
Correio dos Açores, 21 de Fevereiro de 2019

Tempo médio de duração de processos
no Tribunal da Comarca dos Açores
diminuiu 255 dias em três anos

Presidente do Tribunal da Comarca, Juiz Presidente Moreira das Neves 
releva objectivos alcançados apesar das carências que continuam a existir

A pendência oficial de processos judiciais no 
Tribunal Judicial da Comarca dos Açores passou 
de 12 596 a 1 de Janeiro de 2018 para 9.647 a um 
de Janeiro de 2019. Esta redução de pendências 
corresponde a uma diminuição geral de 23,41%, 
revela um relatório do Tribunal da Comarca dos 
Açores.

Ao nível da estatística de secretaria, a pendên-
cia a pendência e processo passou de 26.657 a um 
de Janeiro de 2018 a 1jan2018 para 20. 237 a um 
de Janeiro de 2019, significando uma redução de 
24,08%.

No ano de 2018 entraram no Tribunal dos 
Açores 14 087 processos novos, sendo  que fin-
daram 17 036.

Segundo o Tribunal da Comarca dos Açores, 
tal diminuição inscreve-se no sentido decrescente 
desde a implantação da nova estrutura judiciária: 
a pendência oficial era a 1/9/2014 de 26 592 pro-
cessos; e a 31/12/2018 passou a ser de 9 728 pro-
cessos, sendo a diminuição verificada da ordem 
dos 63,42%.

“Não menos significativo”, refere o Tribunal 
Judicial da Comarca dos Açores, “é o registo rela-
tivo ao tempo médio de duração de um processo 
no Tribunal Judicial da comarca dos Açores, que 
em 2015 era de 440 dias, passando no final de 
2018 a ser de 185 dias”.

 No entender do Presidente do Tribunal, José 
Francisco Moreira das Neves, a estatística da se-
cretaria “evidencia uma melhoria muito significa-
tiva do desempenho quantitativo, que acompanha 
em geral o desempenho dos respectivos Juízos e, 
nalguns casos até, os superando, numa linha de 
recuperação de pendências antigas (processos 
entrados há mais de 3 anos) a que não era ante-
riormente possível chegar. Deu como exemplos 
o Juízo Central Cível e Criminal de Angra do 
Heroísmo, o Juízo do Trabalho de Ponta Delgada, 
os Juízos Locais Criminais de Angra do Heroísmo 
e de Ponta Delgada, e ainda nos Juízos Locais da 
Horta, São Roque do Pico, Vila Franca do Cam-
po, Velas, Santa Cruz das Flores e Vila do Porto. 

Em 2018 registou-se um aumento do número 
de julgamentos realizados no Juízo de Proximi-
dade de Nordeste (10 julgamentos) e sobretudo 
no Juízo de Proximidade da Povoação (61 julga-
mentos), incremento este parcialmente decorrente 
das alterações legislativas que entraram em vigor 
em Janeiro de 2017 (as quais se anteciparam nos 
Açores por decisão concertada de gestão desde 
2015).

Na opinião do Juiz da Comarca dos Açores, 
José Francisco Moreira das Neves,  “Os bons re-
sultados mais uma vez alcançados (significativa 
diminuição das pendências gerais; acentuada di-
minuição das pendências antigas; cumprimento 
dos objectivos processuais e administrativos; e 
diminuição do tempo médio de duração dos pro-
cessos judiciais) deverão creditar-se naturalmente 
aos seus fautores, que são os juízes e os funcioná-
rios de justiça, tanto mais que na maioria dos ca-
sos as equipas trabalharam com meios insuficien-
tes, sobretudo ao nível da secretaria (pela carência 
de funcionários), das persistentes ineficiências do 
CITIUS, dos défices e deficiências das instala-
ções e equipamentos (por exemplo em Angra do 

Heroísmo há apenas duas salas de audiências para 
seis magistrados judiciais e vários computadores 
pessoais trabalham a uma velocidade incompatí-
vel com as exigências do serviço).

“Desempenho substancialmente positivo”
“O desempenho geral é substancialmente 

positivo”, prossegue o Juiz Moreira das Neves, 
“correspondendo ao bom funcionamento regista-
do em todos os Juízos e respetivos serviços. Num 
relance macro constata-se uma diminuição geral, 
constante e consistente da pendência Geraldes de 
2014, cifrando-se hoje em cerca de -63% (estatís-
tica oficial) ou de -52% (estatística de secretaria) 
daquela que se registava a 1 de setembro de 2014 
(data da entrada em funcionamento da nova orgâ-
nica judiciária com o atual modelo de gestão). No 
ano de 2018 essa tendência de decréscimo mante-
ve-se, desta feita na ordem dos -24 % (estatística 
oficial e de secretaria)”.

No entender do Juiz Moreira das Neves, este 
nível de funcionamento está alavancado: na espe-
cialização dos Juízos (que se acentuará em 2019); 
na especialização dos serviços da secretaria (onde 
há dimensão que o justifique os serviços foram 
especializados); na fixação dos quadros (de juízes 
e de funcionários); na estabilidade das equipas 
de trabalho - juízes e oficiais de justiça - (em 
boa medida só possível pela crescente fixação de 
quadros); na flexibilidade da gestão dos recursos 
humanos (que colmatou este ano p. ex. a falta 
de juízes em Santa Cruz das Flores, na Horta e 
em Ponta Delgada; e que conseguiu suprir à dis-
tância lacunas nos serviços judiciais de diferen-
tes núcleos da secretaria); na gestão processual 
em geral muito bem orientada por cada um dos 
juízes; numa chefia muito qualificada das unida-
des de processos; numa crescente aproximação 
do número de funcionários em serviço efetivo ao 

que é funcionalmente ajustado; na permanente 
monitorização dos serviços  (que permite diag-
nosticar precocemente os problemas e resolvê-
los); e numa diminuição do número de processos 
entrados, alicerçada esta (ainda que em medida 
não mensurável) no efeito induzido adveniente da 
eficiência dos serviços”.

