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I. Introdução

l. Âmbito do Relatório

Pretende-se, com a apresentação do presente relatório, proceder à análise do

estado dos serviços do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, durante o ano de

2021 , de acordo com o preceituado no artigo 94.o, n.o 2, al. g), da Lei n.' 6212013, de 26

de agosto.

O relatório analisa, com observância da estrutura simplificada sugerida pelo

Conselho Superior da Magistratura, a situação dos recursos humanos, das instalações e

equipamentos e o movimento estatístico.

Sempre que se justifique, no sentido de melhor compreender algum dos aspetos

supra, serão ainda analisadas outras questões correlacionadas.

Quando as questões abordadas se mantenham em continuidade com o registado

em anteriores relatórios, tal será devidamente notado, assim se optando por remeter para

o conteúdo dos mesmos.

Fonte: A recolha dos e dados apresentados no relatório foi efetuada no sistema no

dia l5 janeiro no sistema Citius.

O presente documento foi objeto de parecer do Conselho Consultivo no dia 10

fevereiro 2022 e aprovado pelo conselho de Gestão no dia 09 fevereiro 2022.
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II. Orgânica Do Tribunal

A orgânica do Tribunal não sofreu qualquer alteração desde a elaboração do último

relatório, razão pela qual se remete para aquele relatório o que de estruturante se verifica

quanto a este tema.

1- Conselho de Gestão

O Sr. Administrador Judiciário mantém-se em funções desde 1 de fevereiro 2020.

A Sra. MMP Coordenadora iniciou funções em 08 março2021.

A Juiz Presidente iniciou funções em 24 março 2021.

2 - Conselho Consultivo

Após período em que, devido à situação da pandemia não foi possível reunir o

Conselho Consultivo, procedeu-se à eleição de novos membros, tendo ocorrido reunião

deste órgão em 09 novembro 2021.

III. Os Tribunais e o Território da Comarca

A informação constante dos anteriores relatórios, quanto à estrutura e acessibilidades

dentro da comarca, não sofreu qualquer alteração. Salientamos, porém, dada a relevância,

algumas situações que nos merecem particular atenção e que, como vem sendo

reafirmado, deverão ser resolvidas com a urgência possível - considerando que são

questões que se verificam desde a instauração da nova reorganizaçãojudiciária.

1 - Juízo de Trabalho de Torres Vedras - deslocalizado no Cadaval

Como é conhecido, mantém- se provisoriamente instalado no Cadaval o Juízo de

Trabalho de Torres Vedras.

Tendo em conta o tempo já decorrido desde a entrada em vigor da LOSJ, bem

como as razões de princípio que, na ótica do legislador, determinaram a introdução do

art.o 82.o, n.o 3, na Lei Orgânica do Sistema, Judiciário, a opção pela manutenção desta

deslocalização, afigura-se-nos incompreensível, do ponto de vista do utente da justiça,
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que se vê forçado a empreender deslocações para a localidade do Cadaval a qual, desde

logo, não se encontra, de todo, bem servida a nível de transportes públicos.

Por outro lado, em jurisdição de natureza sensível, como a do Trabalho, a

proximidade do cidadão deveria imperar.

Sublinha-se ainda que o argumento que levou à criação dos juízos de proximidade,

e à realização de julgamentos de nafrireza criminal no caso no Cadaval, qual seja o de

evitar a realizaçáo de deslocações penosas para o utente da justiça, não é respeitado no

que toca à jurisdição laboral, o que resulta em incongruência do sistema, não apreendida

pelo cidadão, destinatário dos serviços do tribunal e por outros agentes da justiça, como

é o caso dos srs. advogados.

Deixa-se nota de algum otimismo, na medida em que, durante o ano de 2021 foram

sendo estudadas hipóteses de ampliação das instalações do Palácio de Justiça de Torres

Vedras, assim permitindo o "regresso" do juízo de Trabalho àquela cidade.

Abandonadas algumas das soluções abordadas, está neste momento em estudo a

adaptação de antigas instalações da CGD em Torres Vedras. No final do ano de 2021

encontrava-se realizado o estudo prévio, tendo sido lançado o procedimento da futura

empreitada para instalação dos Juízos Cível e do Trabalho de Torres Vedras;

2 - Juízo de Comércio - deslocalizado em Loures

Já em anteriores relatórios se deu nota das dificuldades criadas com a

deslocalização desde Juízo, para o núcleo de Loures.

Tais problemas continuam a verificar-se, não sendo demais focar, de novo, que a

deslocalização obriga à deslocação de funcionários de Vila Franca de Xira para Loures,

com enonne prejuízo pessoal.

Verifìcamos que a deslocalização do Juízo de Comércio contribui para assimetrias

funcionais no Núcleo de Vila Franca de Xira, causada pela disfuncionalidade da

organizaçáo da estrutura judiciária, mas também potenciada pela ausência adequada de

transportes públicos. São fatores que criam aos funcionários, ali colocados, um ónus
Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Nofte
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adicional e penalizador considerando o número de horas despendidas em transportes

públicos ou em custos acrescidos com o transporte pessoal como alternativa à ausência

de transportes públicos. Note-se que, nalguns casos, alguns senhores funcionários gastam

em deslocações cerca de 4 (quatro) horas diárias.

Considera-se também que esta situação é inibidora da existência de candidatos a

ocupar os lugares disponíveis no quadro do Núcleo de Vila Franca de Xira, por receio de

serem deslocados para Loures, precisamente para o Juízo de Comércio.

Decorridos que são 8 (oito) anos da nova organizaçãojudiciária, e outro tanto

tempo de deslocalização do Juízo do Comércio, afigura-se-nos como sendo de elementar

justiça a implementação do pagamento das necessárias ajudas de custo e os quilómetros

percorridos em viatura própria aos funcionários pertencentes ao Núcleo de Vila Franca

de Xira e colocados no Juízo do Comércio, deslocalizado em Loures.

IV - Orçamento e sua execução:

A nível orçamental a Comarca tem um orçamento inicial de €861 .784,17 €. Foi

reforçado em€76.472,70, sendo o seu valor corrigido de938.256,87 €.

A despesa expressou-se até ao final do ano no valor de €847.190,53, ficando o

saldo de 91.066,34. Assim, a execução orçamental cifra-se em90.29%o.

No valor acima referido, incluem-se as despesas permanentes de funcionamento,

mas, se estas não forem consideradas, a execução do investimento cifra-se já nos 94,54%o

referente a 147.188,50€ e relacionado com a realização de 122 procedimentos de

aquisição de bens ou de prestação de serviços.

As despesas acima referidas estão relacionadas em grande medida com

necessidade de manutenção dos edifícios que apresentam variados problemas estruturais,

sendo o Palácio da Justiça de Loures, com constantes problemas a necessitar de resolução,

e até pela maior dimensão, que tem apresentado a maior necessidade de investimento.
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Porém, assinala-se arcalização de recuperação de elevadores no palácio da Justiça

de Loures, recuperação do soalho nos Palácios da Justiça do Cadaval, da Lourinhã e de

Torres Vedras, aquisição de estores para os Palácio de Justiça de Torres Vedras e de Vila

Franca de Xira, recuperação de casas de banho do Palácio da Justiça de Torres Vedras

para servir cidadãos com mobilidade reduzida, substituição para lâmpadas LED na

Secretaria do Juízo do Trabalho de Vila Franca de Xira, reparação das portas interiores

do Palácio da Justiça de Loures, a manutenção do serviço de recuperação dos espaços

ajardinados do Núcleo de Loures, a impermeabilização dos edifícios da Comarca com

especial destaque para os trabalhos desenvolvidos nos telhados de Alenquer e do Cadaval,

e a recuperação de 5 elevadores do Palácio da Justiça de Loures,

Ilustra-se a execução orçamental com o quadro infra:

Rubrica Designação

02.01.02.A0.00 (OF) Combustíveis e Lubrificantes

02,01,02.A0 oe fioj1;ombustíveis 
e Lubrificantes - anos

02.01.04.40,00 (OF) Limpeza e Higiene
02.01.04.A0,09 (OF) Limpeza e Higiene - anos f,rndos

02.01.05,00.00 (OF) Alimentação - Refeições confecionadas
02.01.07.00.00 (OF) Vestuário e Artigos Pessoais

02.01.08.40.00 (OF) Papel

02.01.08.A0.09 (OF) Papel - anos findos
02.01.08.80,00 (OF) Consumíveis de Impressão

02.01.08.C0.00,(OF) Outros
02.01.08.C0.99 ,(OF) Outros - anos findos
02.01 .08.C 1 .00 (OF) Outros - Envelopes

02.01.08.C2 00 (OF) Outros - Contracapas
02.01.08.C2.09 :(OF) Contra Capas - anos findos
02.01.08,C3.00 (OF) Armazenamento Digital - Pens / Cds
02.01 .1 1,00.00 (OF) Material de Consumo Clínico
02.01.17.00.00 (OF) Ferramentas e Utensílios
02.01.18,40.00 (OF) Livros e Documentação Técnica
02.01.19.00.00 (OF) Artigos Honoríficos e de Decoração
02.01.21,00.00 (OF) Outros Bens

Dot. Corr. €.

1 900,00 €

158,79 €.

6 440,00 c
319,03 €

75,00 €

75,00 €

29 997,47 C

0,00 €

2 700,00 €

3 964,56 C

342,79 C

7 81 1,15 €

6 085,53 €

0?00 €

24,00 c
750,00 €

, 0,00 €

Cab. Acum.
€.

Saldo Cab.
€.

432,94 €

0,00 €

1,59 €

0,00 €

75,00 €

75,00 €

0,00 €

0,00 €

31,10 €

689,49 €
0,00 €

252,80 €

7,50 €
0,00 €

24,00 c
542,00 €

0,00 €

86,00 €

0,00 €

1 336,56 €

I 467 ,06 €

158,79 C

6 438,42 C

3 19,03 €

0,00 €

0,00 €

29 887,47 €

0,00 €

2 668,90 €.

3 275,07 €

342,78 e

7 558,35 €

6 078,03 €,
0,00 €

0,00 €

208,00 €

0,00 €

, 302,00 € 216,00 €.

288,80€. 288?80€

, 65 176,00 C 63 839,44 €
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02.01.21.A0.09 Outros Bens - anos findos 7 308,18 € 7 308,18 € 0,00 €
(oF) das Instalações - Eletricidade 159 975,83 € 136 031,33 € 23 944,50 €02.02.01.81.00

02.02.01.81.09

02.02.01

02.02.01 B2.09

02.02.03.03.09

02.02.03.04.00
02.02.03.0s.00

02.02.03.06.00

02.02.06.00.00

02.02.06.A0.00

02.02.06.A0.09

02.02.08,A0.00

02.02.08.40.09

02.02.10.40,09 .

02.02.11.A0.00

02.02.12.80.00 l

'02.02.12.80.09 
-

02.02.13.00.00 l
;

02.02.15.80.00 j

02.02.17.A0.00

02.02.17.C0.00
,02.02.18.A0.00

.82.00

02.02.02.A0.00 '(OF) Limpeza e Higiene
02:0'2:02:A0:09 (OF) Limpeza e Higiene - anos findos
02.02.03.00 00 (OF) Conservação de Bens

02.02.03 Conservação de Bens - Extintores

02.02.03
Conservação de Bens -Impressoras-Fax-

02.02.03.03.00 (OF) Conservação de Bens - EdiÍïcios
(OF) Conservação de Bens - Edifícios - anos
findos

I 199,00 € I lgg,20 € 0,90 €

41 000,00 € 39 125,51 €. 1 874,49 €.

t 1 506,65 €

1 431,75 €.

I I 506,65 € 0,00 €

(OF) Encargos das Instalações - Eletric. - anos
findos
(OF) Encargos das Instalações - Água
(OF) Encargos das Instalações - Água - anos
findos

(OF) Conservação de Bens - Ar Condicionado
(OF) Conservação de Bens - Elevadores

(OF) Locação de Material de Transporte - anos
findos

de Outros Bens

(OF) Locação de Outros Bens - anos findos

(OF) Transportes - anos findos
(OF) Representação dos Serviços

(OF) Seguros - Outras

(OF) Seguros - Outras - anos fïndos

(OF) Deslocações e Estadas

(OF) Formação - Outras

0,00 €. 0,00 €

29 300,00 € 29 300,00 €

2 798,89 € Z 79g,gg C

285 600,00 €. 269 283,07 C

2 806,12 e

0,00 €

42,48 C

2 806,12 €

0,00 €

0,00 €

931,73 €
0200 €

120,66 €
833,94 C

3 976,89 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

16 316,93 €

0,00 €

0,00 €

42,48 €

500,02 €
100,00 €

1 279,34 €.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

33 560,00 €

0,00 €

4,30 €
0,00 €

0,00 €

28,50 €

de Bens - Outros

100,00 €

1 400,00 €

833,94 €.,de Material de Transporte
Locação de Material de Transporte 3 976,89 C

02,02.09.C0.00 (OF) Comunicações Fixas de Voz
02,02.09.C0.09 (OF) Comunicações Fixas de Voz - anos Íïndos

02.02.09.D0.00 (OF) Comunicações Móveis
02.02.09.D0.09 (OF) Comunicações Móveis - anos findos

OZ.OZ. tO.nO.OO (ôF) Transportes

420,64 €

37 791?08 €

4 231,08 C

z 739,88 €.

