 
Conheça o Programa. 
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Topo 

 
 
2. Seminário Internacional “Justiça Juvenil: avaliação das práticas e qualificação da 
intervenção” 
 
Nos dias 29 e 30 de Novembro teve lugar o Seminário Internacional “Justiça Juvenil: avaliação das 
práticas e qualificação da intervenção”, organizado pela Direcção-Geral de Reinserção Social e que 
conta com a participação do GRAL. O Seminário decorrerá no Auditório do Metropolitano de 
Lisboa – Estação do Alto dos Moinhos (linha azul). 
 
Conheça o Programa. 

  

Topo 

 
 
3. Julgado de Paz de Oliveira do Bairro 
 

 
 
O edifício onde está a funcionar o Julgado de Paz de Oliveira do Bairro está em obras mas o Julgado 
de Paz mantém-se em funcionamento! 
 
Não obstante as instalações do Julgado de Paz de Oliveira do Bairro, sitas na Rua do Foral, n.º 20 -
3.º, Apartado 190, estarem a ser objecto de obras de reabilitação desde o início do mês de Junho, este 
Julgado de Paz permanece em funcionamento e aberto ao público, com o horário de atendimento das 
10h30 às 17h30. 
 
Desde já agradecemos a compreensão por todos os incómodos causados pelas referidas obras 
levadas a cabo pela Edilidade, as quais visam contribuir para a melhoria das condições de 
acolhimento daqueles que recorrem a este Julgado de Paz e a outros serviços a funcionar no edifício 
em causa. 

  

Topo 

 
 
4. Ministro da Justiça inaugura Julgado de Paz de Cascais 
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O Ministro da Justiça, Alberto Martins, inaugurou no dia 25 de Novembro o Julgado de Paz de 
Cascais. Na ocasião foi celebrado um protocolo com o Município de Cascais para o 
desenvolvimento dos sistemas de mediação pública. 
 
O Julgado de Paz, que abrange todas as freguesias do Concelho, está situado na Rua Manuel 
Joaquim Avelar, n.º 118 – Edifício Cascais Center, Piso 2, 2750-421 Cascais, e funcionará das 9h00 
às 18h00, de segunda a sexta-feira. 
 
Portaria n.º 1195/2010, de 23 de Novembro. 

  

Topo 

 
 
5. Acção de Sensibilização "Em Defesa dos Interesses da Criança no Divórcio: A importância 
da Mediação Familiar" 
 
No dia 14 de Dezembro decorrerá a Acção de Sensibilização "Em defesa dos interesses da criança no 
divórcio: A importância da Mediação Familiar", que terá lugar das 14.30 às 17.30 horas, no 
Anfiteatro da Maternidade Dr. Alfredo da Costa, em Lisboa. A entrada é livre. 
 
Mais informações aqui. 

  

Topo 

 
 
6. Exposição itinerante alusiva ao álbum de Banda Desenhada “Sete Histórias em Busca de 
uma Alternativa” 
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No dia 18 de Novembro decorreu na Estação dos CTT nos Restauradores – Lisboa, a inauguração, 
pelo Exmo. Senhor Secretário de Estado da Justiça e Modernização Judiciária, José Magalhães, da 
exposição itinerante alusiva à concepção e realização deste álbum, que conta com materiais originais 
dos artistas. 
 
Com vista a promover a descentralização, esta exposição promovida pelo GRAL com o apoio da 
Câmara Municipal da Amadora, iniciou-se em Lisboa e estará patente durante os meses de 
Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro em Coimbra, Porto, Santa Maria da Feira, Óbidos 
regressando depois a Lisboa e estando previsto o seu encerramento na Amadora. 

  

Topo 

 
 
7. Estatuto do Notariado e o Estatuto da Ordem dos Notários 
 

 
 
O Decreto-Lei que altera o Estatuto do Notariado e o Estatuto da Ordem dos Notários foi aprovado 
em Conselho de Ministros, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 45/2010, de 3 de 
Setembro. 
 
