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I. Introdução 

1. Âmbito do relatório 

O presente relatório respeita ao «estado dos serviços e à qualidade da 

resposta», em conformidade com a previsão normativa da al. g) do § 2.º, 

do artigo 94.º da Lei de Organização do Sistema Judiciário (LOSJ). O 

citado retábulo integra-se nas «competências» do presidente do Tribunal, 

estando dele arredadas as matérias relativas ao estado dos serviços do 

Ministério Público, órgão de promoção de justiça que para além de ter 

missão própria, tem também a sua própria organização e produz, 

consequentemente, o seu relatório quanto ao estado dos respetivos 

serviços (artigos 94.º, § 1.º, 99.º, § 1.º, 101.º, al.b) e 104.º, § 2.º, in fine, 

da LOSJ). Crismado de semestral, este relatório tem naturalmente por 

referência o ano judicial, sendo assim a sua extensão temporal de 1 de 

janeiro até 30 de junho de 2018. E tem natureza intercalar, visando, no 

essencial, atualizar o último relatório anual (de 2017), publicado em 

fevereiro de 2018. 

O documento foi apresentado ao Conselho de Gestão no dia 12 de 

setembro de 2018, que o aprovou; sendo apresentado no Conselho 

Consultivo na próxima reunião, que se preconiza para o próximo mês de 

outubro. 

 
2. Apresentação geral 

O semestre em referência corresponde a um período de normalidade 

de funcionamento, apenas (ainda) esbatida pelo défice de meios humanos 

(sobretudo oficiais de justiça), que está na base de desempenhos (ou 

recuperação de pendências antigas) menos positivos. As características 

singulares da comarca dos Açores, com descontinuidade e dispersão 

geográfica, tornam este fator em elemento crítico, pois tais características 

limitam objetivamente alguns instrumentos de gestão, nomeadamente a 

mobilidade interna. Daí a relevância que se vem sustentando da 

necessidade de evolução para um recrutamento tendencialmente local, 
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bem assim como a criação de novos instrumentos gizados para a fixação 

de quadros. 

As dificuldades aludidas são reais e objetivas mas a racionalidade 

colocada na gestão dos meios permite que continuemos a apresentar 

resultados gerais positivos, em linha com o que vem sucedendo desde 

2014. Para tanto potenciam-se as vantagens da especialização e da 

concentração dos serviços, bem assim como a fixação participada e 

criteriosa de objetivos anuais, que se constitui em fator crítico para 

orientação conjugada dos serviços e correção de défices acumulados. O 

incremento da produtividade é sequência de prévio diagnóstico da 

qualidade das pendências e das entradas em cada Juízo, acrescentando-

se escala, criatividade, proatividade e mobilidade, lá onde eles sejam 

necessários, de modo participado (com os juízes e oficiais de justiça), 

promovendo-se a coesão das equipas de trabalho sem deixar de 

evidenciar a responsabilidade de cada um, mobilizando com 

racionalidade os mecanismos e a busca das melhores soluções, tudo no 

contexto de uma gestão rigorosa e criteriosa dos meios materiais e 

humanos disponíveis, orientada para a eficiência, como se impõe às 

organizações modernas neste nosso tempo. 

Os dados estatísticos que se expõem para objetivar a entrada de 

processos e as alterações às pendências são os que constam do sistema 

informático CITIUS, recolhidos no dia 1 de julho de 2018.   

 

II. Recursos humanos 

1. Juízes 

Neste semestre o número de Juízes de Direito manteve-se em 32, 

sendo um deles auxiliar, nomeado em setembro de 2017 para os Juízos 

Locais de Ponta Delgada, visando antecipar a preconizada ampliação do 

quadro daquele Juízo (criminal), em défice desde a implementação da 

nova organização judiciária.  
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2. Funcionários de justiça  

No concernente aos Oficiais de Justiça, apesar da saída de dois 

funcionários, o quadro de efetivos foi reforçado em maio de 2018 com 7 

novos oficiais de justiça (no âmbito do movimento extraordinário de 

dezembro de 2017), o que produziu uma relevante alteração nos recursos 

humanos da secretaria. É de particular relevância o reforço neste período 

do número de funcionários na Horta, tendo em vista a preconizada 

ampliação do quadro de magistrados em 2019.   

O quadro de oficiais de justiça em funções nos serviços judiciais 

afetos aos diversos Juízos do Tribunal, sediados em 13 concelhos 

distintos, dispersos por 8 ilhas, passou a ser de 1291 (sendo o quadro 

legal de 155). 

O quadro geral de funcionários conta ainda com 5 assistentes 

operacionais (sendo o quadro legal de 9) e 1 técnico de informática (sendo 

o quadro legal de 2). 

