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I. 

INTRODUÇÃO 

 

1.Sob a epígrafe “Definição de objetivos processuais”, o art. 91.º da Lei n.º 

62/2013, de 26 de agosto (LOSJ), estatui: 

“1 – Tendo em conta os resultados obtidos no ano anterior e os objetivos 

estratégicos formulados para o ano subsequente, o presidente do tribunal e 

o magistrado do Ministério Público coordenador, ouvido o administrador 

judiciário, articulam propostas para os objetivos processuais da comarca e 

dos tribunais de competência territorial alargada, ali sediados, para o ano 

subsequente. 

2 – As propostas a que se refere o número anterior são apresentadas, até 

30 de junho de cada ano, respetivamente ao Conselho Superior da 

Magistratura e ao Procurador-Geral da República, para homologação até 31 

de agosto.” 

 No respeitante aos objetivos estratégicos para o triénio de 2015/2018, o 

Conselho Superior da Magistratura, em sessão Plenária de 3 de março de 2015, 

deliberou a aprovação dos seguintes: 

- Implementar efetivamente o novo modelo de Gestão e Organização dos 

Tribunais 
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. Desenvolver uma cultura organizacional de reflexão sobre o serviço 

prestado e de planeamento das ações a empreender 

. Definir ao nível de cada unidade orgânica metas a atingir e ações a 

empreender em alinhamento com os objetivos traçados 

 - Prover o sistema de Justiça dos meios indispensáveis ao cumprimento da 

sua missão 

. Atribuir a cada comarca os meios indispensáveis à deslocação de 

processos e pessoas 

. Definir a ratio entre salas de audiências e juiz em cada jurisdição e 

analisar a realidade de cada comarca a essa luz 

. Contratar os oficiais de justiça e assistentes operacionais 

indispensáveis aos tribunais 

. Qualificar os recursos humanos em articulação com os órgãos de 

gestão de cada comarca e com os objetivos definidos 

 - Melhorar o tempo de resolução dos processos 

. Definir regras dos movimentos dos oficiais de justiça que permitam 

ajustar a sua colocação ao movimento processual de cada comarca 
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. Atribuir recursos humanos às comarcas que permitam cumprir o 

disposto no art. 33.º, n.º 2, do RLOSJ 

 - Racionalizar, padronizar e simplificar procedimentos e rotinas 

  . Elaborar manuais de boas práticas processuais para as secretarias 

. Desenvolver automatismos do sistema CITIUS, em articulação 

estreita com os utilizadores 

. Estabelecer um adequado sistema de ordens ou orientações de 

serviço em cada comarca 

 - Promover o acesso ao Direito e à Justiça 

  . Monitorizar as consequências da nova definição territorial 

. Promover a operacionalidade multifacetada das secções de 

proximidade 

 - Promover a transparência na administração da Justiça 

  . Instalar as páginas web de cada comarca 

  . Monitorizar o funcionamento dos Conselhos Consultivos 
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  . Estabelecer regras de comunicação com a imprensa 

Relativamente aos resultados obtidos no ano anterior, contamos com a 

avaliação feita no âmbito do primeiro relatório semestral do estado dos serviços, 

que integra, que contempla, para além do mais, análise da execução dos objetivos 

processuais fixados para o corrente ano judicial, complementada com as grelhas 

de monitorização trimestral, e ainda com os dados estatísticos mais relevantes 

respeitantes ao período de 1 de setembro de 2015 a 15 de junho de 2016.  

2. No âmbito da preparação da fixação dos objetivos processuais para o 

próximo ano judicial, o CSM promoveu reuniões com todos os juízes presidentes 

dos Tribunais Judiciais de Comarca, das quais resultaram as orientações 

conclusivas que seguem: 

 

I. No que respeita ao procedimento para a fixação de objectivos para o ano judicial de 2016/2017 

deve continuar a observar-se o teor da deliberação da sessão plenária do Conselho Superior da 

