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MÉTODO 

  

Os dados foram recolhidos no sistema Citius/Habilus, no dia 2 de julho de 

2018 1. 

O relatório foi objeto de parecer em reunião do Conselho Consultivo, realizada 

no dia 3 de julho de 2018, e foi aprovado em reunião do Conselho de Gestão, no dia 23 

de julho de 2018. 

O subscritor do relatório tomou posse em 12 de abril de 2018. 

 

ESTRUTURA DA COMARCA 

 

A comarca integra 28 Juízos (sendo 3 de proximidade) a que acrescem 2 Juízos por 

instalar, em 9 núcleos. 

 

ORÇAMENTO 

 

O orçamento final aprovado pela DGAJ para a comarca de Leiria cifrou-se numa 

dotação global inicial de € 948.180,00, corrigido pela DGAJ para € 884.476,22, sendo o 

saldo de cabimento no final do 1º semestre de € 110.668,25. 

 

  

                                                           
1 E junto dos senhores Juízes e das várias unidades orgânicas. 
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RECURSOS HUMANOS 

1. Quadro de Magistrados Judiciais 

Quadro Juízes Comarca de Leiria – em 30.06.2018 

Núcleo Unidade Orgânica 
Quadro 

Legal 

Quadro 

Real 

Quadro 

Auxiliares e 107º 

Quadro 

Complementar 

Leiria 

Juízo Central Cível de Leiria 5 5 1 (107º) + 2 
 

Juízo Central Criminal de Leiria 3 4 1 (107º) 
 

Juízo de Instrução Criminal de Leiria 3 3 
  

Juízo do Trabalho de Leiria 3 3 
  

Juízo de Comércio de Leiria 3 3 
  

Juízo Local Cível de Leiria 4 4 
  

Juízo Local Criminal de Leiria 3 3 1 
 

Alcobaça 

Juízo de Comércio de Alcobaça 2 2 
  

Juízo de Execução de Alcobaça 1 2 1 
 

Juízo Local Cível de Alcobaça 2 2 
  

Juízo Local Criminal de Alcobaça 1 1 
 

1 

Caldas da 

Rainha 

Juízo Família e Menores de Caldas da Rainha 2 3 1 
 

Juízo Trabalho de Caldas da Rainha 1 1 
  

Juízo Local Cível de Caldas da Rainha 2 2 
  

Juízo Local Criminal de Caldas da Rainha 1 2 1 
 

Pombal 

Juízo Família e Menores de Pombal 3 3 
  

Juízo Local Cível de Pombal 2 2 
  

Juízo Local Criminal de Pombal 2 2 
  

Juízo de Execução de Pombal 1 2 1 
 

Figueiró 

dos 

Vinhos 

Juízo Competência Genérica de Figueiró dos Vinhos 1 1 
  

Marinha 

Grande 
Juízo Competência Genérica da Marinha Grande 2 2 

  

Nazaré Juízo Competência Genérica da Nazaré 1 1 
 1 

Peniche Juízo Competência Genérica de Peniche 1 1 
 

Porto de 

Mós 

Juízo Local Cível de Porto de Mós 1 1 
  

Juízo Local Criminal de Porto de Mós 1 1 
  

Total 51 56 9 2 

 

* 
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2. Quadro de Magistrados do Ministério Público 

* 

Quadro de Magistrados do Ministério Público em 30/06/2018 

Núcleos Categoria 
Quadro 

legal 

Exerceram 

funções 

Alcobaça 
Procuradores da República 3 1 

Procuradores Adjuntos 4 3 

Caldas da Rainha 
Procuradores da República 2 4 

Procuradores Adjuntos 6 5 

Figueiró dos Vinhos Procuradores Adjuntos 1 1 

Leiria 
Procuradores da República 12 10 

Procuradores Adjuntos 9 9 

Marinha Grande Procuradores Adjuntos 3 2 

Nazaré Procuradores Adjuntos 1 1 

Peniche Procuradores Adjuntos 2 2 

Pombal 
Procuradores da República 2 4 

Procuradores Adjuntos 3 3 

Porto de Mós Procuradores Adjuntos 3 2 

Quadro resumo 
Procuradores da República 19 19 

Procuradores Adjuntos 32 28 

 

* 

3. Quadro de Oficiais de Justiça 

* 

Quadro de Oficiais de Justiça - Legal/Real (30-06-2018) 

Núcleos Categorias 

Quadro 

Legal (até 

31-12-2016) 

Anexo I 

Portaria 

161/2014 

Quadro 

Legal (partir 

01-01-2017) 

Anexo I 

Portaria 

93/2017  

Quadro 

Real 
Observações Diferença 

Alcobaça a) 

Secretário de Justiça 0 1 0   0 

Escrivães de Direito 5 6 5 
1 em regime de 
substituição 

0 

Escrivães Adjuntos 13 15 10   -3 

Escrivães Auxiliares 18 20 19   1 

Tec. Jus. Principal 1 1 1   0 

Tec. Jus. Adjunto 4 5 3   -1 

Tec. Jus. Auxiliares 2 3 2   0 
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Quadro de Oficiais de Justiça - Legal/Real (30-06-2018) 

Núcleos Categorias 

Quadro 

Legal (até 

31-12-2016) 

Anexo I 

Portaria 

161/2014 

Quadro 

Legal (partir 

01-01-2017) 

Anexo I 

Portaria 

93/2017  

Quadro 

Real 
Observações Diferença 

Bombarral 

Escrivães de Direito 0 0 0   0 

Escrivães Adjuntos 0 1 0   -1 

Escrivães Auxiliares 0 0 0   0 

Tec. Jus. Adjunto 0 1 0   -1 

Tec. Jus. Auxiliares 0 0 1   1 

Alvaiázere 

Escrivães de Direito 0 0 0   0 

Escrivães Adjuntos 1 1 1   0 

Escrivães Auxiliares 0 0 0   0 

Tec. Jus. Adjunto 1 1 1   0 

Tec. Jus. Auxiliares 0 0 0   0 

Ansião 

Escrivães de Direito 0 0 0   0 

Escrivães Adjuntos 1 1 1   0 

Escrivães Auxiliares 0 0 0   0 

Tec. Jus. Adjunto 1 1 0   -1 

Tec. Jus. Auxiliares 0 0 0   0 

C. Rainha a) 

Secretário de Justiça 1 1 1 
1 em regime de  

substituição 
0 

Escrivães de Direito 6 5 4   -2 

Escrivães Adjuntos 13 11 11   -2 

Escrivães Auxiliares 14 12 17   3 

Tec. Jus. Principal 1 1 1   0 

Tec. Jus. Adjunto 6 5 3   -3 

Tec. Jus. Auxiliares 8 7 5   -3 

Leiria a) 

Apoio Téc. Cons. Gestão 2 2 2   0 

Secretário de Justiça 1 1 1   0 

Escrivães de Direito 15 17 11   -4 

Escrivães Adjuntos 35 37 23   -12 

Escrivães Auxiliares 45 47 51   6 

Tec. Jus. Principal 2 2 2   0 

Tec. Jus. Adjunto 11 13 7   -4 

Tec. Jus. Auxiliares 10 12 8   -2 

Marinha 

Grande 

Escrivães de Direito 1 1 1   0 

Escrivães Adjuntos 4 4 4   0 

Escrivães Auxiliares 5 5 4   -1 

Tec. Jus. Adjunto 2 2 1   -1 

Tec. Jus. Auxiliares 2 2 3   1 

Pombal a) Secretário de Justiça 1 1 1 
1 em regime de 

substituição 
0 
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Quadro de Oficiais de Justiça - Legal/Real (30-06-2018) 