 

III. Dados estatísticos (1 jan. a 30 jun. 2018) 

1. Nota geral 

A pendência de processos judiciais é neste momento de 10 333 

(estatística oficial) e de 21 846 (estatística de secretaria). 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A secretaria conta ainda com mais 33 oficiais de justiça nos serviços do MP. Para 

além destes mais 3 estão em serviço no gabinete de apoio aos órgãos de gestão. 
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No período em referência (1 janeiro a 30 junho 2018) entraram no 

sistema 7 638 novos processos; tendo findado no mesmo período 9 688 

(estatística oficial) e 12 194 (estatística de secretaria).  

A «Estatística oficial» respeita aos processos pendentes que ainda não 

tiveram decisão final (acórdão, sentença ou despacho final) no respetivo 

Juízo do Tribunal, independentemente do trânsito em julgado; a 

«Estatística de secretaria» respeita a todos os processos (incluindo os da 

estatística oficial) existentes na secretaria e que aguardam atos ou 

diligências judiciais ou administrativas antes da devida remessa ao 

arquivo. 

 
2. Dados por Juízo e área jurisdicional 

O Tribunal desdobra-se em Juízos Centrais ou Locais de competência 

especializada ou de competência genérica; e Juízos de proximidade 

(artigo 81.º LOSJ), sendo relevante para a análise estatística a referência 

a cada um dos Juízos e às respetivas áreas jurisdicionais, como se 

evidencia nos quadros constantes no Anexo I. 

 
3. Análise comparativa genérica 

O Tribunal Judicial da Comarca dos Açores continua a reduzir, de 

forma consistente, a pendência geral, sendo neste semestre tal 

diminuição de cerca de 17%, registada mais pronunciadamente nas 

áreas cível e tutelar. 

 

Oficial Secretaria Oficial Secretaria Oficial Secretaria Oficial Secretaria Oficial Secretaria

Cível 10714 17275 3327 3479 5252 6868 8781 13883 -18% -20%

Penal 618 5273 1386 1421 1422 2101 571 4592 -8% -13%

Laboral 333 909 413 425 412 504 315 823 -5% -9%

Tutelar 715 2626 868 932 986 1098 580 2451 -19% -7%

Instrução criminal 58 75 1644 1645 1616 1623 86 97 48% 29%

Total 12438 26158 7638 7902 9688 12194 10333 21846 -16,92% -16,48%

Estatística geral
Tramitação processual Variação semestral

Pendentes antes Entrados Findos Pendentes depois Pendência
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IV. Análise dos dados e avaliação da qualidade da resposta  

1. Desempenho geral 

Os dados estatísticos evidenciam um desempenho geral 

substancialmente positivo. A pendência de processos judiciais no início 

do semestre era de 12 438 processos (estatística oficial) ou 26 158 

(estatística de secretaria); e no final do semestre passou a ser de 10 333 

(estatística oficial) ou de 21 846 (estatística de secretaria).  

Tais dados assumem maior relevância se se considerar, como se deve, 

que neste período entraram no sistema 7 638 processos novos, tendo-se 

terminado 9 688 (estatística oficial) e 12 194 (estatística de secretaria).  

A redução de pendências, sinal mais visível da eficiência alcançada 

pelos serviços, ocorre transversalmente em todos os Juízos, nas diversas 

jurisdições, se bem que, aqui e ali, se registem alguns aumentos (nas 

áreas de instrução criminal ou laboral) em razão de entradas 

extraordinárias, que no cômputo anual se tornarão irrelevantes. 

   

2. Realces 

Há aspetos positivos em todos os Juízos. Mas devem realçar-se, por 

notoriamente se destacarem os seguintes: 

- a recuperação impressionante (vinda já de trás) nos Juízos Locais 

Cível e Criminal de Ponta Delgada (sobretudo Juízes 2 e 4 do Cível e Juiz 

1 do Criminal), evidenciado quer na estatística oficial quer na de 

secretaria; 

- a progressiva e consistente recuperação que vem sendo feita nos 

Juízos Locais Cível e Criminal de Angra do Heroísmo, registando nestes 

casos taxas de resolução na estatística da secretaria na ordem dos 191% 

e 167%, respetivamente. 

- a confirmação da progressão no Juízo Local Cível da Praia da Vitória 

(taxas de resolução de 149% e 174%, respetivamente na estatística oficial 

e na estatística de secretaria); 
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- o assinalável desempenho no Juízo Local de Velas (taxas de 

resolução de 133% e 174%, respetivamente na estatística oficial e na 

estatística de secretaria);  

- e a confirmação de um novo ciclo em Vila do Porto (taxas de 

resolução de 123% e 165%, respetivamente na estatística oficial e na 

estatística de secretaria), a par de significativa progressão na 

recuperação nas pendências mais antigas. 

