
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

  RELATÓRIO DA COMARCA: TJ Comarca Lisboa, 2018, Anual,  Submetido 

1. Método

1.1. Recolha de dados efectuadas no sistema CITIUS e Outros no dia 03/01/2019
1.2. O documento foi objecto de parecer do Conselho Consultivo a 22/03/2019
1.3. Foi aprovado pelo Conselho de Gestão a 19/03/2019

2. Estrutura da Comarca (preenchido pelo CSM)

2.1. A Comarca integra 28 juízos (sendo 0 de proximidade) em 5 núcleos.

3. Orçamento

2.1. O orçamento da Comarca teve uma dotação inicial de 2.709.227,84 €, com reforço de 209.574,26 € no
total de 2.918.802,10 €.

4. Recursos Humanos

4.1. Quadro Legal (preenchido pelo CSM)
     4.1.1. Juízes: 192
     4.1.2. Magistrados do Ministério Público: 203
     4.1.3. Oficiais de Justiça: 1172
4.2. No período em causa exerceram funções (preenchido pela Comarca)
     4.2.1.Juízes (total) 219 = (titulares) 186 + (Auxiliares) 27 + (Quadros Complementares) 6
     4.2.2. Magistrados do Ministério Público: 201
     4.2.3. Oficiais de Justiça: 1066
     4.2.4. Outros: 47

 5. Objectivos

  5.1. Foram fixados os seguintes objectivos (a preencher pela Comarca) 

Súmula dos objectivos fixados para a que respeita o relatório (Relatório Anual) ou para o ano em curso
(Relatório Semestral).

Como objectivos obrigatórios o CSM fixou: a redução ou não aumento da pendência; a fixação de dilação

máxima de agendamento de diligências; a priorização dos processos mais antigos; a redução do número de

prescrições de procedimento ou da pena. Quanto aos facultativos, foram fixados nos: J. Local Cível de Lisboa,

Moita e Seixal; J. Trabalho de Lisboa e Barreiro; J. Comércio de Lisboa e Barreiro; J. Execução de Lisboa e

Almada; J. Família e Menores de Lisboa, Almada e Barreiro; J. Local Criminal de Almada, Barreiro e Seixal;

Juízo Local de Pequena Criminalidade; TEP Lisboa; TPI e Trib. Marítimo, designadamente: fixação do tempo

-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

16:34:52 03-09-2021

Página 1 / 6

Rua Duque de Palmela n.º 23 ● 1250-097 Lisboa

Telefone:  213 220 020 ● Fax: 213 47 4918

http://www.csm.org.pt ● csm@csm.org.pt

http://www.csm.org.pt


CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

médio do processo; fixação de tempo de duração máxima de processos; Redução da materialização dos

processos; priorização por espécies; priorização dos processos mais antigos; redução do tempo das acções

executivas; resolução dos inventários pendentes; redução do desfasamento entre a estatística oficial e a

estatística de secretaria; regularização e remessa dos processos ao arquivo de todos os processo que

aguardem a prática desse acto; regularização dos objectos apreendidos em todos os processos com sentença

final; regulamentação e realização da venda dos objectos apreendidos; redução do número dos actos

contabilísticos em atraso; fixação de prazo máximo para tramitação de processos novos; correição dos

processos findos; indicação às testemunhas do motivo pelo qual não são inquiridas; elaboração de notificações

com conteúdo claro e com linguagem corrente; introdução de informações relevantes na notificação das

testemunhas; utilização de meios de inquirição de testemunhas à distância; controlo das cartas rogatórias;

recurso a depoimentos escritos (em substituição das cartas rogatórias); uso da ferramenta do CITIUS de

“seguimento do processo”; adequar a informação estatística à realidade; a identificação no Citius das

contumácias e das Liberdades Condicionais; Outras que passam pela organização de processos através da sua

sinalização informática com códigos alfanuméricos.

 5.2. Apreciação 

Síntese relativa ao cumprimento ou incumprimento dos objectivos.

Os objectivos fixados foram cumpridos em todas as jurisdições. As raras situações de incumprimento tiveram na

sua génese a escassez de recursos humano e ocorreram no Juízo do Comércio do Barreiro onde se verificou

um ligeiro aumento da estatística em 40 processos. Nos Juízos e Família e Menores, verificou-se uma maior

dilação do agendamento motivado pelo atraso no envio de relatórios socias da EATL e Santa Casa da

Misericórdia de Lisboa, e dos relatórios sociais do ISS com atrasos de mais de um ano, e ainda dos relatórios

do INML com atraso superior a 4 meses. Nos juízos Central Criminal, a dilação está fixada em seis mese, os

casos em que a dilação é superior são motivados pela complexidade dos processos, e também em resultado da

igualação da distribuição após período de suspensão, o que determina uma entrada mais massiva de processos

para agendar num determinado colectivo. No TEP, os objectivos foram alcançados, a parte não alcançada

encontra explicação na remessa não atempada dos relatórios necessários à instrução dos autos, por parte das

equipas de reinserção social e da não transposição do Tribunal para o CITIUS V3. Continua a existir alguma

discrepância entre a estatística oficial e de secretaria, apesar da diminuição da pendência de 17355 para 15284

processos.