Para este nível de funcionamento contribu-
íram também “a aposta estratégica inicial da 
recuperação dos Juízos de Família e Menores 
e de Trabalho de Ponta Delgada, que em 2014 
apresentavam situações críticas ao nível da or-
ganização e das pendências (então sufocantes); o 
parcimonioso mas sucessivo aumento do quadro 
efetivo de funcionários;  a formação contínua de 
magistrados e funcionários (fator essencial para 
lograr um desempenho de qualidade); a dispo-
nibilidade e mobilidade de magistrados e de 
funcionários (assegurando que os serviços não 
param perante qualquer contrariedade); a rede de 
apoio à distância (funcionários mais experientes e 
especializados auxiliam os mais isolados nas ilhas 
mais pequenas); e o GUIA da acção executiva 
(um compromisso interprofissional que continua 
a funcionar muito bem).

Como “aspectos a melhorar”, o Juiz Morei-
ra das Neves considera que “importa prosseguir 
a recuperação de pendências antigas (ainda exis-
tentes em Angra do Heroísmo e na Horta), em li-
nha com os vectores orientadores dos objectivos 
processuais traçados. Não obstante: em Angra do 
Heroísmo a recuperação vem sendo feita a bom 
ritmo, e a instalação do novo Juízo de Família, 
Menores e Trabalho (que ocorrerá a 23 de abril de 
2019) acelerará essa recuperação;  e ma a Horta 
já se encetaram as medidas de superação das difi-
culdades (conforme evidenciam os resultados de 
2018) mas a recuperação das pendências prevê-se 
mais demorada. Sinal positivo advém do reforço 

recente do quadro de funcionários (em 2018) e do 
aumento do quadro de juízes (de um para dois) 
em 2019”.

“Melhoria dos Serviços da Justiça” 
Em conclusão, o Juiz Presidente da Comarca 

dos Açores considera que os resultados 
operacionais conseguidos em 2018 “evidenciam, 
sem nenhuma margem para dúvida, não apenas 
uma muito significativa melhoria geral do fun-
cionamento dos serviços de justiça (do Tribunal) 
prestados à comunidade como, do mesmo passo, 
se afiguram confirmatórios de uma trajectória 
com um só sentido, iniciado em Setembro de 
2014, de redução consistente da pendência geral, 
de diminuição acentuada dos processos de longa 
duração e de pronunciada redução do tempo mé-
dio de duração dos processos judiciais”. 

“Acresce a esta performance um juízo posi-
tivo expresso pela comunidade nos resultados 
obtidos através dos inquéritos de satisfação rea-
lizados. Tal desempenho está indubitavelmente 
alinhado com os níveis de exigência dimanados 
da missão constitucional atribuída aos Tribunais: 
administração da justiça em nome do povo, em 
prazo razoável”, realça Moreira das Neves.

Para isso, sublinhou, “contribuiu um conjun-
to alargado de factores, à testa dos quais está o 
profissionalismo dos magistrados e funcionários 
do Tribunal, naturalmente associado ao modo 
participado e responsabilizador como se constro-
em os objectivos anuais - qualitativos e quantita-
tivos - que vêm orientando o serviço para as áreas 
em que era/é preciso melhorar”. 

No entender do Juiz Moreira das Neves, o 
cumprimento das metas traçadas constitui “sinal 
claro do acerto das estratégias de gestão (…)”. 

“O cumprimento da missão do Tribunal, que 
constitui uma obrigação do Estado perante a co-
munidade, conta com o empenho dos juízes e 
dos funcionários judiciais do Tribunal dos Aço-
res. Efectivamente, com um (ainda) significativo 
défice de funcionários provamos todos os dias 
que cumprimos a nossa missão e que se nos fo-
rem reforçados os meios seremos capazes de fa-
zer melhor”, conclui o Presidente do Tribunal da 
Comarca dos Açores, José Francisco Moreira das 
Neve

No período de referência exerceram efetiva-
mente funções no Tribunal 31 juízes (dos quais 1 
auxiliar  e 1 do quadro complementar ).

O quadro legal de funcionários da Secretaria 
da comarca dos Açores é de 203 oficiais de justiça 
(46 dos quais são da carreira do Ministério Públi-
co ); 2 técnicos de informática; e 9 assistentes do 
regime geral. Nos serviços judiciais trabalharam 
em 2018: 135 oficiais de justiça, 2 técnicos de 
informática e 6 assistentes operacionais.  

Durante o ano judicial 2018 exerceram fun-
ções na Procuradoria da comarca dos Açores en-
tre 31 e 33 agentes do Ministério Público (6 pro-
curadores da república, 23 procuradores-adjuntos 
e 2 substitutos do procurador-adjunto) .

Na comarca estão estabelecidos 244 advoga-
dos, espalhados por sete das nove ilhas do arqui-
pélago,. 

J.P.
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