Núcleos Categorias 

Quadro 

Legal (até 

31-12-2016) 

Anexo I 

Portaria 

161/2014 

Quadro 

Legal (partir 

01-01-2017) 

Anexo I 

Portaria 

93/2017  

Quadro 

Real 
Observações Diferença 

Escrivães de Direito 8 6 7   -1 

Escrivães Adjuntos 17 15 12   -5 

Escrivães Auxiliares 19 17 20   1 

Tec. Jus. Principal 1 1 1   0 

Tec. Jus. Adjunto 6 5 3   -3 

Tec. Jus. Auxiliares 5 4 4   -1 

Peniche 

Escrivães de Direito 1 1 1   0 

Escrivães Adjuntos 2 2 1   -1 

Escrivães Auxiliares 1 1 1   0 

Tec. Jus. Adjunto 1 1 1   0 

Tec. Jus. Auxiliares 2 1 1   0 

F. Vinhos 

Escrivães de Direito 1 1 1   0 

Escrivães Adjuntos 3 3 2   -1 

Escrivães Auxiliares 2 2 1   -1 

Tec. Jus. Adjunto 1 1 1   0 

Tec. Jus. Auxiliares 1 1 1   0 

Nazaré 

Escrivães de Direito 1 1 1   0 

Escrivães Adjuntos 2 2 0   -2 

Escrivães Auxiliares 1 1 2   1 

Tec. Jus. Adjunto 1 1 1   0 

Tec. Jus. Auxiliares 1 1 1   0 

Porto de  Mós 

Escrivães de Direito 2 2 2   0 

Escrivães Adjuntos 5 4 4   0 

Escrivães Auxiliares 6 5 5   0 

Tec. Jus. Adjunto 3 2 2   0 

Tec. Jus. Auxiliares 2 1 1   0 

Soma 

Apoio Técnico ao Conselho de Gestão 2 2 2   0 

Secretário de Justiça 3 4 3 
2 em regime de 

substituição 
0 

Escrivães de Direito 40 40 33 
1 em regime de 

substituição 
-7 

Escrivães Adjuntos 96 96 69   -27 

Escrivães Auxiliares 111 110 120   10 

Tec. Jus. Principal 5 5 5   0 

Tec. Jus. Adjunto 37 38 23   -15 

Tec. Jus. Auxiliares 33 32 27   -5 

Total 327 327 282   -45 
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Quadro de Oficiais de Justiça - Legal/Real (30-06-2018) 

Núcleos Categorias 

Quadro 

Legal (até 

31-12-2016) 

Anexo I 

Portaria 

161/2014 

Quadro 

Legal (partir 

01-01-2017) 

Anexo I 

Portaria 

93/2017  

Quadro 

Real 
Observações Diferença 

a) O nº 2 do artº 5º da Portaria de 93/2017 de 6 de março, determina que as alterações efetuadas aos mapas de pessoal dos núcleos 
de Alcobaça, Caldas da Rainha, Leiria, Pombal, apenas produzem efeitos na data que vier a ser fixada para instalação dos Juízos de 
Família e Menores de Alcobaça e Leiria. 

 

4. Absentismo 

4.1. Juízes 

 

Magistrados Judiciais  

 (01.01.2018 a 30.06.2018) 

Tipos de Faltas/licenças Dias Totais 

Art.º 134º, n.º 2, aI. i) LTFP, ap. Lei 35/14  4 

Art.º 134º, n.º 2, aI. e) da LTFP, ap. Lei 35/14 e art.º 49.º C. T. ap. Lei 7/09 7 

Art.º 43º, nºs 1 e 2 do C.T. ap. Lei 7/09 e Lei 120/15 15 

Art.º 10°-A, n.º1 do EMJ 21 

Art.º 10°, n.º1 do EMJ  22 

Férias ano anterior 23 

Art.º 134º, n.º 2, aI. b) da LTFP, ap. Lei 35/14 25 

Internamento hospitalar 40 

Licença Parental alargada  68 

Licença em situação de risco clínico durante a gravidez 88 

Faltas por assistência a descendente >10 anos - doença cronica internamento hospitalar 97 

Art.º 37º e 38º C.T. na ver. Op. Lei 7/09 122 

Art.º 134º, n.º 2, aI. d) da LTFP, ap. Lei 35/14 143 

Encontra-se de junta médica da ADSE 168 

Licença Parental complementar 188 

Encontra-se em situação de doença prolongada 311 

Art.º 40º, nº 1, C.T. ap. Lei 7/09 347 

Total Geral 1552 

 

4.2 Funcionários 
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4.2.1 Taxa de Abstenção 

Taxa de abstenção - Funcionários de Justiça (01-01-2018 a 30-06-2018) 

Núcleos Total faltas Férias 
 Funcionários 

por Núcleo 
(média) 

Dias de 
trabalho / 

funcionário 

Total de 
dias de 

trabalho 

Abstenção 
(Faltas / dias 

totais de 
trabalho) 

Taxa de 
abstenção 

(sem férias) 

Alcobaça 648,5 129 39 124 4836 13% 11% 

Caldas da Rainha 311,5 117 45 124 5580 6% 3% 

Figueiró dos Vinhos  169,5 36 10 124 1240 14% 11% 

Leiria  1944 415 108 124 13392 15% 11% 

Marinha Grande  234 52 13 124 1612 15% 11% 

Nazaré  54 25 6 124 744 7% 4% 

Peniche  52 21 5 124 620 8% 5% 

Pombal  873,5 135 54 124 6696 13% 11% 

Porto de Mós 97,5 39 16 124 1984 5% 3% 

Total Geral 4384,5 969 296 1116 36704 12% 9% 

 

4.2.2 Tipos de Falta 

Tipos de Faltas Dias 

Férias 969 

CGA-Doença do Funcionário (a partir do 4ºdia) 841 

Dispensa de Serviço ( Artº 59, nº 6do E.F.J.) 372 

Greve 320 

CGA-Licença por risco clinico durante gravidez - Regime de Proteção Social 
Convergente 280 

Tolerância de ponto 233 

SS-Doença de funcionário (Regime Jurídico da Segurança Social) 208 

Prestação de exames (ao abrigo do Estat. Trabalhador Estudante) 141 

Tratamento ambulatório consultas médicas (ARTº.185º) 132 

CGA-Doença do Funcionário (até ao 3ºdia) 117 

SS-Licença parental alargada - Regime Geral da Segurança Social 90 

Acidente de Trabalho 82 

Formação 80 

CGA-Licença parental inicial de 150 dias, mais 30 dias de bonificação, caso seja 
partilhada entre pai e mãe-Regime de Proteção Social Convergente 75 

Outras faltas 67,5 

Falecimento de familiar 53 

Pena de suspensão 49 

Meios dias de dispensas de serviço (Artº 59, nº 6 do E.F.J.) 43 
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Tipos de Faltas Dias 