Magistratura de 3 de Março de 2015 de que se destaca: 

a. Alinhamento dos objectivos processuais com os objectivos estratégicos do sistema de 

justiça estabelecidos para o triénio; 

b. Participação alargada dos juízes e, quando considerado adequado, dos funcionários no 

processo de fixação dos objectivos, com a orientação do juiz presidente, privilegiando-se o 

consenso; 

c. Realização de reuniões de planeamento e registo das mesmas em actas ou memorandos; 

d. Conhecimento da realidade como ponto de partida para a definição das metas atingir e 

para a determinação das acções a empreender, que devem ser concretizadas; 

e. Consideração das seguintes características dos objectivos: concretos (devem ser 

definidos de forma tão clara que permita responder às questões: o quê? quem? onde? 
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quando? porquê?); mensuráveis (devem permitir medir a realização e os resultados 

respondendo à pergunta: quanto?); orientados para a acção (devem possibilitar a descrição 

do resultado pretendido); realistas (devem ser possíveis e suficientemente desafiantes); 

delimitados no tempo (devem incluir o limite temporal da sua realização respondendo à 

pergunta: para quando?). 

II. No que respeita à fixação dos objectivos processuais, a primeira orientação deve dirigir-se a não 
aumentar a pendência ou a reduzir a pendência processual (oficial). 
Quando a pendência real exceda a pendência normal1 o objectivo a atingir deve ser o de redução da 
pendência em percentagem a indicar, se possível, de modo a atingir o nível de pendência normal. 

Para atingir os objectivos de manutenção ou redução da pendência é essencial a avaliação das 
circunstâncias que o permitem, designadamente o número de processos entrados, os recursos 
humanos disponíveis e as demais circunstâncias de cada secção.    

 
III.Na prossecução de tal finalidade, assume especial relevância a atenção que deve ser dada às 
seguintes questões em concreto: 

 
a. Cumprimento dos prazos processuais – deve ser dada atenção ao cumprimento dos 

prazos, quer por parte dos juízes, quer por parte das secretarias, com indicação das 
medidas para a resolução dos problemas detectados, com intervenção do juiz na gestão 
efectiva das secretarias quando necessário. Deve procurar-se uniformidade nas unidades 
orgânicas de uma mesma secção e nas secções de uma mesma instância. 

b. Agendamento - deve ser dada atenção à dilação do agendamento, evitando-se o sub-
agendamento, sendo certo que, em regra, é este fenómeno que está na base a excessiva 
dilação do agendamento. 

c. Neste âmbito, é fundamental considerar o volume anual de entradas dos diferentes tipos de 
processos e, com base nesse indicador, estimar o número de julgamentos/diligências que 
é suposto realizar por unidade de tempo. Com referência, por exemplo, à semana ou ao 
mês, a marcação de julgamentos/diligências não deve ser inferior à média dos processos 
normalmente conclusos para esse efeito no mesmo período (exceptuam-se os casos em 
que isso não seja razoavelmente possível/exigível, nomeadamente por a carga processual 
ser excessiva face aos recursos disponíveis). 
Deve ser dada atenção aos adiamentos das diligências. 

d. Simplificação e agilização de procedimentos – importância da realização de provimentos 
conjuntos, ao nível da organização dos serviços ou da gestão processual, sendo este 
instrumento fundamental para a consensualização das medidas de gestão processual. 
É designadamente relevante em ordem a evitar a constante abertura de conclusões nos 
processos nos casos em que tal não se afigura necessário, consagrando as denominadas 
oficiosidades a praticar pelas secretarias. 
Cumpre salientar que o número de conclusões abertas ou de despachos interlocutórios 
não é, por si só, um indicador do trabalho efectivo e eficiente da secretaria ou do juiz, 
podendo revelar, pelo contrário, falta de organização e gestão e de concentração na 
finalização do processo. Deve ser evitada a fragmentação decisória. 

                                                           

1 Entende-se por pendência normal aquela que se relaciona com a duração do processo em tribunal, tendo em atenção os 
prazos legais e a totalidade das fases processuais. Assim, se a duração média dos processos assim considerada for de um 
ano, a pendência normal é igual à média de processos entrados por ano. 



 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA 

JUIZ PRESIDENTE 

7 

 

e. Definição de prioridades em casos de impossibilidade de tudo tratar no prazo legal, 
ponderando a duração da pendência processual, a importância dos processos em face 
dos interesses em questão ou a simplicidade dos processos. 

