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I. Introdução 

1. Âmbito do relatório 

O presente relatório refere-se ao semestre compreendido entre 1 de Setembro de 2014 e 

28 de Fevereiro de 2015. Tem como âmbito a combinação do relatório semestral e do relatório 

de actividades previstos na LOSJ. 

 

2. Apresentação sumária dos capítulos  

Após a introdução (Capítulo I), segue-se um Segundo Capítulo onde se descreve a 

instalação e evolução dos órgãos de gestão do Tribunal, acompanhada da análise das vantagens 

e das dificuldades da nova orgânica e de algumas propostas a esse respeito. 

O Capítulo III é dedicado à análise da inserção territorial das jurisdições na nova orgânica, 

dificuldades e vantagens da mesma. Após, são indicadas as medidas de gestão tomadas e feitas 

propostas sobre a matéria. 

O Quarto Capítulo tem como objecto os recursos humanos do Tribunal sendo que, quanto 

a Juízes e Funcionários Judiciais, para além do quadro previsto e pessoas em funções, é feita a 

análise do absentismo verificado e das necessidades de recuperação nas várias unidades 

orgânicas. Seguidamente são indicadas as medidas de gestão tomadas, concluindo-se pela 

apresentação de propostas. 

O Capítulo V aborda a temática atinente aos recursos financeiros e mais concretamente o 

orçamento e respectiva execução. É feita uma análise sobre as dificuldades encontradas no 

exercício das competências nesta matéria, concluindo-se pela apresentação de propostas. 

Passa-se depois para o Capítulo VI, dedicado às instalações e equipamentos, sendo feito o 

elenco das necessidades sentidas. 

O Capítulo VII contém uma visão mais concretizada das unidades orgânicas e movimento 

processual, com referência aos dados estatísticos recolhidos, trabalhados ainda em função de 

taxas de congestão, resolução, recuperação, litigância e, finalmente, produtividade. Segue-se a 

análise dos actos das unidades centrais, serviço externo e secções de proximidade. Neste 

capítulo, existe ainda uma secção dedicada à descrição das medidas de gestão e organizativas 

tomadas com referência a cada unidade orgânica. 
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Segue-se o Capítulo VIII relativo ao plano de actividades, terminando o relatório com uma 

síntese conclusiva. 

 

3. Apresentação sumária dos Anexos  

Anexo I: Regulamento do Conselho de Gestão. 

Anexo II: Regulamento eleitoral do Conselho Consultivo. 

Anexo III: Regulamento do Conselho Consultivo. 

Anexo IV: Deliberação do Conselho de Gestão de 14 de Julho de 2014 (A); Proposta de 

Juiz Presidente e homologação pelo CSM – afectação dos Srs. Juízes da Secção de Instrução 

Criminal da Instância Central de Leiria às Instâncias Locais com competência criminal dos 

restantes municípios, para a prática de determinados actos (B). 

Anexo V: Deliberação do Conselho de Gestão de 18 de Junho de 2014 sobre a divisão 

territorial do distrito para efeito de realização de turnos em sábados e feriados. 

Anexo VI: Despacho de Juiz Presidente e homologação pelo CSM – turnos durante férias 

judiciais. 

Anexos VII: Deliberações do Conselho de Gestão sobre fluxos processuais entre as 

Secções do Ministério Público e a Secção de Instrução Criminal – de 15 de Setembro de 2014 (A) 

e de 27 de Outubro de 2014 (B). 

Anexo VIII: Ordem de Serviço de Magistrado do Ministério Público Coordenador – 

Procedimentos a adoptar quando se proponha suspensão provisória do processo em processo 

sumário – fluxo de processos para a Secção de Instrução Criminal. 

Anexos IX: Proposta de Juiz Presidente e homologação pelo CSM – afectação dos Srs. 

Juízes da Secção de Instrução Criminal à Secção Criminal da Instância Central para intervenção 

como adjuntos em Tribunal Colectivo. 

Anexo X: Deliberação do Conselho de Gestão – Criação de equipas de funcionários para a 

tramitação de actos específicos. 

Anexo XI: Deliberação do Conselho de Gestão – Serviços do Ministério Público junto da 

Secção do Trabalho de Caldas da Rainha. 
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Anexo XII: Levantamento sobre necessidades de funcionários na Comarca remetido ao 

CSM. 

Anexos XIII: Orçamento pedido (A) e orçamento atribuído (B) para 2015; execução 

orçamental Março de 2015 (C). 

Anexo XIV: Deliberação do Conselho de Gestão de 4 de Setembro de 2014 – mudança de 

instalações da Secção do Trabalho de Caldas da Rainha. 

Anexo XV: Ficheiro com informação estatística do Tribunal entre 1 de Setembro de 2014 

e 28 de Fevereiro de 2015. 

Anexo XVI: Deliberação do Conselho de Gestão – venda de objectos. 

Anexo XVII: Ordem de Serviço de Juiz Presidente - Secção Genérica da Instância Local de 

Peniche. 

Anexo XVIII: Informação estatística de parte dos Tribunais da antiga estrutura judiciária – 

Setembro de 2014 a Junho de 2015. 

 

4. Procedimento seguido na elaboração  

Dados recolhidos no sistema Citius/Habilus, junto dos Srs. Juízes e das várias unidades 

orgânicas. 

O relatório foi apreciado na reunião do Conselho Consultivo de 17 de Abril de 2015 e 

aprovado na reunião do Conselho de Gestão realizada no mesmo dia, após aquela. 

  



 

5 
 

II. Orgânica da comarca 

 

1. A instalação e evolução dos órgãos da comarca 

 Nos termos da LOSJ, os órgãos do Tribunal de Comarca são os seguintes: 

  - Juiz Presidente (JP); 

  - Magistrado do Ministério Público Coordenador (MPC); 

  - Administrador Judiciário (AJ); 

  - Conselho de Gestão (CG); 

  - Conselho Consultivo (CC). 

  

1.1. Instalação 

 Por razões conhecidas, a JP do Tribunal da Comarca de Leiria apenas iniciou funções em 

finais de Maio de 2014, o que por sua vez acarretou que apenas em Junho do mesmo ano fosse 

designado e tenha iniciado funções o AJ. 

 

 O Conselho de Gestão teve a sua primeira reunião em Junho de 2014 e, desde então, 

tem reunido com uma periodicidade que em regra é quinzenal. Em 4 de Setembro do mesmo 

ano foi aprovado o respectivo regulamento (Anexo I). 

 

 Quanto ao Conselho Consultivo, o Conselho de Gestão aprovou o regulamento da 

eleição dos membros previstos nas als. d) a f) do n.º 2 do art. 109.º da LOSJ em Outubro de 

2014 (Anexo II), tendo as eleições em questão decorrido no dia 22 do mesmo mês.   

 A Ordem dos Advogados e a Câmara dos Solicitadores indicaram os seus representantes 

e, no que respeita aos representantes dos municípios, foram indicados os Srs. Presidentes das 

Câmaras de Leiria e de Caldas da Rainha. 
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A primeira reunião teve lugar no dia 12 de Dezembro de 2014 – onde foi 

nomeadamente aprovado o regulamento respectivo (Anexo III) – e, na reunião de 13 de 

Fevereiro de 2015, foram cooptados os restantes membros, tendo sido designado um 

representante da Segurança Social, um representante da APAV, e o presidente do Instituto 

Politécnico de Leiria, que igualmente é Vice-Presidente da Associação Empresarial de Leiria.  

  

1.2. Evolução 

Na fase que decorreu entre Maio e início de Setembro de 2014, os órgãos de gestão 

(JP, MPC e AJ, e CG) ficaram instalados provisoriamente no edifício da Secção do Trabalho de 

Leiria. 

Foi nomeado apenas um funcionário para apoio dos órgãos de gestão durante esse 

período, e não dois como pretendido, por ser entendimento da Direcção-Geral da 

Administração da Justiça (DGAJ) que apenas podia ser nomeada uma pessoa para essa função 

no período em questão. 

De notar que mesmo o apoio por apenas dois funcionários já era – como continua a ser 

– insuficiente para assegurar o apoio necessário ao funcionamento dos órgãos de gestão. 

Apesar disso, com a colaboração dos demais funcionários do Tribunal, as dificuldades 

causadas por esta circunstância foram sendo ultrapassadas. 

Durante a fase em apreço, o trabalho desenvolvido em conjunto – quer informalmente, 

quer através de deliberações tomadas em Conselho de Gestão – orientou-se sobretudo para a 

transição dos processos existentes na antiga estrutura judiciária (AEJ) para a nova estrutura 

(NEJ), quer em termos físicos, quer em termos informáticos, e ainda para a avaliação das 

necessidades da NEJ em termos de infra-estruturas e recursos humanos. 

No que diz respeito à transição física de processos, realizou-se um procedimento prévio 

de medição em metros lineares e cúbicos, bem como de pesagem previsível, dos processos que 

iriam transitar para a NEJ.  

Logo nessa fase ficou evidenciado que em vários casos de instâncias centrais – com 

particular relevo nos casos das instâncias centrais de Alcobaça; da Secção de Execução 

deslocalizada em Ansião; da Secção de Comércio deslocalizada em Alvaiázere; e da Secção 

Criminal da Instância Central de Leiria – o espaço previsto para alojamento das secretarias 
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respectivas, mormente no que respeita ao acondicionamento de processos, era claramente 

insuficiente. 

Em alguns casos, a situação foi resolvida com a ocupação de áreas dos edifícios antes 

afectas a cartório notarial o que, resolvendo o problema, acarretou de todo o modo atrasos na 

arrumação de processos e funcionários (Ansião e Alvaiázere). 

No caso da Secção Criminal da Instância Central de Leiria, a dimensão do problema 

apenas ficou evidenciada com a chegada, em finais de Agosto e princípios de Setembro de 2014, 

dos processos urgentes (e que por isso só então podiam ser deslocados). A solução encontrada 

para a falta de espaço passou pela deslocação da Unidade Central e de Serviço Externo, antes 

sedeada no Palácio de Justiça de Leiria, para o edifício da Secção do Trabalho na mesma cidade 

– situação que igualmente causou atrasos na regularização do funcionamento das secções em 

questão. 

Finalmente, quanto às Secções da Instância Central de Alcobaça (Comércio e Execução), 

os problemas de falta de espaço mantêm-se, não estando equacionada, segundo as 

informações mais recentes, uma solução a curto ou médio prazo. 

Ainda quanto à transição física de processos e mobiliário, os órgãos de gestão contaram 

com a colaboração do Exército (Regimento de Artilharia 4 de Leiria e Escola de Sargentos do 

Exército de Caldas da Rainha), da GNR e PSP, e também com a colaboração de algumas 

autarquias do Distrito. 

As operações de transferência em si decorreram sem problemas, e de acordo com o 

calendário programado. 

Ainda no início de Setembro de 2014, e pelas razões adiante indicadas, transferiram-se 

os serviços da Secção do Trabalho de Caldas da Rainha do edifício onde até então funcionava 

para o edifício do Palácio de Justiça da mesma cidade. 

  

Na fase seguinte, entre Setembro e Dezembro de 2014, a actividade dos órgãos de 

gestão – já sedeados no Palácio de Justiça de Leiria, tendo a equipa de funcionários de apoio 

sido reforçada para dois, acrescida ainda de um terceiro funcionário que apoia directamente o 

MPC – focou-se essencialmente no seguinte: 

- Colocação dos funcionários nas várias unidades orgânicas; 
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 - Organização dos mapas de turnos e da distribuição de serviço; 

- Obter a normalização do funcionamento dos serviços o mais rapidamente 

possível. 

 As primeiras tarefas foram concluídas nos tempos previstos e sem problemas de maior, 

sem prejuízo das alterações subsequentes na medida do que se foi revelando necessário. 

 Quanto à terceira operação, a mesma foi intensamente afectada com os problemas, que 

são de todos conhecidos, do sistema informático Citius/Habilus, cujas consequências ainda hoje 

se fazem notar. 

 Assim, apenas em Janeiro de 2015 se pode verificar que a generalidade dos processos 

pendentes estava já na nova plataforma informática, sem prejuízo de se verificarem situações 

que têm de ser resolvidas caso a caso (agregação de apensos; nova inserção de dados na função 

F7; entre outras). 

  

 A partir de Janeiro de 2015 iniciou-se uma fase já essencialmente vocacionada para as 

tarefas de consolidação do funcionamento regular do Tribunal, elaboração do orçamento, 

monitorização da resposta dos serviços e de organização das actividades a desenvolver. 

 

 Quanto ao Conselho Consultivo, por falta de espaço adequado nas instalações do 

Tribunal em Leiria, as reuniões passaram a ter lugar no Salão Nobre dos Paços do Conselho de 

Leiria, gentilmente disponibilizado pelo seu Presidente da Câmara. 

 Foi entretanto deliberado pelo Conselho de Gestão que os órgãos de gestão do Tribunal 

ficarão sedeados no edifício do Liceu Rodrigues Lobo, em Leiria, quando as obras estiverem 

concluídas (o que se prevê para Agosto/Setembro de 2015), espaço que já terá condições para 

nomeadamente acolher as reuniões do Conselho Consultivo. 

 

2. O exercício das competências: dificuldades e vantagens 

 Optou-se por submeter ao Conselho de Gestão a apreciação de todas as questões 

estruturais do funcionamento do Tribunal, bem como as que, sendo mais sectoriais, afectem ou 
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possam afectar globalmente Juízes, Magistrados do Ministério Público e Funcionários. 

 As deliberações têm sido tomadas por unanimidade, revelando-se este método como 

um método eficaz e gerador de consensos. 

 Têm assim passado pelo CG questões relativas à gestão e ocupação dos edifícios, 

colocação de funcionários, turnos e férias, programação de actividades, orçamento, entre 

outras. 

 Revelando-se como muito positiva esta forma de actuar, não se pode deixar no entanto 

de realçar as dificuldades com que os órgãos de gestão se deparam e que dificultam a sua 

tarefa: 

  - O quadro prevê apenas dois funcionários de apoio aos órgãos de gestão, 

número que é manifestamente insuficiente atentas todas as tarefas de gestão e de apoio às 

diversas unidades orgânicas que lhes estão cometidas; 

  - Pelas razões adiante melhor explicitadas, existe ainda um défice de autonomia 

patente sobretudo nas competências (não) delegadas no AJ pela Administração Central, o que 

em vários casos tem dificultado uma resposta adequada e atempada; 

  - As viaturas afectas ao Tribunal são as que antes existiam nos Núcleos de 

Alcobaça e de Caldas da Rainha. Leiria não dispõe de qualquer viatura ou motorista, 

nomeadamente para deslocações em serviço dos órgãos de gestão; 

  - Não existe programa informático para desempenho das várias tarefas 

cometidas aos órgãos de gestão, nomeadamente ao nível de recursos humanos, tendo tudo de 

ser criado de raiz e localmente (o que dificultará, no futuro, troca de informação e análise 

comparativa entre os vários Tribunais). 

 Quanto ao desempenho das funções do AJ, e apesar de o número de funcionários do 

Tribunal permitir, segundo a Portaria n.º 164/2014, de 21 de Agosto, a criação de quatro lugares 

de Secretário de Justiça, porém efectivamente foram apenas criados três lugares. É assim 

premente, e já foi assinalado junto da DGAJ, a rectificação da Portaria em questão de forma que 

seja criado um quarto lugar, este no núcleo de Alcobaça. Esta omissão impede nomeadamente 

que sejam delegadas determinadas competências pelo AJ no que respeita a este núcleo. 

* 
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 Quanto ao Conselho Consultivo, apesar de ainda só ter tido duas reuniões, no entanto 

as mesmas já permitiram concluir que se apresenta como um espaço com elevadas 

potencialidades para servir como plataforma de diálogo quer entre o Tribunal e os Cidadãos, 

quer entre as várias Instituições que desempenham um papel na administração da Justiça e na 

resolução dos problemas da comunidade. 

 Nessa medida, na reunião de 12 de Dezembro de 2014, estiveram presentes 

representantes da Segurança Social, da Câmara Municipal da Marinha Grande, e do Alto 

Comissariado para as Migrações com vista a, em conjunto, se tentar encontrar soluções 

integradas para determinadas populações, cujos problemas já determinaram a intervenção do 

Tribunal. 

 

3. Propostas 

 Em face do acima exposto, propõe-se o seguinte:  

  - Reforço do quadro de dois funcionários de apoio aos órgãos de gestão para 

pelo menos cinco funcionários; 

  - Criação de um lugar de Secretário de Justiça para o Núcleo de Alcobaça; 

  - Afectação de pelo menos uma viatura automóvel aos órgãos de gestão do 

Tribunal a curto prazo (estando previsto que tal iria acontecer no passado mês de Março, porém 

tal ainda não se verificou), dotada do respectivo motorista (inexistente no núcleo de Leiria); 

  - Criação de programa informático adequado ao desempenho das várias tarefas 

cometidas aos órgãos de gestão, nomeadamente ao nível de recursos humanos, uniforme em 

todos os Tribunais. 
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III. Os Tribunais e o território 

 

1. A nova inserção territorial das jurisdições: dificuldades e vantagens 

 

 

 

ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: 

A) Secções Cível e Criminal da Instância Central:  

- Leiria – Secção Cível e Secção Criminal – distrito de Leiria. 

B) Secções do Trabalho da Instância Central: 

- Leiria – 1ª Secção do Trabalho - municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira 

de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Pedrogão Grande, Pombal e Porto 

de Mós;  

- Caldas da Rainha – 2ª Secção do Trabalho – municípios de Alcobaça, Bombarral, Caldas 

da Rainha, Óbidos e Peniche. 

C) Secções da Família e Menores da Instância Central: 

- Caldas da Rainha – 1ª Secção de Família e Menores – municípios de Alcobaça, 

Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche;  

- Pombal – 2ª Secção de Família e Menores - municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, 

Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrogão Grande, Pombal e 

Porto de Mós. 
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D) Secções de Execução da Instância Central:  

- Alcobaça – 1ª Secção de Execução – municípios de Alcobaça, Batalha, Bombarral, 

Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche e Porto de Mós;  

- Pombal, mas actualmente deslocalizada em Ansião - 2ª Secção de Execução - 

municípios de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha 

Grande, Pedrogão Grande e Pombal. 

