
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

  RELATÓRIO DA COMARCA: TJ Comarca Lisboa, 2020, Anual,  Submetido 

1. Método

1.1. Recolha de dados efectuadas no sistema SIG, CITIUS e Outros no dia 06/01/2021
1.2. O documento foi objecto de parecer do Conselho Consultivo a 12/02/2021
1.3. Foi aprovado pelo Conselho de Gestão a 12/02/2021

2. Estrutura da Comarca (preenchido pelo CSM)

2.1. A Comarca integra 33 juízos (sendo 0 de proximidade) em 5 núcleos.

3. Orçamento

2.1. O orçamento da Comarca teve uma dotação inicial de 125.809,93 €, com reforço de 3.133.782,55 € no
total de 3.259.592,48 €.

4. Recursos Humanos

4.1. Quadro Legal (preenchido pelo CSM)
     4.1.1. Juízes: 179
     4.1.2. Magistrados do Ministério Público: 202
     4.1.3. Oficiais de Justiça: 1164
4.2. No período em causa exerceram funções (preenchido pela Comarca)
     4.2.1.Juízes (total) 204 = (titulares) 162 + (Auxiliares) 31 + (Quadros Complementares) 11
     4.2.2. Magistrados do Ministério Público: 185
     4.2.3. Oficiais de Justiça: 990
     4.2.4. Outros: 51

 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).

Obrigatórios: redução ou não aumento da pendência; fixação de dilação máxima de agendamento de

diligências; priorização dos processos mais antigos; redução do nº de prescrições de procedimento ou da pena.

Facultativos: CCRIM ALM, LX: regularização dos objectos apreendidos em todos os processos com sentença;

regularização dos veículos apreendidos; INST:CRIM, LCRIM ALM.,BARR,LX,SX, MTJ E PEQ: CRIM: regulariz.

veíc. apreendidos; fix. tempo duração máx.proc.; red. materializ. proc.; regulariz. rem. proc. arq; regulariz.

objectos apreendidos em proc. C/ sent.; controlo c.rogat./precat; identif. CITIUS contumácias; Criação
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códig.CITIUS p/ identif. de pag/ de prest. penasmulta/custas; Trab.fav.comunidd; regulariz.veíc. apreendidos;

red. desfas. estat. ofic.e secret.; Inform.test. motiv. da ñ inquirição; Elab. Notif. c/ cont. claro, c/ling. corrent;

introd.inform. relev. notif. test.;Uso de ferr. CITIUS seg. proc.; LCIv LX: fix. temp.med. resol. ac.comuns 2a;

LCIvMOIT, FAM.ALM, LX, BARR, SX e TRAB.ALM,BARR, LX e COMERC.LX e BARR: EXEC.ALm.LX: Red.

materializ. proc. prioriz espéc., red. desfas. estat. ofic. e secret.;red. nº de actos contab. atras.; controlo c.

rogat./precat; Fix. tempo méd. proc.; red. praz. max. ag. a 2m.;Fix. temp. dur. max. proc.; Red. materializ. proc.;

prioriz. por espec.; red. desf. estat. of. e secret.; reg. e rem. proc. arq; indic. test. motiv. ñ inq.; elab. notif.

c/cont.claro e ling.corrent; introd. infor. relev. na notif. test.; utiliz de meios de inq. test. à dist.; Rec. a dep. esc.

em caso de subst. da c. rog. p/agiliz tramit.; uso da ferr. CITIUS de seg. proc.; adequar a informação estatística

à realidade; cump. ofic. atos proc.: TEP: identif. contumac.;Red. materializ. proc. red. desfas. estat. ofic. e

secret.;red. desf. estat. of. e secret.; reg. e rem. proc. arq.; red. nº de actos contab. atraso; correic.proc.findos,

Lib. COnd. solic. atemp. relat.; TPI: CITIUS V3, Red. defas.est.ofic e secret.; MAR: CITIUS V3, control. c.

rog/prec.; adeq. est. á real. inserç info. F7;

 5.2. Apreciação 

Síntese relativa ao cumprimento ou incumprimento dos objectivos.

Os objetivos fixados para a comarca de Lisboa foram, na generalidade, cumpridos. Os incumprimentos têm

origem na situação de estado de emergência e confinamento obrigatório derivado da pandemia COVID-19, com

a suspensão dos prazos, adiamento das diligências não urgentes, escassez de funcionários e falta de

colocação de magistrados, o que determinou uma maior dilação de agendamento e um aumento das

pendencias processuais, embora na globalidade haja diminuição da pendência. Em 01.01.2020, pendiam no

Tribunal 314454 processos e em 31.12.2020, 299346, tendo havido uma diminuição de cerca de 15000 proc.