 
IV. No que respeita à intervenção directa dos Juízes Presidentes destacam-se as seguintes 
questões, a que deve ser dada particular atenção: 

 
a. Distribuição do serviço dos juízes auxiliares e dos juízes do quadro complementar. 
Deve ser articulado com o vogal da área respectiva a afectação de serviço a estes juízes. Deve 
distinguir-se o motivo da colocação do juiz auxiliar: na recuperação de pendências ou para fazer 
face ao sub-dimensionamento dos quadros. No primeiro caso não será adequada uma 
repartição do serviço tradicional, com base em números de processos. Os juízes do quadro 
complementar devem ser reconduzidos à sua finalidade, que é a de fazerem face a 
impedimentos de curta duração, o que deve ser considerado na gestão do seu serviço. Deve ser 
apresentado relatório sintético avaliando o impacto da medida, conforme imposição 
regulamentar. 
b. Comunicação dos atrasos dos juízes (nos termos do artigo 156.º do CPC ou do artigo 
105.º do CPP) de forma contextualizada e padronizada (será enviado modelo para 
preenchimento). 
Pretende-se deste modo distinguir as situações em que os atrasos estejam controlados pelo juiz 
titular decorrendo de circunstâncias excecionais e que não impõem qualquer intervevenção 
daqueles em que a ela haja lugar, indicando neste caso as medidas tomadas ou a tomar. 
c.Diligenciar pelo cumprimento nas actas das diligências, da menção à hora do seu início e 
termo; diligenciar para que não haja lugar a “contingentação” das conclusões por parte das 
secretarias o que cria obstáculos à normal tramitação processual. Questão diferente é a de 
organizar as conclusões, por temas ou por dias da semana, desejável e profícuo. 
d.Observância do plano de comunicação aprovado em sessão plenária do Conselho Superior 
da Magistratura, antecipando o interesse noticioso dos processos de forma a que possa ser 
preparada a reacção adequada. 

 
 

V.Em suma e de modo gráfico, indicam-se os principais aspetos a ter em conta, sem prejuízo da 
atenção a outros que possam decorrer das especificidades dos Tribunais ou Secções e dos 
Objectivos Estratégicos fixados para o triénio de 2015/2018: 

OBJECTIVOS PROCESSUAIS 
Ano Judicial de 2016/2017 

 

   ASPECTOS A CONSIDERAR 
OBJECTIVOS 

ESTRATÉGICOS 
2015-2018 

MÉTODO METAS GENÉRICAS GESTÃO 
PROCESSUAL 

GESTÃO DO 
TRIBUNAL 

Implementar o novo 
modelo de Gestão e 

Organização dos 
Tribunais 

R
e

u
n

iõ
e

s 
d

e
 

P
la

n
e

a
m

e
n

to
 

Análise da 
realidade 

(específica da 
Comarca e 

das suas UO) 

 Provimentos 
conjuntos 

 

Prover o sistema de 
justiça dos meios 
indispensáveis ao 

cumprimento da sua 
missão 

Fixação de 
metas 

(resultados 
que se 

pretendem 
atingir) 

 Distribuição de 
serviço 

(juízes auxiliares 
e do QC) 



 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA 

JUIZ PRESIDENTE 

8 

 

Melhorar o tempo de 
resolução dos 

processos 

Definição de 
acções 

(a empreender 
para conseguir 
os resultados) 

Manter a pendência 
 

Reduzir pendências 
excessivas 

Cumprimento de 
prazos  

 
 

Agendamento/S
ub-

agendamento 
 

Comunicação 
contextualizada 
dos atrasos  

(artigos 156 CPC 
e 105 CPP) 
Obstar a 

contingentação de 
conclusões 

Racionalizar, padronizar 
e simplificar 

procedimentos e rotinas 

Indicadores de 
medida 

(Menção do 
modo avaliar 

do 
cumprimento) 

  
Evitar a 

fragmentação 
decisória e 
actos inúteis 

 
 

Menção em actas 
(horas de início e 

termo das 
diligências) 

 

 
Promover o acesso ao 

Direito e à Justiça 
 

  
Definição de 
prioridades 

 

Promover a 
transparência na 

administração da Justiça 

  Observância do 
Plano de 

Comunicação do 
CSM 

 

3. No Tribunal Judicial da Comarca de Bragança, foram realizadas reuniões 

com todas as secções de processos, presididas pelo juiz presidente, com a 

participação do administrador judiciário e dos respectivos juízes de direito e 

escrivães de direito, que tiveram por objeto a discussão e consensualização 

possível quanto à proposta de fixação de objetivos processuais para o próximo 

ano judicial, conforme atas em anexo. 