E) Secção de Instrução Criminal da Instância Central:  

- Leiria – Secção de Instrução Criminal – distrito de Leiria. 

f) Secções de Comércio da Instância Central: 

- Leiria, mas actualmente deslocalizada em Alvaiázere – 1ª Secção de Comércio – 

municípios de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha 

Grande, Pedrogão Grande e Pombal. 

- Alcobaça – 2ª Secção do Comércio - municípios de Alcobaça, Batalha, Bombarral, 

Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche e Porto de Mós. 

g) Secções Genéricas Locais: 

 - Figueiró dos Vinhos – municípios de Alvaiázere, Castanheira de Pera, Figueiró dos 

Vinhos e Pedrógão Grande. 

 - Pombal – municípios de Ansião e Pombal. 

 - Leiria – município de Leiria. 

 - Marinha Grande – município de Marinha Grande. 

 - Porto de Mós – municípios de Batalha e Porto de Mós. 

 - Nazaré – município de Nazaré. 

 - Alcobaça – município de Alcobaça. 

 - Caldas da Rainha – municípios de Bombarral, Caldas da Rainha e Óbidos. 

 - Peniche – município de Peniche. 

h) Secções de Proximidade: 

 - Alvaiázere. 

 - Ansião.  

 

Territórios 
População 
residente 

Âmbito Geográfico Ano 2013 

Município Batalha  15.812 

Município Leiria  126.163 

Município Marinha 
Grande 

 38.705 
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Territórios 
População 
residente 

Âmbito Geográfico Ano 2013 

Município Pombal  54.413 

Município Porto de Mós  24.082 

Município Alvaiázere  7.102 

Município Ansião  12.835 

Município Castanheira de 
Pêra 

 2.983 

Município Figueiró dos 
Vinhos 

 5.986 

Município Pedrógão 
Grande 

 3.724 

Município Alcobaça  55.844 

Município Bombarral  12.940 

Município Caldas da 
Rainha 

 51.760 

Município Nazaré  14.712 

Município Óbidos  11.726 

Município Peniche  27.305 

   População residente 

  Fontes de Dados: INE - Estimativas Anuais da População Residente 

  INE - Estimativas Anuais da População Residente   

  Fonte: PORDATA 

  Última actualização: 2014-06-17 

   

 O território da Comarca de Leiria é extenso, agregando-se em torno de três centros 

essenciais: Leiria ao centro; Pombal a Norte; e Alcobaça/Caldas da Rainha a Sul. 

 A NEJ apresenta inegáveis vantagens decorrentes da especialização das jurisdições que, 

no caso da instância central, é total. 

 No entanto, tal opção implica algum sacrifício no que respeita à proximidade do sistema 

de Justiça ao Cidadão, e que se revela mais intenso no que diz respeito aos extremos da 

Comarca e ainda, por outro lado, no que se refere à jurisdição de Família e Menores. 

 Na realidade, a extensão da Comarca, aliada à falta de transportes públicos que 

permitam o fluxo dos utentes do Tribunal de acordo com os horários de funcionamento do 

mesmo, leva a que, por um lado, as populações dos extremos da Comarca sintam grande 

dificuldade em deslocar-se a Leiria, onde decorrem as diligências das Secções Cível, Criminal e 

de Instrução Criminal da Instância Central (quanto a esta última, em face da proposta 

homologada pelo Conselho Superior da Magistratura relativa à afectação de serviço aos Srs. 

Juízes desta Secção – Anexo IV). 

 A necessidade de reforçar o quadro de juízes da Secção Criminal da Instância Central, 

aliada ao elevado número de processos ali pendentes a carecer de tratamento frequente, a 

tudo acrescendo a especial carência de proximidade do julgamento do tipo de casos ali 
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pendentes no que respeita às populações locais, aconselha a que, pelo menos, se avance para 

um estudo sobre o eventual desdobramento desta Secção de forma que parte dos serviços 

fiquem sedeados na zona sul da Comarca. 

 

 Por outro lado, a colocação em Pombal da 2.ª Secção de Família e Menores tem 

apresentado vários inconvenientes para as populações, sobretudo dos municípios de Marinha 

Grande e Porto de Mós, por ausência de transportes públicos adequados aliada à carência 

económica de grande parte dos utentes deste tipo de jurisdição, sendo certo ainda que nestes 

processos são frequentes as diligências que importem a presença dos interessados. 

 Pese embora se tenha minimizado o impacto desta solução através, por um lado, de 

atendimento ao público pelo Ministério Público em todos os núcleos e, por outro lado, pelo 

recurso ao sistema de videoconferência, no entanto entende-se que a situação demanda uma 

solução mais estrutural. 

 Nessa medida, e tal como já aliás deliberado em sede de Conselho Consultivo, 

considera-se ser premente a criação de uma 3.ª Secção de Família e Menores, sedeada em 

Leiria, ou desdobramento dos serviços da 2.ª Secção, de modo que parte dos mesmos sejam 

deslocados em Leiria. Os serviços sedeados em Leiria deveriam passar a ter os processos 

relativos aos municípios de Leiria, Marinha Grande, Porto de Mós e Batalha, com o consequente 

redimensionamento dos serviços sedeados em Pombal.  

 A actual deslocalização de duas secções da instância central para Ansião e Alvaiázere 

leva a que, de momento, ainda não se possa avaliar o funcionamento das secções de 

proximidade previstas para estes municípios.  

 

 

2. Medidas de gestão 

A extensão da Comarca determinou, em primeiro lugar, que para efeitos de turnos de 

fim-de-semana e feriados, o território fosse dividido em duas zonas, uma a norte e outra a sul 

(Anexo V). Não foram reportados quaisquer problemas a este respeito. 

Pelas mesmas razões, e no que diz respeito aos juízes, para efeitos de turnos de férias 

judiciais, dividiu-se o território da Comarca em três zonas (Anexo VI).  

Quanto a esta última decisão, pese embora importar algum sacrifício da especialização 

de jurisdições, a mesma é justificada pela necessidade de assegurar, em face do número de 

juízes colocados no Tribunal de Leiria, que os processos e diligências em turno sejam todos 

despachados e realizados sem que se despenda demasiado tempo em deslocações entre os 



 

15 
 

vários núcleos. Cremos que tal medida se revela adequada, tendo sido objecto de consenso e 

tendo decorrido os turnos das férias judiciais de Natal e Páscoa sem problemas. 

No que diz respeito à jurisdição de Família e Menores, e conforme acima referido, em 

todos os núcleos está assegurado o atendimento ao público pelo Ministério Público, sendo 

ainda frequente o recurso ao sistema de videoconferência para minimizar o impacto da 

distância nos utentes. 

Quanto à jurisdição de Instrução Criminal, estabeleceu-se um conjunto de regras 

destinadas a assegurar que o fluxo de processos entre os serviços do Ministério Público e os 

serviços da Secção de Instrução Criminal se faça sem problemas e com respeito dos prazos 

legais (especialmente curtos nesta jurisdição, como é sabido) – Anexos VII e VIII. 

 

3. Propostas 

Apresentam-se as seguintes propostas: 

- Criação de uma 3.ª Secção de Família e Menores, sedeada em Leiria, ou 

desdobramento dos serviços da 2.ª Secção de modo que parte dos mesmos sejam deslocados 

em Leiria. Os serviços sedeados em Leiria devem passar a ter os processos relativos aos 

municípios de Leiria, Marinha Grande, Porto de Mós e Batalha, com o consequente 

redimensionamento dos serviços sedeados em Pombal; 

- Estudo sobre o eventual desdobramento da Secção Criminal da Instância 

Central, de forma que parte dos serviços passem para a parte sul da Comarca (eixo Alcobaça-

Caldas da Rainha). 
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IV. Recursos humanos 

1. Juízes de Direito 

 

1.1. Quadro previsto 

 

Magistrados Judiciais - Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 

Núcleos Instâncias 
Juizes de Direito 

Quadro Previsto  

LEIRIA 

Central Cível 5  

Central Crime 3  

Central Instrução Criminal 3  

Comércio 3  

Central do Trabalho 3  

Local Cível 4  

Local Criminal 3  

ALCOBAÇA 

Comércio 2  

Execução 1  

Local Cível 2  

Local Criminal 1  

C. RAINHA 

Família e Menores 2  

Trabalho 1  

Local Cível 2  

Local Crime 1  

POMBAL 

Execução 1  

Família e Menores 3  

Local Cível 2  

Local Criminal 2  

F. VINHOS Local Genérica 1  

M. GRANDE Local Genérica 2  

NAZARÉ Local Genérica 1  

PENICHE Local Genérica 1  

P.MÓS 
Local Cível 1  

Local Crime 1  

ALVAIÁZERE Proximidade _  

ANSIÃO Proximidade _  

SOMA 51  
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1.2. Juízes em funções e absentismo 

 1.2.1. Juízes em funções 

Magistrados Judiciais - Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 

Núcleos Instâncias 
Juizes de Direito  

Quadro 
Previsto 

Em Funções Observações 

LEIRIA 

Central Cível 5 5 

Colocado um Juiz Auxiliar, em 
substituição de Juiz titular 
ausente em comissão de 

serviço 

Central Crime 3 4 
Colocado um Juiz Auxiliar, em 

acréscimo 

Central Instrução Criminal 3 3  

Comércio 3 3  

Central do Trabalho 3 3  

Local Cível 4 5 
Colocado um Juiz Auxiliar do 
Quadro Complementar, em 

acréscimo 

Local Criminal 3 3  

ALCOBAÇA 

Comércio 2 3 
Colocado um Juiz Auxiliar, em 

acréscimo 

Execução 1 2 
Colocado um Juiz Auxiliar, em 

acréscimo, do quadro 
Complementar 

Local Cível 2 2  

Local Criminal 1 1  

C. RAINHA 

Família e Menores 2 3 

Colocado, desde Janeiro de 
2015, e em acréscimo, um 

Juiz Auxiliar do Quadro 
Complementar 

Trabalho 1 1  

Local Cível 2 2  

Local Crime 1 2 
Colocado um Juiz Auxiliar, em 

acréscimo 

POMBAL 

Execução 1 2 
Colocado um Juiz Auxiliar, em 

acréscimo 

Família e Menores 3 4 

Colocado um Juiz Auxiliar, 
primeiro em substituição de 
Titular, e a partir de Janeiro 

de 2015 em acréscimo 

Local Cível 2 2 

Colocado um Juiz Auxiliar, em 
acréscimo, do Quadro 

Complementar (de baixa 
desde Janeiro de 2015) 

Local Criminal 2 2  

F. VINHOS Local Genérica 1 1  

M. GRANDE Local Genérica 2 2  

NAZARÉ Local Genérica 1 1  

PENICHE Local Genérica 1 1  

P.MÓS 
Local Cível 1 2 

Colocado um Juiz Auxiliar, em 
acréscimo, que nunca tomou 

posse (baixa por doença 
seguida de licença parental) 

Local Crime 1 1  

ALVAIÁZERE Proximidade _ 0  
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Magistrados Judiciais - Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 

Núcleos Instâncias 
Juizes de Direito  

Quadro 
Previsto 

Em Funções Observações 

ANSIÃO Proximidade _ 0  

SOMA 51 60  

  

1.2.2. Absentismo 

Colocação do Magistrado N.º de Dias Motivo 

Secção Cível da Instância Central de Leiria 19 Internamento e doença 

Secção do Trabalho da Instância Central de Leiria 5 Art. 10.º, n.º 1 do EMJ (2), acidente em 
serviço (1), e assistência a filho menor 

Secção do Comércio da Instância Central de Alcobaça 5 Férias 

Secção Cível da Instância Central de Leiria 1 Art. 10.º-A, n.º 1 do EMJ 

Secção de Instrução Criminal da Instância Central de Leiria 1/2 Art. 10.º, n.º 1 do EMJ 

Secção Criminal da Instância Central de Leiria 29 e 1/2 Doença, acidente em serviço e Art. 10.º-A, 
n.º 1 do EMJ 

Secção do Comércio da Instância Central de Leiria 1/2 Assistência a familiar 

Secção Cível da Instância Local de Leiria 3 Férias 

Secção Criminal da Instância Local de Leiria 1 Art. 10.º, n.º 1 do EMJ 

Secção Cível da Instância Local de Leiria 10 Doença e assistência a filho menor 

Secção Cível da Instância Central de Leiria 11 Férias 

Secção de Execução da Instância Central de Alcobaça 1 Art. 10.º-A, n.º 2 do EMJ 

Secção Criminal da Instância Local de Alcobaça 6 e 1/2 Art. 10.º, n.º 1 do EMJ, assistência a filho 
menor e doença 

Juiz Estagiário 1 Art. 10.º-A, n.º 1 do EMJ 

Secção Criminal da Instância Local de Caldas da Rainha Desde 
10/09/2014 até 

ao presente 

Gravidez de risco 

Secção Criminal da Instância Local de Caldas da Rainha 4 Art. 10.º, n.º 1 e art. 10-.º-A, n.º 1 do EMJ 

Secção de Família e Menores da Instância Central de 
Caldas da Rainha 

2 Falecimento de familiar 

Secção Genérica da Instância Local de Figueiró dos Vinhos 5 Art. 10.º-A, n.º 1 do EMJ 

Quadro Complementar 130 Licença parental 

Secção Genérica da Instância Local de Peniche  Desde 
10/11/2014 até 

ao presente 

Gravidez de risco seguida de licença 
parental 

Secção Cível da Instância Local de Porto de Mós Desde 
22/07/2014 até 

Gravidez de risco seguida de licença 
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Colocação do Magistrado N.º de Dias Motivo 

ao presente parental 

Secção de Execução da Instância Central de Pombal 6 Férias 

Juiz Estagiário 1 Art. 10.º-A, n.º 1 do EMJ 

Secção Criminal da Instância Local de Pombal 5 Doença 

Juiz Estagiário 6 Art. 10.º-A, n.º 1 do EMJ 

Secção de Execução da Instância Central de Pombal 7 Art. 10.º-A, n.º 1 e n.º 2 do EMJ 

Secção Cível da Instância Local de Pombal 1 Doença de familiar 

Secção de Família e Menores da Instância Central de 
Pombal 

1 Art. 10.º, n.º 1 do EMJ 

Secção Cível da Instância Local de Pombal Desde 5 de 
Janeiro de 2015 
até ao presente 

Gravidez de risco 

Secção de Família e Menores da Instância Central de 
Pombal 

27 Férias 

 

Notas: não foram considerados os períodos de férias judiciais; cada linha representa um Juiz. 

 

1.3. Necessidades de recuperação 

 Em face das pendências e/ou julgamentos acumulados e a necessitar de tratamento 

diferenciado, apresentam-se como mais evidentes as seguintes necessidades de recuperação: 

  - Secção Criminal da Instância Central: o elevado número de processos a 

demandar o tratamento urgente frequente, bem como a complexidade dos mesmos e dos 

respectivos julgamentos, torna necessário o reforço do número de juízes aqui colocados. O ideal 

passa pela colocação de pelo menos dois auxiliares que, conjuntamente com o apoio dos Srs. 

Juízes das Secções de Instrução Criminal (Anexo IX), permitirá a composição de dois Colectivos. 

Neste momento, a colocação de apenas um Juiz Auxiliar não o permite; 

  - Secção Cível da Instância Central: o elevado número de processos por julgar, 

sendo certo que os julgamentos nesta Secção são normalmente morosos, determina que seja 

adequado a que, pelo menos durante um ano, seja colocado um juiz auxiliar, por forma a 

desbloquear a agenda; 

  - Secção de Família e Menores de Caldas da Rainha: necessária a colocação de 
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mais um juiz nesta Secção, pelo menos durante um ano, em face do elevado número de 

processos a demandar tramitação urgente e frequente e elevado número de diligências. Neste 

momento, ali está colocado uma Sr.ª Juíza Auxiliar desde Janeiro de 2015; 

  - Secção de Família e Menores de Pombal: situação semelhante, estando apenas 

a avaliar-se se é necessário manter a colocação de juiz auxiliar para o ano de 2015-2016; 

  - Secção de Comércio de Alcobaça: o quadro de apenas dois juízes não é 

adequado ao número e tipo de processos (grande parte dos quais de natureza urgente), o que 

determinou a colocação de um juiz auxiliar, o qual se deverá manter para o próximo ano; 

  - Secções de Execução de Alcobaça e Pombal (Ansião): o elevadíssimo número 

de processos em ambas as Secções determina que seja insuficiente a colocação de apenas um 

juiz em cada uma, o que determinou que fosse colocado um juiz auxiliar também em cada 

Secção, situação que se deve manter para o próximo ano; 

  - Secção Criminal de Caldas da Rainha: verifica-se ainda grande acumulação de 

processos por tramitar, bem como julgamentos por realizar. Justifica-se assim a manutenção de 

um juiz auxiliar pelo menos para o ano de 2015-2016. 

 

1.4. Medidas de gestão 

 Estão já colocados juízes auxiliares nas seguintes Secções, como forma de responder às 

referidas acumulações de serviço: Criminal da Instância Central (1); Família e Menores de 

Pombal (1); Execução de Pombal (1); Execução de Alcobaça; Comércio de Alcobaça; Família e 

Menores de Caldas da Rainha; e Local Criminal de Caldas da Rainha. 

 Para resolver o problema transitório de alguma acumulação de julgamentos nas Secções 

Locais Cíveis de Leiria e Pombal, em consequência nomeadamente da competência para as 

acções ordinárias anteriormente pendentes com valor até € 50.000,00, foram colocados juízes 

auxiliares em cada uma dessas Secções, sendo que neste momento apenas se encontra 

colocada em efectividade de funções uma Sr.ª Juíza, em ambas as Secções. 