Em 2020 deram entrada 92220 processos, ou seja menos 23463 que em 2019, e findaram 105762, quase

menos de metade que em 2019, com taxa de resolução de 1.15, e que em 2019 foi de 2.40. Verificou-se uma

diminuição da pendência oficial nos JCcrim de 11172/10655, com ag. máximo a 7M e médio a 4/5m, e TXr de

1,2. JIC, (excpç. ALM.BARR ), diminuição de 10755/9898; TXr de 1,09. JLcrimSxl de 683/582 (TXr 1,13) e

JLcrimMontj. de 409/388, agendamento médio a 2/3M, TXr de 1,05; JExec diminuição de 72316/64920,

agendamento a 3M e TXr 1,80; JFM diminuição (Excpt. BARREIRO) de 6864/6624, agenda máximo a 6M, TXr

de 1.; JCOMLx diminuição de 9395/6784, agenda/ máximo a 10M e mínimo a 1M, TXr. 1,70; TEP diminuição de

17064/14608, agenda a 1M. TXr. 1,04. Porém, verificou-se um aumento da pendência oficial em LCrim LX, de

7102/7259, agenda máximo a 11M e mínima a 3M, TXr. 0,99; JPcrim de 1409/1436, 2/6M, TXr. 0,99; JTrab de

4262/4491, agenda a 2/6M. TXr 0,97 JCCível de 2584/2674, agenda a 3M, TXr 0,90; JLCiv 13422/14346,

agenda a 1/5M, TXr 0,89; JIC de Almada aumento de 280/342 (TXr 0,96)JIC Barr de 92/104 (TXr 0,99).

JFMBarr 911/1004 (TXr 0,80); TCIC 358/429, agenda a 3M (TXr 0,87); TMAR 388/511, agenda a 6M (TXr 0,78)

TPI aumento de 422/482 (TXr 0,92). Em quase todas as jurisdições a taxa de resolução foi próxima da unidade

sendo que nas execuções é de 1,85; no JIC de 1,09 e TEP 1,04, sendo a média da comarca de 1,14.

6.1. Pendência Oficial

Área Pendentes
01/01/2020

Entrados Findos Pendentes
31/12/2020

Taxa de
Resolução

Taxa de
Congestão

Taxa de
Recuperac.

Cível Execuções 131.437 13.385 24.784 120.038 185,16% 530,33% 17,11%
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Outras 23.168 20.965 22.458 21.675 107,12% 103,16% 50,89%

Penal 8.633 10.025 9.630 9.028 96,06% 89,65% 51,61%

Laboral 3.043 4.449 4.102 3.390 92,20% 74,18% 54,75%

Tutelar 5.217 5.582 5.358 5.441 95,99% 97,37% 49,62%

Instrução Criminal 1.916 11.546 12.616 846 109,27% 15,19% 93,72%

TEP 17.144 23.472 24.417 16.199 104,03% 70,21% 60,12%

TM 389 562 439 512 78,11% 88,61% 46,16%

TPI 423 738 674 487 91,33% 62,76% 58,05%

TCIC 358 603 524 437 86,90% 68,32% 54,53%

Total 191.728 91.327 105.002 178.053 114,97% 182,59% 37,10%

6.2. Pendência da Secretaria

Área Pendentes
01/01/2020

Entrados Findos Pendentes
31/12/2020

Taxa de
Resolução

Taxa de
Congestão

Taxa de
Recuperac.

Cível Execuções 183.547 13.647 20.432 176.762 149,72% 898,33% 10,36%

Outras 50.347 21.179 25.217 46.309 119,07% 199,65% 35,26%

Penal 37.874 10.160 12.865 35.169 126,62% 294,40% 26,78%

Laboral 4.885 4.499 3.848 5.536 85,53% 126,95% 41,01%

Tutelar 12.020 5.754 6.375 11.399 110,79% 188,55% 35,87%

Instrução Criminal 2.311 11.553 12.742 1.122 110,29% 18,14% 91,91%

TEP 21.698 23.520 22.738 22.480 96,68% 95,43% 50,29%

TM 545 562 427 680 75,98% 127,63% 38,57%

TPI 712 739 602 849 81,46% 118,27% 41,49%

TCIC 515 607 516 606 85,01% 99,81% 45,99%

Total 314.454 92.220 105.762 300.912 114,68% 297,32% 26,01%

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.
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Devido à pandemia e com a Orientação da DGS n.º 6/2020 foi adoptado o P.Contingência do TJComLx, no qual

se prevêem os procedimentos a seguir em casos suspeitos de infecção, posteriormente validados ou não; áreas

de isolamento nos edif.; serviços mínimos a garantir pelas secret. judic. reforço da limpeza; aquisição e distrib.