 

4. Para além do relatório semestral do estado dos serviços e das grelhas de 

monitorização trimestral a que nos referimos, que aqui se dão por reproduzidos, e 

ainda das ditas atas de reuniões, a proposta de fixação de objetivos processuais, 

tem por base a seguinte documentação: 
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a) Mapas da evolução estatística (oficial e secretaria) do movimento 

processual, por espécies, entre 01.09.2015 e 15.06.2016; 

b) Relação da pendência oficial das acções declarativas instauradas até 

31.12.2013; 

c) Relação da pendência oficial das acções executivas instauradas até 

31.12.2010; 

d) Relação da pendência oficial dos processos comuns (singulares e 

colectivos) autuados até 31 de dezembro de 2014. 

 

II. 

A QUALIDADE COMO OBJETIVO - O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS 

PROCESSUAIS COMO REFERENCIAL DE QUALIDADE 

 

 O Tribunal Judicial da Comarca de Bragança assume como objetivo 

primeiro a prestação de serviço público eficaz e eficiente, sob permanente esforço 

de melhoria da qualidade. 

 Muito embora a qualidade do serviço do tribunal assuma múltiplas 

dimensões, terá sempre como mira a tutela jurisdicional efetiva dos direitos, 

constituindo a prática dos atos dentro dos prazos estabelecidos nas leis de 

processo um dos referenciais mais valiosos de garantia da sua realização.  
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III. 

OBJETIVOS PROCESSUAIS GERAIS DO TRIBUNAL 

 

Constituem objetivos processuais gerais do Tribunal Judicial da Comarca 

de Bragança, para o ano judicial 2016.17: 

 

- Reduzir a pendência processual global, oficial e de secretaria; 

- Limitar a não mais de 60% o acréscimo da pendência global da secretaria 

face à pendência global oficial; 

- Cumprir rigorosamente os prazos legais estabelecidos para os processos 

de natureza urgente; 

- Não exceder em mais do dobro o prazo legal estabelecido para a prática 

de qualquer ato processual de natureza não urgente; 

- Manter a dilação média do agendamento das diligências abaixo de 3 

meses (não contando para o efeito as férias judiciais); 

- Iniciar as diligências, em regra, dentro do período máximo de tolerância de 

15 minutos, contado da hora marcada;  

- Cumprimento escrupuloso nas atas das diligências, da menção à hora do 

seu início e termo, bem como das razões do atraso do início, quando 

superior a 15 minutos; 
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- Evitar o adiamento de diligências por causas imputáveis ao tribunal, 

especialmente no próprio dia em que se mostram agendadas. 

 

IV. 

OBJETIVOS PROCESSUAIS POR SECÇÃO 

 

A. 

INSTÂNCIA CENTRAL 

 

1. 

SECÇÃO CÍVEL E CRIMINAL 

 

1.1. Área cível 

 

1.1.1. Metas 

 

. Reduzir a pendência processual global (oficial e secretaria); 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

declarativas classificadas para efeitos estatísticos sob a espécie 

“ações ordinárias”; 
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. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

executivas classificadas para efeitos estatísticos sob as espécies 

“execuções ordinárias, sumárias e outras – até 15 de setembro de 

2003”; 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

declarativas instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2013; 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

executivas instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2010; 

. Findar, para efeitos da estatística oficial, pelo menos tantas ações 

declarativas da espécie “ações comuns – após 1 de setembro de 

2013)” quanto o número das entradas no período; 

. Agendar as diligências com dilação não superior a 90 dias (não 

contando para o efeito as férias judiciais);  

. Limitar a não mais de 45% o acréscimo da pendência global da 

secretaria face à pendência global oficial. 

 

1.1.2. Ações 

 

. Atribuição da prática de atos, nomeadamente no âmbito das ações 

executivas, que o sistema informático permita realizar à distância, a 

oficiais de justiça afetos a outras secções; 

. Atribuição da elaboração de contas/liquidações a oficial de justiça 

afeto a qualquer outra secção, que se mostre disponível; 

. Atribuição de prioridade na tramitação das ações declarativas 

pendentes para efeitos de estatística oficial, instauradas/autuadas 
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antes de 1 de janeiro de 2014, relativamente aos demais processos, 

com exceção dos qualificados pela lei como urgentes. 