CGA-Assistência a Familiares 35 

CGA-Licença parental inicial 150 dias, gozada exclusivamente pela mãe-Regime de 
Proteção Social Convergente 33 

Meio Dia-Trat. Ambulatório, Consultas Médicas-ARTº185 31 

Exercício de atividade sindical 29 

CGA-Doença do funcionário com internamento hospitalar (regime Convergente) 23 

CGA-Doença do funcionário sem internamento hospitalar (Regime Convergente) 22 

SS-Falta para assistência a filho menor de 12 anos sem internamento hospitalar-
Regime Geral da Segurança Social 17 

Casamento 15 

SS-Licença parental inicial 150 dias, mais 30 dias de bonificação, caso seja partilhada 
entre pai e a mãe-Regime Geral da Segurança Social 15 

Para cumprimento de Obrigações 12 

TOTAL 4384,5 

 

OBJETIVOS 

 

Os objetivos processuais fixados podem agrupar-se, genericamente, nas 

seguintes categorias: 

1. Manutenção ou, sendo possível, redução das pendências oficial e de 

secretaria; 

2. Fixação de dilação máxima de agendamento de diligências: Agendamento a 

1-2 meses para diligências urgentes/ assembleias de credores; Agendamento 

de audiências de julgamento a 3-5 meses, e de tentativas de conciliação e 

Audiências Prévias a 30-45 dias; 

3. Priorização dos processos mais antigos; 

4. Inexistência de prescrições (imputáveis ao Tribunal); 

5. Disponibilização e utilização de outros meios de inquirição à distância; 

6. Redução dos Processos a aguardar movimentação; 

7. Digitalização integral dos processos; 

8. Uso da ferramenta do Citius/Habilus de “seguimento do processo”; 

9. Redução, se possível, da diferença entre a estatística oficial e a da secretaria; 
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10. Regularização e remessa ao arquivo de todos os processos que aguardem a 

prática desse ato em 90 dias; 

11.  Manutenção dos atos contabilísticos em ordem; 

12.  Manutenção dos processos para correição nos prazos; 

13.  Adequação da informação estatística à realidade; 

14.  Regularização dos objetos apreendidos em todos os processos com sentença 

transitada; 

15.  Atualização da identificação no Citius dos Contumazes; 

16.  Controlo das Cartas Rogatórias. 

* 

Avaliando: 

* 

1. Manutenção ou, sendo possível, redução das pendências oficial e de 

secretaria: 

Este objetivo foi cumprido na maioria dos Juízos e no global da comarca, 

atingindo-se taxas de resolução de 120,61% (estatística oficial) e de 

144,47% (estatística da secretaria). Verificou-se, assim, uma efetiva 

diminuição dos processos pendentes na comarca: menos 2.735 processos na 

pendência oficial, e menos 5.853 processos na pendência estatística. 

Na jurisdição criminal e instrução criminal, não foi atingida a taxa de 

resolução pretendida, mas os valores obtidos encontram-se muito próximo 

dos prosseguidos, permitindo certamente a recuperação no segundo semestre 

do ano. 

Alguns Juízos também não atingiram as taxas de resolução pretendidas 

(Juízo Central Criminal de Leiria; Juízo de Instrução Criminal de Leiria; 

Juízo Local Cível de Alcobaça; Juízo Local Cível de Caldas da Rainha; 

Juízo Local de Competência Genérica de Figueiró dos Vinhos; Juízo Local 

de Competência Genérica da Marinha Grande; Juízo Local de Competência 

Genérica da Nazaré; Juízo Local de Competência Genérica de Peniche; Juízo 
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Local Cível de Pombal; e Juízo Local Cível de Porto de Mós), embora por 

valores marginais, o que se ficou, em regra, a dever à ausência de Juízes, 

justificadas e comunicadas. Porém, no que concerne à área da Instrução 

Criminal, deve ainda considerar-se o fator traduzido no elevado número de 

atos jurisdicionais que dão entrada, em que o momento da decisão final não 

depende, em exclusivo, da ação do Juiz. Já nos Juízos Locais Cíveis e de 

Competência Genérica, deve salientar-se o inusitado e significativo  aumento 

de entrada de ações de processo especial, mormente de 

interdição/inabilitação, refletindo recente alteração legislativa, as quais 

exigem a realização de exame médico normalmente moroso, sobretudo nesta 

altura de incremento deste tipo de ações em todo o país, sobrecarregando as 

entidades que realizam tais perícias. 

 

2. Fixação de dilação máxima de agendamento de diligências: 

Agendamento a 1-2 meses para diligências urgentes/ assembleias de 

credores; Agendamento de audiências de julgamento a 3-5 meses, e de 

tentativas de conciliação e Audiências Prévias a 30-45 dias:  

Este objetivo foi atingido por todos os Juízos da comarca, com exceção do 

Juízo Local Criminal de Alcobaça, em que as audiências de julgamento em 

processos não urgentes são agendadas a 6/7 meses. Este resultado é 

explicado pela ausência do Juiz, justificada e comunicada, encontrando-se 

colocado um Juiz do Quadro Complementar apenas desde o dia 12 de março 

de 2018. Também contribuiu para esta situação o facto de o Juízo ter 

deixado de contar com Juiz auxiliar desde setembro de 2017. 

 

3. Priorização dos processos mais antigos: 

Constituindo uma tarefa em permanente execução, este objetivo foi 

observado pelos diversos Juízos da Comarca. 
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4. Inexistência de prescrições (imputáveis ao Tribunal): 

De acordo com as comunicações efetuadas, este objetivo foi atingido pelos 

diversos Juízos com competência criminal/contraordenacional da Comarca. 

As prescrições verificadas/comunicadas decorreram genericamente de 

situações de difícil concretização da ação penal, designadamente por ser 

desconhecido o paradeiro dos arguidos ou inviabilidade de cumprimento de 

penas (condenados sem bens penhoráveis ou com paradeiro conhecido, etc.). 

No que respeita aos processos contraordenacionais, a maioria das prescrições 

foi causada pela demora e atraso na tramitação em sede administrativa. 

 

5. Disponibilização e utilização de outros meios de inquirição à 

distância: 

Este objetivo foi atingido pelos diversos Juízos da Comarca. 

 

6. Redução dos Processos a aguardar movimentação: 

Como decorre dos dados estatísticos analisados, este objetivo foi atingido 

pela generalidade dos Juízos da Comarca, com exceção daqueles que 

estiveram privados de Juiz, no respetivo período de ausência. 

 

7. Digitalização integral dos processos: 

Constituindo uma tarefa em permanente execução, este objetivo foi 

prosseguido pelos diversos Juízos da Comarca, embora com as naturais 

dificuldades decorrentes da inexistência ou insuficiência de meios materiais 

(informáticos) e humanos (carência de oficiais de justiça). 

 

8. Uso da ferramenta do Citius/Habilus de “seguimento do processo”: 

Constituindo uma tarefa em permanente execução, este objetivo foi 

prosseguido pelos diversos Juízos da Comarca. 

 

9. e 13. Redução, se possível, da diferença entre a estatística oficial e a 
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da secretaria, e adequação da informação estatística à realidade: 

Como decorre dos dados estatísticos analisados, estes objetivos foram 

atingidos pela generalidade dos Juízos da Comarca, verificando-se uma 

efetiva aproximação entre as estatísticas oficial e de secretaria. 