6.1. Pendência Oficial

Área Pendentes
01/01/2018

Entrados Findos Pendentes
31/12/2018

Taxa de
Resolução

Taxa de
Congestão

Taxa de
Recuperac.

Cível Execuções 168.228 19.135 40.940 146.423 213,95% 410,91% 21,85%

Outras 26.784 23.875 28.256 22.403 118,35% 94,79% 55,78%

Penal 13.403 15.367 17.383 11.387 113,12% 77,10% 60,42%

Laboral 6.469 6.592 8.211 4.850 124,56% 78,78% 62,87%

Tutelar 7.227 8.411 9.258 6.380 110,07% 78,06% 59,20%
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Instrução Criminal 1.891 12.450 13.513 828 108,54% 13,99% 94,23%

TEP 17.355 22.550 24.621 15.284 109,18% 70,49% 61,70%

TM 1.121 375 952 544 253,87% 117,75% 63,64%

TPI 465 454 627 292 138,11% 74,16% 68,23%

TCIC 137 121 174 84 143,80% 78,74% 67,44%

Total 243.080 109.330 143.935 208.475 131,65% 168,88% 40,84%

6.2. Pendência da Secretaria

Área Pendentes
01/01/2018

Entrados Findos Pendentes
31/12/2018

Taxa de
Resolução

Taxa de
Congestão

Taxa de
Recuperac.

Cível Execuções 348.522 19.136 41.554 326.104 217,15% 838,72% 11,30%

Outras 60.975 23.994 29.920 55.049 124,70% 203,79% 35,21%

Penal 49.000 15.334 22.776 41.558 148,53% 215,14% 35,40%

Laboral 12.044 6.637 10.969 7.712 165,27% 109,80% 58,72%

Tutelar 16.937 8.531 11.872 13.596 139,16% 142,66% 46,62%

Instrução Criminal 1.990 6.692 7.602 1.080 113,60% 26,18% 87,56%

TEP 26.767 22.407 25.388 23.786 113,30% 105,43% 51,63%

TM 1.988 375 1.665 698 444,00% 119,40% 70,46%

TPI 828 454 611 671 134,58% 135,52% 47,66%

TCIC 165 121 172 114 142,15% 95,93% 60,14%

Total 519.216 103.681 152.529 470.368 147,11% 340,40% 24,49%

Veja o siginicado das siglas e a explicação dos cálculos na última página deste documento.

 7. Medidas de Gestão

  7.1. Medidas de Gestão Adoptadas (a preencher pela Comarca) 

Súmula das medidas de gestão adoptada no período em análise relativamente aos juízes e às unidades de
processos.

Uniformização de procedimentos, através de ordens de serviço e provimentos; Suspensão da distribuição para

o colectivo, em dedicação exclusiva, nos julgamentos de processos de especial complexidade; Manutenção da

afectação do Sr. Juiz Dr. Octávio Diogo aos Juízos de Execução de Almada e de Lisboa para prolação de

decisão em processos de reclamação de créditos e de habilitação de cessionário/adquirente, não contestados;

Manutenção da Unidade de Apoio para tramitação de processos executivos do Juízo Local de Pequena
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Criminalidade de Lisboa, implementada em Dezembro de 2017. Criação de unidade de Recuperação

processual das acções executivas (justiça laboral) pendentes no Juízo do Trabalho de Lisboa; Foi dada

continuidade às medidas de recuperação nos Juízos de Comércio e de Execução de Lisboa e Almada, no

âmbito do Grupo de Trabalho de apoio aos Juízos de Execução e Comércio, envolvendo o CSM e a DGAJ;

Contagem dos processos com contas em atraso, dos Juízos Central e Local Cível, Comércio e Execução de

Lisboa, a ser efectuada na Unidade da Conta sita no palácio da Justiça de Lisboa; Continuação do trabalho de

recuperação dos arquivos da Comarca de Lisboa, não obstante a patente falta de espaços e de recursos

humanos adequados; Premente necessidade de transição dos processos do Tribunal de Execução das Penas

da versão CITIUS V2 para a versão CITIUS V3.

 8. Instalações e Equipamentos

  8.1. Necessidades (a preencher pela Comarca) 

Súmula das necessidades.

Todos os edifícios necessitam de manutenção, nomeadamente ao nível de infiltrações, canalização,

electricidade, pintura, ar condicionado, iluminação, pavimentos, limpeza de terraços e actualização de

sinalética. O maior problema, e mais premente, é a inexistência de climatização e a ausência de isolamento

térmico e sonoro no Palácio da justiça de Lisboa, em ambos os edifícios, factor de perturbação que afecta a

qualidade do serviço. Não foram ainda concluídas as obras no telhado do Edifício Norte que tiveram início no

ano de 2016, e que por falência da empresa a quem foram adjudicadas se suspenderam. De notar que nesse

edifício, e no piso 5, está instalado o refeitório onde a maior parte de magistrados e funcionários tomava as suas

refeições estando impossibilitados de o fazer, há já quase dois anos, com prejuízo para todos e também para o

serviço. A não conclusão das obras também inviabiliza a utilização das instalações sanitárias, afectas aos Srs.