600,43 €

450,00 €

106,31 €

t3 976,00 €

420,64 €,

4 231,08 €

4 231,08 C

2 735,58 e

600,43 €

450,00 €

77,81 C

Publicidade Obrigatória
(OF) Publicidade - Outra

, (OF) Vigilância e Segurança

(OF) Vigilância e Segurança - anos Íindos

; (OF) Assistência Técnica - Outros

76830 e 768,30 €

40,00 € 0,00 €

496,18 C 417,13 €
215,00 € 215,00 €

I 000,00 € I 000,00 €

150,00 € 0?00 €

84,99 C 15,95 €

0,00 € 0,00 €

150 775,04 € 148 055?70 €.
0,00 € 0,00 €

12704,23 €. | 271,77 €.

0,00 €

40,00 €

79,05 C

0,00 €

0,00 €

150,00 €

69,04 €.

0,00 €

2 71934 e

0,00 €
:

t4 249,78C 3749,78€ 500,00€
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6 042 84€ 6042,94C
7 553,44 C 6 553,44 €

690,60 €

300,00 €

6 062,02e

02.02.25.02.00 (OF) Outros Serviços - Outros 12 900,00 € l0 350,55 €
02.02.25.02.09 (OF) Outros Serviços - Outros - anos findos 4 680,15 € 4 680,15 €
02.02.25.03.00 (OF) Outros Serviços - Inspeção de Elevadores 135,00 € 0,00 €
02.02.25.04,00 (OF) Outros Serviços - Inspeção de Veículos 35,00 € 31,4g €

02.02.19.CL00 1OËj essistência Técnica - AVAC
02.02.19.C2.00 '1Of'; assistêncià Técnica - Elevadores

02.02.21A0.00 
(OF) Utilização de Infraestruturas de
I ransportes

02.02.22,H0,00 (OF) Outros - Saúde no Trabalho

02.02.25.01.00 
(OF) Outros Serviços - Despesas de
Condomínios

0,00 €

I 000,00 €

02,02.tg.c2.09 !,?:àftttttência 
Técnica - Elevadores - anos 

568,26 €, s68,26 € 0,00 €

02.02.2s.A0,00 (oF)
02.02.2s.A0.09 (oF)
03.0s.02.J0.00 (oF)
04.08,02.80.00 (oF)
06.02.03.A0.00 (oF)
06,02.03.A1,00 (oF)
07.01.07.A0.80 (oF)
07.01.09.A0.00 (oF)
07.01.09.A0.80 (oF)
07.01.10.A0.80 (oF)
Totars :

Outros Serviços

Outros Serviços - anos Íindos
Juros de Mora

Outras - Transferências para as famílias
Outras Despesas Correntes - Outras
Despesas Bancárias

Impressoras / Fotocopiadoras / Scanners

Equipamento Administrativo
Equipamento Administrativo - Outros
Equipamento Básico - Outros

| 715,27 C 1715,27
97,61 € 97,61

75,00 € 50,00

150,00 € 0,00

25,00 c 0,00

10,00 € 0,00

0,00 € 0,00

0,00 € 0,00

75,00 € 0,00

820,00 € 270,00

938256,87 C 947 190,53

520,75 e

0,00 €

6 01 3,02 €

159,85 €

300,00 €

49,00 €

2 549,45 €

0,00 €

135,00 €

3,51 €

0,00 €

0,00 €

25,00 €

150,00 €

25,00 €

10,00 €

0,00 €

, 0,00 €

75,00 €

550,00 €

91 066,34 €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Rubricas relacionadas com os procedimentos realizados pela comarca:

Rubrica

02.01,21

02.0t.21

02.02.03

02.02.03

02.02.03

Designação

00,00 :(OF) Outros Bens

40,09 (OF) Outros Bens - anos findos

01.00 (OF) Conseivação de Bens - Extintores

02.00 (OF) Conservação de Bens -lmpressoras-Fax-
Drgrtalrzador

03.00 (OF) Conservação de Bens - Edifícios

Dot. corr.. 3."0'Àú-' 
sàtaó càu

65 176,00 C, 63 939,44 C 1 336,56 €

7 309,19 € 7 309,19 € 0,00 €

42,49 € 0,00 € 42,49 €

I 199,00 € I lgg,20 € 0,90 €

4l 000,00 € 39 125,51 c 1 874,49 €
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de Bens - Edifícios - anos
02.02.03.03

02.02.03.04

02.02.03.0s

02.02.03.06

de Bens - Ar Condicionado

de Bens - Elevadores

11 506,65 €

I 431,75 C

100,00 €

I 400,00 €

6 062,02 €.

12 900,00 €

4 680,15 €

135,00 €

35,00 €
1715,27 e

1l 506,65 €

931,73 €

0,00 €

, .. 120?66 e

6 013,02 €

10 350,55 €
4 680,15 €

0,00 €

31,49 €.

1715,27 €

0,00 €

500,02 €

100,00 €

I 279,34 €

49,00 €

2 549,45 C

0,00 €

135,00 €

3,51 €

0,00 €

0,00 €

75,00 €

550,00 €
B 495,65 €

.02.02.25.0t

02.02.25.02

02,02,25,02.09 (OF) Outros Serviços - Outros - anos findos
02.02.25,03.00 (OF) Outros Serviços - Inspeção de Elevadores

02,02,25.04.00 (OF) Outros Serviços - Inspeção de Veículos
02.02.25.A0.00 r (OF) Outros Serviços

02.02.25.1.0.09 (OF) Outros Serviços - anos findos
07.01.09.A0.B0 

. 
(OF) ÈOuinamento Administrativo - Outros

07.01.10,A0.80 :(OF) Equipamento Básico - Outros
Totais :

.00 , (OF) Conservação de Bens - Outros

.00 qoD.Outros Serviços - Despesas de
UondomÍnros

.00 (OF) Outros Serviços - Outros

97,61 C 97,61 €

75,00 € 0,00 €

820,00 € 270,00 e
155 684.1 I € i47 188,46 €

V - Recursos Humanos:

No ano de 2021 exerceram funções na Comarca de Lisboa Norte:

1 - 58 Juízes, dos quais 51 titulares, 3 auxiliares e 4 Quadros complementares.

2 - 62 Magistrados do Ministério Público, dos quais 58 titulares e 4 Quadros

complementares.

3 - Oficiais de Justiça:207, dos quais 38 escrivães de direito, 67 escrivães

adjuntos e 102 escrivães auxiliares.

4 - Outros: Assistentes Técnicos operacionais - 12; Contratos CEI - 2

5 - Assiduidade:

Contextualizaçíoz A Pandemia e a Comarca de Lisboa Norte:

Embora com impacto diferente em diferentes momentos de 2021, o estado da

pandemia e em particular a denominada terceira vaga marcou o funcionamento da

Secretaria judicial do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte e dos serviços, de

forma geral.

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norte
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Não obstante, mercê da experiência do ano transato, a expressão deste impacto

mostrou-se mais reduzido, em virtude da maior adaptação dos Serviços ao contexto

pandémico.

A Senhora Diretora Geral da Administração da Justiça delegou nos

administradores a competências para auÍorizar a implementação do teletrabalho e jornada

continua, situação que contribuiu para agilizar e possibilitar o funcionamento das

unidades de processos, perto da normalidade, neste ambiente adverso.

Após as Férias Judiciais de Verão os Administradores Judiciários perderam a

possibilidade de autorizar o teletrabalho, bem como a aplicação da jomada continua, nos

casos que implicaria uma redução do horário de trabalho. De referir que o teletrabalho

funcionou como uma aposta motivadora e oorretora de assimetrias funcionais, como é o

caso da deslocalização do Juízo do Comércio, onde esta forma de realização do trabalho

veio apresentar resultados muito positivos.

Entretanto, no primeiro semestre manteve-se, por alguns períodos, a suspensão

das atividades letivas e não letivas presenciais em estabelecimento escolar ou

equipamento social de apoio à I 
u infância. Assim, quem tivesse a cargo dependente menor

de l2 anos estaria também abrangido por regime excecional.

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norle

1.2



ttr

TribunalJudicialda Comarca de Lisboa Norte
Gabinete da Presidência

Palácio da Justiça - 2670-502 Loures
T el. 219825200 Fax: 219825223 Email: lSg"rgs.iUdtçjal.@lthgngrsc1g."pl

5.1 - Juízes

- No quadro abaixo, analisa-se a assiduidade dos srs. Juízes, bem como as razões
das mesmas.

Artigo 10.o, n.o I EMJ 29

Artigo 10.o-A, n.o 2 EMJ

Ações de formação diversas aJ

Doença 817

Licença sem vencimento 36s

Licenças parentais r48

Total

Juízes em funções na Comarca 58

Total de dias úteis no período
em análise 204

5.2 - Funcionários:

A supra referida suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, embora

não tenha apresentado grande expressão e tenha causado um impacto reduzido no

funcionamento dos Serviços, no geral da Comarca, foi geradora de algumas diÍiculdades

nos Núcleos da Lourinhã e de Vila Franca de Xira, como se pode ilustrar através do

seguinte quadro:

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norte
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Núcleo
Funcionários
en.r especial

proteção

Funcionários
em apoio a

filhos
rnenores de

I 2 anos

Alenquer I
Loures 8

Lourinhã 1

Torres Vedras 1

Vila Franca
de Xira 2 1

Neste contexto e à semelhança do ano transato, foi incentivada a execução de

tarefas em teletrabalho, ultrapassados que foram alguns problemas técnicos e materiais,

alheios à Comarca, para a sua implementação, nomeadamente, a falta de computadores

portáteis, situação que veio a ser esbatida porque muitos oficiais de justiça

disponibilizaram os seus equipamentos.

Neste campo, cumpre-nos salientar a prestação do juízo do Comércio, que numa

comparação com período homólogo, apresentou aumento de produtividade.

Entende-se que, consideradas as particularidades deste Juízo - deslocalizado em

Loures, com quadro de funcionários que, na sua grande maioria, enfÍenta carga de

deslocação que chega a ser de quatro horas diárias, como já acima se referiu, ser esta uma

prâÍica de trabalho que se deveria manter, considerando o sucesso apresentado.

Este sucesso, deve dizer-se, deve-se, além do empenho dos srs. funcionários,

muito também à sua chefia direta.

Recentemente, a DGAJ veio a condicionar esta aposta, tendo avocado a

concessão do teletrabalho, Nos seus critérios, não acompanhou o parecer da Juiz

Presidente e a proposta do Administrador Judiciário.

Realce-se que o funcionamento do Juízo de Comércio, comparativamente a

momento anterior à pandemia, não se ressentiu da nova abordagem de trabalho muito

também devido à circunstância dos Oficiais de Justiça, considerando a deslocalização do

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norte
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Juízoo não terem de despender muitas horas nos transportes públicos, o que veio a

traduzir-se num aumento da produtividade.

O Teletrabalho foi também desenvolvido no Juízo de Execuções e nos Juízos

Cíveis, com resultados aquém dos alcançados no Juízo do Comércio. Não obstante, os

resultados devem considerar-se como positivos.

Ainda no contexto da terceira vaga da pandemia de covid-19, no Núcleo de Loures

houve necessidade de uma testagem generalizada promovida pela Autoridade de Saúde.

Já mais para o final do ano de 2021, no âmbito da denominada quarta vaga, e à

semelhança do ocorrido em contexto nacional, registou-se a ausência de vários srs.

funcionários, obrigando, por vezes à afetação transitória de funcionários.

Registou-se igualmente a ausência de srs. juízes, quer por terem contraído a

doença Covid-19, quer devido a isolamento profilático, por contacto de risco.

A Comarca de Lisboa Norte vem sentindo, de há anos, um défice grave no número

de funcionários aqui colocados. Importa reportar que o défice se vem agravando ao longo

dos anos, em virhrde de, nos últimos movimentos de oficiais de justiça, o número de

funcionários que é movimentado para sair do tribunal ser superior ao número dos

funcionários que é colocado.

Acresce a esta realidade, as constantes requisições de funcionários, em regime

de comissão de serviço, para outros serviços.