 

10.  Regularização e remessa ao arquivo de todos os processos que 

aguardem a prática desse ato em 90 dias: 

Na medida exequível, em face da carência de oficiais de justiça, este objetivo 

foi prosseguido pelos diversos Juízos da Comarca. 

 

11. e 12. Manutenção dos atos contabilísticos em ordem e dos processos 

para correição nos prazos: 

Na medida exequível, em face da carência de oficiais de justiça, este objetivo 

foi prosseguido pelos diversos Juízos da Comarca. 

 

14.  Regularização dos objetos apreendidos em todos os processos com 

sentença transitada: 

Na medida exequível, em face da carência de oficiais de justiça, este objetivo 

foi prosseguido pelos diversos Juízos da Comarca com competência 

criminal/contraordenacional, com especial atenção aos processos que foram 

remetidos dos Juízos Locais para os Juízos Centrais. Caminha-se, a passos 

largos, para a total regularização da situação. 

 

15.  Atualização da identificação no Citius dos Contumazes: 

Este objetivo foi prosseguido pelos diversos Juízos da Comarca com 

competência criminal, constituindo um dado útil não só para controlo dos 

processos à beira da prescrição, mas também para correta interpretação dos 

dados estatísticos. 
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16.  Controlo das Cartas Rogatórias: 

Este objetivo foi prosseguido pelos diversos Juízos da Comarca. 

  

* 

Concluindo, logrou-se: 

- Implementar o novo modelo de gestão e organização dos Tribunais, mediante 

reuniões, designadamente, reuniões deslocalizadas, ações de formação e provimentos 

conjuntos; 

- Prover o sistema de justiça dos meios indispensáveis ao cumprimento da sua 

missão, comunicando trimestralmente/quadrimestralmente os resultados atingidos de 

acordo com grelhas de monitorização, promovendo a distribuição eficiente e equitativa 

de serviço a Juízes auxiliares e do quadro complementar, e apresentando relatórios 

sobre o serviço desempenhado; 

- Melhorar o tempo de resolução dos processos, e reduzir a pendência na 

generalidade dos juízos, que apresentam uma taxa de resolução acima dos 100%. Em 

geral, o cumprimento dos prazos manteve-se regular;   

Genericamente, o agendamento vem sendo efetuado de acordo com os prazos 

legais ou contratualizados, tal como tem sido comunicado ao Conselho Superior da 

Magistratura através das grelhas de monitorização; e, nas atas, tem vindo a ser efetuada 

a menção das horas do início e do termo das diligências, com menção expressa das 

razões dos atrasos e adiamentos; 

- Promover a racionalização, padronização e simplificação de procedimentos e 

rotinas, evitando-se a fragmentação decisória e atos inúteis através da 

implementação/execução de provimentos conjuntos e reuniões; 

- Promover a participação no Projeto “Património Cultural Online da Justiça”; 



 

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 
Juiz Presidente 

Edifício antigo Liceu Rodrigues Lobo 

Rua Tenente Valadim, 44 a 46, 2410-190 Leiria 
Telefone geral: 244848800 

Endereço electrónico: Juiz.presidente.leiria@tribunais.org.pt 
 

Página 15 de 33 
 

- Promover o acesso ao Direito e à Justiça e a transparência na justiça, mediante 

a abertura do Tribunal ao exterior, designadamente com a implementação de protocolos 

com Escolas do Distrito de Leiria. 

* 

PENDÊNCIA OFICIAL E PENDÊNCIA DE SECRETARIA 

* 

*Pendência Oficial  

Áreas 
Pendentes 

antes de 01-

01-2018 

Entrados 

entre 01-

01-2018 e 

30-06-2018 

Findos 

entre 01-

01-2018 e 

30-06-

2018 

Pendentes 

depois de 

30-06-2018 

Taxa de 

Resolução 

Taxa de 

Congestão 

Taxa de 

Recuperação 

Cível 
Execuções 24707 2971 5096 22576 171,52% 4,8 18,41% 

Outras 7067 4044 4453 6615 110,11% 1,6 40,08% 

Penal 1783 1721 1677 1827 97,44% 1,1 47,86% 

Laboral 1000 871 941 932 108,04% 1,1 50,29% 

Tutelar 849 1121 1171 704 104,46% 0,7 59,44% 

Inst. Criminal 108 1860 1844 125 99,14% 0,1 93,70% 

Total 35514 12588 15182 32779 120,61% 2,3 31,56% 

 

* 

Pendência Secretaria  

Áreas 
Pendentes 

antes de 

01-01-2018 

Entrados 

entre 01-

01-2018 e 

30-06-2018 

Findos 

entre 01-

01-2018 e 

30-06-2018 

Pendentes 

depois de 

30-06-2018 

Taxa de 

Resolução 

Taxa de 

Congestão 

Taxa de 

Recuperação 

Cível 
Execuções 26982 3059 5718 24319 186,92% 4,7 19,03% 

Outras 13762 4113 5209 12639 126,65% 2,6 29,14% 

Penal 7860 1766 2459 7165 139,24% 3,2 25,55% 

Laboral 2646 930 1924 1650 206,88% 1,4 53,80% 

Tutelar 2877 1213 1545 2482 127,37% 1,9 37,78% 

Inst. Criminal 151 1861 1842 170 98,98% 0,1 91,55% 

Total 54278 12942 18697 48425 144,47% 2,9 27,81% 

 

* 
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 TAXA DE RESOLUÇÃO POR JUÍZO: 

 Taxa de resolução (Clearance rate) - Estatística Oficial 

Juízos Centrais 

Entrados 
entre 01-01-

2018 e 30-

06-2018 

Findos 

entre 01-

01-2018 
e 30-06-

2018 

Taxa de 

resolução 

(findos/entrados) 

x100 

Alcobaça -  Comércio 501 584 117% 
Alcobaça -  Execução 1325 2444 184% 

C. Rainha - F. Menores 594 657 111% 
C. Rainha -  Trabalho 219 247 113% 

Leiria - Cível 273 327 120% 
Leiria - Criminal 135 130 96% 

Leiria - Inst. Criminal 1853 1837 99% 
Leiria - Trabalho 776 879 113% 
Leiria - Comércio 579 706 122% 

Pombal - F. Menores 893 925 104% 
Pombal - Execução 1639 2686 164% 

    Taxa de resolução (Clearance rate) - Estatística Oficial 

Juízos Locais 

Entrados 

entre 01-01-

2018 e 30-
06-2018 

Findos 

entre 01-
01-2018 

e 30-06-

2018 

Taxa de 

resolução 

(findos/entrados) 

x100 

Alcobaça -  Cível 165 150 91% 
Alcobaça -  Criminal 261 260 100% 

C. Rainha -  Cível 226 215 95% 
C. Rainha -  Criminal 319 379 119% 

Fig. Vinhos -  Genérica 174 173 99% 
Leiria - Cível 569 567 100% 

Leiria - Criminal 583 642 110% 
M. Grande - Genérica 306 264 86% 

Nazaré -  Genérica 116 99 85% 
Peniche - Genérica 143 74 52% 

Pombal - Cível 325 258 79% 
Pombal - Criminal 283 289 102% 

P. Mós - Cível 169 145 86% 
P. Mós - Criminal 89 115 129% 

 
  