EPI; mapa de lotação máx. das salas/edif. demarcação de átrios e salas de espera, por forma a manter o

distanc. social e as regras de seg. ;Incremento do teletrabalho, adaptação das diligências aos meios de comun.

à distância, utilização de salas virtuais, realização de julgs. com muitos intervenientes em outros espaços com

maior capacidade, cedidos por Juntas Freg. (Alvalade, Estrela, Belém), CM do Seixal, CRLOA, OSAE, PJ,

Teatro da Encarnação e Bombeiros de Alm. No mais, foi continuada a uniformiz. procedi. através de o.serviço e

provi/.; No JCCRIM:Susp. da distrib para o colect. ou juiz em dedicação exclusiva nos julgs. de proc. de especial

complex., colc. juiz. Adj p/ garant. colect.; Colocação de juizes em acum. nos Juizos S/ juiz (LCiv,, Inst.crim,

TCIC, Trab.LX, Manutenção da afectação do Sr. Juiz Dr. Octávio Diogo aos Juízos de Exec. Alm. e Lx para

prolação de dec. proc. de reclam. créd. e de habilit. cession/adquir. não contest.; Manut. Unid. de Apoio para

tramit. proc. exec.do JLPCrim.Lx, implementada em Dez. de 2017. Por escassos recs. hums., ñ foi possível

manter a unid. de Recup. proc. das acções executivas (justic. lab.) pendentes no JTrabLX; Foi dada

continuidade às medidas de recuperação no JExecAlm, no âmbit. do Grup. de Trab. de apoio aos JExec. e

Comércio, envolvendo o CSM e DGAJ; A conta dos processos, em atraso, dos JC e LCíveis, Comé.e Exec. de

Lx, continua a ser efetuada na UConta sita no P.just.Lx; Cont. do trabalho de recuperação dos arquivos da

Comarca de Lx, não obstante a patente falta de espaços e de rec. hum. adequados. Inst. do JTrab. de Alm., e

mud. inst. do JComér. e Trib. Marítimo p/ Edif. Norte PJL. Inst. salas aud. crianças adolcs. nos JFM.

 8. Instalações e Equipamentos

  8.1. Necessidades (a preencher pela Comarca) 

Súmula das necessidades.

O maior problema, e o mais premente, é a inexist. climatiz. e ausênc. isolam. térmico e sonoro no PJust.LX, nos

2 edif., factor de perturb. q afecta a qualidade do serv. e denuncia falta de condições de trab. para Magist.,

func., advog. utentes. Todos os edif. nec. manut./reparação, nomeadamente infiltrações, canalização,

electricidade, pintura, AC, iluminação, pavimentos, limpeza de terraços, portas, portões, janelas, estores,

mobiliário, elevadores, câmaras de vigilância e retirada de amianto do Palácio de Justiça do Seixal. Nos

Juízos/Tribunais instalados no Campus, cujas janelas não se podem abrir, e no Palácio da Justiça de Almada

são recorrentes as queixas da falta de qualidade do ar e ventilação, mercê da inexistência de janelas nas salas

de audiência interiores, o que pode potenciar o aumento de problemas alérgicos e, no actual contexto,

aumentar o risco de transmissão da doença Covid-19. Nec. aument. Limpez e higienz.; Aq. de + acrilicos;

sistemas de videoconferência acusam deficiência no funcionamento, em especial os comandos e o som,

existindo mesmo salas de audiência sem sistema e/ou em constante avaria a reclamar reparação e/ou

substituição de equipamento; falhas no acesso à Internet devido à largura de banda. Nec. urg. de instalação

WIFI em todos os edif.; O sistema VPN denota um crescente agravamento de falta de

rentabilidade/produtividade com o aumento dos intervenientes em teletrabalho, c/ constat. falha. Nec. de PC

portáteis para func. em teletrab.; Faltam impressoras e digitalizadores de alto rendimento. Faltam telefones. É

necessário adaptar os Juízos e Tribunais às suas jurisdições, nomeadamente com a criação de salas de espera

para preservar a vítima de violência doméstica do seu agressor. Urg. Nec de salas de aud. gd. dimensões.
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Necessidade de substituição dos computadores das secretarias e dos funcionários. Falta salas de espera de

testemunhas. Necessidade de dotar os tribunais com uma maior largura de banda e sistema Wi-fi.

 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.