Menos positivo se mostra o desempenho no Juízo Central de Angra do 

Heroísmo, com uma taxa de resolução da estatística oficial que fica 

aquém da capacidade instalada, sobretudo em razão do aumento da 

pendência penal, tendo os Juízes 2 e 3 findado no semestre apenas 6 e 7 

processos, respetivamente. E também se estranha, sendo decerto 

conjuntural, o aumento da pendência cível (execuções) no Juízo Local 

Criminal da Praia da Vitória (quer na estatística oficial quer na de 

secretaria), sobretudo por se tratar de Juízo de «baixa intensidade» (com 

uma pendência geral muito baixa no contexto dos Juízos de acesso final 

da mesma área jurisdicional).     

Os registos positivos, que se verificam em todos os Juízos, devem-se, 

evidentemente, a quem os produziu (aos juízes e aos oficiais de justiça), 

para eles tendo concorrido, decerto, as medidas de gestão 

especificamente dirigidas a cada um: p. ex. juiz auxiliar e uma excecional 

capacidade de resposta da secretaria (nos Juízos Locais de Ponta 

Delgada); reforço e/ou reorganização das equipas de trabalho (nos Juízos 

Locais de Angra do Heroísmo, no Juízo Local Cível da Praia da Vitória, e 

nos Juízos Locais de Velas, Vila do Porto e Horta). 

 

V. Cumprimento dos objetivos processuais  

Neste momento os objetivos administrativos e processuais podem 

considerar-se praticamente cumpridos, em (quase) todos os Juízos, ainda 

que aqui e ali seja necessário recuperar resultados menos conseguidos 
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numa ou noutra área jurisdicional (como sucede p. ex. no Juízo Local da 

Horta com os processos da jurisdição laboral). 

A ressalva menos positiva neste conspecto respeita ao Juízo Central 

Cível e Criminal de Angra do Heroísmo onde a pendência aumentou 

ligeiramente, havendo ainda tempo, até ao final do ano, para recuperar.  

 

VI. Medidas de gestão 

Sem nenhum propósito de exaustão devem sublinhar-se alguns itens 

da gestão no semestre em referência:  

- Objetivos processuais orientados para a eficiência; 

- Provimentos do presidente em matérias administrativas gizando a 

melhoria geral das condições de funcionamento dos serviços;  

- Provimentos dos juízes virados sobretudo para o aprofundamento 

da tramitação eletrónica;  

- Gestão dos recursos humanos: 

a) Juízes (auxiliar, QC);  

b) Secretaria (trabalho desenvolvido à distância, sobretudo na área 

das execuções: com listagens e diminuição da pressão sobre as unidades 

congestionadas); 

- Abertura do Tribunal à comunidade e formação para a cidadania, 

proporcionando a centenas de alunos das escolas açorianas, dos diversos 

graus de ensino, visitas aos Juízos do Tribunal em todas as ilhas, sendo 

sempre recebidos pelos Juízes, percorrendo os espaços, assistindo a 

audiências públicas e contactando diretamente com os magistrados); 

- Inquérito de satisfação ao público sobre as condições e atendimento 

nos serviços.    

 

VII. Inquérito de satisfação 

Em tradução do que hoje se exige de qualquer organização, e por isso 

a ele se referindo os artigos 94.º, § 4.º, al. b) e 101.º § 4.º, al. o) da LOSJ, 

o Conselho de Gestão produziu um inquérito de satisfação dos utentes, o 
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qual se realizou nos dias 16 e 17 de abril, em todos os serviços, contando 

com a colaboração de oficiais de justiça nomeados para esse feito.A folha 

de Inquérito foi entregue a todos os cidadãos que entraram nas 

instalações dos serviços, aos quais foi solicitada colaboração para 

preenchimento (voluntário) e depósito em urna própria. Os resultados 

apurados respeitam aos inquéritos efetivamente preenchidos e 

depositados, que foram 192 nos serviços do Tribunal Judicial (análise de 

resultados no Anexo II)2. 

Tratou-se de uma sequela do primeiro Inquérito realizado no ano 

passado (13 junho). Tal como sucedeu naquele também desta vez os 

resultados obtidos são essencialmente positivos, com isto se querendo 

dizer que na maioria dos itens as respostas registaram notas de «muito 

satisfeito» e «satisfeito». Sobretudo nos aspetos respeitantes à 

participação em «ato processual» ou no «atendimento na secretaria» as 

notações são muito positivas, devendo contudo assinalar-se significativa 

percentagem de notas negativas relativas ao «tempo de espera» e à 

«confiança nas informações fornecidas pelos funcionários» em Angra do 

Heroísmo. 