 

1.2. Área criminal 

 

1.2.1. Metas 

 

. Reduzir a pendência processual global (oficial e secretaria); 

. Findar, para efeitos da estatística oficial, pelo menos tantos 

processos da espécie “comuns – júri ou coletivo)” quanto o número 

das entradas no período; 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial dos processos 

comuns colectivos autuados até 31 de dezembro de 2014. 

. Agendar as audiências e diligências com dilação não superior a 75 

dias (não contando para o efeito as férias judiciais); 

. Reduzir a percentagem do acréscimo da pendência global da 

secretaria face à pendência global oficial. 

 

1.2.2. Ações 

 

. Atribuição da prática de certos atos, que o sistema informático 

permita realizar à distância, aos oficiais de justiça afetos a outras 

secções; 
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. Atribuição da elaboração de contas/liquidações a oficial de justiça 

afeto a qualquer outra secção, que se mostre disponível; 

. Atribuição de prioridade na tramitação dos processos pendentes 

para efeitos de estatística oficial, instaurados/autuados antes de 1 de 

janeiro de 2014, sobre os demais processos, com exceção dos 

qualificados pela lei como urgentes. 

 

2. 

SECÇÃO DO TRABALHO 

 

2.1. Metas 

 

. Reduzir a pendência processual global (oficial e secretaria); 

. Findar, para efeitos da estatística oficial, pelo menos tantas ações 

declarativas das espécies “acidentes de trabalho”; “impugnação 

judicial, regularidade e licitude do despedimento”; remissões de 

pensões; “contratos individuais de trabalho” e “contraordenações 

laborais”, quanto o número das entradas no período; 

. Reduzir a zero a pendência oficial das ações declarativas 

instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2013, com exceção 

das ações de acidente de trabalho na fase conciliatória e das 

reiniciadas para efeitos de atualização da pensão; 
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. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

executivas instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2011; 

. Agendar as diligências com dilação não superior a 90 dias (não 

contando para o efeito as férias judiciais); 

. Limitar a não mais de 70% o acréscimo da pendência global da 

secretaria face à pendência global oficial. 

 

2.2. Ações 

 

. Atribuição da prática de atos, nomeadamente no âmbito das ações 

executivas, que o sistema informático permita realizar à distância, 

aos oficiais de justiça afetos a outras secções; 

. Atribuição da elaboração de contas/liquidações a oficial de justiça 

afeto a qualquer outra secção, que se mostre disponível; 

. Atribuição de prioridade na tramitação das ações declarativas 

pendentes para efeitos de estatística oficial, instauradas/autuados 

antes de 1 de janeiro de 2014, sobre os demais processos, com 

exceção dos qualificados pela lei como urgentes. 

 

B. 

INSTÂNCIA LOCAL 
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1. 

SECÇÃO CÍVEL DE BRAGANÇA 

 

1.1. Metas 

 

. Reduzir a pendência processual global (oficial e secretaria); 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

declarativas classificadas para efeitos estatísticos sob as espécies 

“ações ordinárias” e “ações sumárias; 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

declarativas instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2012; 

. Reduzir em pelo menos 50% a pendência oficial das ações 

executivas instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2010; 

. Findar, para efeitos da estatística oficial, pelo menos tantas ações 

declarativas da espécie “ações comuns – após 1 de setembro de 

2013)” quanto o número das entradas no período; 

. Agendar as audiências e diligências com dilação não superior a 75 

dias (não contando para o efeito as férias judiciais); 

 

 

. Limitar a não mais de 50% o acréscimo da pendência da secretaria 

face à pendência oficial, excluindo os processos tutelares. 

 

1.2.Ações 



 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA 

JUIZ PRESIDENTE 

17 

 

 

. Aumento do quadro efetivo de juízes, mediante colocação de um 

juiz auxiliar, pelo menos a tempo parcial; 

. Colocação de pelo menos mais dois oficiais de justiça; 

. Manutenção da afetação de um oficial de justiça em exclusividade à 

tramitação das ações executivas; 

. Atribuição da prática de atos, nomeadamente no âmbito das ações 

executivas, que o sistema informático permita realizar à distância, 

aos oficiais de justiça afetos a outras secções; 

. Atribuição da elaboração de contas/liquidações a oficial de justiça 

afeto a qualquer outra secção, que se mostre disponível; 

. Atribuição de prioridade na tramitação das ações declarativas 

pendentes para efeitos de estatística oficial, instauradas/autuadas 

antes de 1 de janeiro de 2013, relativamente aos demais processos, 

com exceção dos qualificados pela lei como urgentes. 