Funcionários do Tribunal da Propriedade Intelectual. Encontra-se previsto o recomeço da obra, para Janeiro de

2019. Nos Juízos/Tribunais instalados no Campus são recorrentes as queixas da falta de qualidade do ar,

mercê da inexistência de janelas, o que potencia o aumento de problemas alérgicos. Ao nível dos

equipamentos, verifica-se que, na sua grande maioria, os sistemas de videoconferência acusam deficiência no

funcionamento, em especial os comandos e o som, existindo mesmo salas de audiência sem sistema e/ou

constante avaria a reclamar reparação e/ou substituição de equipamento e mobiliário. O equipamento de

impressão e de digitalização de alto rendiemnto, não é compatível com o volume de serviço dos juízos,

circunstância agravada pela partilha das impressoras multifunções. Ao nível do CItiUS continuam a registar-se

constrangimentos e a ausência do CiTIUS V3 nos TCTA.

 9. Propostas

  9.1. SOLUÇÕES (a preencher pela Comarca) 

Súmula de soluções preconizadas a implementar pelo CSM, Ministério de Justiça, órgãos de gestão da
Comarca ou outras entidades.

Criação de programa informático adequado ao desempenho das várias tarefas confiadas aos Órgãos de

Gestão. Criação de um lugar de juiz no Juízo Local de Pequena Criminalidade de Lisboa e alteração da sua
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designação para “Juízo Local Criminal de Turno” Criação de uma nova complexidade na distribuição nos

Juízos de Pequena Criminalidade de Lisboa Criação de um lugar de Juiz no Juízo Local Criminal do Barreiro.

Criação de pelo menos 2 lugares de secretário para o Núcleo de Lisboa reclamando o TEP e o Juizo Local de

Pequena Criminalidade um secretario próprio, face ao volume de serviço e considerado o numero de

funcionários que exercem funções no núcleo.

 10. Conclusões

  10.1. CONCLUSÕES (a preencher pela Comarca) 

Apesar da previsão de alteração ao Mapa Judiciário, o quadro de magistrados continua a ser, devido às

elevadas pendências, deficitário, impondo-se tomar medidas ao nível da colocação de Juízes Auxiliares, ou do

QCL, que permitam colmatar essas deficiências. Mantiveram-se os provimentos e ordens de serviço no sentido

da uniformização de procedimentos. Mantiveram-se e foram criados grupos de trabalho para a redução das

pendências, e sempre que necessário, foram tomadas as medidas de gestão, apropriadas à concreta situação.

O défice de recursos humanos, agravado pelo crescente número de aposentações, e de baixas médicas e

envelhecimento da população oficial de justiça, dificulta o atingir dos objectivos, e poderá perigar a continuidade

dos serviços. Derivado ao défice de oficiais de justiça houve necessidade de reorganização dos serviços de

forma a poder rentabilizar os parcos recursos existentes. O quadro de secretários do Núcleo de Lisboa

necessita de ser alargado. Urge renovar o quadro de funcionários com concursos que promovam a entrada de

pessoas mais jovens, e com formação específica. Constrangimentos na gestão orçamental derivados da

morosidade do procedimento de obtenção de autorização, em casos de urgência, sugerindo-se que o valor,

relativo à competência do AJ para autorizar a realização de obras possa ser alterado para o dobro. As

instalações e equipamentos continuam a mostrar sinais de grande desgaste e falta de manutenção a exigir

intervenção. Efectiva organização de todos os arquivos dos diversos edifícios. Avolumam-se os

constrangimentos relativos à falta de capacidade dos equipamentos, à falta de impressoras de proximidade em

condições de funcionamento, e que permitam imprimir PR e PD, e à falta de multifuncionais e digitalizadores de

alto rendimento. No ponto 3.1 o valor de €209.574,26 não é de reforço orçamental, mas sim a diferença entre a

dotação inicial e o total do orçamento executado a 31/12/2018. No ponto 4.2.1 o número de Juízes tem como

referência a data de 31/12/2018.
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 11. Descrição dos Estados

ESTADO Descrição

Guardado O Relatório foi preenchido, mas ainda falta rever e validar os dados. Não é
tido em consideração para as estatísticas do CSM.

Submetido O Relatório foi preenchido e os dados foram revistos e validados. É tido em
consideração para as estatísticas do CSM.

 11. Descrição das Siglas

SIGLA Descrição

TEP Tribunal de Execução de Penas

TM Tribunal Marítimo

TPI Tribunal de Propriedade Intelectual

TCIC Tribunal Central de Instrução Criminal

TCRS Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

 13. Descrição dos Cálculos

CÁLCULO Descrição

Pendência Final (Pendência Inicial + Processos Entrados) - Processos Findos

Taxa de Resolução (Processos Findos / Processos Entrados) x 100

Taxa de Congestão (Pendência Inicial / Processos Findos) x 100

Taxa de Recuperação (Processos Findos / (Pendência Inicial + Processos Entrados)) x 100

TOTAL O cálculo dos Totais é executado na sobre a linha de Totais.
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