 Solucionou-se a ausência das Sr.as Juízas titulares das Secções Genéricas de Peniche e 

Criminal de Caldas da Rainha através do Quadro Complementar de Juízes, pese embora, quanto 

ao primeiro caso, tal apenas foi possível após cerca de dois meses (até então, o serviço foi 

sendo assegurado pelos Srs. Juízes da Instância Local de Caldas da Rainha, em regime de 
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substituição). 

 Reafectaram-se os Srs. Juízes da Secção de Instrução Criminal de Leiria à Secção 

Criminal da Instância Central, por forma a comporem, como adjuntos, o Tribunal Colectivo 

(Anexo IX). 

  

1.5. Propostas 

 Na sequência do exposto, apresentam-se para já as seguintes propostas, sem prejuízo 

de a análise dos dados entretanto recolhidos determinar, oportunamente, que se reforcem os 

mais os quadros para além do agora proposto: 

- Secção Criminal da Instância Central: colocação de pelo menos dois juízes 

auxiliares, o que, conjuntamente com o apoio dos Srs. Juízes das Secções de Instrução Criminal, 

permitirá a composição de dois Colectivos; 

  - Secção Cível da Instância Central: colocação, pelo menos durante um ano, de 

um juiz auxiliar, por forma a desbloquear a agenda; 

  - Secção de Família e Menores de Caldas da Rainha: colocação de mais um juiz 

nesta Secção, pelo menos durante um ano; 

  - Secção de Família e Menores de Pombal: eventual colocação de juiz auxiliar 

por mais um ano; 

  - Secção de Comércio de Alcobaça: manutenção de um juiz auxiliar pelo menos 

durante mais um ano; 

  - Secções de Execução de Alcobaça e Pombal (Ansião): manutenção de um juiz 

auxiliar em cada Secção pelo menos durante mais um ano; 

  - Secção Criminal de Caldas da Rainha: manutenção de um juiz auxiliar pelo 

menos durante mais um ano. 
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2. Funcionários Judiciais 

 

1.1. Quadro previsto e Funcionários em funções 

Tribunal Judicial da comarca de Leiria 

Núcleo de Leiria 

Unidade orgânica 
Categorias funcionais 

Funcionários em 
funções 

Quadro Previsto 

Secretário de Justiça 1 1 

Apoio Técnico ao Conselho de 
gestão 

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Auxiliar 1 1 

Técnico Informática 0 2 

Unidade central e serviço externo  

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 3 2 

Escrivão Auxiliar 5 4 

Técnico de Justiça Adjunto 0 1 

Técnico de Justiça Auxiliar 3 2 

Secção da instância central cível  

Escrivão de Direito 1 2 

Escrivão Adjunto 4 6 

Escrivão Auxiliar 4 8 

Secção da instância central 
criminal 

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 4 3 

Escrivão Auxiliar 5 5 

Secção da instância central de 
instrução criminal  

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 1 2 

Escrivão Auxiliar 2 3 

1ª Secção da instância central do 
trabalho  

Escrivão de Direito 2 2 

Escrivão Adjunto 2 4 

Escrivão Auxiliar 4 4 

1ª Secção da instância central de 
comércio  

      

Provisoriamente em Alvaiázere 

      

Secção da instância local cível  

Escrivão de Direito 2 2 

Escrivão Adjunto 3 6 

Escrivão Auxiliar 6 6 

Secção da instância local criminal  

Escrivão de Direito 2 3 

Escrivão Adjunto 4 6 

Escrivão Auxiliar 7 6 

Serviços do Ministério Público - 
secção da instância do trabalho  

Técnico de Justiça Adjunto 2 2 

Técnico de Justiça Auxiliar 1 2 

DIAP e serviços do Ministério 
Público  

Técnico de Justiça Principal 2 2 

Técnico de Justiça Adjunto 2 8 

Técnico de Justiça Auxiliar 7 6 

Carreira Regime Geral 
Assistente 

técnico/operacional 
2 3 

  TOTAL 84 105 
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Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 

Núcleo de Alcobaça 

Unidade orgânica Categorias funcionais 
Funcionários 
em funções 

Quadro Previsto 

Secção da instância local cível 

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 1 3 

Escrivão Auxiliar 2 3 

Secção da instância local criminal  

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 2 3 

Escrivão Auxiliar 2 3 

Técnico de Justiça Auxiliar 1 0 

Alcobaça - unidade central  

Escrivão de Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 2 1 

Escrivão Auxiliar 1 3 

1ª Secção da instância central de 
execução  

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 2 2 

Escrivão Auxiliar 2 3 

2ª Secção da instância central de 
comércio 

Escrivão de Direito 1 2 

Escrivão Adjunto 2 4 

Escrivão Auxiliar 5 6 

Serviços do Ministério Público  

Técnico de Justiça Principal 0 1 

Técnico de Justiça Adjunto 3 4 

Técnico de Justiça Auxiliar 2 2 

Carreira Regime Geral Assistente técnico / operacional 2 3 

  TOTAL 34 46 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 

Núcleo de Ansião 
(sede deslocalizada da Secção de Execução de Pombal) 

Unidade orgânica Categorias funcionais 
Funcionários em 

funções 
Quadro Previsto 

Secção de 
proximidade  

Escrivão Adjunto 1 1 

Escrivão Auxiliar   1 

Assistente técnico ou operacional 1   

2ª Secção da 
instância central 

de execução  

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 2 2 

Escrivão Auxiliar 5 2 

  TOTAL 10 7 

 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria  

Núcleo de Alvaiázere 
(sede deslocalizada da Secção de Comércio de Leiria) 

Unidade orgânica Categorias funcionais Funcionários em funções Quadro Previsto 

Secção de 
proximidade  

Escrivão Adjunto 1 1 

Técnico de Justiça Adjunto 1 1 
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Tribunal Judicial da Comarca de Leiria  

Núcleo de Alvaiázere 
(sede deslocalizada da Secção de Comércio de Leiria) 

Unidade orgânica Categorias funcionais Funcionários em funções Quadro Previsto 

Assistente técnico ou 
operacional 

1   

1ª Secção da 
instância central 

de comércio  

Escrivão de Direito 3 3 

Escrivão Adjunto 4 6 

Escrivão Auxiliar 9 9 

  TOTAL 19 20 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 

Núcleo de Caldas da Rainha 

Unidade orgânica Categorias funcionais 
Funcionários 
em funções 

Quadro Previsto 

  Secretário de Justiça 1 1 

Unidade central e serviço 
externo  

Escrivão de Direito 0 1 

Escrivão Adjunto 1 1 

Escrivão Auxiliar 2 2 

Técnico de Justiça Auxiliar 2 1 

1ª Secção da instância central 
de família e menores 

Escrivão de Direito 1 2 

Escrivão Adjunto 4 4 

Escrivão Auxiliar 4 4 

2ª Secção da instância central 
do trabalho 

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 1 2 

Escrivão Auxiliar 2 2 

Secção da instância local cível  

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 1 3 

Escrivão Auxiliar 3 3 

Secção da instância local 
criminal  

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 3 3 

Escrivão Auxiliar 4 3 

 Serviços do Ministério Público - 
secção da instância de família e 

menores 

Técnico de Justiça Adjunto 1 1 

Técnico de Justiça Auxiliar 1 2 

Serviços do Ministério Público - 
secção da instância do trabalho 

Técnico de Justiça Adjunto 2 1 

Técnico de Justiça Auxiliar 0 1 

Serviços do Ministério Público  

Técnico de Justiça Principal 0 1 

Técnico de Justiça Adjunto 3 4 

Técnico de Justiça Auxiliar 2 4 

Carreira Regime Geral 
Assistente 

técnico/operacional 
2 3 

  TOTAL 41 49 
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Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 

Núcleo de Figueiró dos Vinhos 

Unidade orgânica Categorias funcionais 
Funcionários em 

funções 
Quadro previsto 

Serviços Judiciais e 
Serviços do Ministério 

Público  

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 2 3 

Escrivão Auxiliar 3 2 

Técnico de Justiça Adjunto 0 1 

Técnico de Justiça Auxiliar 1 1 

Assistente técnico/operacional 1 1 

  TOTAL 8 9 

 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 

Núcleo da Marinha Grande 

Unidade orgânica Categorias funcionais 
Funcionários em 

funções 
Quadro Previsto 

Serviços Judiciais e 
Serviços do Ministério 

Público  

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 3 4 

Escrivão Auxiliar 3 5 

Técnico de Justiça Adjunto 0 2 

Técnico de Justiça Auxiliar 3 2 

Carreira Regime Geral 
Assistente técnico ou 

operacional 
1 1 

  TOTAL 11 15 

 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 

Núcleo da Nazaré 

Unidade orgânica Categorias funcionais Funcionários em funções Quadro Previsto 

Serviços Judiciais e 
Serviços do Ministério 

Público  

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 1 2 

Escrivão Auxiliar 3 1 

Técnico de Justiça Adjunto 1 1 

Técnico de Justiça Auxiliar 1 1 

Carreira Regime Geral 
Assistente 

técnico/operacional 
1 1 

  TOTAL 8 7 

 



 

26 
 

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 

 Núcleo de Peniche 

Unidade orgânica Categorias funcionais Funcionários em funções Quadro Previsto 

Serviços Judiciais e 
Serviços do Ministério 

Público  

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 1 2 

Escrivão Auxiliar 2 1 

Técnico de Justiça 
Adjunto 

1 1 

Técnico de Justiça 
Auxiliar 

1 2 

  TOTAL 6 7 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria - Núcleo de Pombal 

Núcleo de Pombal 

Unidade orgânica Categorias funcionais 
Funcionários 
em funções 

Quadro Previsto 

  Secretário de Justiça 1 1 

Secção da instância local cível  

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 0 4 

Escrivão Auxiliar 4 4 

Secção da instância local criminal  

Escrivão de Direito 2 2 

Escrivão Adjunto 0 4 

Escrivão Auxiliar 6 4 

Unidade central e serviço externo  

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 0 1 

Escrivão Auxiliar 3 3 

2ª Secção da instância central de 
execução  

      

Provisoriamente em Ansião     

      

2ª Secção da instância central de 
família e menores 

Escrivão de Direito 1 3 

Escrivão Adjunto 3 6 

Escrivão Auxiliar 10 6 

Serviços do Ministério Público  

Técnico de Justiça Principal 0 1 

Técnico de Justiça Adjunto 1 3 

Técnico de Justiça Auxiliar 3 3 

Escrivão Auxiliar 1 0 

Serviços do Ministério Público - 
secção da instância de família e 

menores 

Técnico de Justiça Adjunto 1 2 

Técnico de Justiça Auxiliar 1 3 

Carreira Regime Geral 
Assistente técnico ou 

operacional 
4 5 

  TOTAL 38 52 
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Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 

 Núcleo de Porto de Mós 

Unidade orgânica Categorias funcionais 
Funcionários em 

funções 
Quadro Previsto 

Secção da instância local 
cível  

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 2 2 

Escrivão Auxiliar 2 2 

Secção da instância local 
criminal  

Escrivão de Direito 1 1 

Escrivão Adjunto 1 2 

Escrivão Auxiliar 2 3 

Unidade central e serviço 
externo  

Escrivão Adjunto 1 1 

Escrivão Auxiliar 1 1 

Serviços do Ministério 
Público  

Técnico de Justiça Adjunto 1 3 

Técnico de Justiça Auxiliar 1 2 

Carreira Regime Geral 
Assistente técnico ou 

operacional 2 
2 

  TOTAL 15 20 

 

1.2. Absentismo 

 No período compreendido entre 1 de Setembro de 2014 e 31 de Janeiro de 2015, 

verificaram-se as seguintes taxas de absentismo: 

 

Taxa de absentismo - funcionários (período de 1/9/2014 a 31/1/2015) 

Núcleos 
Total 
faltas 

Férias 
 

Funcionários 
por núcleo 

Dias de 
trabalho/funcionário 

Total de 
dias de 

trabalho 

Abstenção 
(Faltas/dias 

totais de 
trabalho) 

Taxa de 
abstenção 
sem férias 

Alcobaça 507 139 33 106 3498 14% 11% 

Caldas da Rainha 1016 257 42 106 4452 23% 17% 

Figueiró dos Vinhos  81 61 8 106 848 10% 2% 

Leiria  1590 533 100 106 10600 15% 10% 

Marinha Grande  151 76 11 106 1166 13% 6% 

Nazaré  92 61 8 106 848 11% 4% 

Peniche  38 38 6 106 636 6% 0% 

Pombal  401 209 46 106 4876 8% 4% 

Porto de Mós 146 57 15 106 1590 9% 6% 

Total Geral 4022 1431 269 954 28514 14% 9% 
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 Os motivos foram vários, assim distribuídos: 

 

Motivo N.º de Dias 

Meio-dia dispensa dos eleitos locais 1 

Acidente em trabalho 18 

Cga – assistência a familiar 15 

Cga – doença com internamento 15 

Cga - doença 902 

Cga – doença prolongada 61 

Cga – assistência a filho menor 25 

Cga – gravidez de risco 55 

Consultas pré-natais 1 

Deslocação do trabalhador à escola de filho menor 11 

Dispensa de serviço – art. 59.º, n.º 6 do efj 134 

Exercício de actividade sindical 5 

Falecimento de familiar 67 

Férias 1431 

Greve 269 

Meio-dia – tratamento ambulatório, consultas médicas 51 

Meio-dia – dispensas de serviço – art. 59.º, n.º 6 do efj 41 

Meio-dia - férias 7 

Meio-dia – por conta do período de férias 5 

Para cumprimento de obrigações 2 

Por conta do período de férias 13 

0%
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6%
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Taxa de absentismo sem férias - funcionários (período 
de 1/9/2014 a 31/1/2015) 
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Motivo N.º de Dias 

Prestação de exames (estatuto trabalhador estudante) 30 

Segurança social - doença 153 

Segurança social - licença parental 15 

Segurança social – gravidez de risco 117 

Suspensão – classificação de medíocre 153 

Tolerância de ponto 360 

Meio-dia – tolerância de ponto 5 

Tratamento ambulatório, consultas médicas 60 

 

 

 

1.3. Necessidades de recuperação 

 As necessidades de recuperação são paralelas às apontadas para os juízes, com 

excepção da Secção Cível da Instância Central, em que o bloqueio está apenas na realização de 

julgamentos. Existem ainda outras Secções que necessitam de reforço. 

 Assim, existe uma carência generalizada de funcionários, que atravessa todas as 

unidades orgânicas. 

 Aliás, segundo dados recolhidos junto da DGAJ comparativamente com os restantes 
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Tribunais da zona centro do território nacional, o Tribunal de Leiria é o segundo mais afectado, 

quer em termos percentuais relativamente ao quadro legal (logo a seguir ao Tribunal de Castelo 

Branco), quer em termos absolutos em número de funcionários em falta (logo a seguir ao 

Tribunal de Aveiro): 

 

Oficiais de Justiça  (dados apurados em 10.03.2015)   

Comarcas Quadro legal Exercício Diferença % de vagas 

  Aveiro 484 420 64 -13,22% 

  Castelo Branco 148 114 34 -22,97% 

  Coimbra 305 262 43 -14,10% 

  Guarda 99 92 7 -7,07% 

  Leiria 327 268 59 -18,04% 

  Viseu 214 203 11 -5,14% 

  

 

Esta carência é sentida com especial acuidade nas seguintes Secções: 

  - Secção Criminal da Instância Central: apesar das medidas tomadas, apresenta 

ainda problemas no que diz respeito a processos não urgentes já julgados (cumprimento de 

trânsitos, destino de objectos, pagamento de custas e multas, encerramento, etc.) e a processos 

de arguidos contumazes/ausentes em parte incerta; 

  - Secções Locais Criminais em geral, com especial incidência na de Caldas da 

Rainha: igualmente elevado número de processos por movimentar quanto aos processos não 

urgentes já julgados e processos de arguidos contumazes/ausentes em parte incerta; 

  - Secções de Execução de Alcobaça e Pombal: elevadíssimo número de 

processos e de actos a realizar; 

  - Secção de Comércio de Alcobaça: número de funcionários insuficiente para a 

tramitação de todos os processos, a maioria dos quais de natureza urgente; 

  - Secções do Trabalho de Leiria e de Caldas da Rainha: mesma situação. 
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1.4. Medidas de gestão 

 Após a colocação inicial de funcionários em Setembro de 2014, através do mecanismo 

de recolocação e ainda em consequência de destacamentos e de movimento de 

funcionamentos, foram reforçados os quadros das seguintes Secções: Secção Central Criminal; 

Secção de Execução de Pombal (Ansião); Secção de Família e Menores de Pombal; Secção Local 

Criminal de Pombal; Secção Central e de Serviço Externo de Leiria; Secção de Comércio de 

Alcobaça; Secção de Execução de Alcobaça; Secção Local Criminal de Alcobaça; Secção de 

Família e Menores de Caldas da Rainha; Secção Local Criminal de Caldas da Rainha. 

 As recolocações efectuadas foram feitas, como é evidente, em prejuízo das unidades 

orgânicas de origem (e que são, na grande maioria, as Secções Locais Cíveis, a Secção Central 

Cível, e as Secções Genéricas Locais). 