 

2. 

SECÇÃO CRIMINAL DE BRAGANÇA 

 

2.1. Metas 
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. Não aumentar a pendência processual global (oficial e secretaria); 

. Findar, para efeitos da estatística oficial, pelo menos tantos 

processos da espécie “comuns – singular)” quanto o número das 

entradas no período; 

. Agendar as audiências e diligências com dilação não superior a 60 

dias (não contando para o efeito as férias judiciais); 

. Reduzir a percentagem do acréscimo da pendência global da 

secretaria face à pendência global oficial. 

 

2.2. Ações 

   

  . Colocação de um juiz auxiliar, pelo menos a tempo parcial; 

  . Colocação de mais um oficial de justiça; 

. Atribuição da prática de atos, que o sistema informático permita 

realizar à distância, aos oficiais de justiça afetos a outras secções; 

 

. Atribuição de prioridade na tramitação dos processos pendentes 

para efeitos de estatística oficial, instaurados/autuados antes de 1 de 

janeiro de 2015, sobre os demais processos, com exceção dos 

qualificados pela lei como urgentes. 
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3.  

SECÇÃO DE MACEDO DE CAVALEIROS 

 

3.1. Área cível 

 

3.1.1.Metas 

 

. Reduzir a pendência processual global (oficial e secretaria); 

. Reduzir a zero a pendência oficial das ações declarativas 

classificadas para efeitos estatísticos sob as espécies “ações 

sumárias; 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

declarativas instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2013; 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

executivas instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2010; 

. Findar, para efeitos da estatística oficial, pelo menos tantas ações 

declarativas da espécie “ações comuns – após 1 de setembro de 

2013)” quanto o número das entradas no período; 

. Agendar as audiências e diligências com dilação não superior a 75 

dias (não contando para o efeito as férias judiciais); 

. Limitar a não mais de 40% o acréscimo da pendência da secretaria 

face à pendência oficial. 
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3.1.2.Ações 

 

. Colocação de um juiz auxiliar, pelo menos a tempo parcial; 

. Atribuição da prática de atos, nomeadamente no âmbito das ações 

executivas, que o sistema informático permita realizar à distância, 

aos oficiais de justiça afetos à secção de proximidade de Alfândega 

da Fé; 

. Atribuição de prioridade na tramitação das ações declarativas 

pendentes para efeitos de estatística oficial, instauradas/autuadas 

antes de 1 de janeiro de 2014, relativamente aos demais processos, 

com exceção dos qualificados pela lei como urgentes. 

 

3.2. Área criminal 

 

3.2.1.Metas 

 

. Reduzir a pendência processual global (oficial e secretaria); 

. Findar, para efeitos da estatística oficial, pelo menos tantos 

processos da espécie “comuns – singular)” quanto o número das 

entradas no período; 
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. Agendar as audiências e diligências com dilação não superior a 60 

dias (não contando para o efeito as férias judiciais); 

 

. Reduzir a percentagem do acréscimo da pendência global da 

secretaria face à pendência global oficial. 

 

 

2.2. Ações 

   

. Colocação de um juiz auxiliar, pelo menos a tempo parcial; 

. Atribuição da prática de atos, que o sistema informático permita 

realizar à distância, aos oficiais de justiça afetos à secção de 

proximidade de Alfândega da Fé; 

. Atribuição de prioridade na tramitação dos processos pendentes 

para efeitos de estatística oficial, instaurados/autuados antes de 1 de 

janeiro de 2015, sobre os demais processos, com exceção dos 

qualificados pela lei como urgentes. 

 

4. 