Assim, e seguramente constituindo fator de perturbação e de agravamento da

situação da Comarca, cumpre referir que no decurso do ano de202l, registaram-se mais

dez saídas para outros organismos (STJ, TC, TRL, CSM, IGFEJ, DGAJ, INMLCF, SEF

e ACM), contribuindo para acentuar as disfunções de funcionamento nos Núcleos de

Alenquer, Loures e de Vila Franca de Xira.

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norte
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O quadro de recursos humanos descrito tem dificultado, de forma muito relevante,

a prestação do serviço com qualidade, eficácia e eficiência. De forma crescente, os

funcionários vêm evidenciando agravamento do cansaço, saturação e infelicidade.

As ausências por doença tendem, igualmente a agravar-se, mercê do avançar da

idade média dos srs. funcionários e do natural agravamento genérico do estado de saúde

dos mesmos.

Não obstante, não queremos deixar de notar aqui e valorizar devidamente o

esforço, dedicação e resiliência demonstrados pela esmagadora maioria do corpo de

funcionários da comarca, que, às custas, muitas vezes, de sacrificio pessoal, vêm

assegurando o serviço a seu cargo, muito para além do humanamente exigível.

Ainda assim, a situagão vivenciada revela-se prestes a alcançar o ponto de rutura.

Importa, pois, com a urgência que a situação requer, proceder à colocação de

funcionários no tribunal, de forma a pelo menos, garantir uma redução do défice

verificado.

No quadro que segue procede-se à análise da relação entre o quadro legal de

funcionários de justiça, em contraposição com os efetivamente colocados e os que se

encontram ausentes, em virtude de baixas médicas prolongadas.

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norle
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Carrejra juditia'l

Ba ixa

prolongadaQuadro Legal Colocações Lugares Vagos
Núcleo

Sec E

D

EAd
j

EAU

x Sec ËD

EA

dj,

EA

ux

Se

c. ED

EA

dj
EA

ux

E

D

EA

dj
EA

ux

Lo u res 3 2t 48 66 2 T9 33 55 1. 2 L5 1.1 3 5

Alenquer 0 2 4 6 2 4 4 0 0 2

Lourin hã 0 1 2 2 7 3 2 0 1. 0 t 13

Torres Vedras I 6 9 18 1 6 5 1.6 0 4 2 t
Vila Franca de

Xira 1 13 26 29 1. 1.1. 27 22 2 5 7 7 2 2

TOTAIS 5 43 89 L21 4 39 66 99 4 23 22'

Percentagem de preenchimento do

Quadro de O.J.

80

%

91

%

74

%

82

%

9

%

26
o/o

_tõ

%

% do preenchimento do Quadro de OJ -
Lo u res

67

%

90

%

69

%

83

%

10

%

31
o//o

17

%

% do preenchimento do Quadro de OJ -
Alenquer

L00

%

67

% 0%

f:)

%

% do preenchimento do Quadro de OJ -
Lourinhã

150
o/o

100

%

50

% 0%

% do preenchimento do Quadro de OJ -

Torres Vedras

100

%

100

%

56

%

89

%

0

%

44

%

1.1"

D//0

% do preenchimento do Quadro de OJ -

Vila Franca de Xira

100

%

85

%

81

%

76

%

1.5

%

1(1 2.4

%
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Baixa

rolon da

Relativamente à assiduidade, considerando todas as carreiras, o quadro infra ilustra, por

Núcleo, a respetiva taxa de absentismo:

AO

Quadro Legal ColocaÇões Lugares Vagos
Núcleo

TSU

p
ATee

n

Aop
er

TS

up
ATe

cn

AO
per

TS

up
ATe
cn

AO.
per

TSu
p

ATec

n

Lo u res 7 4 4 0 3 3 1. t t !
Alenquer 0 0 t 0 0 0 0 0 7

Lou rin hã 0 0 1 0 0 L 0 0 0 t
Torres Vedras 0 2 2 0 1 2 0 1 0

Vila Franca de

Xira 0 2 2 0 1 t 0 1 1

0 5 7 1 3 3

0%

63

% 7jYo
10

0%

38
% 30%

Percentagem de preenchimento do
Quadro de O.J.

% do preenchimento do Quadro de OJ -
Lou res

TOTAIS 1

o%

75

% 75%

10

a%

?ri

% 25%

% do preenchimento do Quadro de OJ -

Alenquer 0%

r00
'/o

% do preenchimento do Quadro de OJ -

Lourinhã

100

% 0%

% do preenchimento do Quadro de OJ -

Torres Vedras

50

%

100

%

trrÌ

ô//o o%

% do preenchimento do Quadro de Oi -
Vila Franca de Xira

50

% s0%

50
o//o 50%

Núcleo/Serviço Dias úteis Funcionários
Dias de

Férias

Dias de

faltas

Taxa

Absentismo

Núcleo de Alenquer 3 53s 17,00 305,00 253,50 7,85

Núcleo de Loures 39 273 166,00 3 596,00 4 095,40 1 1,48

Núcleo da Louriúã 2 013 9,00 161,00 653,93 35 3 I

Núcleo de Torres Vedras tl 126 46,00 961,50 | 067,33 10,50

Núcleo de Vila Franca de

Xira
20 049 84,00 | 929,50 2 563,97 14,15

75 996,00 322,00 6 953,00 8 634,13 15,96 o/o

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norte
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Considerando só as unidades de processos da Secretaria Judicial

N úcleo/Serviço Serviço Dias úteis Fu ncionários
Dias de

Férias

Dias de

faltas
Taxa

Absentismo
Núcleo de Alenouer Juízo local criminal de Alenouer 7 029 5,00 93,00 6,00 0,64

Núcleo de Alenquer Unidades Cèntrais do núcleo de Alenquer 700 4,OO 65,00 38,50 6,06

Núcleo de Alenouer Juízo local cível de Alenquer 1 072 4,00 96,00 22,00 2,40

Núcleo de Loures Juízo de execucão de Loures 2783 11,00 211,00 \L7 i) 27,27

Núcleo de Loures
Juízo local de pequena criminalìdade de

Loures
2 277 10,00 199,00 342,74 t6,49

Núcleo de Loures Unidades Centrais do núcleo de Loures 5 691 24,00 487,00 773,23 13,71

Núcleo de Loures Juízo central cível de Loures I 777 7,00 154,00 L03.27 6,39

Núcleo de Loures Juízo central criminal de Loures 3 790 77,00 386,00 477,96 74,04

Núcleo de Loures Juízo local cível de Loures 2 529 10,00 226.00 442,96 79,23

Núcleo de Loures Juízo local criminal de Loures 4 723 19,00 473,OO 377,46 7,47

Núcleo de Loures Juízo de instrução criminal de Loures r 295 6,00 1 16,00 89,00 7 CC

Núcleo de Loures Juízo de família e menores de Loures 3 085 15.00 295,00 232,28 8,33

Núcleo de Loures Juízo do trabalho de Loures 2024 8,00 187,00 163,48 8,90

Núcleo da LouÍinhã Unidades Centrais do núcleo de Lourinhã 759 3.00 50.00 453.50 63,96

Núcleo da Lourinhã
Juízo de competência genérica da

Lou rinhã
1 0r2 4,00 80,00 162,93 77,48

Núcleo de TorÍes Vedras Juízo do trabalho de Torres Vedras s06 2,00 52,00 34,00 7,49

Núcleo de Torres Vedras
Unidades Centrais do núcleo de Torres

Vedras
2277 9,00 202,50 72r,SO 5,86

Núcleo de Torres Vedras Juízo local cível de Torres Vedras 840 4,00 77,00 49,50 6,49

Núcleo de Torres Vedras Juízo local criminal de Torres Vedras 2522 1 1,00 21s,00 157,00 6,81

Núcleo de Torres Vedras
Juízo de família e menores de Torres
Vedras

7 771 7,OO 13 1,00 339,36 20,69

Núcleo de Vila Franca de
Xiía

Juízo local cível de Vila Franca de Xira r 771 7,OO 169,00 138,92 8,67

Núcleo de Vila Franca de

Xira
Juízo local criminal de Vila Franca de Xira 3 715 15,00 3s3,00 467,93 13,92

Núcleo de Vila Franca de

Xìra

Juízo de família e menores de Vila Franca

de Xira
3 205 13,00 325,00 766,42 26,6r

Núcleo de Vila Francâ de

Xìra
Juízo do trabalho de Vila Franca de Xira 7 072 4,00 103,00 41,00 4,5t

Núcleo de Vila Franca de
Xirâ

Juízo do comércio de Vila Franca de Xira 3 271 14,00 27 4,50 361,64 12,07

Núcleo de Vìla Franca de

Xìra

Unidades Centrais do núcleo de Vila

Franca de Xira
3 734 14,00 354,00 510,9 1 18,38

58 504,00 247,00 5 374,00 7 100,51 L3,29%

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norle
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VI. Estatística Oficial

A informação relativa à estatística oficial visa prestar informação sobre o

movimento processual, por juízo e por juiz.

Visa ainda medir, através dos indicadores abaixo referidos, os níveis de eficiência

do tribunal.

O indicador de congestão estabelece a razão entre o número de processos

pendentes, no início do ano, e o número de processos findos, nesse ano. Este indicador

traduz a efìciêrrcia do sisterra em dar resposta à pendência existente, sem considerar

qualqr"rer entrada de processos, no ano enr análise.

UIr sistema pode ser tanto mais eÍ'iciente. na sLla gestão dos processos penclentes,

quanto mais baixa se.ia a sua taxa. Uma taxa de congestão irrferior à unidade, significa

qtre fbi possível findar uln número de processos superior àquele que estava pendente, no

início do ano.

O indicador de resolução estabelece a relação entre o número dos processos

firrdos e o número de processos entrados. Irrdica a capacidacle cle resolução de processos

face às entradas^ indepenclentenrente das pendências acumuladas. Neste caso, um sistema

eficiente para a resolução das entradas (sem consideração das pendências) terá uma taxa

de resolr"rção igLral à uniclade. Valores superiores à unidade indicam uma resolução cle

casos sLlperiores às entradas (o sistema tern capacidade de resolução de processos

entrados e de recuperação dos acumulados) e valores inl'eriores à Lrnidade indicam o

contrário.

O indicador de recuperação estabelece a relação entre o número de processos

findos, e a adição do nútrero de processos pendentes corÌÌ o núunero dos processos

entrados. lndica a eficiência do sisterna ern dar resposta aos processos acumulaclos. Um

sistenta eficiente, pa:aa resolução total dos processos penclentes e dos entrados, terá um

indicador de recuperação igLral à r"rnidade, Quanto mais baixo for o seu valor, menor

capacidade de absorção de perrdências haverá.

ReÌatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norle
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1 - Análise por juízo

De seguida são apresentados os quadros de movimento processual por Juízo.

Juízo Central Cível Loures

Os resultados alcançados no Juízo mostram-se francamente positivos, com todos .os

"Jotas", à exceção do 5, a apresentarem taxas de resolução superiores à Unidade (e,

mesmo neste caso, ataxa de resolução situa-se muito pouco abaixo).

No juízo foi dada prioridade à finalizaçáo de processos mais antigos'

A existência de alguma congestão é justificada pela existência de alguns processos

antigos ainda pendentes.

À semelhança do que ocoÍre na generalidade da comarca e de que se dá conta

neste relatório, a Central Cível debate-se com falta de Senhores Funcionários, com as

consequentes dificuldades acrescidas na organização do serviço e na tramitação dos

processos. Também à semelhança do que ocoÍïe na generalidade da Comarca, os

Seúores Funcionários do Juízo Central Cível de Loures estão a trabalhar no limite já há

muito tempo e já se notam as consequências ao nível do rendimento e da produtividade.

Mostra-se de toda a conveniência a manutenção dos atuais 5 lugares de juiz

atualmente colocados no Juízo, tendo em conta, além do mais, que a J:uiz titular de um

deles tem redução de serviço.

lndicador de

congestão

lndicador de

resolução

lndicador de

recuperação
Juízes

Pendência

inicial

Número de

pr0cessos

entrados

Número de

pÍocessos

findos

Pendência

final

1,60 1,31 0,43Juiz 1 203 93 r27 169

0,4cr4t 87 9T 136 1,55 1,05Juiz 3

96 120 1,35 1,1C 0,MJuiz 4 130 87

1,65 0,94 037Julz 5 I45 94 88 744

1,09 0,41Julz 6 L44 85 93 135 1,55

L,g 1,11 0,41Média por iuiz 153 89 99 141
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Juízo Central Instrução Criminal

O juízo de instrução criminal apresentou, no ano de202l, bons resultados, dando

resposta ao serviço pendente, de natureza maioritariamente urgente, pese embora o défice

de funcionários - Uma sf escrivã, um adjunto e três escrivães auxiliares para três

magistrados judiciais e duas procuradoras, sobretudo quando considerada a urgência
própria dos atos jurisdicionais e, por outro, pela crescente complexidade material e

jurídica dos processos que aí correm os seus termos.

