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Lista dos cidadãos nomeados juízes sociais para as causas 
da competência dos tribunais de comarca, prevista no n.º 2 
do artigo 30.º da Lei Tutelar Educativa e no artigo 115.º da 
Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo.

Tribunal Judicial de Nelas
Efetivos:
Ana Cristina Manita d’Antas Marques Dinis.
Ana Paula Oliveira Gonçalves Pestana.
António Manuel Fernandes Neves.
Armando César Pinto.
Isabel Cristina Garcia Figueiredo.
Joaquim Nelas Cardoso.
Maria de Lourdes Alexandre Henriques.
Maria José Albuquerque Pinto Valejo.
Maria Margarida da Silva Felgueiras Marques Cabral.

Suplentes:
Álvaro Lopes.
Artur Jorge Santos Ferreira.
Fernanda Maria Rodrigues Alexandre Carvalho.
Maria de Fátima Abrantes Pinto Delgado.
Maria Helena Santos Martins Benedito.
Maria Manuela S. Fernandes Gomes Ambrósio.
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 Despacho n.º 12509/2012
1 — Nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro, na redação dada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, e 
64/2011, de 22 de dezembro, conjugado com o disposto no artigo 10.º, 
n.º 4, do Decreto -Lei n.º 123/2011, de 29 de dezembro, e com os arti-
gos 3.º e 9.º do Decreto -Lei n.º 163/2012, de 31 de julho, é nomeado, 
em regime de substituição, subdiretor -geral da Direção -Geral da Política 
de Justiça o licenciado Renato Jorge dos Santos Carvalho Gonçalves, 
possuidor de reconhecida aptidão e experiência profissional adequadas 
ao exercício das referidas funções, como evidencia o respetivo currículo, 
publicado em anexo ao presente despacho.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 20 de setembro 
de 2012.

18 de setembro de 2012. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von 
Hafe Teixeira da Cruz.

Nota curricular
Identificação: Renato Jorge dos Santos Carvalho Gonçalves.
Data de nascimento: 20 de fevereiro de 1975.
Habilitações académicas e profissionais:
1998: licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, 

da Universidade de Lisboa.

Experiência profissional:
Desde agosto de 2008: exerce funções, em regime de nomeação, como 

consultor de política legislativa na Direção -Geral da Política de Justiça 
(DGPJ) do Ministério da Justiça (MJ), tendo neste contexto participado 
em diversos projetos e grupos de trabalho como representante desta 
Direção -Geral, dos quais se destacam:

2011 -2012: membro do grupo de trabalho que procedeu à avaliação 
sucessiva do regime jurídico dos julgados de paz;

2011: participação nos trabalhos de preparação do anteprojeto de 
revisão do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas;

Desde 2011: membro suplente da Comissão de Regulação do Acesso 
a Profissões (CRAP), designado por despacho da Ministra da Justiça;

2011: coordenação do grupo de trabalho constituído no seio do Mi-
nistério da Justiça por despacho do Ministro da Justiça que procedeu à 
elaboração de um relatório sobre o levantamento e análise dos processos 
pendentes nos domínios da ação executiva, do processo laboral e das 
insolvências, realizado no contexto dos compromissos assumidos por 
Portugal no Memorando de Entendimento celebrado com o Fundo Mo-
netário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu;

2010 -2011: designação como membro da Comissão Nacional de 
Acompanhamento do Ano Europeu para o Voluntariado (AEV -2011);

2010 -2011: participação num grupo de trabalho que procedeu à elabo-
ração de um anteprojeto de transposição da Diretiva n.º 2009/109/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, tendo 
assumido funções de coordenação;

2010: participação num grupo de trabalho que procedeu à revisão 
das condições mínimas garantidas aos trabalhadores administrativos 
de sectores económicos não abrangidos por instrumentos de regula-
mentação coletiva;

2010: coordenação do Grupo de trabalho que procedeu à realização 
de um estudo de avaliação sucessiva do regime da insolvência, o qual 
se encontra publicado em http://www.dgpj.mj.pt/;

2010: participação num grupo de trabalho que procedeu ao estudo 
de diversos regimes comparados em matéria do estatuto jurídico do 
defensor oficioso;

2009: participação em grupo de trabalho que procedeu ao estudo 
comparado de diversos regimes de cobrança de dívidas;

2009: membro do grupo de trabalho interministerial que procedeu à 
revisão do Código de Processo do Trabalho;

2009: nomeado para a Comissão de Acompanhamento do Sistema 
de Acesso ao Direito, constituída ao abrigo do artigo 32.º da Portaria 
n.º 10/2008, de 3 de janeiro, tal como sucessivamente alterada, tendo 
coordenado a referida Comissão durante os trabalhos;

2008 -2009: participação em diversos fora internacionais nos quais 
foram debatidos alguns aspetos do direito societário europeu, acom-
panhando a negociação de diversos instrumentos de direito da União 
Europeia;

2001 a 2008: exerceu funções como jurista na Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários, tendo transitado por diversos departamentos, 
nos quais foi chamado a colaborar em inúmeros projetos legislativos 
e regulamentares, bem como em diversos pareceres sobre questões 
do âmbito do direito dos valores mobiliários e do direito societário, 
destacando -se a sua participação nos grupos de trabalho que procederam 
à transposição da designada Diretiva dos Ativos Elegíveis, bem como 
da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros, tendo ainda 
colaborado na revisão do regime jurídico dos organismos de investi-
mento coletivo (RJOIC);

1998 -2001: Exerceu advocacia como advogado estagiário e como 
advogado, tendo acompanhado os mais diversos assuntos, dos quais se 
destacam o direito da família e das sucessões, o direito societário e o 
direito do trabalho.
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 Conselho dos Oficiais de Justiça

Despacho n.º 12510/2012
Em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do ar-

tigo 99.º do Estatuto dos Funcionários de Justiça, aprovado pelo Dec. Lei 
n.º 343/99, de 26 de agosto, na redação dada pelo Dec. Lei n.º 96/2002, de 
12 de abril, e obtida a autorização do Conselho Superior da Magistratura, 
designo como Vice -presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça, o 
senhor Dr. Vítor Manuel Leitão Ribeiro, Juiz de Direito, com efeitos a 
partir de 12 de setembro de 2012.

12 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho dos Oficiais 
de Justiça, Pedro de Lima Gonçalves.
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 Despacho n.º 12511/2012
Em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 114.º do Estatuto dos 

Funcionários de Justiça, aprovado pelo Dec. Lei n.º 343/99, de 26 de agosto,
i) Delego no Vice -presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça, 

Dr. Vítor Manuel Leitão Ribeiro, os poderes próprios constantes da 
última parte da alínea b) e das alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 114.º do 
Estatuto dos Funcionários de Justiça:

Dar posse ao secretário, aos inspetores e aos respetivos secretários 
de inspeção;

Dirigir e coordenar os serviços de inspeção.

ii) Subdelego no mesmo, nos termos do n.º 1 do artigo 112.º daquele 
diploma, os poderes que me foram delegados pelo Conselho dos Oficiais 
de Justiça na sessão de 26 de janeiro de 2012:

Ordenar inspeções extraordinárias;
Instaurar inquéritos e sindicâncias.

iii) Ratifico todos os atos praticados pelo Vice -presidente do Conselho 
dos Oficiais de Justiça desde 12 de setembro de 2012.

14 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho dos Oficiais 
de Justiça, Pedro de Lima Gonçalves.
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