* 
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* 

MEDIDAS DE GESTÃO 

* 

Das medidas de gestão implementadas, e do relacionamento entre o Tribunal e a 

comunidade e outros órgãos, destacam-se os seguintes aspetos:  

(genéricos) 

- Elaboração do mapa dos turnos de fins de semana para o mês de setembro de 

2018; 

- Propostas de alteração do mapa de turnos de férias judiciais de verão, em face 

da ausência do serviço de Juízes, e consequente alteração do mapa de férias de Juiz 

afetado; 

 - Despachos de substituição de Juízes; 

 - Reuniões do Conselho de Gestão e do Conselho Consultivo; 

 - Visitas frequentes aos diferentes núcleos e Juízos; 

 - Proposta de nomeação de Magistrados Judiciais Coordenadores para os núcleos 

de Leiria, Pombal, Alcobaça e Caldas da Rainha (nomeados pelo C.S.M.); 

 - Tramitação de processos administrativos de objetos apreendidos; 

  - Implementação da aplicação do Regulamento (EU) nº 2016/679, do Parlamento 

e do Conselho, de 27 de abril de 2016 - Regulamento Geral de Proteção de Dados 

(RGPD), com nomeação da equipa interna; 

 - Elaboração de pareceres sobre ordens de serviço de materialização de peças 

processuais; 

 - Elaboração de pareceres sobre requerimentos de inclusão de subespécie na 

tabela nacional de complexidades e de alteração de distribuição; 
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 - Elaboração de pronúncias sobre o Plano Estratégico Plurianual de 

Requalificação e Modernização da Rede de Tribunais 2018 – 2028, sobre Propostas de 

alterações na plataforma informática “Citius”, sobre o Projeto de Decreto-Lei que 

procede à 2ª alteração ao D.L. nº 49/2014, de 27 de março, e sobre as necessidades 

previsíveis para o Quadro Complementar de Juízes da Área do Tribunal da Relação de 

Coimbra; 

- Remessa de ofício ao C.S.M. no sentido de se providenciar pela uniformização 

de procedimentos, em cumprimento do D.L. nº 170/2008, de 26-08, mediante o registo 

da apreensão de veículos ser realizada pelos O.P.C. com junção dos respetivos 

formulários e fotografias dos veículos; 

 - Resposta a exposições efetuadas por utentes; 

 - Reuniões com representantes do I.G.F.E.J. e Presidentes das Câmaras 

Municipais de Ansião, Leiria e Alcobaça, referente a infraestruturas; 

- Reunião com representantes da Ordem dos Solicitadores; 

- Reunião com o Diretor do Serviço de Gestão de Doente do Centro Hospitalar 

de Leiria (relativa à comunicação entre os serviços do Centro Hospitalar de Leiria e os 

serviços do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria); 

- Reunião com a Diretora da Delegação da Autoridade para as Condições do 

Trabalho de Leiria (com vista à remessa ao Tribunal dos processos de recurso de 

contraordenação não apenas em formato físico, mas também em formato 

eletrónico/digital); 

- Reunião com a Diretora do Gabinete Médico-Legal de Leiria (sobre o 

transporte de processos, o reforço do quadro de recursos humanos do Gabinete, de 

modo a assegurar a efetivação das perícias em tempo razoável, e a remessa aos 

respetivos processos dos relatórios periciais em formato eletrónico/digital); 



 

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 
Juiz Presidente 

Edifício antigo Liceu Rodrigues Lobo 

Rua Tenente Valadim, 44 a 46, 2410-190 Leiria 
Telefone geral: 244848800 

Endereço electrónico: Juiz.presidente.leiria@tribunais.org.pt 
 

Página 19 de 33 
 

 - Iniciou-se o registo do património bibliotecário do Tribunal Judicial da 

Comarca de Leiria, no âmbito da participação no projeto “Património Cultural Online 

da Justiça”; 

- Comunicação e análise periódica das prescrições comunicadas; 

- Indicação de oficial de justiça para frequência do “Workshop on EU Judicial 

Cooperation in Criminal Matters”, em Dijon, França, de 25 a 27 de junho 2018; 

 - Participação de oficiais de justiça em sessões de formação organizadas pelo 

Município de Leiria, denominadas "Comunidade Inclusiva"; 

 - Manutenção em funcionamento da Equipa de Funcionários de Tramitação de 

Atos Específicos (ETE), sedeada em Leiria, dedicada sobretudo à realização de contas e 

rateios dos Juízos de Comércio, e tramitação, incluindo contagem, de processos 

executivos dos Juízos de Execução, mas que também, em colaboração com o Gabinete 

da Secretária de Estado da Justiça, DGAJ e CFOJ, teve especial intervenção na 

implementação e organização do sistema de gestão do economato “Kanban” em todos 

os núcleos da Comarca e participação em ações noutras comarcas como Porto e 

Santarém, no âmbito do projeto piloto Tribunal + Economato; tendo ainda esta equipa 

tido a seu cargo, nos últimos meses, o levantamento dos objetos existentes no Espólio 

do Palácio da Justiça, respetivos processos e seu estado;  

- Realização de reuniões de planificação e avaliação com todos os Juízos do 

Tribunal. 

- Implementação de protocolo com o Instituto Politécnico de Leiria para 

realização de estágios profissionais no Tribunal para alunos daquele Instituto, com a 

realização de vários estágios em diversos núcleos;  

- Colaboração na investigação desenvolvida por alunos e instituições do ensino 

superior; 
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- Colaboração com a Escola Técnica Empresarial do Oeste no âmbito do Curso 

Profissional de Técnico de Serviços Jurídicos, através de estágios curriculares não 

remunerados que se realizaram nos núcleos de Caldas da Rainha, Peniche e Alcobaça; 

- Ao nível da participação como Comarca Piloto no PROGRAMA TRIBUNAL 

+ além da atrás referida participação de funcionários da ETE, e de diversos outros que, 

nos vários núcleos têm responsabilidades ao nível da gestão do economato; o Tribunal 

da Comarca de Leiria integrou a equipa sobre a iniciativa de gestão de atos / tarefas, 

tendo o resultado das reuniões, sessões e contributos (de vários funcionários da comarca 

de diferentes especialidades) sido apresentado ao Centro de Formação da DGAJ. Foram 

igualmente realizadas reuniões com o IGFEJ e, mais especificamente, com a equipa do 

Citius, para analisar as possibilidades e cenários de desenvolvimento, no sentido de ser 

disponibilizada a ferramenta para adoção experimental na comarca, em fase de teste no 

terreno da ferramenta, para que se avalie e prepare, permitindo posteriormente o seu 

alargamento. 

A implementação dos balcões encontra-se em curso, tendo sido efetuadas as 

vistorias, plantas e estudos técnicos para a sua implementação em diversos edifícios, 

designadamente em Leiria (Leiria - Edifício I - PJ e Leiria - Edifício V (antigo Liceu), 

Pombal e Caldas da Rainha, onde já se verificou a Entrega de Equipamento LCD'S.                   