.iuízs

J uízes
Pendência

in icia I

Número de
processos

entrados

Número de
processos

íindos

Pendência
final

lndicador de

congêstão
lndicador de

resolução
lndicador de

recuperação

Juiz 1 34 900 867 67 0,04 0,96 0,93

Juiz2 31 907 883 55 0,04 0,97 0,94

Juiz 3 42 845 820 66

Média por juiz 36 884 857 63 0,04 0,97 0,93

Juiz 1 0 3 0 na na

Juiz 2 1 7 1,00 1,00

Juiz 3 0 o nã na
Média por juiz 7 1 1,00 1,00

Juiz 1 8 74 71, 13 77 96

Juiz 2 4 48 45 7 0,09 0,94 0,87

Juiz 3 11 45 48 8 0,23 7,07 0,86
Média por juiz 8 47 47 8 0,16 1,00 0,86

Considerando

Juiz 1 LL 706 687 30 0,02 0,97 0,96

luiz 2 10 747 726 31 0,01 0,97 0,96

Juiz 3 8 688 663 33 0,01 0,96 0,95
Média por juiz 7L4 692 31 0,01 0,97

Juiz 1 1-77 106 24 91

luiz 2 1,7 111" 777 L7 0,15 1,00 0,87

Juiz 3 23 172 109 25 0,21 o,97 0,81
Média por juiz 18 113 109 22 0,16 0,96 0,83
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Mostra-se necessária a manutenção do atual quadro de magistrados judiciais no

Juízo de Instrução Criminal (ou, eventualmente, o seu aumerlto, caso se venha a entender

pela concentração dos atos jurisdicionais da Comarca neste juízo, nos termos abaixo

sugeridos ejá constantes de relatórios anteriores).

Juízo Central Criminal Loures

A pendência neste juízo aumentou quer em matéria cível, de forma ligerra

(média por juiz de 19 para 19,5 processos) quer em matéria criminal (de73,3 para83,2),

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norte 
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lu ízes
Pendência

inicial

Número de

p rocess0s

e ntrados

Número de

pr0cess0s

fi ndos

Pe ndência

final

lndicador de

congestão

lndicador de

resol ução

lndicador de

recupe ração

Juiz 1 98 56 6I 93 1,61 1,09 0,4t

luiz2 7l 59 53 77 1,,34 0,90 0,41,

luiz 3 83 103 74 112 1,12 0,72 0,4c

luiz 4 88 60 50 98 1,76 0,83 0,34

Juir 5 1[ 59 118 2,09 0,9c 0,31

Juiz 6 103 72 56 118 1,84 0,78 0,32

Média porluiz 92,3 68,2 57,8 t02,7 1,60 0,85 0,3€

Juir 1 26 L 1 26 26,00 1,0c 0,04

luiz 2 1-4 4 5 13 2,84 1.,25 0,2i

Juiz 3 19 3 4 18 A7q 1,33 0,1t

Juiz 4 17 1 1 T7 17,ffi 1,00 0,0€

Juiz 5 19 6 1 24 19,00 0,17 0,04

Juiz 6 19 3 3 19 6,33 1,00 0,u

Média t 5 7

Juiz 1 67 1,2C 1,0972 55 60 0,47

luiz2 Ê? 55 48 64 1 1A 0,87 0,43

luiz 3 64 100 70 94 0,91 0,70 0,43

Juiz 4 71 59 49 81 1,45 0,83 0,38

Juiz 5 92 l2 52 94 1,71 0,98 0,36

Juiz 6 84 69 E) 99 1qç 0,77 0,35

Média por iuiz 71,3 65,2 55,3 83,2 1,33 0,85 0,40
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num ano pautado quer pela pandemia, quer, sobretudo a partir de setembro, pela ausência

de srs. juízes, em virhrde de baixa médica, em momentos diversos que, em dado momento,

chegaram a ser coincidentes (J2, que ainda se mantém, J5 e J6 e, por período mais breve,

colega do QCJL colocado no juízo).

Nota importante para o facto de a disparidade da pendência relativa ao J3 encontra

a sua explicação no número de apensos e incidentes gerados pelo processo coúecido

como Hells Angels.

O início do julgamento neste processo, marcou igualmente o ano de 2021, quer no

que respeita à afetação de funcionários, quer quanto à logística envolvida (necessidade de

encontrar sala de dimensões necessárias e com as condições de segurançapararealização

do julgamento) e ainda quanto à necessidade de colocação de srs. Juízes do QCJL.

As referidas ausências, bem como outros constrangimentos no processamento do

serviço obrigaram à sua reorganização e, por vezes, determinaram a não realização de

julgamentos, por impossibilidade de constituição do tribunal coletivo.

As medidas introduzidas em 2021 (e já no corrente ano, com a adoção de medidas

gestionárias excecionais - conforme despachos do Exmo. Sr. Vice-Presidente do

Conselho Superior da Magistratura nos. 2022/D5P100198, de 05.01.2022, ratificado pelo

Plenário do CSM de 11.01.2022 e 20221D5P100600, de 18.01.2022) e a consequente

perturbação do serviço tornam necessária a futura adoção de medidas para recuperação

do serviço, desde logo, com reflexo no próximo movimento judicial ordinário, nos termos

previstos no art. 107o, do DL 4912014, de 27 .03;
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Juízo de Execução

No Juízo de Execução é patente a diminuição da pendência, mantendo a tendência de

anos anteriores. Não obstante, é legítimo afirmar que a pendência se mantém num nível

elevado, revelando problemas estruturais, relacionados com a falta de funcionários e

juízes (quadro subdimensionado).

O indicador de congestão mantém-se signifìcativo, mas o indicador de resolução é

positivo.

De notar que durante o ano de 2021 (e ainda atualmente), dois dos Srs. Juízes colocados

no Juízo estiveram ausentes do serviço, em virtude de baixa médica, obrigando a medidas

de gestão (conforma supra melhor referido). Tais medidas de gestão, no entanto, sendo

as possíveis, não permitiram imprimir estabilidade ao serviço.

Juízes
Pendência

lnlclal

Número de

processos

ênÌrâdôr

Número de

processos

Ílndos

Pendência

Ílnal

lndicador de

congestão

lndlcador de

resolução

lndlcador de

recuperação

Julz 1 71295 1 848 3732 9 470 3.03 2.O2 0.28

luiz2 723ffi L867 3 959 10 206 3,11 2,72 0,28

lulz 3 72094 1 685 3626 10 150 3,34 2,75 0,26

11 896 1 800 3n2 9922 11s 2,t0 0,28Médla porjuiz
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Juízo Central Comércio de Vila Franca de Xira

Pese embora o já referido quanto à deslocalização do Juízo do Comércio em Loureso com

as dificuldades criadas no funcionamento do Juízo, e que se reiteram, os resultados do

Juízo apresentam-se francamente positivos, com um indicador de congestão de 0,81, um

indicador de resolução acima da unidade e um indicador de recuperação positivo.

Renova-se o expendido em relatórios anteriores quanto às idiossincrasias estatísticas,

causadas pelos processos de insolvência, os quais, não obstante findarem

estatisticamente, continuam a importar uma série de atos processuais suplementares, que

não se mostram refletidos na estatística oficial.

luízes
Pendência

inicial

Número de

pr0cess0s

entrados

Número de

pr0cess0s

Íindos

Pendência

final

lndicador de

congestão

lndicador de

resolução

lndicador de

recuperação

luiz 1 652 498 6s9 473 0e9 1,32 05;
luiz 2 359 4t9 573 238 0,63 l,2c 0,68

luiz 3 406 558 673 266 0,60 r,2t 0,7c

luiz 4 5s0 483 531 473 1,04 1,10 0,51

Média por juiz 492 505 609 363 0,81 L,2l 0,61

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norte

26



W
W

TribunalJudicial da Gomarca de Lisboa Norte
Gabinete da Presidência

Palácio da Justiça - 2ô70-502 Loures
Tel, 219825200 Fax:219825223 Email: I,orrre_s_ jgdlç-iAl@mbgn-a!-s-"ç-lg,ât

Juízos Centrais Família

Pendêncla
lnlclâl

Número de
processos
entrãdos

Númêro dê
processos

flndos
Pêndêncla final lndlcador de

congêstão
lndlcâdor dê

rêsolução
lndlcâdor dê
recuperâção

lulu 1 2a9 a7a 744 o.36 1-Ô6 o 7-,

hl, ) 633 650 2ú íôt
255 742 7)l 206 o,7:

Julz 4 s6s 1?R o o,91 o.51

Médlâ porJulz

Jul2 I

3la

RO 114

700 7oa

Ëã,ffi
133

3M

W
o,50

o_60 1 1A

1,fi o,6i

hla 2 7a7 1m 92 oaa o, sl
lúlt t 76 \21 133 62 1,1C o.6t
lulr 4 747 111 1õ) o,39

Médle porlult

%W
\tl, 1

96

199

la1

610

al1

639
iüftffiffiËïr,:

1)4

o,a2 1,OC

1,05

o,5!

o.7ç
Julz 2 2tl 516 o,3t 1.O7
Julz 3 179 L44 o.3t oqq ô
Julz 4 418 o,91 o,5{

Médla 2s2 I

-

5g 212

Pêndêncla
lnlclel

Númêro de
plocessos
entEdos

Número dê
ptoaessos Pendêncla flnãl lndlcador dê

congêstão
lndlcsdor de

é!olução
410Ì4==
t23

247

1 001

:l'i r:,:Ëiiã.Ídêô,
181

i tonsídèÉhr
420

957

172

t ãD€ns hâtdrlr
7AS

0,43:
il4

o,72

0,37

0,68

o,sl
!-

o.71

o,96

o,95

-: o.96

Juízes
Pendêncle

lnlcial

Númêro dê
processos
èntrâdôs

Número dê
pÍocê5sos

llndos
Pendêncla flíal lndlcador de

congêstão
lndlcãdôr dê

resolução

Jul21 ?u 324 o.77 1.Ot ô
trlr 2 4A2 294 o.6a 111
Juh 3 Á71 467 u2 MS 1.O7 o. o,47

38A

@
À4

49W 357W
108

o,a2

@
1_11 o7a

t,uw o,5(W
lÁ1Juh I

474

ffi
76

ltl2 2 a7 aa ao oq4 1ô1 o,5:
92 105 114 \46 o,7= o,4(
a6K

3m

9S

@
a1

@
42L

101

ffi
220

t,o7m
o-71 1 1t

o,a2t o,4m
õtuJulz 1

Jtlz 2 214 o.5a 7

lulz 3 379 362 363 331 1.04 1_tr o,49
Médlâ oor lulz 302 35ç tq4 o.77 1.11 o-&

Juí:ês eÍêtlvemente em funções
Pêndêncla

inlclal

Número de
proce5sos

Número de
pÍocêsso5 Pendênclâ flnal lndlcador de

congestão
lndlcador de

resolução
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Em Loures registou-se uma diminuição da pendência no Juízo, em linha com

tendência anterior, pese embora o défice de funcionários, à semelhança do que ocorre na

generalidade da comarca.

Não obstante, o número de processos entrados neste juízo é relevante, com

tendência de crescimento.

Mantém-se os resultados menos positivos do J4, também numa tendência anterior,

apresentando elevada pendência, distante dos demais "Jotas".

No Juízo de Família de Torres Vedras continua a verificar-se um elevado número

de processos entrados, muito distanciado da média dos processos entrados nos demais

juízos da comarca.

Sem prejuízo, registou-se uma diminuição da pendência significativa.

Em Vila Franca de Xira, 2021 foi marcado pelo défice de funcionários, sobretudo

no J1, (com repercussões nos demais "Jotas", com a necessidade de dar apoio ao primeiro)

com a ausência por baixa médica da sra. Escrivã e do ser. Escrivão adjunto.

As medidas levadas a cabo, para atenuar a situação, sendo as possíveis, não

permitiram criar solução de estabilidade no serviço.

Ainda assim, registou-se uma pequena diminuição da pendência do Juízo.
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Juízos Centrais Trabalho

JuÍzês Pendêncla
I ôiclal

Númêro dê
ptocessos

Númêro dê
ptocessos Pe ndê ncla

finâl
lndicador de
congestão

lndlcador de
re sol ução

lndlcãdor de
re cupe Íação

lúlr 7 600 714 a04 so9 o.7s 1.13 o.61
tulz 2 534 670 740 469 o,73 1,1-O o,61

Médla por julz

lu12 1

s69

t64

692

! : i il:i?rï:ï:r i: ..C

56

772

inèlda aândit.tÉr,
42L

449

99

o,74

| :.,=:::..;: ., t :..;4...:,

1,36

L,L2

2, J-6

o,6t

o,5 5

lttlr 2 169 34 ao7 96 1.54 o_5!