 

 Foram ainda criadas equipas de funcionários dedicadas a determinados actos, por forma 

a optimizar os recursos existentes (Anexo X). Assim:  

- Na 2ª Secção da Instância Central de Família e Menores de Pombal foram 

constituídas quatro equipas de trabalho, compostas por três funcionários cada, responsáveis 

por verificar, controlar e tramitar, até ao trânsito em julgado da decisão final, os processos 

distribuídos a cada um dos quatro Juízes. Foi ainda constituída uma outra equipa para tramitar 

os processos após trânsito, tratar de toda a contabilidade processual, elaboração de conta de 

custas e mapas de partilha; 

- Na Instância Local Criminal de Pombal foi constituída uma equipa autónoma 

para tramitar os processos criminais após trânsito, verificar e tratar de toda a contabilidade 

processual, elaboração das contas de custas e liquidações; 

- Na 2ª Secção de Execuções de Pombal (Ansião) foram constituídas três equipas 

de trabalho. Duas compostas de quatro funcionários cada, chefiadas por um Escrivão de Direito, 

e responsáveis por verificar, controlar e tramitar, até à fase de liquidação/conta de custas, os 

processos distribuídos a cada um dos dois Juízes. A terceira equipa ficou encarregue de elaborar 

as liquidações, rateios e contas de custas, bem como tratar de toda a contabilidade processual, 

emissão de notas e pagamentos, e ainda tramitar todas as execuções em que haja informação 

de pagamento da quantia exequenda, até ao encerramento; 

- Finalmente, sedeada em Leiria, foi constituída uma equipa, chefiada por um 
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Escrivão de Direito, encarregue da tramitação específica de actos processuais. Inicialmente, 

foram estabelecidas a seguinte ordem de prioridades: 

1) Elaboração e tramitação de rateios; liquidações e contas de custas de 

Processos da Instância de Comércio de Alcobaça; 

2) Tramitação de Processos (desmaterializados e sem apensos 

declarativos), da Instância de Execução de Alcobaça; 

3) Elaboração e tramitação de rateios; liquidações e contas de custas de 

Processos das Instâncias Centrais e locais Cíveis e de Família e Menores de Leiria e Caldas da 

Rainha;  

4) Tramitação dos actos processuais após trânsito dos processos das 

Instâncias Central e Locais Criminais de Leira.  

Esta solução gerou rapidamente resultados muito positivos no que diz respeito às duas 

primeiras prioridades (as únicas relativamente às quais já foi possível avançar), sendo nossa 

intenção manter a mesma e logo que possível estendê-la a outras unidades orgânicas, bem 

como alargar o número de elementos que compõem esta equipa. 

Assim, a título exemplificativo, e apesar de apenas ser composta, até ao momento, de 

dois elementos, esta equipa, desde a sua instalação em finais de Janeiro de 2015: 

 - Tramitou cerca de 700 processos de execução da Secção de Execução da 

Instância Central de Alcobaça; 

 - Na Secção de Comércio da Instância Central de Alcobaça, realizou 138 contas 

e, em consequência, foram cobradas custas no valor de mais de € 105.000,00. Foram ainda 

feitos sete mapas de rateio final em processos de insolvência. 

Depois da sua instalação, e porque as prioridades têm vindo a ser readaptadas às 

necessidades mais prementes que vão surgindo, foram identificadas as seguintes prioridades, a 

intercalar entre as als. 2) e 3): elaboração de contas da Secção do Trabalho de Leiria, e 

tramitação dos actos processuais após trânsito dos processos da Secção Criminal da Instância 

Central de Leiria (Secção em que, apesar de ter sido entretanto reforçada com funcionários, tem 

mostrado mais dificuldades em apresentar resultados positivos nesta parte). 
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 Por último, teve de ser resolvida a situação dos serviços do Ministério Público da Secção 

do Trabalho de Caldas da Rainha, que de forma imprevista se viu sem qualquer funcionário 

(motivos de saúde). Concomitantemente, verificou-se também a ausência prolongada da Sr.ª 

Procuradora da República afecta à mencionada Secção. 

 A substituição da Sr.ª Procuradora da República passou a ser assegurada, conforme 

decidido pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), pelos Srs. Procuradores da 

República afectos à Secção do Trabalho de Leiria. 

 Em face destas circunstâncias particulares, foi decidido em Conselho de Gestão (Anexo 

XI) que os processos do Ministério Público daquela Secção passassem a ser tramitados nos 

serviços do Ministério Público de Leiria, sem prejuízo de os Srs. Procuradores da República de 

Leiria se deslocarem a Caldas da Rainha nomeadamente para assegurar a realização das 

diligências.   

 

1.5. Propostas 

 É imperativo o reforço, a muito curto prazo, do número de funcionários, quer oficiais de 

justiça, quer administrativos. 

 Essa necessidade está, aliás, patente no documento que constitui o Anexo XII, 

elaborado na sequência de solicitação para esse efeito pelo Conselho Superior da Magistratura 

(CSM), e para o qual se remete. 

 

3. Magistrados do Ministério Público 

3.1. Quadro previsto e Magistrados em Funções 

Magistrados do Ministério Público Comarca de Leiria 

Núcleos Instâncias 

Procuradores da República Procuradores Adjuntos 

Quadro Previsto Em Funções 
Quadro 
Previsto 

Em 
Funções 

LEIRIA 

Central Cível 

10 11 _ _ 

Central Crime 

Central Instrução Criminal 

Comércio 

Central do Trabalho 

Local Cível _ _ 9 8 
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Magistrados do Ministério Público Comarca de Leiria 

Núcleos Instâncias 

Procuradores da República Procuradores Adjuntos 

Quadro Previsto Em Funções 
Quadro 
Previsto 

Em 
Funções 

Local Criminal 

DIAP 

Serviços do Ministério Público 

ALCOBAÇA 

Comércio 
2 2 _ _ 

Execução 

Local Cível 

_ _ 4 3 Local Criminal 

Serviços do Ministério Público 

C. RAINHA 

Família e Menores 
3 3 _ _ 

Trabalho 

Local Cível 

_ _ 6 5 Local Crime 

Serviços do Ministério Público 

POMBAL 

Execução 
4 4 _ _ 

Família e Menores 

Local Cível 

_ _ 3 3 Local Criminal 

Serviços do Ministério Público 

F. VINHOS Local Genérica _ _ 1 1 

M. GRANDE 
Local Genérica 

_ _ 3 3 
Serviços do Ministério Público 

NAZARÉ 
Local Genérica 

_ _ 1 1 
Serviços do Ministério Público 

PENICHE 
Local Genérica 

_ _ 2 2 
Serviços do Ministério Público 

P.MÓS 

Local Cível 

_ _ 3 2 Local Crime 

Serviços do Ministério Público 

ALVAIÁZERE Proximidade _ _ _ _ 

ANSIÃO Proximidade _ _ _ _ 

SOMA 19 20 32 28 
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V. Recursos financeiros 

 

 Nos termos da Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto, constituem competências dos 

Administradores Judiciais em matéria orçamental: 

 

Artigo 106.º 

“Competências 

1 — O administrador judiciário tem as seguintes competências próprias: 

(...) 

i) Assegurar a distribuição do orçamento, após a respectiva aprovação; 

j) Executar, em colaboração com o Ministério da Justiça, o orçamento da comarca; 

2 — No exercício das competências referidas nas alíneas b), c), g) e i) do número anterior, 

o administrador judiciário ouve o presidente do tribunal e o magistrado do Ministério Público 

coordenador.” 

 

Os valores atribuídos pela DGAJ a cada Comarca, a título de orçamento, consistem apenas 

na atribuição de um plafond máximo aos serviços desconcentrados que integram o orçamento 

único daquela Direcção-Geral.  

 

Este orçamento é gerido pela Direcção de Serviços Financeiros e de Processamento das 

Remunerações da DGAJ (DSFPR), e respectivas Divisões – a Divisão de Gestão Financeira (DGF) e 

Divisão de Gestão dos Tribunais (DGT). 

 

Desse orçamento, a DGAJ-DSFPR atribui a cada Comarca o valor limite que entende, e 

procede à sua distribuição por cada rubrica atribuindo as respectivas dotações. É esse valor 

limite comummente denominado de orçamento da Comarca, ou plafond orçamental.  

Qualquer alteração orçamental, transferência, reforço ou diminuição, assunção de 

compromissos, e cabimentação têm de ser solicitados à DGAJ-DGT, que faz todos os 

pagamentos à excepção dos efectuados com recurso ao fundo de maneio. 
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1. Orçamento e execução de 2014: 

Desde a instalação da nova estrutura judiciária e até final de Outubro, a Comarca 

continuou a recorrer aos orçamentos atribuídos a título de orçamento às antigas comarcas e 

serviços do Ministério Público. 

Até 11 de Novembro foram encerrados aqueles catorze orçamentos e respectivas 28 

contas bancárias, uma vez que o orçamento e contas do antigo Tribunal do Bombarral na Caixa 

Geral de Depósitos já tinham sido encerrados em final de Setembro.  

Assim, em 11 de Novembro de 2014, passou a Comarca de Leiria, a título experimental, 

a ter atribuído um único orçamento para todos os Núcleos, testando soluções que vieram a ser 

generalizadas, em Janeiro de 2015, para todos os restantes Tribunais Judiciais. 

O valor atribuído foi o correspondente à junção dos saldos das antigas Comarcas – que, 

em Novembro de 2014, ascendia ao valor de € 143.410,75 –, tendo, no dia 20 daquele mês, sido 

depositado pela DGAJ a título de fundo de maneio a quantia acordada com os Órgãos de Gestão 

no valor de € 500,00. 

Em 4 de Dezembro, para suprir faltas em diversas instâncias (sobretudo as centrais de 

execução, comércio, criminais e DIAP, cujo consumo aumentou exponencialmente face às 

transferências, distribuição e redistribuição de processos), foi pedido reforço orçamental, 

deferido parcialmente no dia 11 de Dezembro, no valor de € 25.950,00€ e destinado às rubricas 

que suportam despesas com: envelopes; electricidade; água; limpeza e higiene; vigilância e 

segurança; transportes; e manutenção de extintores; alcançando o orçamento o valor de € 

169.360,75. 

No período compreendido entre 11 de Novembro e 19 de Dezembro foram efectuados 

cerca de 50 registos de facturas, o que implicou os respectivos levantamentos de necessidades, 

autorizações e realização de diversos procedimentos de aquisição de bens e serviços, e 

consultas de mercado, no valor total de € 109.356,76.  

A administração central encerrou definitivamente o acesso ao sistema informático 

orçamental a 19 de Dezembro, tendo a prestação de contas relativa ao fundo de maneio e 

devolução de saldo sido feita, conforme instruções da DGAJ, por referência ao dia 15 de 

Dezembro. 

O orçamento de 2014 foi encerrado com o saldo de € 60.003,99, não permitindo o 

registo ou não permitindo o pagamento de facturas já registadas em valor que se calcula 
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próximo dos € 40.000,00, e que passaram a onerar o orçamento de 2015. 

 

2. Orçamento de 2015: 

Para 2015 foi atribuído o orçamento no valor de € 850.831,08, apesar de ter sido pedido 

o valor de € 946.164,84 (Anexo XIII). 

Até 9 de Março de 2015 foram registadas facturas referentes a despesas de anos 

anteriores no valor total de € 34.409,56, existindo ainda outras facturas de 2014 a aguardar 

indicação de compromisso, autorização de registo, e pagamento por parte da DGAJ-DSFPR. 

Dado não ter ainda decorrido sequer um trimestre, entendemos prematuro efectuar 

qualquer outra análise relativa à execução do orçamento de 2015, sendo certo que se encontra 

já identificada a causa da primeira dificuldade e que é ter sido, desnecessariamente, onerado o 

orçamento de 2015 com despesas da ordem dos € 40.000,00 do ano anterior, e relativamente 

às quais o orçamento de 2014 detinha dotação suficiente para lhes dar pagamento. 

 

3. O exercício das competências: dificuldades e vantagens 

Os Secretários de Justiça, e funcionários que desempenhavam essas funções nas antigas 

comarcas, detinham poderes delegados pelo Director-Geral da Administração da Justiça para 

adjudicar e autorizar a realização de despesas com aquisição de bens e serviços.  

Em 20/10/2014 foi publicado idêntico despacho a delegar poderes nos Administradores 

Judiciários, com efeitos a 10 de Outubro, competências que o Administrador Judiciário da 

Comarca de Leiria, com efeitos àquela data, subdelegou parcialmente nos Secretários de Justiça. 

Quanto ao período desde a implementação da NEJ (1/9/2014 até 10/10/2014), aguarda-

se que seja publicado despacho pelo DGAJ a ratificar os actos, que poderão estar em crise, 

praticados por aqueles funcionários. 

Estando os Secretários de Justiça e demais funcionários habituados ao exercício 

daquelas competências, as principais alterações verificaram-se ao nível da necessidade de 

uniformizar alguns procedimentos, à mudança da anterior situação de exigências e práticas de 

trabalho individual, passando à partilha de dificuldades, soluções e informação entre todos, ao 

nível da Comarca, e na novidade da existência de uma entidade que apoia o exercício das suas 
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competências – os Órgãos de Gestão da Comarca e o Administrador Judiciário (apoio esse que 

se verifica em ambos os sentidos). 

Em algumas Comarcas foram construídas equipas onde se concentrou a prática de todos 

os actos, tarefas e procedimentos relativos à aquisição de bens e gestão do economato, com 

algumas vantagens para estas tarefas, modelo que chegou a ser ponderado para a Comarca de 

Leiria. 

Sucede que a Comarca de Leiria apresenta as seguintes características: 

- Uma grande amplitude geográfica e cinco Núcleos além da sede, com grande 

concentração e movimentação diária de pessoas e processos, onde estão instaladas sete 

instâncias centrais, duas em Caldas da Rainha (Trabalho e Família e Menores), duas em 

Alcobaça (Execução e Comércio), uma em Pombal (Família e Menores), uma em Ansião 

(Execução), e outra em Alvaiázere (Comércio); 

- Situações diárias a necessitarem de resolução, exigindo a permanente 

presença do funcionário que chefia o respectivo núcleo, e a grande distância entre estes e a 

sede; 

- Inexistência de transportes públicos eficazes; 

- Elevada falta de funcionários. 

A associação de todos estes factores desaconselha a redução de pessoal a trabalhar nos 

processos para desempenhar outras funções, o que além de aumentar os custos com pessoal 

agravaria a ineficiência dos serviços. Tais razões levaram pois, a que não se adoptasse aquele 

modelo. 

Assim, adoptou-se o modelo possível, não centralizado, apoiado na autonomia dos três 

Secretários de Justiça a quem foram delegados poderes, e nos restantes funcionários que 

chefiam cada Núcleo, privilegiando-se a comunicação entre estes e o AJ.  

Os Órgãos de Gestão da Comarca não dispõem de quaisquer instrumentos de apoio à 

gestão, sendo que as maiores dificuldades relativamente ao exercício das competências 

resultam da forma como a DGAJ-DSFPR comunica e se relaciona com os Órgãos de Gestão da 

Comarca, como gere essas competências, e reduz a sua autonomia. 

Para ilustrar estas dificuldades passamos a indicar algumas situações concretas: 
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- Mensagem electrónica da DGAJ-DSFPR, de 9 de Março de 2015, para 

Administradores Judiciários: sem qualquer explicação prévia, é exigido que o Administrador 

Judiciário, no dia 10 de Março (e só neste dia), faça o registo e subsequente exportação do 

número de horas efectuadas pelas Prestadoras de Serviço de Limpeza (pessoas singulares), que 

abarque o período de 11 de Fevereiro a 10 de Março, com a advertência de que a falta do 

registo e exportação, no dia 10 e não antes, implica o não pagamento, no mês de Março, às 

Prestadoras do Serviço de Limpeza, situação que será da exclusiva responsabilidade do 

Administrador Judiciário; 

- Informação n.º 4, de 12 de Fevereiro de 2015, a DGAJ/DSFPR: passa a exigir, 

para a validação do pagamento das facturas (incluindo as já registadas), os documentos das 

als.  d) e e) do artº. 55.º do CCP – confirmação da situação tributária e contributiva no âmbito 

dos pagamentos por entidades públicas –, antes não exigidos (embora previstos no artº. 31º-A 

do RAFE), ficando por resolver situações como as relativas aos débitos directos da CGD, e outras 

aquisições urgentes e não previsíveis realizadas por fundo de maneio, como os pagamentos do 

envio de encomendas.  

Estas exigências nem sempre encontram correspondência no sistema informático de 

registo orçamental, que apenas recentemente passou a prever a associação daquela declaração, 

e só quanto aos pagamentos a serem feitos pela DGAJ, nada prevendo quanto aos pagamentos 

feitos com recurso ao fundo de maneio. 

Quanto aos débitos directos da CGD, quer os débitos das quantias de € 0,50 

provenientes do custo de transferências bancárias, quer os respeitantes a despesas de 

manutenção no valor mensal de 5,00€, quer ainda quanto às despesas realizadas com recurso 

ao fundo de maneio, aplicam-se as mesmas regras contabilísticas que para qualquer outro 

compromisso, obrigando os mesmos registos e procedimentos. 

 

4. Propostas: 

Que a Administração Central assuma e concretize mais autonomia dos Órgãos de 

Gestão da Comarca para efectuar determinados tipos de aquisições, e que seriam não só as 

que, por qualquer razão, ou não tenham sido previstas, ou já não se encontrem disponíveis em 

Plataforma Transaccional de Compras da Unidade de Compras do Ministério da Justiça; mas 

ainda, entre as disponíveis, as relacionadas com as limitações às quantidades a adquirir, 

impostas pela DGAJ-DSFPR. 
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Relativamente às intervenções da DGAJ-DSFPR no sentido de impor limites às 

quantidades de bens a adquirir, estas limitações perturbam o funcionamento dos serviços, 

esgotam os recursos obrigando a repetidas comunicações, explicações, e justificações até se 

conseguir demover essa resistência, ou, quando não o conseguem, obrigam a efectuar várias 

aquisições, quando se podia fazer uma única. 

Não alcançamos utilidade nestes procedimentos que, nos casos abaixo exemplificados, 

relativos à aquisição de papel de fotocópia, se enquadravam dentro dos limites dos fundos 

disponíveis nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21/2. 

 

Em alternativa à concretização de mais autonomia dos Órgão de Gestão da Comarca, 

propomos então a centralização de toda a contratação e aquisição de bens e serviços pela 

DGAJ, assumindo esta, na íntegra, as questões relativas à contratação pública, aquisições e 

pagamentos, uma vez que, contrariamente às Comarcas, dispõe de recursos especializados na 

área. 

Esta proposta evitaria ainda o fraccionamento das despesas uma vez que, sendo o 

orçamento único, as aquisições passariam a ser conjuntas e não como acontece com o presente 

modelo, em que são feitas aquisições dos mesmos bens e por diferentes serviços, sem 

conhecimento uns dos outros. 