SECÇÃO DE MIRANDELA 

 

4.1. Área cível 
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4.1.1.Metas 

 

. Reduzir a pendência processual global (oficial e secretaria); 

. Reduzir a zero a pendência oficial das ações declarativas 

classificadas para efeitos estatísticos sob as espécies “ações 

sumárias; 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

declarativas instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2013; 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

executivas instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2010; 

. Findar, para efeitos da estatística oficial, pelo menos tantas ações 

declarativas da espécie “ações comuns – após 1 de setembro de 

2013)” quanto o número das entradas no período; 

. Agendar as audiências e diligências com dilação não superior a 60 

dias (não contando para o efeito as férias judiciais); 

. Limitar a não mais de 60% o acréscimo da pendência da secretaria 

face à pendência oficial. 

 

 

4.1.2.Ações 

 

. Atribuição de prioridade na tramitação das ações declarativas 

pendentes para efeitos de estatística oficial, instauradas/autuadas 
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antes de 1 de janeiro de 2014, relativamente aos demais processos, 

com exceção dos qualificados pela lei como urgentes. 

 

4.2. Área criminal 

 

4.2.1.Metas 

 

. Reduzir a pendência processual de secretaria; 

. Não aumentar a pendência oficial; 

. Findar, para efeitos da estatística oficial, pelo menos tantos 

processos da espécie “comuns – singular)” quanto o número das 

entradas no período; 

. Agendar as audiências e diligências com dilação não superior a 60 

dias (não contando para o efeito as férias judiciais); 

. Reduzir a percentagem do acréscimo da pendência global da 

secretaria face à pendência global oficial. 

 

 

4.2.2. Ações 

 

. Atribuição de prioridade na tramitação dos processos pendentes 

para efeitos de estatística oficial, instaurados/autuados antes de 1 de 
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janeiro de 2014, sobre os demais processos, com exceção dos 

qualificados pela lei como urgentes. 

 

5. 

SECÇÃO DE MOGADOURO 

 

5.1. Área cível 

 

5.1.1.Metas 

 

. Não aumentar a pendência processual global (oficial e secretaria); 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

declarativas classificadas para efeitos estatísticos sob a espécie 

“ações sumárias; 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

declarativas instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2013; 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

executivas instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2010; 

. Findar, para efeitos da estatística oficial, pelo menos tantas ações 

declarativas da espécie “ações comuns – após 1 de setembro de 

2013)” quanto o número das entradas no período; 

. Agendar as audiências e diligências com dilação não superior a 60 

dias (não contando para o efeito as férias judiciais); 
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. Limitar a não mais de 40% o acréscimo da pendência da secretaria 

face à pendência oficial. 

 

5.1.2.Ações 

 

. Atribuição da prática de atos, nomeadamente no âmbito das ações 

executivas, que o sistema informático permita realizar à distância, 

aos oficiais de justiça afetos à secção de proximidade de Vimioso; 

. Atribuição de prioridade na tramitação das ações declarativas 

pendentes para efeitos de estatística oficial, instauradas/autuadas 

antes de 1 de janeiro de 2014, relativamente aos demais processos, 

com exceção dos qualificados pela lei como urgentes. 

 

5.2. Área criminal 

 

5.2.1.Metas 

 

. Não aumentar a pendência processual global (oficial e secretaria); 

. Findar, para efeitos da estatística oficial, pelo menos tantos 

processos da espécie “comuns – singular” quanto o número das 

entradas no período; 
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. Agendar as audiências e diligências com dilação não superior a 60 

dias (não contando para o efeito as férias judiciais); 

 

. Reduzir a percentagem do acréscimo da pendência global da 

secretaria face à pendência global oficial.  

 

 

5.2.2. Ações 

 

. Atribuição da prática de atos, que o sistema informático permita 

realizar à distância, aos oficiais de justiça afetos à secção de 

proximidade de Vimioso; 

. Atribuição de prioridade na tramitação dos processos pendentes 

para efeitos de estatística oficial, instaurados/autuados antes de 1 de 

janeiro de 2014, sobre os demais processos, com exceção dos 

qualificados pela lei como urgentes. 

 

6. 

SECÇÃO DE TORRE DE MONCORVO 

 

6.1. Área cível 

 

6.1.1.Metas 
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. Reduzir a pendência processual global (oficial e secretaria); 

. Reduzir a zero a pendência oficial das ações declarativas 

classificadas para efeitos estatísticos sob as espécies “ações 

ordinárias” e “ações sumárias; 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

declarativas instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2013; 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

executivas instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2010; 

. Findar, para efeitos da estatística oficial, pelo menos tantas ações 

declarativas da espécie “ações comuns – após 1 de setembro de 

2013)” quanto o número das entradas no período; 

. Agendar as audiências e diligências com dilação não superior a 60 

dias (não contando para o efeito as férias judiciais); 

. Limitar a não mais de 35% o acréscimo da pendência da secretaria 

face à pendência oficial. 