Média porJuiz

túlz a

L67

426

45

,aa:::a',taa:,:a.:=::': .?' .' . ::'cê
654

tl4

rsldêÉndlt âDã'
643

9S

ãÉ:itïâtérrâ Ì.éb?
410 o.64

L,46

Àl:i:-' : : : : ..:::.:...:=':

2,s3

a.04

o,54

o.6t
lú12 2 369 636 633 o,5a 1.OO o,6:

Médlâ oor iulz Âl a7 654 392 o.61 a,o2 o.63

I uÍzes Pendêncla
i nlclal

Númêro de Número de
processos Pêndênciâ

final
lndlcadoÍ de
conBestão

lndlcâdor dè
re sol ução

lndlcâdor de
recupe reção

249 44L 3a6 344 75 aa 53

27 31 4A 6a 15 39

Juiz 1 237 414 355 296 o,67 o,ab o,55

Ju ízês Pêndênciâ
lnlclel

Número de
ploceSsos

Número de
paocê5sos Pe ndê nclã

fl nal congestão
lndlcedor de

rêsol ução rê cupe ração

t.tir 1 421 3Ca 421 1 .06 1m ô_4q
tul2 2 412 447 395 432 I,O4 o,9 o,4a

o_45

o,97W o,4a

o.22

4L7

100

407

14

397

29

427
Mffi

105 3.45

1,05

htl, 7

Médla por lulz@
48 110 2.46 a.a7 o30túlz 2 a1a 4a

lúlt 1

Médla poriulz
ffi

?21

1()9
ffi

3a
Wts

363

39w
369

1()4

ffiffi
316 o.a7

2,a3
gl&6$eiiwË

L,O3Mffiffi
L,02

o.26

reW
o,54

oR5 o.s) o.s2lúlz 2 294 376 347
ÕÂ6 oqa o.5aMédlâ oor lul2 3()4 370 354

No Juízo do Trabalho de Loures registou-se uma diminuição da pendência, em

liúa com tendência de anos anteriores.

Em Torres Vedras registou-se aumento das pendências. O mesmo ocorreu, de

forma pouco significativa, em Vila Franca de Xira. De salientar que no Juízo de Vila

Franca de Xira todo o serviço se encontra a ser assegurado pela colega titular J2, em

regime de acumulação.
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JuÍzos Locais Cíveis

No Juízo de Alenquer ocorreu aumento de pendência na ordem dos 60 processos.

Já em Loures e Vila Franca de Xira é possível observar tendência de estabilidade,

com oscilações pouco significativas nas várias unidades.

Em Torres vedras registou-se diminuição média da pendência do Juízo.

De forma geral, a necessidade, ainda sentida durante este ano, de desmarcação de

audiências finais no âmbito da situação pandémica motivada pela doença Covid 19, o

número de processos de inventário provenientes dos Notários e o aumento de processos
Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Nor.te
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Ju ízes
Pe ndê ncia

i nicial

Número de

processos

entrados

Número de

processos

findos

Pendê ncia

final

lndicador de

congestão

lndicador de

resolução

lndicador de

recupe ração

.-.-::---
.t t:=tt:: ;iti$il. .: :'.: :.;

luiz 1

Juízes

28I

Pendência

inicial

383

, JüiÍzo k
Número de

processos

entrados

345

caÌ,€ível de I
Número de

processos

findos

320
F
rtf€S ' rr

Pendê ncia

final

0,81

lndicador de

congestão

0.90
i-?

lndicador de

resol uçao

0,5i

lndicador de

recupe ração

Juiz 1 480 545 577 508 0,93 0,9s 0,5(
Juiz2 52r Q?q 534 522 0,98 0,99 0,5(
Juiz 3 674 545 585 631 1,15 1,01 0,4t
Juiz 4 a1a 526 530 366 0,70 1,01 0,5!

Média por juiz 5L2 539 92 507 0,95 1,01 0,52

Juízo Local Cível de Torres Vedras

Ju ízes
Pe ndê ncia

i n icial

Número de

processos

e ntrados

Número de

pÍocessos

fi ndos

Pe ndê ncia

final
lndicador de

congestão

lndicador de

re sol ução

lndicador de

re cu peraçãc

Juiz 1 298 310 367 236 0,81 1,18 0,6(
luiz2 275 312 298 288 0,92 0,9e 0,51

Média por iuiz 287 311 333 262 086 1,07 0,5(

Ju ízes
Pendência

i nicial

Número de

processos

entrados

Número de

processos

findos

Pe ndê ncia

final
lndicador de

congestão

lndicador de

resol ução

lndicador de

recu peração

Juiz 1 379 432 400 406 0,95 0,93 0,49
luiz2 390 425 406 406 0,96 0,96 0,50

Média por juiz 385 429 403 406 0,95 0,94 0,5c
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provenientes do BNA, que se encontravam suspensos por força da Lei, justificam a

manutenção do número de entradas, relativamente ao ano anterior (quando se registou um

aumento relativamente a 20 I9).

Renova-se o expendido no relatório anterior, quanto à diferença na tramitação dos

processos de maior acompanhado, comparativamente aos anteriores processos de

interdição, exigindo maior intervenção do juiz, assim contribuindo, no geral, para um

aumento da pendência.

A este respeito, cumpre realçar a grande disparidade no número de entradas no

Juízo Local Cível de Loures, relativamente aos demais juízos da Comarca.

Como de há muito se vem referindo, afigura-se-nos urgente repensar a dimensão

do quadro do Juízo Local Cível de Loures, que se mostra, como se vê face ao número de

processos entrados (que não é de agora, estando na linha com o que se tem verificado em

anos anteriores), com a criação, pelo menos, de outro lugar de juiz e respetiva unidade de

processos.
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Juízo Local Criminal Loures

O tratamento autónomo do Juízo Local Criminal de Loures prende-se com o facto

de a sua situação se mostrar diversa dos demais Juízos Locais Criminais da Comarca.

Com efeito, e ao contrário dos demais juízos, aqui apenas são tramitados processos

comuns singulares e recursos de contraordenação, de valor superior a €15.000,00.

Verihcou-se, em 2021, uma estabilidade na pendência média do Juízo, com

número de processos entrados próximo de 2020 e número de processos findos

ligeiramente superior,

Verificou-se uma estabilização no número de entradas, relativamente ao ano

anterior (329), com aumento dos processos findos (277 em2O2O).

luízes
Pendência

inicial

Número de

processos

entrados

Número de

processos

findos

Pendência

final

lndicador de

congestão

lndicador de

resolução

lndicador de

recuperação

Juiz 1 388 360 360 386 1,08 1,0c 0,4t
luiz2 453 319 345 427 1.31 1.08 0,45

Juiz 3 M 336 328 410 t,23 0,98 0,44
Juiz 4 4t7 340 337 42L 1,24 0,99 0,45

Média por juiz

Juiz 1

4L6

34

339

ffi
13

343

ffi
13

4tL

ffi
34

t\21

2,62

1"01

ffi
1,00

0,45

ffiw
02t

Juiz 2 34 tz 10 36 3,4(. 0,8: 0.22

Juiz 3 27 20 14 33 1,93 0.70 0,3(
Juiz 4 43 15 t2 46 3,5E 080 0,21

z

Jui! 1

Média ï18
ffi
@

354

60

347

49

ffi
347

149

352

2,82ffi
r,02

0,82ffi
1,00

0,25w
0.50

Juizz 4t9 307 335 391 r,2a 1,09 0,4t
Juiz 3 377 316 314 377 7.2t 0,99 0,4!
Juiz 4 374 325 325 375 1,15 1,00 0,4t

Média por juiz 381 324 330 374 1,15 1,02 0,4'l
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Juízo Pequenâ Instância Criminal Loures

O Juízo de Pequena Criminalidade apresentou no ano de 2021 diminuição da

pendência, pese embora enfrentar afalta de funcionários.

Face ao ano anterior, é patente o aumento no número de processos entrados.

Cumpre referir que, face à natureza de processos tramitados no Juízo - sobretudo de

natuteza sumária, a estatística oficial mostra-se distante da estatística de secretaria, uma

vez que os processos findam estatisticamente logo após a entrada em juízo.

Permanecem, no entanto, pendentes na secretariaparaa fase da execução da pena,

por períodos de tempo significativos.

Juízes
Pendência

inicial

Número de

processos

entrados

Número de

processos

findos

Pendência

flnal

lndicador
de

consestão

lndicador de

resolução

lndicador de

recuperaçâo

Juiz 1 262 651 6U 229 0,38 1,05 0,75

Julz2 372 598 648 262 048 1,08 0,71

Média porjuiz

Juiz 1
m

287

127

62s

76

666

90 113

26 043

7,4L

7,07

t,t8

0,73

0,44

57 140 2,33 0,89 0,29luiz2 133 il
1,05m
1.03

0,37m
0.u

Média por juiz

ffi
Juiz 1

13Offi
135

70

ffiffi@
575

74ffi
594

L27W
116

1,71ffi
0,23

Julz2 179 534 591 r22 0,30 !,!l 0,83

Média poriuiz L57 555 s93 119 0,26 1,07 0,83

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norte
33



V
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte

Gabinete da Presidência
Palácio da Justiça - 2670-502 Loures

Tel. 219825200 Fax: 219825223 Email: 1o-u.reg..j-Lldt!ìi:L!(Qlil).!tÍÌáJ1g-íì1.çLp1

Juízos Locais Criminais (exceto Loures)

Pendência
inlciãl

Número de
procê55os

Númêro dê
procesSos Pendênciâ

Íinal
lndicador dê
congestâo

lndicador de
resolução

lndlcador de
recuperação

Juízes
Pendêncla

iniclal

Númêro de
processos
êntrâdos

Número de
processos

fi hdos

Pendência
finâl

lndicador de
congestão

lndlcador de
resolução

lndicâdor dê
recupêração

Juiz 1 377 610 647 )ao o,49 1,O6 o.7c
Juiz 2 \79 575 566 190 o.32 o,98 o.75

Média porJulz 24 593 607 235 o,47 r,o2 o,72

Juiz 1 22 30 ìR 1.53 1.36 OM
z2 42 35 4t 36 I,O2 7,71 o,53

Média por lulz 22 14 18 19 124 o,8c o.49

Juiz 1 315 310 10 o,o2 o.98 ogl
luiz 2 4 274 2f4 8 o,o1 o.99 o97

Médlâ por iulz 29'Ì 292 I o,o2 0.98 o.9f

Juiz 1 266 273 307 )3? o,a7 1.12 o5;
Juiz 2 133 262 257 146 0,53 o,96 o,6t

Médla por lui! )m 264 279 149 o,72 1,04 o.6r

Juízes
Pendência

iniclâl

Número de
ptocessoS

Número de
ptocessos

findos

Pendência
fínel

lndicador de
congestão

lndlcador de
Íesolução

lndlcador de
recuperação

Juiz 1 324 489 495 319 0,65 101 0,61
Julz2 317 647 677 )ao o,47 1.O6 o71
Juiz 3 331 610 669 269 o,49 1,10 o.71

Médla poÍ juiz

luiz 1

324

ffi
7A

580

ffi
33

674

\?

289

ffi!ËrÌi4#Sgi
59

o,53

1.50

ffi
1,06

1,58

o,6t
ffi!

0,4i
luiz 2 96 23 55 64 7,7a ?19
lulz 3 74) 29 88 t,71 2.86

105

6

2a

ffifr$ã
195

63

qpeÊ83iqgg! rìr!
194

70

1 0,99

2,24

ffi ïry.,ff*ss6ísÈE*1
o,9iJulz 1

7,6eM
o_o:

luiz 2 8 364 368 3 o.o2 101
luiz 3 3 331 332 ) 0,ol 1.0t o,9a

Julz 1

Média 297

261

4ffiffiw
253

o,o2w@
o.9€ ogc

1,0t

0.5c

6

ffi$ffi
240

294wrffi
)4C

Julz 2 273 254 254 ?14 o,u 1.OC
Juiz 3 146 250 254 179 o,73 1,O2 o_5t

Médlâ por iulz 213 255 252 21q 0, a4 oqç o,54
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Os Juízos Locais Criminais de Alenquer, Torres Vedras e Vila Franca de Xira

tramitam, além dos processos comuns, também todos os recursos de contraordenação,

processos sumários, sumaríssimos, abreviados e os atos jurisdicionais.

A tramitação dos atos jurisdicionais apresenta-se como fator de elevada

instabilidade para a tramitação do Juízo, particularmente os de natureza mais complexa,

como primeiros interrogatórios judiciais, buscas e escutas. Esta instabilidade, que vem

sendo minorada em Vila Franca de Xira e Alenquer com a colocação de sr. Juiz auxiliar

afeto à prática destes atos, seria de forma mais eficaz ultrapassada com a deslocação

definitiva destes atos para o Juízo Central de Instrução Criminal de Loures - à semelhança

do que ocorre na esmagadora maioria das Comarcas do país - com eventual reforço do

quadro deste Juízo.