Nesta segunda proposta, quando for necessária qualquer aquisição a Comarca comunica 

a necessidade e a DGAJ fornece o bem ou serviço. 

 

5. Aquisições e economato 

 

5.1. Aquisições: 

Exemplo de procedimentos e correspondência com os serviços da DGAJ-DSFPR: 

aquisição de papel de fotocópia. 

Em 9 de Dezembro de 2014, havendo contrato celebrado entre a D.G.A.J. e Antalis 

Portugal, S.A a que coube n.º de cabimento e compromisso, o Tribunal da Comarca de Leiria 

requisitou o fornecimento de 200 resmas necessárias para o Núcleo de Ansião – onde 

actualmente está deslocalizada a Secção de Execução da Instância Central de Pombal, sendo 

certo que, como é sabido, este tipo de Secção gasta muito papel. 



 

41 
 

Em 10 de Dezembro, um funcionário da DGAJ informou que a UCMJ estava a realizar um 

procedimento para aquisição – agregada – de papel, pelo que a DGAJ teve de formular um 

pedido de excepção à ESPAP para celebrar um contrato para aquisição deste bem, por forma a 

salvaguardar as necessidades urgentes até que o referido procedimento estivesse concluído. 

A DGAJ optou por determinar que cada Tribunal efectuasse a requisição na medida do 

estritamente necessário para um mês, devendo ter por referência a estimativa mensal 

comunicada no levantamento de necessidades para 2014. Argumentando que a média “daquele 

Tribunal” (de Ansião) eram 27 resmas, informou que só seriam fornecidas 75 resmas de papel, 

uma vez que, tudo indicava, durante aquele mês poderia adquirir o que necessitava no contrato 

que seria celebrado no seguimento do procedimento levado a efeito pela UCMJ. 

Em 11 de Dezembro de 2014, informámos que na Secção de Proximidade de Ansião 

funcionava a Secção de Execuções, a qual tem cerca de 30.000 processos; que então não tinha 

papel, possuindo apenas duas caixas emprestadas por outro Núcleo. Mais se informou que era 

manifestamente insuficiente o montante de papel atribuído pela UCMJ e que, a ser assim, 

dentro de uma semana não existiria papel.   

Outra funcionária da DGAJ respondeu então (e novamente) que a média mensal 

daquele tribunal era de 27 resmas e que já naquele mês de Dezembro haviam sido requisitadas 

75 resmas. Assim, era seu parecer que naquele momento deveria encomendar o estritamente 

necessário para um mês, ou seja, 27 resmas. 

A troca de correspondência continuou enquanto se transportavam caixas de papel de 

fotocópia de outros Núcleos (com o inerente desvio de recursos e acréscimo de despesas), para 

evitar a rotura no funcionamento dos serviços. 

Os serviços não pararam, mas em Março de 2015 verificou-se situação exactamente 

igual em diversos Núcleos da Comarca. 

Após diversa troca de comunicações, a DGAJ permitiu então a requisição do papel, mas 

apenas face à última comunicação em que se explicou que no Núcleo de Ansião apenas existiam 

duas caixas de papel para um universo de cerca de 30.000 processos, 14 funcionários e 

magistrados, sendo que os serviços iriam parar por impossibilidade de acesso à plataforma, sem 

fornecimento de material. 

O certo é que em 16 de Março continuava a não haver acesso à plataforma de compras 

da UCMJ. 
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Parte das dificuldades referidas resultam dos recorrentes atrasos na disponibilização 

dos contratos efectuados centralmente para aquisição de bens. 

 

Outros exemplos: 

Verificam-se ainda atrasos na concretização de pagamentos de aquisições de bens ou 

serviços aos respectivos fornecedores, existindo várias situações de aviso de corte do 

fornecimento e de mal-estar entre os fornecedores locais, o que resulta no acréscimo de 

dificuldades na gestão dos serviços. 

Como exemplos indicamos: 

- o aviso recepcionado em 16/03/2015 em Alcobaça (remetido pelo núcleo de 

Porto de Mós, via e-mail), referente a 4 avisos de corte dos Serviços de Água e Saneamento do 

Município de Porto de Mós, relativos a facturas registadas no programa do orçamento sob os nº 

154, 155, 156 e 162 e que não se mostram pagas; 

- o aviso de citação recepcionado no Núcleo de Caldas a Rainha em 12 de Março 

de 2015, respeitante à factura a que corresponde o registo n.º 260 da gestão orçamental da 

Comarca de Leiria do ano de 2014, também por pagar. 

 

5.2 Economato: 

A gestão do economato é feita sem o recurso a qualquer ferramenta de gestão, 

existindo apenas um stock residual dadas as dificuldades e atrasos nas aquisições de bens. 

Seria útil a disponibilização de um sistema de gestão interligado com o sistema 

informático de gestão orçamental, que permitisse a gestão de stocks, disponibilizasse 

informação automática relativa às necessidades, e podendo ainda servir de base para a 

construção de indicadores de custos. 
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VI. Instalações e equipamentos 

 

1. Instalações 

1.1. Necessidades estruturais (com referência aos diversos núcleos municipais; 

não serão referidas as situações que não carecem de intervenção) 

 

Leiria: 

Pretendendo-se terminar os arrendamentos ainda subsistentes após a conclusão das 

obras no Liceu Rodrigues Lobo, é necessário um edifício novo que acolha a Secção Cível da 

Instância Local e o arquivo, para além da Secção de Família e Menores que venha a ser 

criada/desdobrada em Leiria. 

Quanto ao arquivo, o mesmo deverá ter pelo menos a área útil de 600 m2, ao que 

acresce um local para guardar o espólio com 350/400 m2. 

Saindo o arquivo do Palácio da Justiça, a área ocupada pelo mesmo deverá ser 

parcialmente remodelada em gabinetes. 

O espaço de estacionamento, junto ao Palácio de Justiça, mas destinado a todos os que 

trabalham nas Secções de Leiria, é manifestamente insuficiente. 

 

Alcobaça 

É necessária mais área útil para as Secções de Comércio e de Execução, inexistente no 

actual edifício. É ainda necessária a criação de mais uma sala de audiências. 

 

Caldas da Rainha 

Em Conselho de Gestão, e em face das péssimas condições do edifício anterior, aliás 

arrendado, foi deliberado que a Secção do Trabalho passasse a funcionar no Palácio de Justiça 

(Anexo XIV). 
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O edifício do Palácio da Justiça encontra-se assim totalmente ocupado, pelo que um 

eventual alargamento dos serviços sedeados neste município terá de passar pela ocupação de 

outro edifício. 

 

Nazaré 

O edifício é totalmente desadequado para albergar serviços do Tribunal. É composto 

por um rés-do-chão em prédio habitacional, sendo reduzido o espaço das secretarias e dos 

gabinetes. Não dispõe de sala de testemunhas e o átrio é também reduzido, o que implica que, 

em julgamentos de maior afluência, as pessoas tenham de aguardar na rua. A sala de audiências 

não tem janelas para o exterior, e é pouco funcional.  

O edifício é arrendado, existindo um outro edifício junto da Conservatória do Registo 

Civil onde está o arquivo. 

As condições de segurança do edifício principal são também deficitárias, o que ficou 

patente recentemente com um assalto durante a noite. 

 

Peniche 

O edifício do Palácio da Justiça necessita urgentemente de intervenção no sentido de 

ser resolvido o problema de infiltração de água.  

 

Pombal 

O edifício foi inaugurado em 1966. É composto por quatro pisos, cave, rés-do-chão, 1º 

andar e sótão. Até esta data teve apenas obras circunstanciais, nomeadamente a nível de salas 

de audiências e alguns gabinetes.  

É um edifício muito antigo e a precisar de obras de remodelação total. Todos os espaços 

onde se encontram a funcionar as secretarias são de área bastante reduzida tendo em conta o 

número de funcionários que ali trabalham e o número de processos existente.   
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1.2. Manutenção (com referência aos diversos núcleos municipais e aos 

diversos aspectos que envolve; não serão referidas as situações que não carecem de 

intervenção) 

Leiria: 

 O Palácio de Justiça necessita a curto prazo de pintura interior; remodelação de vários 

WC; e colocação de corrimões de apoio. 

Caldas da Rainha 

O Palácio da Justiça necessita de urgente intervenção no sentido de ser resolvido o 

problema dos pombos que sujam, quer o edifício, quer o passeio circundante. O contrato de 

limpeza não contempla a limpeza de vidros, devendo passar a fazê-lo. 

Nazaré 

É necessário proceder a obras de reparação na sala de audiências devido a infiltração no 

tecto da mesma, e que provoca queda de água em dias mais chuvosos. 

É necessário proceder à substituição da pedra que suporta a parte inferior da porta 

exterior do edifício, por se encontrar partida, podendo vir a provocar um acidente, quer com o 

público, quer com os funcionários e magistrados deste núcleo. É igualmente necessário 

proceder à substituição da placa metálica afixada no exterior do edifício com indicação da 

nomenclatura dos serviços, que está em mau estado, originando entrada de água e em risco de 

se soltar. Quanto a estas duas últimas situações, já foram contactados o proprietário do edifício 

e o IGFEJ, com vista a ser obtida solução para as mesmas. 

Peniche 

O contrato de limpeza não contempla a limpeza de vidros, devendo passar a fazê-lo. 

Pombal 

As janelas encontram-se degradadas, a precisarem de serem substituídas. Os WC, sejam 

do público, magistrados ou funcionários, encontram-se todos em muito mau estado, 

necessitando de remodelação. 

Porto de Mós 

A plataforma elevatória encontra-se avariada e o edifício carece de manutenção 
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exterior (pintura). 

Alvaiázere 

Edifício a precisar de melhoramentos, nomeadamente pintura exterior, devido a muita 

humidade. Todos os espaços apresentam janelas amplas com bastante luz natural, mas 

degradadas, e a precisarem de serem substituídas.     

 

PROPOSTA: 

A contratação de uma equipa de manutenção da comarca (electricista; canalizador; 

etc.) para assegurar pequenas reparações, deslocações de mobiliário, etc., à imagem da 

existente em Lisboa Oeste (70.000,00€/ano).  

 

1.3. Segurança, acessibilidade e salubridade com referência aos diversos 

núcleos municipais e aos diversos aspectos que envolve; não serão referidas as situações que 

não carecem de intervenção) 

Leiria: 

Quanto às instalações e equipamentos, para facilitar a acessibilidade das pessoas será 

conveniente a colocação de corrimões nas escadas interiores do Palácio da Justiça e um 

elevador do rés-do-chão para o 1º andar.  

Aguarda-se ainda a colocação de faixas antiderrapantes nas escadas interiores, 

conforme já determinado junto do Sr. Secretário de Justiça do Núcleo de Leiria. 

Ainda quanto a este edifício, é urgente a colocação de sistemas de segurança e de 

restrição de acesso de pessoas (pórtico de detecção de metais; portas com código nos 

corredores de acesso restrito; etc.). Aliás, ainda recentemente se verificou mais um assalto 

dentro de um gabinete. 

Por último, considerando que neste edifício funcionam nomeadamente a Secção 

Criminal e a Secção de Instrução Criminal da Instância Central, foi pedida, através do CSM e da 

DGAJ, a presença permanente de um elemento da Polícia de Segurança Pública durante o 

horário normal de funcionamento dos serviços.  
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Por parte desta última entidade, foi respondido que não dispunha de efectivos 

suficientes que permitisse satisfazer o solicitado, sem prejuízo de continuar a colaborar com a 

implementação de dispositivos de manifesta necessidade e sempre que, mediante a avaliação 

de risco, se justifique, para além de diariamente levar a efeito um policiamento descontinuado 

ao Tribunal. 

Entendemos, no entanto, que tal é manifestamente insuficiente, considerando a 

frequência com que são apresentados a interrogatório e/ou julgados casos de criminalidade 

violenta neste edifício, sendo exemplo dos riscos associados o que se passou no dia 29 de 

Outubro de 2014: entre as 14.00 e as 15.00 horas, no edifício do Palácio de Justiça de Leiria, 

encontrando-se presentes, junto da sala de audiências afecta à Secção de Instrução Criminal da 

Instância Central de Leiria, bem como dos gabinetes ocupados pela Juiz Presidente, Magistrado 

do Ministério Público Coordenador, Administrador Judiciário e Funcionários de apoio aos órgãos 

de gestão, um arguido detido e alguns elementos da Polícia Judiciária, dois indivíduos do sexo 

masculino dirigiram-se em direcção ao arguido e elementos da Polícia Judiciária, enquanto 

gritavam em voz alta várias palavras dirigidas ao arguido, tentando acercar-se do mesmo 

eventualmente com vista a agredi-lo. Tendo sido impedidos de o fazer nomeadamente pelos 

elementos da Polícia Judiciária que ali se encontravam, os mesmos foram encaminhados para a 

porta de saída do edifício, altura em que um dos indivíduos partiu o vidro da porta de entrada.  

Foi feita a respectiva participação dos factos ao Ministério Público, mas o ocorrido é 

demonstrativo da falta de condições de segurança do edifício.  

Nas Instalações da 1.ª Secção do Trabalho, tendo em consideração o actual afluxo de 

utentes, é necessário um sistema de segurança tal como existe no Palácio da Justiça, no DIAP e 

no Largo Santana. Igualmente já se verificaram assaltos dentro de gabinetes. 

Marinha Grande 

O edifício não possui alarme.                   

Nazaré 

É necessária a colocação de uma rampa para acesso de pessoas com mobilidade 

reduzida. É necessário proceder à substituição da pedra que suporta a parte inferior da porta 

exterior do edifício, por se encontrar partida, podendo vir a provocar um acidente, quer com o 

público, quer com os funcionários e magistrados deste núcleo. 

É necessária a colocação de um alarme, pois o existente não se encontra a funcionar. 
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Pombal 

O interior do Palácio de Justiça não possuiu rampas para circulação de pessoas com 

mobilidade reduzida. Precisa de um elevador (uma vez que não têm qualquer acesso móvel para 

os diversos pisos). 

Porto de Mós 

A plataforma elevatória encontra-se avariada há largos meses. É ainda necessária a 

instalação de um corrimão nas escadas principais. 

Alvaiázere 

Não possui rampas para circulação de pessoas com mobilidade reduzida. 

 

2. Equipamentos 

Leiria: 

É necessária a substituição do equipamento do sistema de videovigilância, que se 

encontra obsoleto e sem proceder à gravação de imagem. 

Alcobaça 

São necessários cinco armários de processos para a Secção de Execução. 

Caldas da Rainha 

Necessidade de aumentar a memória dos computadores, especialmente os que estão 

instalados nas salas de audiência, visto que tal não foi feito quando aumentaram a memória dos 

computadores das secretarias – e que também já se mostra insuficiente.  

Necessita de impressoras novas pois a maioria estão obsoletas. 

Figueiró dos Vinhos 

Os serviços do Ministério Público precisam de uma fotocopiadora uma vez que situam-

se no rés-do-chão e a secretaria judicial está no 1º andar. 
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Peniche 

Necessita de uma impressora nova. 

Pombal 

Todos os funcionários precisam de melhores equipamentos ao nível de informática, 

uma vez que os computadores já são antigos e por isso bastante lentos. 

Porto de Mós 

Parte significativa das cadeiras usadas pelos funcionários encontra-se em deficiente 

estado de conservação, pelo que se justifica a sua substituição com brevidade. 
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VII. Unidades orgânicas e movimento processual 

NOTA: Neste capítulo pretende-se seja analisado o movimento processual e a resposta do 

tribunal, tendo em vista o direito a uma decisão em prazo razoável e os objectivos definidos, 

desagregado ao nível da unidade orgânica, cruzando embora os dados relativos à produtividade 

com os recursos humanos efectivamente afectos; entendendo-se que a comparabilidade entre 

as comarcas é essencial a uma apreciação global do serviço de justiça prestado, normalizam-se 

critérios de obtenção de dados e indicadores a utilizar. 

1. Unidades de processos 

1.1. Dados estatísticos 

 Atenta a circunstância de a estatística apresentar vários erros, sobretudo no período 

compreendido entre 1 de Setembro e 31 de Dezembro de 2014, optou-se por apresentar os 

dados referentes a dois períodos:  

  - 1 de Setembro de 2014 a 28 de Fevereiro de 2015, correspondendo ao 

semestre real; 

  - 1 de Janeiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015, correspondendo aos últimos 

dois meses e em que, apesar de ainda com erros, a estatística se apresenta com maior grau de 

fiabilidade. 

 Na realidade, em várias UO continua a verificar-se que surgem como processos entrados 

processos que já pendiam antes em Tribunal, sendo exemplo claro disso a situação da Secção 

Criminal da Instância Central de Leiria. Ou seja, em vários casos, as entradas encontram-se 

bastante inflacionadas. 

 Paralelamente, nos processos findos oficial também constam processos que já tinham 

decisão final e/ou encerrados antes de 1 de Setembro de 2014 mas em que, ou por falta de 

inserção dos dados, ou por perda dos mesmos com a migração de processos para a NEJ, tal 

informação se perdeu, voltando a constar como pendentes. 

 Em face disto, a análise dos dados deve ser feita com reserva. 

 Todos os dados estatísticos têm como fonte o Citius/Habilus. 

 Anexa-se a estatística das várias unidades orgânicas, sendo apresentados dados da 

estatística oficial e da estatística de secretaria (Anexo XV). 
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1.2. Taxas e indicadores – com base na estatística de secretaria. 

 1.2.1. Taxa de Congestão1 

  1.2.1.1. A seis meses – período de 1/09/2014 a 28/02/2015 

Taxa de congestão 

Período: de 01/09/2014 a 28/2/2015 

Instâncias Centrais 
Processos 
pendentes 
a 1/9/2014 

Processos 
findos de 

01/09/2014 
a 

28/2/2015 

Taxa de congestão 
(pendentes no início do 

período / findos no 
período. 