Aguarda-se para as próximas semanas o fornecimento dos novos equipamentos 

(quiosques digitais, LCDs, PCs, multifunções, etc.) novo mobiliário e balcão de 

atendimento, e eventual retificação das peças de sinalética. 

 

* 

(orgânica) 

- No âmbito do contrato de prestação de serviços celebrado entre a D.G.A.J. e a 

sociedade “Reisswolf - Tratamento Confidencial e Reciclagem de Dados e Arquivos, 

S.A.”, procedeu-se à entrega a esta, para eliminação, de processos judiciais, inquéritos e 
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correspondência recebida e expedida, dos extintos Tribunais Judiciais/Serviços do M.P. 

das Comarcas de Pombal, Alvaiázere e Figueiró dos Vinhos, cujos prazos de 

conservação administrativa consignados nas tabelas de seleção anexas à Portaria nº 

368/2013, de 24-12, se mostravam decorridos. 

Para otimizar a presença de funcionários nos Juízos de Proximidade do 

Bombarral e de Alvaiázere, estes cumprem expediente de processos de outros Juízos. 

Assim: 

No Bombarral são praticados atos em inquéritos de Caldas de Rainha e Peniche, 

sendo designadamente ali cumpridos despachos de arquivamento, tendo em conta que o 

oficial de justiça ali colocado é técnico de justiça. 

Em Alvaiázere foram tramitados processos de execução de Pombal e foram 

praticados atos processuais em inquéritos de Figueiró dos Vinhos. Atualmente, todo o 

atendimento telefónico de Alcobaça é ali efetuado. 

* 

(Necessidades de substituição/recuperação e medidas de gestão adotadas) 

- Para substituição da Juiz auxiliar em substituição da Juiz 1 do Juízo Central 

Cível (em comissão de serviço), em gozo de licença de maternidade, encontra-se 

reafetado um dos colocados nos termos do disposto no art. 107º do R.L.O.S.J. (aos 

Juízos Especializados não Locais). 

- O outro Juiz colocado nos termos do disposto no artº 107º do R.L.O.S.J. 

encontra-se afeto ao Juízo Central Criminal (sendo o quarto Juiz que aí desempenha 

funções). 

- Para colmatar a ausência temporária de Juiz no Juízo de Família e Menores das 

Caldas da Rainha, esteve afeto um Juiz auxiliar ao serviço do Juiz 2, assegurando as 

duas Juízes do Juízo Local Cível das Caldas da Rainha, em regime de cumulação, parte 

do serviço de ambos os Juízes (1 e 2) do aludido Juízo. 
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- Para colmatar a ausência temporária de Juiz no Juízo Local Criminal de Caldas 

da Rainha, e além da aplicação do regime de substituições (pela Juiz auxiliar), 

implementou-se a cumulação de serviço do um Juiz do Juízo de Instrução de Leiria 

(Juiz 1). 

- Para colmatar a ausência temporária de Juiz no Juízo Local de Competência 

Genérica de Peniche, e além da aplicação do regime de substituições, implementou-se a 

cumulação de serviço do um Juiz do Juízo de Instrução de Leiria (Juiz 1), e das duas 

Juízes do Juízo Local Cível das Caldas da Rainha, respetivamente na jurisdição criminal 

e na jurisdição cível. 

- Para colmatar a ausência temporária de Juiz no Juízo Local de Competência 

Genérica da Marinha Grande (Juiz 1), e além da aplicação do regime de substituições, 

implementou-se a cumulação de serviço da outra Juiz (Juiz 2) desse Juízo, e de dois dos 

Juízes do Juízo Local Cível de Leiria (Juízes 1 e 4), respetivamente na jurisdição 

criminal e na jurisdição cível. 

- Para substituição do Juiz do Juízo Local Criminal de Alcobaça, ausente do 

serviço por doença e gozo de licença de paternidade, encontra-se aí colocado um Juiz do 

Quadro Complementar de Juízes. 

- Para colmatar a ausência temporária de Juiz no Juízo Local Cível de Alcobaça 

(Juiz 1), e além da aplicação do regime de substituições, implementou-se a cumulação 

de serviço da outra Juiz (Juiz 2) do referido Juízo. 

Assim, no aludido período temporal, estiveram colocados Juízes Auxiliares ou 

do Quadro Complementar nos seguintes Juízos, como forma de responder às 

necessidades de substituição ou recuperação. 

Em substituição: 

 - Juízo Central Cível (Leiria) - (3); 

- Juízo Local Criminal de Leiria - (1); 
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- Juízo Local Criminal de Alcobaça - (1); 

- Juízos Locais de Competência Genérica da Nazaré e de Peniche - (1).  

Em acréscimo:   

- Juízo Central Criminal (Leiria) - (1);  

- Juízo de Execução de Pombal/Ansião - (1);  

- Juízo de Execução de Alcobaça - (1);  

- Juízo Local Criminal de Caldas da Rainha (1);  

- Juízo de Família e Menores de Caldas da Rainha - (1). 

Foi ainda mantida a seguinte reafetação: 

- Em acumulação de funções, dos senhores Juízes do Juízo de Instrução Criminal 

ao Juízo Central Criminal, para compor, como Juízes adjuntos, o Tribunal Coletivo, 

para permitir, dessa forma, ocupar mais dias em julgamento, e, por outro lado, que os 

senhores Juízes do Juízo Central Criminal dispusessem de tempo para despachar 

expediente e relatar acórdãos. Nalguns casos, foi possível constituir dois Tribunais 

Coletivos a funcionar em simultâneo. 

Todas estas medidas revelaram-se positivas, permitindo a regular tramitação 

judicial dos processos pendentes nos respetivos Juízos, e reduzir de uma forma global a 

pendência processual e a dilação de agendamento. 

 Nem sempre se revelou possível a substituição integral das ausências dos 

senhores Juízes através do Quadro Complementar de Juízes, nomeadamente nos casos 

das senhoras Juízes dos Juízos Local Cível de Alcobaça (Juiz 1), e de Competência 

Genérica de Peniche e da Nazaré, dada a ausência ao serviço da Juiz do Quadro 

Complementar colocada, funcionando nesses casos o regime de substituições 

implementado, e as medidas de gestão acima mencionadas.  
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Na medida, e no período temporal, em que não se justificou ou não se revelou 

viável a colmatação das ausências dos Juízes através do Quadro Complementar de 

Juízes, e não obstante o regime legal das substituições e os implementados regimes de 

cumulação de funções, resultou afetado, quanto à fluidez e rapidez do processado, à 

normal e oportuna realização dos atos agendados, e à elevação de pendência, o serviço 

dos Juízos Locais de Competência Genérica da Marinha Grande, Figueiró dos Vinhos, 

Peniche e da Nazaré, do Juízo Local Criminal de Alcobaça, do Juízo Local Cível de 

Alcobaça, e do Juízo Local Criminal das Caldas da Rainha. 

Concluindo, a ausência dos Juízes, conjugada com a carência e as ausências dos 

oficiais de justiça, constituíram um dos mais sensíveis problemas de gestão da Comarca, 

não tendo o Quadro Complementar de Juízes, não obstante a sua criteriosa, inteligente e 

hábil gestão pelo C.S.M., sido capaz de responder a todas as necessidades sentidas. 