Registou-se aumento da pendência nos juízos de Alenquer, com relevante

aumento dos processos entrados (551 em 2020 e 910 em 2021) e também dos processos

findos (643 em 2020 e794 em202l), num saldo negativo, explicado pelo relevantíssimo

aumento dos processos entrados. Este elevado número de entradas, comparativamente a

anos anteriores, vê-se parcialmente explicado pelo esforço de recuperação de pendências

que vem sendo levada a efeito pelo Ministério Público, quer do núcleo de Alenquer quer

do núcleo de Torres Vedras. A manter-se, como se prevêo este registo, importa repensar

o quadro de Juízes ou, assim não sendo, a ponderar a colocação dejuiz auxiliar, sob pena

de se assistir a um contínuo aumento de pendências.

No Juízo Local Criminal de Vila Franca de Xira regístou-se uma ligeira

diminuição da pendência, com um também ligeiro aumento nas entradas e nos processos

findos, registando-se, por esta via, um saldo positivo.

No Juízo Local Criminalde Torres Vedras mantém-se a diferença nas pendências

do J1 e J2.Emambos os casos verificou-se uma notória redução das pendências, por via

dos processos findos. Aumentou o número de processos entrados (501 em 2020 e 593 em

202r).
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Juízo Competência Genérica Lourinhã

O Juízo de Competência Genérica da Lourinhã registou em 2027 um pouco

signifrcativo aumento da pendência.

' Verifica-se um ligeiro aumento dos processos entrados (4271479) e um também

ligeiro aumento dos processos findos,

Juízes
Pendência

inicial

Número de
processos

Número de
processos

Pendência

flnal
lndicador de

congestão

lndlcador de

resolução

lndicador de

recuperação

Juiz 1

Julz 1

Julz 1

Julz 1
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2 - Pendência Secretaria /Unidade Orgânica/Ofïcial de Justiça

No âmbito do quadro que se segue, analisa-se a pendência de Secretaria por

Unidade Orgânica e oficial de justiça.

Peììdench poí U0 / Olciol & iuíip / tllollJlico de koeloÍi0

locolidode lufio
lJnldode

agônico

le11dêildo

lnidol

ftoce!ror

indor

hndêl1d

o finol
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de

ong*tic

lndi6doÍ

&
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lerdênd
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hore$or

erlrodc

poÌ 0l
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lltdoì poÍ
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lnol por 0l
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hreò médh

(f)

ülerenço dr
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atodor

oceò mâlit

(%)

dileenço di
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pandenler ttr

inol, hceò

médio (l)

dlldenç(dr
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enftodor

e0
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.ll0 {lÍ .i8
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Consideradas as especificidades próprias de cada juízo, não se mostra possível

estabelecer um número de processos padrão por oficial de justiça em todo o tribunal.

Não obstante, a análise do número médio de processos a caÍgo de cada OJ permite

fazer alguma gestão de serviço, em função do número de processos pendentes e entrados.
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Face às especificidades dos juízos de Execução e de Instrução Criminal, onde são

praticados grande número de atos, não foram os mesmos conÏabíIizados na média de

processos por oficial dejustiça'

Assim, emZ)2I entraram, em média 135 processos, tendo sido findados 153, por

oficial de justiça. comparativamente com2020 verifica-se um aumento das entradas (126

em2020)

Relativamente a2020 e em 31 dezembro 2021 estavam pendentes, em media,235

pfocessos por OJ, (menos 9 processos por oficial de justiça que em 2020).

Destacam-se, pela negativa, o Juízo Local de Alenquer, com um número de

processos entrados superior à média na ordem dos l23o/o e o Juízo de Trabalho de Torres

Vedras, com um número de processos entrados por OJ 63%o superior à média'

3 - Pendência Por jurisdição:

3.1 - Pendência oficial

Da análise do quadro acima, resultam as seguintes flutuações napendência oficial,

numa análise por jurisdição, em toda a comalca da comarca, verificando-se:

- Nas execuções: reduçáo de 16,6%o.

variação de

pendência
lndicador delndicador de

resolução

Número de

proceSsos

findos

Pendência

Íinal
Pendência

inicial

Número de

processos

entrados

t6,6%29772

-rrs,rol
zog,szl 27,14

5 40C tL31735 683
-6,4oÁ6 1437 1056 563 6 685

Jurisdição
cível

-0,9o144927 7674 531 7 t22Jurisdição criminal
-3,7%es,ool ros,ral ss,!!2723 27762268 2 639Jurisdicão laboral
-0,601st,zal roo,ssl 63,7a5 18C z94f.2965 5162Jurisdição tutelat
76,6%q.rsl ge,grl 93,1s257(. 1892652707lnstrução criminal
12,3%45724 144,s41 tzt,sel 4,ü29 66( 36 05552LLsTotal
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- Na jurisdição criminal: diminuição de 0,9o/o'

- Na jurisdição cível (sem execuções): redução de 8,4oÁ'

- Na jurisdição laboral: redução de 3,8%o.

- Na jurisdição tutelar: Aumento de It,IYo'

- Instrução criminal: Aumento de75,7oÁ.

No total da comarca, a pendência registou uma diminuição na ordem dos 13,1%'

3.2 Pendência Secretaria

Da análise dos processos pendentes, porjurisdição, na secretaria, resulta:

- Nas execuções: reduçáo de 10,20Á-

- Na jurisdição criminal: aumento de 0,10Á'

- Na jurisdição cível (sem execuções): redução de lI,60Á'

- Na jurisdição laboral: aumento de 19,3oÁ'

- Na jurisdição tutelar: diminuição de I2,2oÁ'

- Instrução criminal: Aumento de25,3Yo'

variação de

pendência
lndicador de

resolução

Número de
Pendência

Íinal

Número de

processos

entÍados

Pendência

inlcial'

zo,rsl -!9,Mqar,sol 182,0339 6(X5 491 9E5
7950625(

Jurisdição

sr"gzl -!9,2oÁtL4l339€3888 2652Jurisdição laboral u,sgl -e,ü/cres,gsl 18,917426s26€ 60018159JurisdiÇão tutêlar s,ool e7,1t2A2597225 265Élnstrução Criminal I zqo,srl us,so81 56829472 37 07689L72Total
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VII - Objetivos:

A fixação de objetivos, pala o ano de})2l,com efeitos de 1 a 31 de dezembro de

obedeceu aos critérios definidos pelo Conselho Superior da Magistratura' Foram fixados

os seguintes objetivos obrigatórios: redução ou não aumento da pendência; controlo de

dilação; controlo de prescrições por causas imputáveis ao Tribunal; e púorização de

processos mais antigos.

Também foram fixados alguns objetivos facultativos, atendendo às realidades

particulares de cada juízo.

Dos quadros abaixo, constam os objetivos definidos, bem comg Se oS mesmos

foram ou não cumpridos, sendo que quando nada se assinala, se deverá entender que o

objetivo foi cumPrido.

os valores referidos nos indicadores da medida reportam-se a04 setembro 2020t

por ocasião darealização das reuniões patafrxaçáo de objetivos pafa o ano de2021'
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Juízo Competência Genérica Lourinhã

ACçôES A IMPLÊMÉNÍAR INOICAOORES:DE MEOIOA

Findar número de processos, pelo menos, idêntico ao número
d€ processos entredos no período ânual, têndo como

referência a atual pendência estatística

Pendência atual; 266- Avaliâção

quedrlmeskal ãtravés das

consultas e listagens do Citius
Rdúção ou não

aumstodâ pend&cia
Findar número de processos, pelo menos, idêntico ao número

de plocessos enttados no período anual, tendo como
referência a atual pendência reâl

Pendêncjâ âtual: 634. Avaliaçâo

quadrimestrâl através das

con5ultas e listagens do Citius

FiËção dedileção

agsdamento de
Não aumentaÍ a dllação 3 meses cuMpÍ{00

Reduçãodo núhercde
pÍescdçõesdo

pÍocedimento ou da

lnexistência de processos prescritos por causa imputávêl ao

Tribunal

Avaliação mensal -

comunicações ao CSM

ÂcçôEs Â TMPLTMÊNÌÂi INDICADONTS OT MEDIDÀ

FindernúmeÍodepÍoc6!ot, pelonenor, ìdônlao ào númeÍode

pÍos5ormtrado5 ôopeÍíodoánuaL Ìendo@no ÍeíeÍ€ncÈ a iluãl

pendêndaenilbti6

Pendènc;aeluel:11 -221;13. 148;J4. 140;15. 153; J6.

153. AvJbção quádim6tal dÉvés dai @nsultat e

lbbÂens do CitilJ

R€duÉoou nãoãlnenlodà

pendência

FìndaÍnúmerodepm6sos, pelo msos, idênlkoao númeÍode

pÍoG3osstrâdo! nopeÌbdoanual, tendocomoíêÍerênch a atual

pendêndôÍeal

Pendência atual: 1480. Avathção quadÍjm6tÍal ilÍevs
dâgconrultês elilâgenr do Cilìur

:tuÉodedüÉo márhad!

âSendemento dedÍbêncìs
Não.um€nlaÍadiÌaÉo 6 m66 ctMpfti00

PioÍiãÉodo50Ítr6505

maì5antlo!

PíìoÍlaro! pro6ios ant{os, entmdor etÉ lÌ42/2016, com vtsb à

.duÉo da sua pendênch slôlhtÌ6

PendêncÌãeÍalbti6átuaì: Jl-61,13. 37,14 -29, J5

40,16.15

Juízo Central Cível Loures

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Nofte
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TribunalJudicialda Comarca de Lisboa Norte

Gabinete da Presidência
Palácio da Justiça - 2670-502 Loures

Í el. 219825200 Fax: 219825223 Email: loJres.iudiciat@tribqnais.orq.pt

Juízo do Comércio de Loures

Juízo Família e Menores Torres Vedras

FindaÍ n úmeío de píocessos, pelo menos,

idêntico ao nú mero de processos êntrâdos no
peíÍodoanual,tendocomoíeferênoaaatoal

pendênciae5tãtÍ3tica

Pendência.tual: Jl- 780 J2'459 J3
486;14 -620. Avàliação

quaddmestal àúãvés das consultas

e ltstagens do Citius

Redução ou oão àumen to
da pendência

tindar n úmero de píocessos, pelo menos,

idêntico ao nú mero de processos en trados no
pedodoãnuaLtendocomorefeíêndaaaiual

pendênsa real

Pêndênda atual: 9158. Avali.ção
qu adimestral atÍavés d as consultâs

elbtàgens do Citius

Fixação de dilâção máx0â
dêâgendamentode

diligênciâs

Nãoaumentârdilâção CIiMP4I'O

.:
Ë

d

PnoÍdâção dos processos 3rl121201s, com vitta à.duçãodâ suâ
p€ndênsa estatislca - excêção: êxecuçôes e reus

apênsos (oposições e embacosl

Pendência e*attsticâ âtuâl: ll . 1211

!2 - 58:)3 - 12: 14 - !32

findãrnúm€ro de píocêssos, pelo menog idêntto ao
númêrode pre€ssos ênÍãdos no pedodo ãnuat, t€ndo

comoíeíerênciâ a ãtuâl pendêncaa €natistica

Pendênda atual: 46. Avãìiâçãc

quãdrim€*rãl at€vés dês
cootulbs e liste8€ns do CitiusRêduçãoou nãoeumentoda

pendência
tindãrnúmeÍo de processos, pelo menoS idêntico âo

ôúmero de processos ênlrado5 ôo penbdo.nu.l. tendo

como íeí€rênciâ â ãtual p€ndência r€al

Avãliãção quàddme*rãl ãkãvés
dãs @n rukas e listagên9 do

FjEçâo de dilação márimâ dê
agendâmenro de dirigêndât

Nâo avmeôta.a dilaçâo cu hÌ Pnr i,o

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norte
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TribunalJudicial da Comarca de Lisboa Norte
Gabinete da Presidência

Palácio da Justiça - 2670-502 Loures
Te|, 219825200 Fax:219825223 Email: lo-ure--s,l-u-diÇ-i-Al@lí,b__un-d_c,-qa,pt

Juízo Local Criminal Torres Vedras

. 
MÊÍAI.AÁTINGIÈ ÀceôËs Â lMPIEMENran INgICADORES DE

MÊDIOA

Red!ção ou não eumento

da pendêncaâ

fixâçãod€dilação máxima

deagendementode

Reduçãodo número de
prescdçõêsdo

procedimento ou da pena

:indarnúmeíode processos, pelo menos, dênt@eo númerod€
processosenÍadosnopeaíodoânuã1, tendocomoÍefeÍêncìaa

atual pendênciã estetísticã

Pendênciê etual: J1 - 338;

J2 - 189. Avalieção

consulta s e listegen s do
Cinus

:indârnúmerode processos, pelomenos, rdênticoaonúmeÍo d€

processosenÍadosnoperíodoanuel, tendocomoreíêÍèncrãa

atual pendência real

Pendência âtuâl:Jl - 849 i

J2 - 778. Aveliação

quadrimestrel etravés dâs

coasultaselistagensdo

Cilus

Nãoâumentáradilação 6 meses ciiMPBr00

lnêisÌência de processos pÍescritos por ceu se r mputável ao
Tribunal

0 processoscomuni6dos

aoCSM, nos termosdâ

oeliberâção do CSM de
24/412016

Juízo Central Criminal de Loures

METASAATINGIR INDICADORES.DE.MÌDIDA

JUEIÍUR
Findar número de processol pelo menot idêntico ao

número de processos entrados no perÍodo anual, tendo como

referência a atual pendência estatística

Pendência âtual: | 1 -109; |'2.68.13-

104; l485; J5-116; J6-1 10. Avaliaçâc

q uad rimestral através das consultas (

listasensdo Citius

AUMENTOUT l5 - 118; 16

118

Reduçãoou não

aumento da pendência

SCRÍÀRA

Findar número de processog pelo menoq idêntico ao

número deprocessos entrados no perÍodo anual, tendocomo

referência a atual pendência real

Pendência atual: U1 - 1162; U2.