Alcobaça - Comércio 4016 572 7,0 

Alcobaça - Execução 21206 1665 12,7 

C. Rainha - F. Menores 
2.169 733 3,0 

C. Rainha - Trabalho 1.416 465 3,0 

Leiria - Cível 1.434 433 3,3 

Leiria - Crime 665 189 3,5 

Leiria - Instrução 
Criminal 202 1132 0,2 

Leiria - Trabalho 2.392 840 2,8 

Leiria - Comércio 4.179 1020 4,1 

Pombal - F. Menores 3.634 1538 2,4 

Pombal - Execução 
26.038 901 28,9 

  

                                                           
1
 A taxa de congestão estabelece a razão entre o número de processos pendentes no início do período considerado e o número de 

processos findos nesse período. 
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Taxa de congestão 

Período: de 01/09/2014 a 28/2/2015 

Instâncias Locais 
Processos 

pendentes a 
1/9/2014 

Processos findos 
de 01/09/2014 a 

28/2/2015 

Taxa de congestão 
(pendentes no início do 

período / findos no período. 

Alcobaça - Cível 699 400 1,7 

Alcobaça - Crime 1687 455 3,7 

C. Rainha - Cível 805 365 2,2 

C. Rainha - Crime 2.118 265 8,0 

Fig. Vinhos - Genérica 503 225 2,2 

Leiria - Cível 2.671 1.688 1,6 

Leiria - Crime 2.932 712 4,1 

M. Grande - Genérica 1199 252 4,8 

Nazaré - Genérica 805 347 2,3 

Peniche - Genérica 381 164 2,3 

Pombal - Cível 1277 679 1,9 

Pombal - Crime 1617 379 4,3 

P. Mós - Cível 594 255 2,3 

P. Mós - Crime 
1177 369 3,2 
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1.2.1.2. A dois meses – período de 1/01/2015 a 28/02/2015 

 

Taxa de congestão 

Período: de 01/01/2015 a 28/2/2015 

Instâncias Centrais 
Processos 

pendentes a 
1/1/2015 

Processos 
findos de 

01/01/2015 a 
28/2/2015 

Taxa de congestão (pendentes no 
início do período / findos no período. 

Alcobaça - Comércio 4259 329 12,9 

Alcobaça - Execução 21750 835 26,0 

C. Rainha - F. Menores 2.552 398 6,4 

C. Rainha - Trabalho 1.435 262 5,5 

Leiria - Cível 1.521 189 8,0 

Leiria - Crime 1.120 108 10,4 

Leiria - Instrução 
Criminal 237 496 0,5 

Leiria - Trabalho 2.546 419 6,1 

Leiria - Comércio 4.480 562 8,0 

Pombal - F. Menores 4.105 908 4,5 

Pombal - Execução 
27.683 644 43,0 
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Taxa de congestão 

Período: de 01/01/2015 a 28/2/2015 

Instâncias Locais 
Processos 

pendentes a 
1/1/2015 

Processos 
findos de 

01/01/2015 a 
28/2/2015 

Taxa de congestão (pendentes no início do 
período / findos no período. 

Alcobaça - Cível 623 121 5,1 

Alcobaça - Crime 1711 257 6,7 

C. Rainha - Cível 850 78 10,9 

C. Rainha - Crime 2.062 232 8,9 

Fig. Vinhos - Genérica 496 73 6,8 

Leiria - Cível 1.820 428 4,3 

Leiria - Crime 3.095 338 9,2 

M. Grande - Genérica 1313 128 10,3 

Nazaré - Genérica 713 111 6,4 

Peniche - Genérica 462 60 7,7 

Pombal - Cível 1184 275 4,3 

Pombal - Crime 1826 224 8,2 

P. Mós - Cível 524 72 7,3 

P. Mós - Crime 1075 117 9,2 
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 1.2.2. Taxa de Resolução2 

  1.2.2.1. A seis meses – período de 1/09/2014 a 28/02/2015 

Taxa de resolução (Clearance rate) 

Período de 01-09-2014 a 28-02-2015 

Instâncias Centrais 

Processos 
entrados de 

01-09-2014 a 
28-02-2015 

Processos 
findos 

Taxa de resolução (findos/entrados) x100 

Alcobaça - Comércio 716 572 80% 

Alcobaça - Execução 2058 1665 81% 

C. Rainha - F. Menores 1.151 733 64% 

C. Rainha - Trabalho 320 465 145% 

Leiria - Cível 467 433 93% 

Leiria - Crime 844 189 22% 

Leiria - Instrução 
Criminal 1.094 1132 103% 

Leiria - Trabalho 889 840 94% 

Leiria - Comércio 1.249 1020 82% 

Pombal - F. Menores 1.764 1538 87% 

Pombal - Execução 
2.707 901 33% 

 

 
 
 
 

                                                           
2
 A taxa de resolução (clearance rate) estabelece a razão entre o número de processos findos e o número de processos entrados. 
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Taxa de resolução (Clearance rate) 

Período: de 01/09/2014 a 28/2/2015 

Instâncias Locais 

Processos 
entrados de 

01-09-2014 a 
28-02-2015 

Processos 
findos 

Taxa de resolução (findos/entrados) 
x100 

Alcobaça - Cível 300 400 133% 

Alcobaça - Crime 347 455 131% 

C. Rainha - Cível 424 365 86% 

C. Rainha - Crime 576 265 46% 

Fig. Vinhos - Genérica 204 225 110% 

Leiria - Cível 742 1.688 227% 

Leiria - Crime 795 712 90% 

M. Grande - Genérica 355 252 71% 

Nazaré - Genérica 227 347 153% 

Peniche - Genérica 261 164 63% 

Pombal - Cível 442 679 154% 

Pombal - Crime 496 379 76% 

P. Mós - Cível 179 255 142% 

P. Mós - Crime 
203 369 182% 
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  1.2.2.2. A dois meses – período de 1/01/2015 a 28/02/2015 

Taxa de resolução (Clearance rate) 

Período: de 01/01/2015 a 28/2/2015 

Instâncias Centrais 

Processos 
entrados de 
01-01-2015 

a 28-02-
2015 

Processos 
findos 

Taxa de resolução 
(findos/entrados) x100 

Alcobaça - Comércio 228 329 144% 

Alcobaça - Execução 679 835 123% 

C. Rainha - F. Menores 382 398 104% 

C. Rainha - Trabalho 98 262 267% 

Leiria - Cível  136 189 139% 

Leiria - Crime 322 108 34% 

Leiria - Instrução Criminal 421 496 118% 

Leiria - Trabalho 314 419 133% 

Leiria - Comércio 458 562 123% 

Pombal - F. Menores 655 908 139% 

Pombal - Execução 
805 644 80% 
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Taxa de resolução (Clearance rate) 

Período: de 01/01/2015 a 28/2/2015 

Instâncias Locais 

Processos 
entrados de 01-

01-2015 a 28-02-
2015 

Processos 
findos 

Taxa de resolução 
(findos/entrados) x100 

Alcobaça - Cível 97 121 125% 

Alcobaça - Crime 125 257 206% 

C. Rainha - Cível 92 78 85% 

C. Rainha - Crime 199 232 117% 

Fig. Vinhos - Genérica 59 73 124% 

Leiria - Cível 333 428 129% 

Leiria - Crime 258 338 131% 

M. Grande - Genérica 117 128 109% 

Nazaré - Genérica 82 111 135% 

Peniche - Genérica 76 60 79% 

Pombal - Cível 127 275 217% 

Pombal - Crime 132 224 170% 

P. Mós - Cível 66 72 109% 

P. Mós - Crime 53 117 221% 
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 1.2.3. Taxa de Recuperação3 

  1.2.3.1. A seis meses – período de 1/09/2014 a 28/02/2015 

Taxa de recuperação (backlog rate) 

Período em análise - de 01-09-2015 a 28-02-2015 

Instâncias Centrais 
Processos 

findos 

Processos 
pendentes + 

entrados 

Taxa de recuperação: findos/ 
[(pendentes + entrados)] x100 

Alcobaça - Comércio 572 4732 12% 

Alcobaça - Execução 1665 23264 7% 

C. Rainha - F. Menores 733 3320 22% 

C. Rainha - Trabalho 465 1736 27% 

Leiria - Cível 433 1901 23% 

Leiria - Crime 189 1509 13% 

Leiria - Instrução Criminal 1132 1296 87% 

Leiria - Trabalho 840 3281 26% 

Leiria - Comércio 1020 5428 19% 

Pombal - F. Menores 1538 5398 28% 

Pombal - Execução 
901 28745 3% 

 

 

 

 

                                                           
3
 A taxa de recuperação (backlog rate) estabelece a razão entre o número de processos findos e a adição resultante da soma do 

número de processos pendentes com o número de processos entrados. 
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Taxa de recuperação (backlog rate) 

Período em análise - de 01-09-2014 a 28-02-2015 

Instâncias Locais 
Processos 

findos 

Processos 
pendentes + 

entrados 

Taxa de recuperação: 
findos/[(pendentes + entrados)] 

x100 

Alcobaça - Cível 400 999 40% 

Alcobaça - Crime 455 2.034 22% 

C. Rainha - Cível 365 1.229 30% 

C. Rainha - Crime 265 2.694 10% 

Fig. Vinhos - Genérica 225 707 32% 

Leiria - Cível 1.688 3.413 49% 

Leiria - Crime 712 3.727 19% 

M. Grande - Genérica 252 1.554 16% 

Nazaré - Genérica 347 1.032 34% 

Peniche - Genérica 164 642 26% 

Pombal - Cível 679 1.719 39% 

Pombal - Crime 379 2.113 18% 

P. Mós - Cível 255 773 33% 

P. Mós - Crime 
369 1.380 27% 
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  1.2.3.2. A dois meses – período de 1/01/2015 a 28/02/2015 

Taxa de recuperação (backlog rate) 

Período em análise - de 01-01-2015 a 28-02-2015 

Instâncias Centrais 
Processos 

findos 

Processos 
pendentes + 

entrados 

Taxa de recuperação: 
findos/[(pendentes + entrados)] x100 

Alcobaça - Comércio 329 4.487 7% 

Alcobaça - Execução 835 22.429 4% 

C. Rainha - F. Menores 
398 2.934 14% 

C. Rainha - Trabalho 262 1.533 17% 

Leiria - Cível  189 1.657 11% 

Leiria - Crime 108 1.442 7% 

Leiria – Instrução Criminal 496 658 75% 

Leiria - Trabalho 419 2.860 15% 

Leiria - Comércio 562 4.938 11% 

Pombal - F. Menores 908 4.760 19% 

Pombal - Execução 
644 28.488 2% 
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Taxa de recuperação (backlog rate) 

Período em análise - de 01-01-2015 a 28-02-2015 

Instâncias Locais 
Processos 

findos 

Processos 
pendentes + 

entrados 

Taxa de recuperação: 
findos/[(pendentes + entrados)] 

x100 

Alcobaça - Cível 121 720 17% 

Alcobaça - Crime 257 1.836 14% 

C. Rainha - Cível 78 942 8% 

C. Rainha - Crime 232 2.261 10% 

Fig. Vinhos - Genérica 73 555 13% 

Leiria - Cível 428 2.153 20% 

Leiria - Crime 338 3.353 10% 

M. Grande - Genérica 128 1.430 9% 

Nazaré - Genérica 111 795 14% 

Peniche - Genérica 60 538 11% 

Pombal - Cível 275 1.311 21% 

Pombal - Crime 224 1.958 11% 

P. Mós - Cível 72 590 12% 

P. Mós - Crime 117 1.128 10% 
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 1.2.4. Taxa de Litigância4 

  1.2.4.1. Toda a Comarca  

 

Taxa de litigância 

Período: de 01-09-2014 a 28-02-2015 

Comarca 
de Leiria 

População 
residente  

Processos entrados de 
01-09-2014 a 28-02-

2015 

Taxa de litigância 
(Processos entrados 

por milhar de 
residentes) 

 466.092  18.810 40 

 
 
 
 
 
 

   
Período: de 01-01-2015 a 28-02-2015 

Comarca 
de Leiria 

População 
residente  

Processos entrados de 
01-09-2014 a 28-02-

2015 

Taxa de litigância 
(Processos entrados 

por milhar de 
residentes) 

 466.092  6.314 14 

 

  

                                                           
4
 A taxa de litigância indica o número de processos entrados por mil habitantes. 
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  1.2.4.2. A seis meses – período de 1/09/2014 a 28/02/2015 

Taxa de litigância 

Período: de 01-09-2014 a 28-02-2015 

Instâncias Centrais 
População 
residente  

Processos 
entrados 
de 01-09-
2014 a 28-

02-2015 

Taxa de litigância 
(Processos entrados 

por milhar de 
residentes) 

Alcobaça - Comércio 214.181 716 3 

Alcobaça - Execução 214.181 2058 10 

C. Rainha - F. Menores 174.287 1.151 7 

C. Rainha - Trabalho 159.575 320 2 

Leiria - Cível 466.092 467 1 

Leiria - Crime 466.092 844 2 

Leiria - Instrução Criminal 466.092 1.094 2 

Leiria - Trabalho 306.517 889 3 

Leiria - Comércio 251.911 1.249 5 

Pombal - F. Menores 291.805 1.764 6 

Pombal - Execução 251.911 
2.707 11 
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Taxa de litigância 

Período: de 01-09-2014 a 28-02-2015 

Instâncias Locais 
População 
residente  

Processos entrados de 01-
09-2014 a 28-02-2015 

Taxa de litigância 
(Processos 

entrados por milhar 
de residentes) 

Alcobaça - Cível 55.844 300 5 

Alcobaça - Crime 55.844 347 6 

C. Rainha - Cível 76.426 424 6 

C. Rainha - Crime 76.426 576 8 

Fig. Vinhos - Genérica 19.795 204 10 

Leiria - Cível 126.163 742 6 

Leiria - Crime 126.163 795 6 

M. Grande - Genérica 38.705 355 9 

Nazaré - Genérica 14.712 227 15 

Peniche - Genérica 27.305 261 10 

Pombal - Cível 67.248 442 7 

Pombal - Crime 67.248 496 7 

P. Mós - Cível 39.894 179 4 

P. Mós - Crime 39.894 
203 5 
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Instâncias Locais - Taxa de litigância (Período: de 01-09-2014 a 28-02-
2015) 
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  1.2.4.3. A dois meses – período de 1/01/2015 a 28/02/2015 

Taxa de litigância 

Período: de 01-01-2015 a 28-02-2015 

Instâncias Centrais 
População 
residente  

Processos entrados de 
01-01-2015 a 28-02-

2015 

Taxa de litigância 
(Processos 

entrados por 
milhar de 

residentes) 

Alcobaça - Comércio 214.181 228 1,1 

Alcobaça - Execução 214.181 679 3,2 

C. Rainha - F. Menores 174.287 
382 2,2 

C. Rainha - Trabalho 159.575 98 0,6 

Leiria - Cível 466.092 136 0,3 

Leiria - Crime 466.092 322 0,7 

Leiria – Instrução Criminal 466.092 421 0,9 

Leiria - Trabalho 306.517 314 1,0 

Leiria - Comércio 251.911 458 1,8 

Pombal - F. Menores 291.805 655 2,2 

Pombal - Execução 251.911 805 3,2 
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Taxa de litigância 

Período: de 01-01-2015 a 28-02-2015 

Instâncias Locais 
População 
residente  

Processos 
entrados de 
01-01-2015 

a 28-02-
2015 

Taxa de litigância 
(Processos 

entrados por 
milhar de 

residentes) 

Alcobaça - Cível 55.844 97 1,7 

Alcobaça - Crime 55.844 125 2,2 

C. Rainha - Cível 76.426 92 1,2 

C. Rainha - Crime 76.426 199 2,6 

Fig. Vinhos - Genérica 19.795 59 3,0 

Leiria - Cível 126.163 333 2,6 

Leiria - Crime 126.163 258 2,0 

M. Grande - Genérica 38.705 117 3,0 

Nazaré - Genérica 14.712 82 5,6 

Peniche - Genérica 27.305 76 2,8 

Pombal - Cível 67.248 127 1,9 

Pombal - Crime 67.248 132 2,0 

P. Mós - Cível 39.894 66 1,7 

P. Mós - Crime 39.894 53 1,3 
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 1.2.5. Produtividade 

  1.2.5.1. A seis meses – período de 1/09/2014 a 28/02/2015 

Produtividade 

Período em análise - 01-09-2014 a 28-02-2015 

Instâncias Centrais 
Nº de 
juizes 

Nº de 
funcionários 

Nº de 
processos 

findos 

Produtividade 
juizes 

Produtividade 
funcionários 

Alcobaça - Comércio 3 8 572 191 72 

Alcobaça - Execução 2 5 1665 833 333 

C. Rainha - F. 
Menores 2 5 733 367 147 

C. Rainha - Trabalho 1 4 465 465 116 

Leiria - Cível 5 9 433 87 48 

Leiria - Crime 4 10 189 47 19 

Leiria - Instrução 
Criminal 3 4 1132 377 283 

Leiria - Trabalho 3 8 840 280 105 

Leiria - Comércio 3 16 1020 340 64 

Pombal - F. Menores 3 14 1538 513 110 

Pombal - Execução 
2 8 901 451 113 
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Produtividade 

Período em análise - 01-09-2014 a 28-02-2015 

Instâncias Locais 
Nº de 
juizes 

Nº de 
funcionários 

Nº de 
processos 

findos 

Produtividade 
juizes 

Produtividade 
funcionários 

Alcobaça - Cível 2 4 400 200 100 

Alcobaça - Crime 1 6 455 455 76 

C. Rainha - Cível 2 5 365 183 73 

C. Rainha - Crime 2 8 265 133 33 

Fig. Vinhos - Genérica 1 6 225 225 38 

Leiria - Cível 4 11 1.688 422 153 

Leiria - Crime 3 13 712 237 55 

M. Grande - Genérica 2 7 252 126 36 

Nazaré - Genérica 1 5 347 347 69 

Peniche - Genérica 1 4 164 164 41 

Pombal - Cível 2 5 679 340 136 

Pombal - Crime 2 8 379 190 47 

P. Mós - Cível 1 5 255 255 51 

P. Mós - Crime 1 4 369 369 92 
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1.2.5.2. A dois meses – período de 1/01/2015 a 28/02/2015 