Os aspetos em que registaram percentagens mais elevadas das notas 

menos positivas («insatisfeito» e «muito insatisfeito») respeitam à 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Nos mesmos dias, nos respetivos serviços, o Ministério Público procedeu também a 

inquérito semelhante, obtendo 91 respostas. 
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qualidade das instalações, destacando-se a ausência ou deficiência nas 

acessibilidades e falta de conforto nas zonas de espera.  

Outra nota digna de referência é a confirmação de que elevada 

percentagem de público desconhece a existência do portal do Tribunal na 

internet. Ainda este ano se repetirá este inquérito, em data já marcada, 

também em dois dias seguidos. 

 

VIII. Reclamações 

No semestre em referência foram apresentadas seis reclamações de 

cidadãos sobre as mais diversas matérias, desde a inexistência de 

condições de acesso ao Juízo Local por pessoas de mobilidade reduzida 

(Praia da Vitória); alegados atrasos na tramitação processual (Angra do 

Heroísmo); inexistência de zona de conforto para espera (Angra do 

Heroísmo) e mau atendimento na secretaria (Ponta Delgada). 

Em relação a todas se procedeu às averiguações necessárias, tendo-

se ouvido os intervenientes quando era caso disso e a todas se 

respondeu, na mesma semana ou na seguinte. E de todas se deu conta 

ao Conselho Consultivo, como prevê a lei, o qual considerou regulares 

todas as respostas produzidas. 

  

IX. Conclusão 

A nota conclusiva que se impõe salientar respeita à consistência na 

baixa das pendências, mais evidente nalgumas áreas jurisdicionais 

(mormente no cível), mas que é transversal. 

As razões que vêm estimulando esta evolução assentam num feixe 

relativamente largo de fatores:  

- especialização das áreas jurisdicionais nos núcleos urbanos mais 

populosos (nas duas maiores ilhas – São Miguel e Terceira), condição 

essencial para o aumento de produtividade; 

- tendencial fixação de quadros (de magistrados e de funcionários) 

nos maiores núcleos urbanos da comarca (nas duas maiores ilhas – São 
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Miguel e Terceira), que implica uma plena integração na comunidade e 

isso gera maior responsabilização e, consequentemente melhor qualidade 

geral do serviço;     

- proficiente integração dos novos funcionários, que muito 

rapidamente fazem notar o seu desempenho e produtividade;  

- a opção estratégica de apoio, valorização e reconhecimento do 

trabalho dos profissionais (magistrados e funcionários); 

- o GUIA da ação executiva, que vem orientando o trabalho nesta área 

jurisdicional na maioria dos Juízos do Tribunal;  

- a mobilidade de (alguns) magistrados e funcionários que contribuem 

para a recuperação de serviço atrasado noutros Juízos;  

- a rede de apoio aos funcionários, criada no âmbito do Conselho de 

Gestão, que conta com a disponibilidade dos oficiais de justiça mais 

qualificados que prestam apoio à distância (ou com deslocações aos 

núcleos da secretaria mais isolados) a outros colegas menos experientes, 

desse modo prevenindo estrangulamentos e auxiliando na recuperação 

de pendências antigas e/ou complexas; 

- o incremento da produtividade é o resultado do conjunto de ações 

mobilizadoras e medidas de uma gestão rigorosa dos recursos (materiais 

e humanos) disponíveis, orientadas para a eficiência, como se impõe às 

organizações modernas neste nosso tempo. 

Os resultados quantitativos alcançados, conjugados com as 

indicações dadas pelo inquérito de satisfação são um tónico para os que 

não se desculpam com a estafada «falta de meios», antes se atrevem a 

participar e a construir. Está provado que vale a pena.  

A gestão funcionou como deve: ouvindo, diagnosticando, mobilizando, 

fazendo participar, programando, informando, apoiando, monitorizando, 

antecipando problemas e propondo aos órgãos de governo central o que é 

preciso ajustar ou mudar. É neste contexto que se enquadram as 

propostas de alteração à estrutura do Tribunal, cuja justeza foi já 

reconhecida e se aguarda para breve a sua completa implementação. 
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Espera-se que o mesmo suceda relativamente ao sistema de acesso ao 

Direito, sobretudo no concernente aos cidadãos residentes nas ilhas de 

Flores e Corvo. 

Estamos convictos que o aprofundamento da especialização a breve 

prazo, como se preconiza para a ilha Terceira, acrescentará vantagens 

não apenas nas novas áreas de especialização (na jurisdição de família e 

menores e trabalho) mas também no desempenho das demais. 

    

O Presidente do Tribunal 

 

José Francisco Moreira das Neves 

(Juiz Desembargador) 