1357. Avaliâção quadrimestral

através dâs consultas e listagens do

Citius

AtIMENTOUT U 1- 1190

CUlrlPRlD0

Fixaçâo de di laçâo

náximade

agendamentode

diligências

J@ÍtrMR Nâo auÌnentardilação 8 a 12 meses

JWT[UR
Reduçãodo númerod€

prccrlções do

pmcedlmento ouda

pena SCRflÂRA

'lnexistênciadeprocesospresritosporcausaimputável ao

Tribunal

0 processos comunicados ao CSM,

ros termosda Deliberação do CSM de

241412016

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norte
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Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte
Gabinete da Presidência

Palácio da Justiça - 2670-502 Loures
Íel. 219825200 Fax 219825223 Email: igg'e_s-jrítçf4l@-[1-DUn-ei,s--o-tgt0]

Juízo de Instrução Criminal de Loures

Juízo de Execuções de Loures

COMARCA DE TISBOA NORTE

MITAS AÀTINGIR ecçÕns I rurmrirEntm INDICADOR[SDE MEDIDA leldênda,arual.!021

d

fr

(

Reduçâoou nãoaumento

da pendência

IUIZTITULÀR

Findr número de procesog peìo menos,

idêntico ao número de processos entrad0s

no período anual, tendocomo re[erência a

atual pendência estatística

Pmdência atual: J1 17; J2 16J3 23,

Avaliaçào quadrimmtral através dm

consultas e lhtagens do Citius

AUM[NT0U: J1.67; 12'

55; 13 
.6ó

SEIRilÀRIÂ

Findar número de processos, pelo menos,

idêntico ao número de processos entrados

no períodoanual, tendo como referênciaa

atual pendência Íeal

Pendência atual: 238. Avaliação

q uadrì mestral através das consuìtas e

listagensdo Citius

ÂUMINT0U:282

Fixação dedrìação máxima

de agendamenlo de

diligências

IUìZTITULÀR Nàoaumentaradilação 3 meses CUIl IRI t)f}

0bsewaçôesr Atentaa natürea da jusridiçâ0, nã0 se justiíicam 0[tros 0bjetivos

COMARCA DE LISBOA NORTE

METAS AATINGIR ÀcçÕEs A rMPl,sMrNTAR ]II,IOICÂDORNS DE MEDIDÂ ?irdênctâ anual,z0Zl

Ì4
€

I
kI
É,

o

(

(

Reduçâo ou nâo aumento

dapendência

IUIZTITUhR

Findar númer0 de pr0cessos decìarativos, peìo menos,

idêntico ao número de processos declarativos entmdos

nopeíodoanual,tendocomoreÍerênciaaatual

pendéncia estaístìca

Pendência atuaìr J1.716; J2

1144;J3-1356

AUMENT0U: J1 '9410;

12-10206;13.10150

SECRNAruA

lìindarnúmerodeprocesos,pelomenos,idênticoao

númerode procesos entrados no perÍodo anual, tendo

como referêrcja aatual pendência real

Pendência atual:45656,

Avaìiação quadrimestraì

atravésdasconsultas e

lìsrasens do Citi us

Fixaçãodedilaçâo máxima

deagendaìnento de

diligências

IU]ZTITUUR Nâo aumentãr di laçâo
4 meses para J1 e 12 e 6 meses

pam J3

(.rJi{PRtÌ)0

I

6

í
o

Priorização dos ptocessos

mahanfigos
IUIZTITUUR

f.,loviment!r todos os processos declarativos entrados

aÍê 31 I 12 12019 (J\i 3U 12 12017 02) e 3t I 12 12016

ú3), cujo úlÌimo movimento registado seja em dat?

anteriora 31/05/2020

Pendência estatística dos

processos declarativos

entrados até

3U 12 12019 12017 I 2016, coÌj
últinìo novimento tegistado

anles de 31/05/2020:

respetivamente l1 '302; J2,
344; 12 - 375
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44



M
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte

Gabinete da Presidência
Palácio da Justiça - 2ô70-502 Loures

ïel.219825200 Fax:219825223 Email: 1p-Lr.r'es. j-LLdj.ç:i-A.|' .ttLIXL[-e i_C. elq.p]

Juízo Família e Menores de Loures

Juízo Família e Menores Vila Franca de Xira

COMARCA DE TISBOA NORTE

MIT,{S ÁÁTINCIR ACçô[S A TMPtEMEITAR

I 
lendêncta anuat 202t

Redução ou não

aumentoda

pendência

JU]ZTITULÀR

Findar número de procesot peìo men0t idêntic0 a0

número de procesos enrados no período anual, ou nãr

aumentarapendênciamaisde20%tendocomo

referôncìa a atual pendência eslrtí$ca;

Pendência atuaìJl. 205; 12. 257;13. I

'ill1;"i11ll1llill,ï1nl1u' I o.,r,*,., ro,*afav6dasconsütas e list gensdo 
I

Citius 
I

SECRE:ÌÀRIA

Finda núnero de procesos, pelo menos, idêntrco ao

número de procesos entrados no período anuaì, ou nãr

aumentar a pendência mais de 200/0, tendo como

referência a atual pendência real;

Pendência atual: 
J 
l. Bl0; )2. 70213.1

i44;J4-1613.Avaliaçào I

quadrimstral atrava das consuìtas e I

ìistagensdoCiriu 
I

lixação de

dìhção máxirna

deagendamento

dediligências

IUIU ÌITULÁR Não aumentaradiÌação
ionlerênciasa 1,5 mês e ju*rr*.r rl

2,5meses 

I

tilJt\t PtÌtD0

COIYIARCAD[ IISBOANORTI

ilITÂSAATII{OIR ACçÕISAMPTI[lIllTAR

vt
t!
)
t!

r!

Reduçàoounâo

aunentoda

perldêÌlcn

jIJtzTlTlJl"AR

[indarnúnerodeproceso$peìornenos,idênticoaonúnrerode

procesos entrados no periodo anual, tendo como referência aatual

pendôncia estatística

Pendência atual 11. 367; j2. 375

13. 455, Âvaliaçâo quaüimesnal

rtravésdaJcorrsultas e listagens d(

Citi$

SECRSIilRIA

Findar número de procesos, pelo menos, idêntico ao número de

procesos entrados no período anual, tendo como referência aatual

pendênciareal

Pendência atual: 11. 1055; jZ 856;

l3 
- 924 Avaliaçâo quaúimesfaì

rtnvés das corxultas e listagens do

Citius

AUMIt,{T0U: J1.1240

Fixaçào de

dihção máxima

deagendamenh

dedlìgôncias

IUIZÏTUI,AR Nâo aumentar a dihçào 4mess CiI}1t)R'DO

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norte
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Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte

Gabinete da Presidência
Palácio da Justiça - 2670-502 Loures

Tel.219825200 Fax:219825223 Email: 1o-ur-e_s-1!,tdi!ìjÍÌlíQ-l[!--q1rêÊ"-qru-pl

Juízo do Trabalho de Loures

Juízo do Trabalho de Torres Vedras

COMARC.A DE TISBOA NORTE

METASAATINCIR ACçÕEs A IMPmMENTAR IilDIEADORES DT MTDIDA

P

í

Redução ou nào zumento da

pendência

JUIZlITUÌ,ÂR

Findarnúmerodeprocessos,peìomenos,idêntico

ao número de processosentrados no período

anuaì, tendo como referência a atuaì pendência

e$atística

Pendência atual: Jl í48; J2.618.

Avaliaçào quadrimestral através

das consultas e lhtagens do CitiN

SECRTT/ìRIÀ

Findar número de procesos, peìo menos,idêntico

ao número de procesosentradosno período

anual, tendo como reÍerênciaa atual pendência

real

Pendêncìa atuaì: J1 
-962; 

J2.

995.Avaìiação quadrimestral

atravós das consu ltas e listagens dc

Citius

Fixação de dilaçào márima

deagendamento de

diligências

JUIZTITULÂR Não aumentara dilação 4 n]eses NÂOCUMPRIU.5liÍ

0bservaçôes:

COMARCA DE TISBOA NORTI

METASÂ ATINGIR ACçOES A IMPTEMENTÁR
INDICÁDORES DE

MEDIDA

tÁ

d
F

È

6

6

6

Redução ou não

aunìento da peIdência

JUU TITULAR

Findar número de processos, pelo menos, idêntico ao

número de processos entrados no período anual, tendo como

referência a atual pendência estatística

Pendência atual: 292

, Avaliação

quadrimestral

através das consultas

e listagens do Ciuus

AUMENT0U:344

SECREÌARA

Findar número de processos, pelo menos, idêntico ao

número de processos entrados no período anual, tendo cono

referência a atual pendência real

Pendência atual:

412, Avaliação

quadrimestral

através das consultas

e Iistagens do Cihus

AUMENT0U:454

Iìixação de dilação

máxima de

agendanÌetlo de

diligências

JUZ ÌIÌIAR Não aumentar a dilação

1 mês para

audiências de parte e

3 meses para

iulsamentos

3 rnesrs e 21 dias
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Tribuna! Judicial da Comarca de Lisboa Norte
Gabinete da Presidência

Palácio da Justiça - 2670-502 Loures
ïet.219825200 Fax:219825223 Email: l-o1115'"p jrdiçj-al(dlib-ur{"c,aç-p.!

Juízo Trabalho Vila Franca de Xira

d

(
o

Juízo Local Cível Alenquer

Fixação de dilação

máxima de agendamento

dedìligências

r!

rl

fr

q

COMARCA DE TISBOA NORTE

METAS A ATINGIR AEçÔES A IMPLEMENTAR INDICADORES D8 MEDIDA Fendôncia anml 202,1

Reduçâo ou não

da pendência

ruu rntrR
Findar número de processos, pelo menos, idêntico ao

número de processos entrados no período anual, tendo como

referência a atual oendência estâtísticâ

Pendência atual: J 1.631; f2

391
AUMENTOU l2 -432

SECRETÁRA

Fìndarnúmero de processos, pelo menos, idêntico ao

número de processos entrados no período anual, tendo como

relerência a atual pendência real

Pendência atual: 1212.

Avaliaçâo quadrimestral

através das consultas e

Iistasens do Citius

AUMENT0U:1356

Fixaçào de dilaçào

máxima de

agendamento de

diligências

JUZ IÍIAR Não aumentar a dilação Dilação2a5meses
NÀ0 CUit'lPRlD0:5

nrcscs 24d

COMARCA DE LISBOA NORTE

METASAATIIIGIR acçÕEsA IMPT,EMil'tTAR
INDICADORES DI

MEDIDÁ
Ptndênciaanual,2021

Redução ou não aumento

da pendência

IUE TII(l'lR

Findar número de processos, pelo menos, idêntico ao

número de procesos enhados no período anual, tendo c0m0

referência a atuaÌ pendência e$atí$ica.Objetivo a atualizar

proporcionaìemnte em função da eventual percentagemdo

aumento de entradas en2021, face a2020

Pendência atuaì: 248.