Produtividade 

Período em análise - 01-01-2015 a 28-02-2015 

Instâncias 
Centrais 

Nº de 
juizes 

Nº de 
funcionários 

Nº de 
processos 

findos 

Produtividade 
juizes 

Produtividade 
funcionários 

Alcobaça - 
Comércio 

3 8 329 110 41 

Alcobaça - 
Execução 

2 5 835 418 167 

C. Rainha - F. 
Menores 

2 5 398 199 80 

C. Rainha - 
Trabalho 

1 4 262 262 66 

Leiria - Cível 5 9 189 38 21 

Leiria - Crime 4 10 108 27 11 

Leiria - Instrução 
Criminal 

3 4 496 165 124 

Leiria - Trabalho 3 8 419 140 52 

Leiria - Comércio 3 16 562 187 35 

Pombal - F. 
Menores 

3 14 908 303 65 

Pombal - 
Execução 

2 8 644 322 81 
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Produtividade 

Período em análise - 01-01-2015 a 28-02-2015 

Instâncias Locais 
Nº de 
juizes 

Nº de 
funcionários 

Nº de 
processos 

findos 

Produtividade 
juizes 

Produtividade 
funcionários 

Alcobaça - Cível 2 4 121 61 30 

Alcobaça - Crime 1 6 257 257 43 

C. Rainha - Cível 2 5 78 39 16 

C. Rainha - Crime 2 8 232 116 29 

F. Vinhos - Genérica 1 6 73 73 12 

Leiria - Cível 4 11 428 107 39 

Leiria - Crime 3 13 338 113 26 

M. Grande - Genérica 2 7 128 64 18 

Nazaré - Genérica 1 5 111 111 22 

Peniche - Genérica 1 4 60 60 15 

Pombal - Cível 2 5 275 138 55 

Pombal - Crime 2 8 224 112 28 

P. Mós - Cível 1 5 72 72 14 

P. Mós - Crime 1 4 117 117 29 

 

30 

43 

16 

29 

12 

39 

26 

18 
22 

15 

55 

28 

14 

29 

Instâncias Locais - Período: 1-1-2015 a 28-02-2015 

Produtividade funcionários



 

79 
 

 

  

61 

257 

39 

116 

73 

107 113 

64 

111 

60 

138 
112 

72 

117 

Instâncias Locais - Período: 1-1-2015 a 28-02-2015 

Produtividade juizes



 

80 
 

 

1.3. Dilação dos agendamentos – diligência marcada com maior dilação 

 

Fonte: consulta aos Srs. Juízes colocados nas respectivas Secções, colhida entre 

25/02/2015 e 3/03/2015. 

 

 Instância Central 

  - Secção Cível: Maio de 2014 a Janeiro de 2015 (consoante o Juiz); 

  - Secção Criminal: Junho a Setembro de 2015; 

  - Secção de Instrução Criminal: até 20-30 dias; 

  - Secção de Execuções de Alcobaça: Maio/Junho de 2015; 

  - Secção de Execuções de Pombal (Ansião): Abril de 2015; 

  - Secção de Comércio de Alcobaça: 45 a 60 dias para as Assembleias de 

Credores; restantes diligências, até 30 dias. 

  - Secção de Comércio de Leiria (Alvaiázere): até 60 dias para as Assembleias de 

Credores; restantes diligências, em regra até 30 dias, ou para a data mais próxima de acordo 

com a agenda dos Mandatários. 

  - Secção do Trabalho de Leiria: Abril a Junho de 2015; 

  - Secção do Trabalho de Caldas da Rainha: Maio de 2015; 

  - Secção de Família e Menores de Caldas da Rainha: Abril de 2015; 

  - Secção de Família e Menores de Pombal: Março/Abril de 2015; 
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 Instância Local: 

  - Genérica de Figueiró dos Vinhos: Abril de 2015; 

  - Cível de Pombal: Abril/Maio de 2015; 

  - Criminal de Pombal: Abril/Junho de 2015; 

  - Cível de Leiria: Junho de 2015; 

  - Criminal de Leiria: Maio/Junho de 2015; 

  - Genérica de Marinha Grande: Abril de 2015; 

  - Cível de Porto de Mós: Outubro de 2015; 

  - Criminal de Porto de Mós: Setembro de 2015; 

  - Cível de Alcobaça: Junho de 2015; 

  - Criminal de Alcobaça: Outubro de 2015; 

  - Genérica de Nazaré: Maio de 2015; 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Secção Cível

Secção Criminal

Secção de Instrução Criminal

Execuções de Alcobaça

Execuções de Pombal (Ansião)

Comércio de Alcobaça

Comércio de Leiria (Alvaiázere)

Trabalho de Leiria

Trabalho de Caldas da Rainha

F. Menores de Caldas da Rainha

F. Menores de Pombal

Instância Central - Dilação em meses desde Fevereiro de 2015 
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  - Cível de Caldas da Rainha: Junho a Outubro de 2015; 

  - Criminal de Caldas da Rainha: Junho/Setembro de 2015; 

  - Genérica de Peniche: Maio de 2015. 

 

 
 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Figueiró dos Vinhos - Genérica

Pombal - Cível

Pombal - Criminal

Leiria - Cível

Leiria - Criminal

Marinha Grande - Genérica

Porto de Mós - Cível

Porto de Mós - Criminal

Alcobaça - Cível

Alcobaça - Criminal

Nazaré - Genérica

Caldas da Rainha - Cível

Caldas da Rainha - Criminal

Peniche - Genérica

Instância Local - Dilação em meses desde Fevereiro de 2015 
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2. Unidades Centrais 

2.1. Actos diversos 

Ver Tabelas infra. 

2.2. Tratamento de objectos 

O sistema informático não permite colher informações relativas a objectos. Já pedimos 

essa informação ao IGFEJ sem obter resposta. Assim, apenas é possível obter informações 

individualmente de cada processo. Estão em curso processos de venda de objectos, no 

seguimento do decidido em Conselho de Gestão (Anexo XVI). 

Ver Tabelas infra. 

2.3. Actos próprios das unidades de serviço externo quando as não haja 

Ver Tabelas infra. 

Período de 1/9/2014 a 28/2/2015 

Núcleo: Leiria Alcobaça 
C. 

Rainha 
F. 

Vinhos 
M. 

Grande 
Nazaré Peniche Pombal P. Mós Alvaiázere Ansião 

Certidões 364 239 202 29 71 22 17 207 64 189 56 

Fotocópias 68 19 60 3 15 20 160 41 5 2 5 

CR Criminal 4.051 1.318 2.465 225 991 525 644 1.213 938 217 299 

Papeis entrados 79.769 54.434 36.029 4.063 11.707 5.052 4.177 28.650 10.493 0 25.262 

Processos 
distribuídos 

9.557 6.498 7.478 574 2.563 652 992 2.248 386 0 2.640 

Solicitações de 
serviço externo: 

738 483 315 93 165 51 51 227 199 0 0 

Videoconferências 327 62 197 29 86 41 71 117 90 0 0 

Processos para 
venda de objectos 

1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

            

            Período de 1/1/2015 a 28/2/2015 

Núcleo: Leiria Alcobaça 
C. 

Rainha 
F. 

Vinhos 
M. 

Grande 
Nazaré Peniche Pombal P. Mós Alvaiázere Ansião 

Certidões 108 93 55 8 31 8 10 78 29 96 22 

Fotocópias 14 8 17 1 3 9 88 14 1 1 1 

CR Criminal 1.505 428 907 89 333 167 200 454 367 88 92 

Papéis entrados 29.083 10.117 11.868 1.606 3.747 1.633 2.256 9.464 3.012 0 3.955 

Processos 
distribuídos 

3.664 803 1.460 191 427 229 208 767 108 0 768 

Solicitações de 
serviço externo: 

305 188 143 36 65 23 17 90 93 0 0 

Videoconferências 128 37 95 3 32 28 33 15 34 0 0 

Processos para 
venda de objectos 

1 
  

1 1 0 0 1 0 0 0 
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3. Unidades de serviço externo 

3.1. Número e tipo de solicitações 

Apenas existe no Núcleo de Leiria. 

Unidade de Serviço Externo de Leiria 
De 1/9/2014 a 

28/2/2015 
De 1/1/2015 a 

28/2/2015 

Solicitação de citações, notificações, afixação de editais, diligências de 
arrestos, arrolamentos, entregas, remoções e penhoras 

738 305 

Videoconferências 327 128 

3.2. Cumprimento das solicitações e duração média de pendência das mesmas 

Em Leiria: 

Foram cumpridas 64,5% das solicitações, no total de 476, sendo a duração média de 7 

dias para citações/notificações/afixação de editais (na sua maioria provenientes do CIRE); 15 

dias para diligências de arrestos, arrolamentos, entregas e remoções; e cerca de 6 meses para 

penhoras. 

Quanto aos restantes núcleos: 

Nota: os elementos do serviço externo relativos a Alvaiázere e Ansião foram 

contabilizados conjuntamente com os de Figueiró dos Vinhos e de Pombal, respectivamente. 

Diligências de Serviço Externo 

Período de 1/9/2014 a 28/2/2015 

Núcleo: Nazaré 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 
Solicitações 
cumpridas 

Duração média 
em dias 

Taxa de 
resolução 

Citações/Not./Afixação Editais 35 35 15 100% 

Penhora 6 2 120 33% 

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 0 0 0 
 

Outras 0 0 0 
 

Período de 1/1/2015 a 28/2/2015 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 
Solicitações 
cumpridas 

Duração média 
Taxa de 

resolução 

Citações/Not./Afixação Editais 16 16 15 100% 

Penhora 3 0 120 0% 

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 0 0 0 
 

Outras 0 0 0 
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Diligências de Serviço Externo 

Período de 1/9/2014 a 28/2/2015 

Núcleo: Figueiró dos Vinhos 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 
Solicitações 
cumpridas 

Duração média 
em dias 

Taxa de 
resolução 

Citações/Not./Afixação Editais 30 24 10 80% 

Penhora 37 30 90 81% 

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 0 0 0 
 

Outras 0 0 0 
 

Período de 1/1/2015 a 28/2/2015 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 
Solicitações 
cumpridas 

Duração média 
Taxa de 

resolução 

Citações/Not./Afixação Editais 17 11 10 65% 

Penhora 10 6 90 60% 

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 1 1 10 100% 

Outras 0 0 0 
 

          

     
Diligências de Serviço Externo 

Período de 1/9/2014 a 28/2/2015 

Núcleo: Marinha Grande 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 
Solicitações 
cumpridas 

Duração média 
em dias 

Taxa de 
resolução 

Citações/Not./Afixação Editais 126 125 15 99% 

Penhora 32 28 60 88% 

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 1 1 30 100% 

Outras 6 6 15 100% 

Período de 1/1/2015 a 28/2/2015 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 
Solicitações 
cumpridas 

Duração média 
em dias 

Taxa de 
resolução 

Citações/Not./Afixação Editais 48 47 15 98% 

Penhora 15 11 45 73% 

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 0 0 0   

Outras 2 2 15 100% 

 
 

    
Diligências de Serviço Externo 

Período de 1/9/2014 a 28/2/2015 

Núcleo: Caldas da Rainha 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 
Solicitações 
cumpridas 

Duração média 
em dias 

Taxa de 
resolução 

Citações/Not./Afixação Editais 271 268 15 99% 

Penhora 61 59 30 97% 

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 6 5 15 83% 

Outras 0 0 0   

Período de 1/1/2015 a 28/2/2015 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 
Solicitações 
cumpridas 

Duração média 
em dias 

Taxa de 
resolução 
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Citações/Not./Afixação Editais 124 122 15 98% 

Penhora 19 17 30 89% 

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 0 0 0   

Outras 0 0 0   

 
 
 

    
Diligências de Serviço Externo 

Período de 1/9/2014 a 28/2/2015 

Núcleo: Pombal 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 

Nº de 
solicitações 
cumpridas 

Duração média 
em dias 

Taxa de 
resolução 

Citações/Not./Afixação Editais 161 66 10 41% 

Penhora 63 35 90   

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 1 1 3   

Outras 2 2 10   

Período de 1/1/2015 a 28/2/2015 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 

Nº de 
solicitações 
cumpridas 

Duração média 
em dias 

Taxa de 
resolução 

Citações/Not./Afixação Editais 68 67 8 99% 

Penhora 21 15 60 71% 

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 0 0 0   

Outras 1 1 10 100% 

 
 

    

     
Diligências de Serviço Externo 

Período de 1/9/2014 a 28/2/2015 

Núcleo: Peniche 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 

Nº de 
solicitações 
cumpridas 

Duração média 
em dias 

Taxa de 
resolução 

Citações/Not./Afixação Editais 33 33 20 100% 

Penhora 0 0 0   

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 0 0 0   

Outras 0 0 0   

Período de 1/1/2015 a 28/2/2015 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 

Nº de 
solicitações 
cumpridas 

Duração média 
em dias 

Taxa de 
resolução 

Citações/Not./Afixação Editais 17 15 20 88% 

Penhora 0 0 0   

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 0 0 0   

Outras 0 0 0   

     
 
 

 

 
 
 

  



 

87 
 

Diligências de Serviço Externo 

Período de 1/9/2014 a 28/2/2015 

Núcleo: Alcobaça 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 

Nº de 
solicitações 
cumpridas 

Duração média 
em dias 

Taxa de 
resolução 

Citações/Not./Afixação Editais 109 102 20 94% 

Penhora 18 12 30 67% 

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 6 6 10 100% 

Outras 6 4 20 67% 

Período de 1/1/2015 a 28/2/2015 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 

Nº de 
solicitações 
cumpridas 

Duração média 
em dias 

Taxa de 
resolução 

Citações/Not./Afixação Editais 59 77 15 131% 

Penhora 24 24 20 100% 

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 3 3 10 100% 

Outras 14 5 20 36% 

 
 

 
 
 

   

     
Diligências de Serviço Externo 

Período de 1/9/2014 a 28/2/2015 

Núcleo: Porto de Mós 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 

Nº de 
solicitações 
cumpridas 

Duração média 
Taxa de 

resolução 

Citações/Not./Afixação Editais 47 38 30 81% 

Penhora 17 3 30 18% 

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 1 1 20 100% 

Outras 3 1 20 33% 

Período de 1/1/2015 a 28/2/2015 

Solicitações 
Entradas 

(quantidade) 

Nº de 
solicitações 
cumpridas 

Duração média 
Taxa de 

resolução 

Citações/Not./Afixação Editais 34 32 20 94% 

Penhora 16 11 30 69% 

Arresto/Arrolamento/Entregas/Remoções 0 0 0   

Outras 3 3 20 100% 

 

3.3. Videoconferências 

Ver Tabelas supra. 
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4. Secções de proximidade 

 Não existem dados autónomos, considerando que, durante o período assinalado, 

funcionaram concomitantemente, e no mesmo espaço, com as Secções de Proximidade de 

Alvaiázere e Ansião respectivamente Secções de Comércio e de Execução. 

 

5. Medidas de gestão e organizativas com referência a cada unidade orgânica 

(UO)  

Secção Cível da Instância Central: monitorização periódica, por JP e AJ, da informação 

estatística e sua discussão com a UO. Redução dos processos por movimentar há mais de 3 

meses. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção Criminal da Instância Central: monitorização periódica, por JP e AJ, da 

informação estatística e sua discussão com a UO. Redução dos processos por movimentar há 

mais de 3 meses. Reforço de funcionários. Colocação de um Juiz Auxiliar desde Setembro de 

2014. Afectação dos Srs. Juízes da Secção de Instrução Criminal para comporem o Tribunal 

Colectivo como adjunto, conforme acima exposto. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção de Instrução Criminal da Instância Central: monitorização periódica, por JP e AJ, 

da informação estatística e sua discussão com a UO. Afectação dos Srs. Juízes da Secção às 

Secções Criminais e Genéricas Locais dos municípios que não Leiria, de modo a que sejam da 

competência daqueles os seguintes actos: actos jurisdicionais em fase de inquérito, com 

excepção dos relativos a constituição de assistente, aplicações de multa e correspondentes 

mandados de detenção, e declaração de perda de objectos. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção do Comércio da Instância Central de Leiria: monitorização periódica, por JP e AJ, 

da informação estatística e sua discussão com a UO. Redução dos processos por movimentar há 

mais de 3 meses. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção de Execução da Instância Central de Pombal: monitorização periódica, por JP e 

AJ, da informação estatística e sua discussão com a UO. Colocação de Juiz Auxiliar desde 

Setembro de 2014. Reforço de funcionários. Criação de equipas dedicadas à tramitação de actos 

específicos, nos termos supra expostos. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção de Família e Menores da Instância Central de Pombal: monitorização periódica, 

por JP e AJ, da informação estatística e sua discussão com a UO. Reforço do número de Juízes 
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em mais um desde Janeiro de 2015, acompanhada de medida paralela quanto a Magistrados do 

Ministério Público. Reforço de funcionários. Criação de equipas dedicadas à tramitação de actos 

específicos, nos termos supra expostos. Redução dos processos por movimentar há mais de 3 

meses. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção de Trabalho da Instância Central de Leiria: monitorização periódica, por JP e AJ, 

da informação estatística e sua discussão com a UO. Redução dos processos por movimentar há 

mais de 3 meses. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção do Comércio da Instância Central de Alcobaça: monitorização periódica, por JP 

e AJ, da informação estatística e sua discussão com a UO. Colocação de Juiz Auxiliar desde 

Setembro de 2015. Reforço de funcionários. Apoio a partir da equipa de tramitação de actos 

específicos sedeada em Leiria, para realização de contas e rateios. Actualização dos dados 

estatísticos. 