* 

NECESSIDADES: INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

 

1. Geral - Segurança:  

Com exceção dos edifícios da Rua Marquês de Pombal, Palácio de Justiça de 

Leiria, antigo Liceu Rodrigues Lobo, em Leiria, Palácio da Justiça de Pombal, e Palácio 

de Justiça de Caldas da Rainha (e apenas em horário diurno), não existem funcionários 

afetos à segurança dos edifícios. 

Por sua vez, com exceção dos Palácios de Justiça de Leiria, Pombal e Caldas da 

Rainha, não existem pórticos de deteção de metais à entrada. 

2. Por núcleos/edifícios:  

LEIRIA: 

Mantém-se o referido no relatório anual quanto aos arrendamentos ainda 

subsistentes, designadamente quanto à necessidade de um edifício novo que acolha o 

Juízo Local Cível, para além do Juízo de Família e Menores, arquivos, estacionamento, 
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e mesmo o Juízo do Trabalho, aguardando-se o desenvolvimento do projeto de 

construção no espaço atualmente ocupado pelas antigas casas de função na Avenida 

Marquês de Pombal.  

PALÁCIO DE JUSTIÇA:  

a) O espaço de estacionamento é manifestamente insuficiente.  

b) Mantém-se a necessidade de permanência em horário de funcionamento de 

pelo menos um agente da Polícia de Segurança Pública.  

c) O sistema de videovigilância do Palácio de Justiça de Leiria não funciona e a 

reparação não é viável por estar obsoleto. – Aguarda-se a instalação de novo 

equipamento por parte do IGFEJ. 

d) Este edifício é composto de vários pisos, obrigando a reparações constantes e 

sucessivas das plataformas elevatórias existentes, o que, ao longo dos anos, se revelou 

ser um sorvedouro de recursos financeiros e totalmente ineficaz, pelo que urge 

providenciar-se pela colocação de uma plataforma vertical, já solicitado pela DGAJ ao 

IGFEJ, por forma a permitir o acesso entre os vários pisos.  

Edifício BNU:  

a) Necessita de colocação de portas que permita o fecho e acesso restrito aos 

corredores onde se situam os gabinetes de magistrados;  

b) Necessita de reparações e intervenção, de forma a permitir a sua climatização, 

tendo já sido realizada intervenção dos técnicos da DGAJ, e elaboração de proposta 

entregue ao senhorio. 

EDIFÍCIO LICEU RODRIGUES LOBO:  

a) Continua-se a aguardar a reparação de defeitos já denunciados, 

nomeadamente ao nível de infiltração de águas pluviais; do sistema AVAC e vídeo 

vigilância. 
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ALCOBAÇA 

Aguarda-se a realização das obras a realizar no novo edifício, com vista à 

deslocação de serviços do Palácio de Justiça de Alcobaça para o primeiro e instalação 

neste último do novo Juízo de Família e Menores. Não existem celas.  

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. Não possui rampas para 

circulação de pessoas com mobilidade reduzida, nem elevador (sendo que os serviços 

do Tribunal – juízo de proximidade funcionam no 1.º andar). 

ANSIÃO 

 O edifício precisa de algumas obras de manutenção, já acordadas a serem 

asseguradas pelo Município no âmbito do acordo feito em 2010 aquando da cedência 

àquele das antigas casas de função. 

BOMBARRAL 

Edifício recentemente remodelado, a fim de receber o Juízo de Proximidade.  

CALDAS DA RAINHA 

O edifício do Palácio da Justiça encontra-se totalmente ocupado, pelo que um 

eventual alargamento dos serviços sedeados neste município terá de passar pela 

ocupação de outro edifício.  

Neste momento, como está projetada a saída de um juízo de Família e Menores, 

prevê-se alguma melhoria na utilização do espaço. 

MARINHA GRANDE 

O edifício não possui alarme em funcionamento.  
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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. As condições de segurança do edifício principal são também deficitárias, já 

tendo sido assaltado. O espaço destinado a cela não oferece as condições necessárias. 

Não dispõe de rampa de acesso de pessoas com mobilidade reduzida, o que já motivou 

diversas reclamações por parte de utentes. Não dispõe de AVAC ou qualquer sistema de 

regulação da temperatura ambiente, e o alarme também não funciona.  

Proposta recentemente pela Autarquia a cedência do edifício da antiga Câmara 

na Pederneira, que reúne condições adequadas, já aprovada pelos órgãos de gestão do 

Tribunal da Comarca, pela DGAJ, que realizou planta, e pelo IGFEJ, aguarda-se a 

decisão das obras e implementação.  

PENICHE 

Continuamos a aguardar que o IGFEJ intervenha ao nível de reparação do 

telhado (o Palácio da Justiça necessita urgentemente de intervenção no sentido de ser 

resolvido o problema de infiltração de água). Foram feitas diversos pedidos urgentes 

nesse sentido, o primeiro em novembro de 2014. 

Carece ainda de pinturas e reparações nas fachadas exteriores e interiores, 

nomeadamente na sala de Advogados, bem como reparação do gradeamento 

circundante e reposição de grelhas de escoamento em falta.  

Não existe sistema AVAC ou qualquer outro de aquecimento. 
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POMBAL 

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 

existentes. 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. Falta a criação de acessibilidades ao 1.º andar e de 

instalações sanitárias adaptadas, no que respeita a cidadãos de mobilidade reduzida.  

PORTO DE MÓS 

O edifício carece de manutenção exterior (pintura). 

É ainda necessária a instalação de um corrimão nas escadas principais. 

 

3. Equipamentos: 

(Geral)  

Em 2016 foi feito pedido à DGAJ de 74 cadeiras para funcionários para 

substituir as que se encontram obsoletas, em diversos núcleos. Prevista a sua entrega 

para final de 2017, inicio de 2018, ainda não foram recebidas.  

As impressoras afetas aos Magistrados em funções são insuficientes, e parte 

significativa são antigas, avariando com alguma frequência, o que, face à variação ao 

longo do ano judicial do número de Magistrados, vem causando dificuldades, agravadas 

pela utilização obrigatória de toner reciclado.  

 As multifuncionais das secretarias são insuficientes. Aguarda-se a entrega de 

quatro para toda a comarca, o que, a concretizar-se, continuará a não permitir substituir 

as 30 Lexmark T 640 ainda em uso. Todos os anos se despende imenso dinheiro a 

reparar as Lexmark T640, em valores superiores ao custo de novas impressoras, para 

passados uns meses se ter de reparar as mesmas impressoras. Desde 2014, temos 
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solicitado à DGAJ por várias vezes o fornecimento de mais multifunções e 

digitalizadores de alto débito. É essencial o equipamento de, pelo menos, uma sala de 

audiências em cada um de todos os edifícios da Comarca de equipamentos que 

permitam a exibição de peças processuais desmaterializadas, sejam eles projetores e 

telas, monitores de grandes dimensões, ou quaisquer outros.  

(Por núcleo/edifício) 

Leiria: 

No Palácio da Justiça é necessária a substituição do equipamento do sistema de 

videovigilância, que se encontra obsoleto e sem proceder à gravação de imagem. 

Também no edifício do antigo Liceu Rodrigues Lobo é necessária a reparação do 

sistema de gravação de imagens, de responsabilidade do construtor. 