Destaca-se a consagração da possibilidade de constituição de sociedades de notários e o alargamento 
a novas áreas de intervenção, como a mediação e a arbitragem. 

  

Topo 

 
 
8. Regime jurídico da arbitragem em matéria tributária aprovado 
 

 
 
O Decreto-Lei que regula o regime jurídico da arbitragem em matéria tributária foi aprovado em 
Conselho de Ministros. Este Decreto-Lei introduz no ordenamento jurídico português a arbitragem 
em matéria tributária, como forma alternativa de resolução jurisdicional de conflitos no domínio 
fiscal. 
 
A arbitragem tributária permitirá que os processos que opõem os contribuintes ao Estado, em 

5 de 10Página e

18-01-2011http://www.gral.mj.pt/newsletter/view/id/34



matéria fiscal, possam ser decididos através de estruturas mais ágeis – os tribunais arbitrais – que 
decidirão os litígios com os mesmos efeitos e força jurídica que um tribunal tributário. 

  

Topo 

 
 
9. Mediar-Drama 
 
No dia 16 de Novembro teve lugar nas instalações do GRAL (Avenida Duque de Loulé, n.º 72, em 
Lisboa) mais uma sessão MEDIAR-DRAMA, formação contínua de mediadores, das 17:45 às 21:00 
horas, com a coordenação de Maria João Castelo-Branco. 

  

Topo 

 
 
10. Julgado de Paz de Vila Nova de Poiares 
 

 
 
Foi publicada a Portaria n.º 1168/2010, de 10 de Novembro, que altera o Regulamento Interno do 
Julgado de Paz de Vila Nova de Poiares, passando a estar sediado na Rua de Amália Rodrigues, 
Urbanização Século XXI, lote 5, loja 6, 3350-160, Vila Nova de Poiares e a funcionar das 9 horas às 
12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, de segunda a sexta-feira. A presente 
Portaria entra em vigor no dia 11 de Novembro de 2010. 
 
Portaria n.º 1168/2010, de 10 de Novembro 

  

Topo 

  
 
11. I Encontro Nacional de Centros de Arbitragem e Provedores de Clientes 
 
No dia 11 de Novembro decorreu o I Encontro Nacional de Centros de Arbitragem e Provedores de 
Clientes, organizado pelo CIAB – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo 
(Tribunal Arbitral de Consumo), que terá lugar nas instalações da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva 
em Braga com a presença do Director do GRAL. 
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Topo 

  
 
12. Comissão para a Coordenação da Gestão dos Dados Referentes ao Sistema Judicial toma 
posse 
 
O Ministro da Justiça, Alberto Martins, conferiu posse aos membros da Comissão para a 
Coordenação da Gestão dos Dados Referentes ao Sistema Judicial. 
 
A Comissão para a Coordenação da Gestão dos Dados Referentes ao Sistema Judicial encontra-se 
prevista na Lei n.º 34/2009, de 14 de Julho, que estabelece o regime jurídico aplicável ao tratamento 
de dados referentes ao sistema judicial, incluindo os relativos aos meios de resolução alternativa de 
litígios. 
 
A Comissão para a Coordenação da Gestão dos Dados Referentes ao Sistema Judicial, cujo mandato 
tem a duração de quatro anos, é integrada por 15 membros:  
 
•    Dois representantes designados por cada uma das seguintes entidades: 
Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e 
Procuradoria-Geral da República 
 
•    Um representante com competência e experiência técnica em matéria de administração de 
sistemas, designado por cada uma das entidades pelo Conselho de Acompanhamento dos Julgados 
de Paz e pelo Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios (GRAL) 
A Comissão é ainda integrada por:  
 
•    Um presidente, designado pela Assembleia da República 
 
•    Dois representantes designados pela Assembleia da República; 
 
•    Dois representantes designados pelo Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça, I. P., 
enquanto entidade responsável pelo desenvolvimento aplicacional, um dos quais com competência e 
experiência técnica em matéria de administração de sistemas; 
 
•    Dois representantes designados pela Direcção-Geral da Administração da Justiça, enquanto 
entidade com competências em matéria de gestão e administração dos funcionários de justiça, um 
dos quais com competência e experiência técnica em matéria de administração de sistemas. 