 

6.1.2.Ações 

 

. Atribuição de prioridade na tramitação das ações declarativas 

pendentes para efeitos de estatística oficial, instauradas/autuadas 

antes de 1 de janeiro de 2014, relativamente aos demais processos, 

com exceção dos qualificados pela lei como urgentes. 
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6.2. Área criminal 

 

6.2.1.Metas 

 

. Não aumentar a pendência processual global (oficial e secretaria); 

. Findar, para efeitos da estatística oficial, pelo menos tantos 

processos da espécie “comuns – singular” quanto o número das 

entradas no período;  

. Agendar as audiências e diligências com dilação não superior a 70 

dias (não contando para o efeito as férias judiciais); 

. Reduzir a percentagem do acréscimo da pendência global da 

secretaria face à pendência global oficial. 

 

 

6.2.2. Ações 

 

. Atribuição de prioridade na tramitação dos processos pendentes 

para efeitos de estatística oficial, instaurados/autuados antes de 1 de 

janeiro de 2014, sobre os demais processos, com exceção dos 

qualificados pela lei como urgentes. 

 

7. 
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SECÇÃO DE VILA FLOR 

 

7.1. Área cível 

 

7.1.1.Metas 

 

. Não aumentar a pendência processual global (oficial e secretaria); 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

declarativas classificadas para efeitos estatísticos sob as espécies 

“ações ordinárias” e “ações sumárias; 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

declarativas instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2013; 

. Reduzir tendencialmente a zero a pendência oficial das ações 

executivas instauradas/autuadas até 31 de dezembro de 2010; 

. Findar, para efeitos da estatística oficial, pelo menos tantas ações 

declarativas da espécie “ações comuns – após 1 de setembro de 

2013)” quanto o número das entradas no período; 

. Agendar as audiências e diligências com dilação não superior a 60 

dias (não contando para o efeito as férias judiciais); 

. Limitar a não mais de 40% o acréscimo da pendência da secretaria 

face à pendência oficial. 

 

7.1.2.Ações 
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. Atribuição da prática de atos que o sistema informático permita 

realizar à distância, aos oficiais de justiça afetos à secção de 

proximidade Carrazeda de Ansiães; 

. Atribuição de prioridade na tramitação das ações declarativas 

pendentes para efeitos de estatística oficial, instauradas/autuadas 

antes de 1 de janeiro de 2014, relativamente aos demais processos, 

com exceção dos qualificados pela lei como urgentes. 

 

7.2. Área criminal 

 

7.2.1.Metas 

 

. Não aumentar a pendência processual global (oficial e secretaria); 

. Findar, para efeitos da estatística oficial, pelo menos tantos 

processos da espécie “comuns – singular” quanto o número das 

entradas no período; 

. Agendar as audiências e diligências com dilação não superior a 60 

dias (não contando para o efeito as férias judiciais); 

. Reduzir a percentagem do acréscimo da pendência global da 

secretaria face à pendência global oficial. 

 

 

7.2.2. Ações 
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. Atribuição da prática de atos que o sistema informático permita 

realizar à distância, aos oficiais de justiça afetos às secções de 

proximidade;  

. Atribuição de prioridade na tramitação dos processos pendentes 

para efeitos de estatística oficial, instaurados/autuados antes de 1 de 

janeiro de 2014, sobre os demais processos, com exceção dos 

qualificados pela lei como urgentes. 

 

8. 

SECÇÕES DE PROXIMIDADE 

 

8.1. Metas 

 

. Aumentar o número de atos de natureza processual praticados. 

 

8.2. Ações 

 

. Sensibilização dos escrivães de direito de todas as secções para 

implementação efetiva de medidas, visando confiar a prática de atos, 
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à distância, por via eletrónica, aos oficiais de justiça colocados nas 

secções de proximidade. 

*** 

      Bragança, 20 de junho de 2016 

      O juiz presidente 

do Tribunal Judicial da Comarca de Bragança, 

 

Fernando Manuel Vilares Ferreira 

 

 