É ainda necessária a instalação de duas digitalizadoras para fazer face ao enorme 

volume de cópias e digitalizações efetuadas no DIAP/Serviços do Ministério Público e 

no Juízo Central Criminal ou, pelo menos, mais duas multifunções só no Palácio da 

Justiça.  

É necessária a substituição das impressoras Lexmark T60, há muito com o 

tempo de vida útil esgotado, que avariam com frequência, sendo despendidas quantias 

elevadas na sua reparação, aliás superiores ao custo de equipamentos novos.  

É necessário equipar o edifício que vai receber o criado Juízo de Família e 

Menores, quer para as duas salas de audiências, para o gabinete de audição de menores, 

e duas secretarias. Já foram fornecidos quatro telefones, manifestamente insuficientes. 

Alcobaça: 

São necessárias impressoras e multifunções para os Juízos de Execução e de 

Comércio.  

É ainda necessária a instalação de pelo menos uma digitalizadora de alto débito, 

sem a qual não é possível assegurar as necessidades de digitalização.  
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É necessário todo o equipamento para o criado Juízo de Família e Menores. 

Alvaiázere: 

Necessita de uma fotocopiadora/multifunções, impressoras mobiliário para os 

gabinetes e equipamento para a sala de audiências.  

 

Caldas da Rainha: 

 É necessária a substituição das impressoras Lexmark T60, há muito com o 

tempo de vida útil esgotado que avariam com frequência, sendo despendidas quantias 

elevadas na sua reparação, superiores ao custo de equipamentos novos.  

É ainda necessária a instalação de pelo menos uma digitalizadora de alto débito, 

sem a qual não é possível assegurar as necessidades de digitalização.  

Peniche: 

Necessita de impressoras novas para as secretarias judicial e do DIAP/MP.  

Pombal: 

É necessária a substituição das impressoras Lexmark T60, há muito com o 

tempo de vida útil esgotado, que avariam com frequência, sendo despendidas quantias 

elevadas na sua reparação, superiores ao custo de equipamentos novos. É ainda 

necessária a instalação de pelo menos uma digitalizadora de alto débito, sem a qual não 

é possível assegurar as necessidades de digitalização.  

Porto de Mós: 

É necessária a substituição das impressoras Lexmark T60, há muito com o 

tempo de vida útil esgotado, que avariam com frequência, sendo despendidas quantias 

elevadas na sua reparação, superiores ao custo de equipamentos novos.  

* 
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Sinalética 

Com exceção do edifício do Antigo Liceu Rodrigues Lobo, em Leiria, não foi 

atualizada a sinalética interior dos edifícios do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria. 

Neste momento, em face da alteração da denominação das unidades orgânicas 

em Janeiro de 2017, toda a sinalética, interior e externa, se encontra desatualizada. 

* 

PROPOSTAS 

* 

- Diligenciar junto das entidades competentes pela execução de obras de manutenção, 

conservação, alargamento e melhoria das instalações e equipamentos; obtenção de mais 

lugares de estacionamento.  

- Acentuar a urgência na realização dos trabalhos de adaptação do edifício, onde se 

encontrava o DIAP de Leiria, a fim de aí ser instalado o já criado Juízo de Família e 

Menores de Leiria, independentemente e sem prejuízo da instalação do Juízo de Família 

e Menores de Alcobaça. 

- Acentuar a urgência na realização, no edifício cedido pelo Município de Alcobaça 

(antiga escola primária), dos trabalhos de instalação do Juízo de Família e Menores de 

Alcobaça.  

- Acentuar a urgência na realização, no edifício cedido pelo Município da Nazaré 

(“Casa da Pederneira”), dos trabalhos de instalação do Juízo Local de Competência 

Genérica da Nazaré. 

- Estudo para eventual desdobramento do Juízo Central Criminal de Leiria de forma que 

parte dos serviços passem para a parte sul da Comarca (eixo Alcobaça-Caldas da 

Rainha). 

- Estudo para eventual transferência dos municípios de Porto de Mós e Batalha da área 

de competência territorial do Juízo de Comércio de Alcobaça para a área de 

competência territorial do Juízo de Comércio de Leiria. 
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- Reforço do quadro de dois funcionários de apoio aos Órgãos de Gestão para pelo 

menos cinco funcionários. 

- Aumento do quadro de Funcionários, incluindo chefias. 

- Colocação de assistentes operacionais e funcionários administrativos.  

- Criação de uma ferramenta informática adequada ao tratamento e gestão processual 

integrada dos objetos apreendidos, de forma transversal a todas as fases do processo, e 

comum a todos os intervenientes processuais, mormente OPCs, Ministério Público e 

Tribunal, permitindo pesquisas ou gestão integrada dos objetos, pois as descrições nem 

sempre são coincidentes, corretas ou completas.  

- Superação do registo no sistema informático GIS, quer na parte relativa ao registo de 

faturas, quer na parte do economato (que continua a obrigar a inserção de dados tratados 

exteriormente, requerendo um investimento superior, ou que não é suficientemente 

compensado com o correspondente acréscimo de valor à saída, continuando a revelar-se 

uma tecnologia muito próximo do inútil, ou mesmo prejudicial ao fim que se pretende 

alcançar). 

O Sistema informático (SI) GIS subdivide-se, designadamente em “economato” e 

“orçamento”. A parte do economato teve melhorias recentes, derivadas em parte à 

simultânea implementação do sistema Kanban na gestão do economato, o que permite 

praticamente eliminar as requisições de material, pois estas passaram a ser 

uniformizadas em quantidade e no tempo. Passou a ser possível quantificar as 

existências em armazém e o SI pára aqui. 

O SI não indica as quantias a adquirir para repor as necessidades, e como a DGAJ não 

consegue concretizar, em tempo útil, ou não o consegue de todo, por os concursos 

centralizados ficarem frequentemente desertos, não há ligação entre as necessidades 

(economato) e a aquisição (orçamento). 

O Administrador Judiciário e a gestão do Tribunal da Comarca não detêm qualquer 

intervenção ao nível da gestão do orçamento, pois as dotações e sua distribuição são 

feitas pela DGAJ, os valores indicados não têm qualquer significado prático, pois a sua 

utilização parcial carece de prévia e expressa autorização do técnico da DGAJ, e pelo 

valor máximo que este permitir, conforme for entendendo face ao que considera serem 

as existências em armazém e os consumos da comarca.  
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As aquisições efetuadas fora da central de compras (sem recurso a qualquer SI) obriga 

ao registo (do material constante) das faturas e do (mesmo) material no economato, 

tarefa superior ao que seria necessário se fosse feita à mão, num livro em papel.      

- O Trabalho que é exigido aos Secretários e OJ para manterem os armazéns atualizados 

não tem compensação caso o SI não evolua. 

- Assim, a não ser que se pretenda e deseje a centralização de toda a contratação e 

aquisição de bens e serviços pela D.G.A.J., importará implementar/concretizar a plena 

autonomia dos Órgãos de Gestão da Comarca.  

- Melhoria da sinalética. 

- Aperfeiçoamento do sistema informático para a recolha e tratamento dos dados 

estatísticos, que permita a melhoria da fiabilidade dos dados estatísticos, sem alocação 

de meios humanos desproporcionados e insuficientes.  
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