  

Topo 

  
 
13. Concurso – Técnico Superior EMA 
 
Torna-se público que o procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de 
trabalho de técnico superior da carreira de técnico superior, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas, publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 195, de 7 de Outubro de 2010 
cessou conforme o disposto na acta n.º 2. 
 
Torna-se público que se encontra aberto procedimento concursal comum para o preenchimento de 
um posto de trabalho de técnico superior da carreira de técnico superior, em regime de contrato de 
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trabalho em funções públicas, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação no Diário da 
República, 2ª Série, n.º 195, de 7 de Outubro de 2010. 
 
Aviso  
 
Formulário 

  

Topo 

  
 
14. Concurso – Técnico Superior DFPRH 
 
Torna-se público que o procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de 
trabalho de técnico superior da carreira de técnico superior, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas, publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 195, de 7 de Outubro de 2010 
cessou conforme o disposto na acta n.º 2. 
 
Torna-se público que se encontra aberto procedimento concursal comum para o preenchimento de 
um posto de trabalho de técnico superior da carreira de técnico superior, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação no Diário da 
República, 2ª Série, n.º 195, de 7 de Outubro de 2010. 
 
Aviso 
 
Formulário 

  

Topo 

  
 
15. Conferência “Resolver os Diferendos sem Perturbar o Processo Construtivo” 
 
No dia 25 de Novembro teve lugar em Lisboa a Conferência “Resolver os Diferendos sem Perturbar 
o Processo Construtivo”, organizada pela Convirgente. 

  

Topo 

  
 
16. Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos para Prestar Serviço de Mediação 
no Âmbito dos Julgados de Paz, já Criados e a Criar 
 
O Júri do procedimento de selecção designado pelo Despacho do Director do GRAL n.º
25/GRAL/2010, de 3 de Setembro de 2010, no âmbito do Procedimento de Selecção de Mediadores 
de Conflitos para Prestar Serviço nos Julgados de Paz já criados e a criar, elaborou e aprovou a lista 
provisória dos candidatos admitidos e excluídos que pode ser consultada aqui. 
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Topo 

   
 
17. Ministério da Cultura adere à jurisdição do Centro de Arbitragem Administrativa 
 

 
 
Foi publicada em Diário da República, a Portaria n.º 1149/2010, de 4 de Novembro, em que o 
Ministério da Cultura adere à jurisdição do CAAD - Centro de Arbitragem Administrativa para 
efeitos de arbitragem. 
 
Portaria n.º 1149/2010, de 4 de Novembro 

  

Topo 

   
 
18. XII Citoyens et Justice National Conference 
 
Nos dias 2 e 3 de Dezembro teve lugar em Paris a “XII Citoyens et Justice National Conference: 
Restorative Justice from ideal to reality?”. 
 
Programa 
 
Ficha de inscrição 

  

Topo 

   
 
19. Curso de Especialização em Meios de Resolução Alternativa de Litígios 
 
A Universidade de Salamanca organiza, de 10 a 26 de Janeiro de 2011, o II Curso de Especialização 
em Meios de Resolução Alternativa de Litígios. 
 
Apresentação 
 
Programa 

 
  

Topo 
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20. Pós-Graduação em Gestão e Resolução de Conflitos no Desporto – Mediação 
 
O Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA), em parceria com o Centro de Estudos do 
Conflito (CEC), iniciou, Novembro de 2010 em Lisboa, o 1.º Curso de Pós-Graduação em Gestão e 
Resolução de Conflitos no Desporto – Mediação.  
 
Mais informações aqui. 

Topo 
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