Secção de Execução da Instância Central de Alcobaça: monitorização periódica, por JP e 

AJ, da informação estatística e sua discussão com a UO. Reforço de funcionários. Colocação de 

Juiz Auxiliar desde Setembro de 2015. Reforço de funcionários. Apoio a partir da equipa de 

tramitação de actos específicos sedeada em Leiria, para tramitação de parte dos processos à 

distância. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção de Família e Menores da Instância Central de Caldas da Rainha: monitorização 

periódica, por JP e AJ, da informação estatística e sua discussão com a UO. Colocação de Juiz 

Auxiliar desde Janeiro de 2015 (acompanhada de colocação de mais um Magistrado do MP). 

Reforço de funcionários. Redução dos processos por movimentar há mais de 3 meses. 

Actualização dos dados estatísticos. 

Secção de Trabalho da Instância Central de Caldas da Rainha: monitorização periódica, 

por JP e AJ, da informação estatística e sua discussão com a UO. Redução dos processos por 

movimentar há mais de 3 meses. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção Genérica da Instância Local de Figueiró dos Vinhos: monitorização periódica, 

por JP e AJ, da informação estatística e sua discussão com a UO. Redução dos processos por 

movimentar há mais de 3 meses. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção Cível da Instância Local de Pombal: monitorização periódica, por JP e AJ, da 

informação estatística e sua discussão com a UO. Redução dos processos por movimentar há 

mais de 3 meses. Actualização dos dados estatísticos. 
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Secção Criminal da Instância Local de Pombal: monitorização periódica, por JP e AJ, da 

informação estatística e sua discussão com a UO. Criação de equipa de tramitação de actos 

específicos nos termos supra expostos. Redução dos processos por movimentar há mais de 3 

meses. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção Cível da Instância Local de Leiria: monitorização periódica, por JP e AJ, da 

informação estatística e sua discussão com a UO. Redução dos processos por movimentar há 

mais de 3 meses. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção Criminal da Instância Local de Leiria: monitorização periódica, por JP e AJ, da 

informação estatística e sua discussão com a UO. Redução dos processos por movimentar há 

mais de 3 meses. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção Genérica da Instância Local de Marinha Grande: monitorização periódica, por JP 

e AJ, da informação estatística e sua discussão com a UO. Redução dos processos por 

movimentar há mais de 3 meses. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção Cível da Instância Local de Porto de Mós: monitorização periódica, por JP e AJ, 

da informação estatística e sua discussão com a UO. Redução dos processos por movimentar há 

mais de 3 meses. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção Criminal da Instância Local de Porto de Mós: pedido de relatório ao COJ sobre 

as causas da grande diferença entre a estatística oficial e a estatística de secretaria. 

Monitorização periódica, por JP e AJ, da informação estatística e sua discussão com a UO. 

Redução dos processos por movimentar há mais de 3 meses. Actualização dos dados 

estatísticos. 

Secção Cível da Instância Local de Alcobaça: monitorização periódica, por JP e AJ, da 

informação estatística e sua discussão com a UO. Redução dos processos por movimentar há 

mais de 3 meses. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção Criminal da Instância Local de Alcobaça: pedido de relatório ao COJ sobre as 

causas da grande diferença entre a estatística oficial e a estatística de secretaria. Monitorização 

periódica, por JP e AJ, da informação estatística e sua discussão com a UO. Redução dos 

processos por movimentar há mais de 3 meses. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção Cível da Instância Local de Caldas da Rainha: monitorização periódica, por JP e 

AJ, da informação estatística e sua discussão com a UO. Redução dos processos por movimentar 

há mais de 3 meses. Actualização dos dados estatísticos. 
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Secção Criminal da Instância Local de Caldas da Rainha: pedido de relatório ao COJ 

sobre as causas da grande diferença entre a estatística oficial e a estatística de secretaria. 

Monitorização periódica, por JP e AJ, da informação estatística e sua discussão com a UO. 

Colocação de Juiz Auxiliar desde Setembro de 2015. Redução dos processos por movimentar há 

mais de 3 meses. Actualização dos dados estatísticos. 

Secção Genérica da Instância Local de Peniche: monitorização periódica, por JP e AJ, da 

informação estatística e sua discussão com a UO. Redução dos processos por movimentar há 

mais de 3 meses. Actualização dos dados estatísticos. Ordem de serviço da JP a estabelecer 

prioridades à Secretaria (Anexo XVII). 

 

6. Relação dos resultados obtidos com os objectivos definidos (nos termos do artigo 

90.º e 91.º da LOSJ ou de outro modo específico de desagregação daqueles ou enquanto os 

mesmos não forem definidos) 

Estando a referirmo-nos ao primeiro semestre de funcionamento, após a instalação da 

NEJ, não existiam ainda objectivos definidos relativamente aos quais se possa fazer a 

relacionação aqui em questão. 

 

6. Proposta: Especialização da Secção Genérica da Instância Local da Marinha Grande 

 

 
Estatística das instâncias locais criminais e estatística crime das instâncias locais de competência genérica do 

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria  
(entre 01.09.2014 e 31.01.2015) 
Fonte: citius (estatística oficial) 

 
Tribunal 

Pendentes 
antes de 

01.09.2014 

Entrados entre 
01.09.2015 e 
31.01.2015 

Findos entre 
01.09.2015 e 
31.01.2015 

Pendentes 
depois de 

31.01.2015 

Alcobaça (instância local criminal) 

 J1 

+ 
215 

 

 
252 

 
134 

 
312 

 

Caldas da Rainha (instância local 
criminal) 

 J1 

 
 

484 

 
 

434 

 
 

228 

 
 

663 
 

Figueiró dos Vinhos (instância local 
genérica) 

 J1 

 
 

25 

 
 

80 

 
 

69 

 
 

36 

Leiria (instância local crime) 

 J1 

 J2 

 
232 
219 

 
177 
189 

 
150 
126 

 
257 
276 
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Estatística das instâncias locais criminais e estatística crime das instâncias locais de competência genérica do 

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria  
(entre 01.09.2014 e 31.01.2015) 
Fonte: citius (estatística oficial) 

 
Tribunal 

Pendentes 
antes de 

01.09.2014 

Entrados entre 
01.09.2015 e 
31.01.2015 

Findos entre 
01.09.2015 e 
31.01.2015 

Pendentes 
depois de 

31.01.2015 

 J3 
Total: 

243 
694 

155 
521 

100 
376 

300 
833 

Marinha Grande (instância local 
genérica)  

 J1 

 J2 
Total: 

 
 

61 
67 

128 

 
 

73 
56 

129 

 
 

62 
63 

125 

 
 

67 
55 

122 

Nazaré (instância local genérica) 

 J1 

 
98 

 
71 

 
55 

 
110 

Peniche (instância local genérica) 

 J1 

 
34 

 
108 

 
42 

 
101 

Pombal (instância local criminal) 

 J1 

 J2 
Total: 

 
136 
137 
273 

 
293 
292 
585 

 
159 
153 
312 

 
236 
256 
492 

Porto de Mós (instância local criminal) 

 J1 

 
207 

 
188 

 
123 

 
272 

 

 

 
Estatística das instâncias locais cíveis e estatística cível das instâncias locais de competência genérica do Tribunal 

Judicial da Comarca de Leiria  
(entre 01.09.2014 e 31.01.2015) 
Fonte: citius (estatística oficial) 

 
Tribunal 

Pendentes 
antes de 

01.09.2014 

Entrados entre 
01.09.2015 e 
31.01.2015 

Findos entre 
01.09.2015 e 
31.01.2015 

Pendentes 
depois de 

31.01.2015 

Alcobaça (instância local cível) 

 J1 

 J2 
Total:  

 
236 
252 
488 

 
125 
130 
255 

 
128 
130 
258 

 
227 
244 
471 

Caldas da Rainha (instância local cível) 

 J1 

 J2 
Total:  

 
249 
260 
509 

 
190 
185 
375 

 
155 
169 
324 

 
285 
276 
561 

Figueiró dos Vinhos (instância local 
genérica) 

 J1 

 
 

188 

 
 

93 

 
 

105 

 
 

176 

Leiria (instância local cível) 

 J1 

 J2 

 J3 

 J4 
Total: 

 
651 
283 
315 
345 

1594 

 
133 
147 
172 
149 
601 

 
488 
125 
185 
226 

1024 

 
294 
306 
304 
267 

1171 

Marinha Grande (instância local 
genérica)  

 J1 

 J2 
Total: 

 
 

159 
151 
310 

 
 

79 
77 

156 

 
 

55 
64 

119 

 
 

182 
164 

Nazaré (instância local genérica) 

 J1 

 
244 

 
110 

 
127 

 
229 

Peniche (instância local genérica)     
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Estatística das instâncias locais cíveis e estatística cível das instâncias locais de competência genérica do Tribunal 

Judicial da Comarca de Leiria  
(entre 01.09.2014 e 31.01.2015) 
Fonte: citius (estatística oficial) 

 
Tribunal 

Pendentes 
antes de 

01.09.2014 

Entrados entre 
01.09.2015 e 
31.01.2015 

Findos entre 
01.09.2015 e 
31.01.2015 

Pendentes 
depois de 

31.01.2015 

 J1 129 100 50 178 

Pombal (instância local cível) 

 J1 

 J2 
Total: 

 
365 
386 
751 

 
209 
169 
378 

 
192 
179 
371 

 
364 
370 
734 

Porto de Mós (instância local cível) 

 J1 

 
439 

 
146 

 
252 

 
324 

 

Dos elementos agora indicados extrai-se objectivamente que, em termos estatísticos 

(em matéria de entradas), a instância local actualmente genérica da Marinha Grande está muito 

mais aproximada da realidade estatística das instâncias locais especializadas (cível e crime) do 

que das instâncias locais de competência genérica. 

Senão vejamos: 

A) Em matéria crime: Entraram na instância local genérica da Marinha Grande, desde 

que vigora o novo mapa judiciário e até 31.01.2015 um total de 129 processos criminais. Caso 

existisse instância local com secção especializada criminal na Marinha Grande esse seria, pois, o 

n.º de processos entrados a cargo do juiz de tal secção. Ora, esse número é um número 

semelhante ao que ocorre noutras secções especializadas criminais na Comarca de Leiria, senão 

vejamos, v.g., em: 

- Porto de Mós: 188; 

- Leiria: J1 com 177; J2 com 189; J3 com 155; 

Note-se que a Marinha Grande se afasta, em termos de entradas em matéria criminal, 

da realidade de todas as demais instâncias locais com competência genérica, senão vejamos: 

- Nazaré: 71; 

- Peniche: 108; 

- Figueiró dos Vinhos: 80. 

B) Em matéria cível: Entraram na instância local genérica da Marinha Grande, desde 

que vigora o novo mapa judiciário e até 31.01.2015 um total de 156 acções cíveis. A existir uma 

instância local com secção especializada cível na Marinha Grande esse era, pois, o n.º de 
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processos entrados a cargo do juiz de tal secção. Ora, esse número é um número semelhante ao 

que ocorre noutras secções especializadas cíveis na comarca de Leiria, senão vejamos, v.g. em: 

- Porto de Mós: 146; 

- Alcobaça: J1 com 125 e J2 com 130; 

- Leiria: J1 com 133; J2 com 147; J3 com 172 e J4 com 149; 

Note-se igualmente que a Marinha Grande se afasta, em termos de entradas em 

matéria cível, da realidade de todas as demais instâncias locais com competência genérica, 

senão vejamos: 

- Nazaré: 110; 

- Peniche: 100; 

- Figueiró dos Vinhos: 93. 

Resulta assim que, não obstante então se não ter optado pela especialização na 

Instância Local da Marinha Grande, certo é que a realidade dos processos entrados (pelo menos 

desde a nova reorganização judiciária), assemelha-se muito mais à das instâncias locais com 

secções especializadas do que das que se mantiveram com competência genérica. 

Mas também os dados do ano anterior assim o confirmam (Anexo XVIII).  

Assim, com respeito às espécies mais significativas que transitaram para a Instância 

Local (no cível, acções sumárias, sumaríssimas, especiais, comuns, inventários e providências 

cautelares; no crime, comuns singulares, sumários, sumaríssimos e recursos de contra-

ordenação), apuraram-se as seguintes entradas por juiz: 

 Cível por Juiz Crime por Juiz 

Pombal 226 182 

Porto de Mós 251 173 

Marinha Grande 293 168 

Alcobaça 174 291 

 

 Ou seja: em Pombal, Porto de Mós e Alcobaça foram criadas Secções Cíveis e Criminais 

especializadas com números semelhantes à Marinha Grande, não se alcançando a razão de ser 

porque tal especialização também não se estendeu à Marinha Grande.  

Assim, em termos de uniformização territorial da especialização (especialização essa 

que terá sido um objectivo na Política da Justiça designadamente em sede de mapa judiciário), 
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não parece fazer sentido a Instância Local da Marinha Grande não reflectir as semelhanças que 

tem com as secções especializadas e as diferenças que assume quanto às demais secções 

genéricas da mesma comarca. 

Acresce que, em termos de afectação de magistrados judiciais e de funcionários, tal 

especialização não traria problemas acrescidos na medida em que o Tribunal tem já dois juízes 

titulares (J1 e J2) e os serviços estão a funcionar já em função do trabalho de tais dois juízes.  

Do ponto de vista logístico, atenta a existência igualmente de duas salas de audiência, 

nenhuma questão obstaria também por aí à especialização. 

Conforme se pode ler no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de Março “Com 

a publicação da Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto, que aprova a Lei da Organização do Sistema 

Judiciário (LOSJ), fixaram-se as disposições enquadradoras da reforma do sistema Judiciário. A 

reorganização aprovada pela referida Lei dá corpo aos objectivos estratégicos fixados, nesta 

matéria, assente em três pilares fundamentais: (i) o alargamento da base territorial das 

circunscrições judiciais, que passa a coincidir, em regra, com as centralidades sociais, (ii) a 

instalação de jurisdições especializadas a nível nacional e (iii) a implementação de um novo 

modelo de gestão das comarcas (sublinhado nosso). 

Sem perder de vista a premissa essencial da reorganização judiciária, centrada no 

cidadão e nas empresas, a presente reforma visa melhorar o funcionamento do sistema judicial 

e alcançar uma prestação de justiça de qualidade, apostando-se, para isso, fortemente na 

especialização, dotando todo o território nacional de jurisdições especializadas, pretendendo-

se, assim, proporcionar uma resposta judicial ainda mais flexível e mais próxima das populações 

(sublinhado nosso) (…) As vantagens decorrentes do alargamento da jurisdição especializada, 

provenientes da maior concentração e especialização da oferta judiciária têm, a par da 

racionalização e o aproveitamento de recursos humanos, impacto no combate à morosidade 

processual e na extinção de processos pendentes, convivendo, estas e aquelas, com a 

programada descentralização dos serviços judiciários visando assegurar as legítimas 

expectativas dos cidadãos e das empresas”. 

No caso concreto da Marinha Grande não só os números supra referidos justificam a 

especialização da instância local (até por comparação com as instâncias locais limítrofes e já 

especializadas), como as próprias características sócio económicas regionais o justificam, 

Atente-se que a Marinha Grande é uma cidade eminentemente industrial, designadamente, na 

indústria vidreira e de moldes, carecendo por isso de uma justiça local capacitada para dar 

resposta às questões cíveis decorrentes dos vários litígios emergentes, sendo uma evidência 
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que uma justiça especializada se torna mais eficaz e, desse modo, tem um impacto mais positivo 

na economia local. 

Em face do exposto, propõe-se a especialização da Instância Local da Marinha Grande, 

com uma Secção de Competência Especializada Criminal – com um Juiz – e uma Secção de 

Competência Especializada Cível – igualmente com um Juiz. 
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VIII. Plano de actividades e sua execução 

Não havendo plano de actividades anterior, cumpre apenas neste momento elencar as 

actividades que nos propomos realizar durante o próximo ano: 

 - Consolidação e actualização de toda a informação estatística, de modo a que a 

mesma reflicta a realidade; 

 - Redução da dilação do agendamento para período não superior a 3 meses; 

 - Contagem atempada de todos os processos em condições de serem contados; 

 - Remessa atempada de todos os processos para o arquivo que estejam em 

condição de o ser; 

 - Venda de todos os objectos em condições de o serem; 

 - Inventariação de todos os livros e revistas jurídicas existentes na Comarca, e 

criação de um centro de documentação (com eventual apoio de entidades externas do ensino 

superior); 

 - Criação da página do Tribunal na internet; 

 - Aprovação do Regulamento dos Serviços do Tribunal. 
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IX. Conclusão 

 Este primeiro semestre ficou indelevelmente marcado pela falha do sistema 

informático, situação que retardou de forma sensível a estabilização e normalização dos 

serviços. 

 Para tal igualmente contribuiu a desadequação, em termos de área útil, de alguns dos 

edifícios do Tribunal, que atrasou a arrumação de pessoas e processos nos respectivos locais. 

 Passada que está a fase mais problemática a esse nível, porém mantém-se a gritante 

falta de funcionários, que se vem agravando com a aposentação de alguns funcionários, com o 

absentismo verificado, e ainda com a movimentação de funcionários para outras Comarcas. 

 Apesar de tudo isto, cremos que no geral, e graças ao empenho e dedicação de todos os 

envolvidos, se conseguiu que a situação não seja, em termos genéricos, pior do que durante o 

período homólogo do ano transacto, tendo em alguns casos a capacidade de resposta 

melhorado. 

 No entanto, a capacidade de recuperação quer do atraso verificado em consequência 

das vicissitudes do período inicial, quer da acumulação de pendências que já se verificava 

anteriormente quanto a determinadas unidades orgânicas, depende essencialmente do 

necessário reforço de funcionários. Sem esse reforço, tal recuperação apresenta-se como 

impossível em período razoável, ou mesmo de todo. Pelo contrário, caso tal reforço não suceda, 

e em face da desmotivação que inelutavelmente se instalará após este período inicial, teme-se 

que a situação se agrave de forma sensível.  

 

A Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 

Patrícia Helena Leal Cordeiro da Costa 

 