Min. Just: Aument. n. salas webex, insuficientes para a situação de pandemia. Criação de progr. inform. para os

Org. Gestão c/mecanismos que sinalizem e permitam substituição atempada func., em sit. imprevisíveis.

Criação/implement. 1 progr. de gestão doc. p/comarca que permita o arquiv. autom. de doc. e sua gestão. CSM:

no JCcriLx. criaç. 1 “colect. paralelo”, por forma a garantir o andamento célere dos procs. de maior

complexidade s/ prejudicar o serviço dos restantes juizes. CSM: No JLCrimLx, implement. metodolog. para a

distinção de procs., geradora de maior equidade na distrib. de proc. (por ex: nº de tests. ou tipos crim. em

concurso). CSM: criação de 1 lugar de juiz (J6) no JLPcrimLx e alteração da designação para “JLCriminal de

Turno”. IGFEJ: JLPQ: criação de ferrams. informáticas que permitam identif. situações específicas dos args.

nos procs. (notificados da sentença/contumazes/paradeiro desconhecido). CSM: criação de uma nova

complexidade na distribuição nos JLPCrim “arguidos estrangeiros”. MJ: Agregação dos núcleos da Moita e

Montijo para efeitos de colocação de secretário de justiça. MJ: Diligênc. junto do INMLCF, no sentido de

diminuir o tempo de resposta e melhoria da qualidade técnica dos serviços prestados. MJ e CSM: Desenvolver

esforços para prover os serviços prisionais de meios informáticos e implement. do CITIUS nos EP permitindo a

comuni. elec. entre o TEP e estes serviços. CSM: Criação no TEP da complex integrados. CSM, ORG. GEST:

Levantamento rigoroso e especifico, em tds as comarcas dos procs. de especial complex. com vsta à previsão

nos movimentos do nº de magistrados nec. a cada comarca, assim como assessores, tendo em conta as

especificidades. ORG. GEST: utilização de espaços ext. ao Trib. adaptados a salas audiência que permitam a

realização de diligências com o necessário distanciamento social, com vista á dim. da dilação no agend.

MJ,IGFEJ: Aumento largura banda informática e inst. sist. wi-fi possib. inquir. tests. além webex. DGAJ, MJ:

coloc. de of. justic. em nº adeq. ao serv.

 10. Conclusões

  10.1. CONCLUSÕES (a preencher pela Comarca) 

O quadro de magist. continua a ser deficit, devido às elevadas pendências, impondo-se tomar medidas ao nível

da coloc. de Jauxiliares, ou do QCL, que permitam colmatar essas defic, que a médio/longo prazo serão

insustentáveis. No Trib. de LX o probl. agudiza-se com as comissões de serv. É imperioso dotar o QC do nº de

juízes sufic para acorrer às situações de baixa ou ausência temp. do juiz, e colocar Jauxiliares nas restantes.

Sempre que nec. foram tomadas as medidas de gest adeq. a colm. a falt. O défice de funcionários, agrav. pelo

crescente nº de aposentações, de baixas e de com. serv. nos Org. e Trib. Sup. o envelh. da popul. ofic. de just,

dificulta que se atinjam os objectivos, e poderá perigar a continuidade dos serviços, défice que se agravou com

as Port 118/2019 e 372/2019, c/ os movim. de func., criac. de novos juizos de trab., jic, FAm, s/ o conseq.
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aumento do quadro do trib., havendo um défice de + de 200 of. de just., situação que poderá resultar na

paragem dos serviços. Urge renovar o quadro de funcionários com concursos que promovam a entrada de

pessoas mais jovens e com formação, e que promovam especificamente o preenchimento das vagas do Trib.

da Comarca de Lisboa. Mantiveram-se os provimentos e ordens de serviço para uniformização de

procedimentos. Mantiveram-se uns e extinguiram-se outros grupos de trab. para a reduç. pendênc., por

escassez de rec. hum. Sempre que nec, foram tomadas as medidas de gestão, apropriadas à concreta

situação. Procedeu-se à reorg. serv. rentabiliz. parcos recurs. exist. Constrang. na gest. orç. deriv. da morosi//

do proced. de autoriz, em casos de urgência, sug. que o valor, relativo à compet. do AJ seja alterado para o

dobro. Apesar de terem sido operadas significativas melhorias, as instalações e equipa/ continuam a mostrar

sinais de grande desgaste e falta de manutenção a exigir intervenção. A pandemia veio rev. nec. especif. de

higienz, EPI e coletivas e falta meios de desenvol. trab. à dist., de espaços de maiores dimens. p/ realiz. julg. e

que urge colmatar.
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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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