Avaliação quadrimestral

através das consultase

listagens do Citius

AUMINTOU:320

JECRETARII

Findar número de procesos, pelo menos, idêntico ao

número de processos entrados no período anuaÌ, tendo comc

referência a aluaì pendência real

Pendência atual: 559,

Avaìiação quadrimestral

através das consultase

li$agens do Citius

Não aumentar a dilação 4 meses CUì\IIRIDO

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norte
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Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte

Gabinete da Presidência
Palácio da Justiça - 2670-502 Loures

rel.219825200 Fax219825223 Email: !"o"q19-q,1gg-icjalíQllhu|slc,qlq,Bl

Juízo Local Cível Loures

!

o

o

Fixação de dilação

mánma de agendamento

de diligências

J!E TÍUÁR

Juízo Local Cível Torres Vedras

COMARCA DE TISBOA NORTE

METASAATINGIR acçÕrs a rNneurNran INDTCADORES DE

MEDIDA
PendôÌdâânudl,?021

Redução ou não aumento

da pendência

JUZTfúÁR

Findar número de processoE pelo menos, idêntico ao

número de processos entrados no período anuaì, tendo como

referência a arual pendência estatística, Objetivo a atualizar

proporcionalemnte em função da eventuaì percentagem do

aumento de entradas en202I,face a2020

Pendência ahraì: 248,

Aval iação quadrimestral

através das consuìtase

listagensdo Citius

AUMENTOU:320

SECREÌARh

Findar número de processos, pelo menos, ìdêntìco ao

número de processos entrados no período anual, tendo comc

reíerência a aruaì pendência real

Pendência atual: 559,

Avaliação quadrimestraì

através das consultas e

listagens do Citius

Não aumentãr a diìação 4 meses (ìuiu PRII)0

COMARCA DE TISBOA NORTE

METAS A ATINGIR ACçÔES A IMPI,.EMENTAR INDICADORES DE MEDIDA Pëndênda arüI 202:

6

&

t

e

d

Í
d

Reduçàoou nào aumento da

pendência

J!U TIÌMR Será feito um eslorço n0 senfid0de nã0aumentara

pendência estaística

Pendência atual; l1-306; 12. 287;

Avaliação quadrimeshaì através

dãs consultâs ê liçtâqêns do Citiììç

SECRETARN
Será feìto unr esforço no sentido de não aumentarâ

pendência real

Pendôncia atual: 766. Avalração

quadrimestraì através das

consuìtas e lisragensdo Citius

AUMENT0U:940

Fixação de dìlaçào máxima de

agendamento de diligências
J!EÌtrMR Não aumentar a dilação 3 meses
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TribunalJudicialda Comarca de Lisboa Norte
Gabinete da Presidência

Palácio da Justiça - 2670-502 Loures
ïel.219825200 Fax:219825223 Email: Io_Lr1e-s LLrdiç-i,t:.1.@lfibu.n-ai-c'o""çRl

Juízo Local Cível Vila F ranca de Xira

Fìxação de dilação

máxima de

agendameno de

diligências

Juízo Local Criminal Alenquer

COMARCA DE LISBOA NORTE

$

(

6

d

COMARCA DE TISBOA NORTE

METAS A ATTNGIR ACçOES Â IMPTEMENTAR
INDICADORIS DN

MEDIDA

Redução ou não

aumento da

JUZÌrTU8

Comprometem-se findar número de processos, pelo menos,

idêntico ao número de processosentrados no período anual,

tendo como referência a atual pendência estatística

Pendência atual: j1 -

359r2-342, Avaliação

quadrimestral através da:

consultas e listagens do

Citius

AUMENT0U:406

Comprometem-se findar número de processos, pelo menog

idêntico ao número de processos entrados no período anual,

tendo como referência a atual pendência real

Pendência atual: 1037,

Avaliação quadrirnestral

através das consultas e

listagens do Citius

AUMINT0U:1103

Não aumentara dilação 5,5 meses

Pendência,anuâl 2021METAS A ATINGIR ACçÕES A IMPLEMENTAR
TNDICADORDS DE

MEDIDA

,UEÌfUÂR

Findar número de processo5 pelo menos, ìdêntico ao número de

processos entrâdos no período anual, tendo como referência a atual

pendência estatística

Pendência atuaì:264.

Avaliação quadrimestral

através das consultas e

listagens do Citius

AUMENTOU:322

Redüção o! não

aumenb da pendência

)ÉCRÊÍÀRh

Findar número de processos, pelo menos, idêntico ao número de

processos entrados no periodo anual, tendocomo refeÍência a atual

pendência reâl

Pendência arual: 714,

Avaliaçâo quadrimestral

atravésdas consultas e

listágens do Citius

AUMENTOUT 784

Fixação de dilação

máYima de

agendamenb de

dilisências

JU?ÌÍUR Nâo aumentara diìação Dilação 7 meses

JUAÌÍüF

6

6

Redução do número d€

pr6criçô6 do

procedimenb ou da

Fna

lnexistência de processos prescrìtos por causa impuúvel ao Tribunal.

Garantia de movimentação dos processos pelo menos uma vez por

trimestre em cumprimento despacho lP de 6/7/2016

Avaliação mensal -

comunicações ao CSM
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Juízo Local Criminal Loures

COMARCA DE TISBOA NORTI

Analisados os quadros acima, verificamos que todos os objetivos se mostram em

situação de cumprimento com as seguintes exceções:

- Pendência oficial e de secretana do Juízo Central Criminal de Loures;

- Pendência oficial e de secretaria do Juízo Instrução Criminal de Loures;

- Pendência oficial do Juízo de Execução de Loures;

- Pendência oficial do Juízo de Família e Menores de Loures (J4);

- Pendência de secretaria do Juízo de Família e Menores de Vila Franca de Xira (Jl);

- Dilação de agendamento no Juízo do Trabalho (5 meses);

- Pendência oficial e de secretana do Trabalho de Torres Vedras;

- Pendência oficial e de secretaria do Trabalho de Vila Franca de Xira;

- Pendência oficial do Juízo Local Cível de Alenquer;

- Pendência oficial do Juízo Local Cível de Loures;

- Pendência de secretaria do Juízo Local Cível de Torres Vedras;

- Pendência oficial e de secretaria Juízo Local cível de Vila Franca de Xira;
Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norte
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- Pendência oficial e de secretaria Juízo Local Criminal de Alenquer;

- Pendência oficial (J1) e de secretaria (12) Juízo Local Criminal de Loures;

VIII - Medidas de Gestão Adotaclas

1 - Juízes

No serviço dos juízes, verificou-se ao longo do ano a ausência de Srs. Juízes, por

baixa médica superior a um mês nos seguintes Juízos: J.L Criminal de Vila Franca de

Xira, J1;Juízo Local Criminal deTorres Vedras (J1); Juízo Central Criminal de Loures

(3 colegas, em diferentes momentos e por período mais breve, colega do QCJL); Juízo

central Execuções (2 colegas, em diferentes momentos).

As ausências foram colmatadas com recurso à acumulação de serviço, assunção

de serviço por colegas a exercer funções no QCJL ou através da substituição legal.

O recurso à acumulação de funções foi também a solução encontrada para

colmatar outras situações (licença de maternidade, apoio à diminuição da pendência,

redução de serviço, exclusividade e comissão de serviço) (J3 JL Cível Loures; JL Cível

Alenquer; Juízo Trabalho VFX; Jl Juízo Central Cível Loures; JCFM TV; PIC Loures,

J2; Juízo central Família e Menores Loures).

Assim: foram propostas e homologadas as seguintes medidas:

- 30 abril 2021 - Substituição Sr" Juiz titular Juízo Local Criminal de Alenquer -

Jl, em razão de baixa médica;

- 04 maio 2021 - Acumulação serviço J3 Juízo local Cível por parte do Exmo. Sr.

JuizJuizo Trabalho, dr. António Hora.
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- 25 maio 2021 - Substituição Sf Juiz do Juízo de Pequena Criminalidade Loures,

Df Rita João Martins - J2, Juíza do Quadro Complementar ali colocada em substituição

da Exma. sr" Df vanessa Pinto, em virtude da ausência por doença da mesma;

- 02 julho 2021 - Afetação Drl lrina Mateus, juiz do Quadro Complementar de

Juízes de Lisboa, colocada como auxiliar ao Juízo Local Criminal e ao Juízo Local Cível

de Loures ao juízo de Execuções;

- 10 agosto 2021 2021 - Substituição Srá Juiz titular Juízo Local Criminal de

Torres Vedras - J 1, ausente por doença;

- 17 agosto 2021 - Acumulação Serviço por parte da Sf Juiz titular do Juízo

Família e Menores Vila Franca de Xira - J3, de 3 números de processos do Juízo Família

e Menores de Torres Vedras, para colmatar elevado número de entradas do Juízo de TV;

- 03 setembro 2021 - Acumulação Serviço por parte da Sf Juiz titular do Juízo

Trabalho Vila Franca de Xira -J2,em virtude da ausência, em comissão de serviço, da

colega titular do J1;

- 8 setembro 2021 - reunião com as Sros. Juízes do Juízo Local Criminal, Juiz

Auxiliar do Núcleo de Vila Franca de Xira, Sru Procuradora Coordenadora e SÉs

Procuradoras colocadas no Juízo Criminal, realizada em Vila Franca de Xira em g de

setembro 202l,tendo em vista abordar a substituição das Sras Procuradoras junto do Juízo

Local Criminal;
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- 13 setembÍo 2021 - Afetação e divisão serviço entre os Srs. Juízes colocados

no Quadro complementar de Lisboa, Drs. Paulo Registo, Pedro Nunes e Filipa

Rodrigues;

- 15 setembro 2021 - (prorrogado a 0611212021) - Acumulação serviço Juízo

Central Cível Vila Franca de Xira - J1;

- 28 outubro 202I - Acumulação Serviço por parte dos Srs. Juízes titulares do

Juízo Família e Menores Loures - Jl, J2 e J3, do serviço urgente do mesmo Juízo - J4,

em virtude da atribuição de exclusividade de funções no Juízo Central Criminal de Lisboa

da colega ali colocada;

No âmbito das funções atribuídas por lei ao Juiz Presidente, foram levadas a cabo

as seguintes atividades:

- Elaboração do relatório semestral;

- Elaboração dos mapas dos turnos de fins de semana (2021-2022);

- Despacho de organização dos turnos de férias judiciais (2021-2022), e

elaboração dos respetivos mapas;

- Despachos de substituição de Juízes;

- Elaboração de turnos de juiz à distribuição;

- Elaboração de despacho organizativo do turno eleitoral eleições autárquicas,

após reunião com as Câmaras Municipais, Polícias e autoridade da saúde;

- Elaboração de despacho de nomeação juízes presidentes Assembleia

Apuramento;
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- Despachos de autorização de residência fora da Comarca, de utilização de viatura

automóvel própria ou de aluguer em deslocações de serviço no interior da Comarca;

- Autorização de ausência do serviço, nos termos do ar-tigo 10o, no 1, do Estatuto

dos Magistrados Judiciais;

- Reuniões do Conselho de Gestão e do Conselho Consultivo;

- Visitas aos diferentes núcleos e Juízos;

- Indicação das necessidades previsíveis da Comarca, no que respeita aos srs.

Juízes colocados no Quadro Complementar de Juízes da área do Tribunal da Relação de

Lisboa;

- Elaboração de proposta de objetivos processuais para o ano judici al de 2021;

- Resposta a exposições efetuadas por utentes;

- Reuniões com a vogal do C.S.M. e o Inspetor Judicial da érea;

- Reuniões com Presidentes das Câmaras Municipais de Vila Franca de Xira,

Torres Vedras e Alenquer, referentes a eventual colaboração quanto a questões

relacionadas com o edificado da comarca;

- Reuniões com representantes da Ordem dos Advogados;

2 - Secretarias

Nas secretarias, a falta de meios humanos e a Saída de funcionários, destacados

para outros organismos, obrigou a que fossem tomadas igualmente medidas de gestão:

- No Núcleo de Alenquer, foi provisoriamente afeta uma funcionária da Secretaria

Judicial à Secretaria do Ministério Público.

- Procedeu-se ao reforço do Quadro de pessoal da Secretaria do Juízo Central

Criminal, com a afetação temporária de uma funcionária do Juízo Central Cível, por via

Relatório anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norte

54



V

TribunalJudicialda Comarca de Lisboa Norte
Gabinete da Presidência

Palácio da Justiça - 2670-502 Loures
Tel.2198252Q0 Fax:219825223 Email: loures iudiclaJ@."1ii.b_UnaS".Sxt.p_!

da necessidade criada com a distribuição a este juízo do processo denominado "Hells

Angels";

- Afetação de funcionários à Unidade de Processos do Juízo Local Cível - J3 e J4,

atento a grande pendência nestas Unidades;

- Para apoio às unidades de processos que lutam com maior falta de meios

humanos implementou-se a contagem de processos através do Núcleo de Torres Vedras.

- A verificação da existência de elevados atrasos levou à criação de equipas de

recuperação nos Núcleos de Alenquer e de Loures, com obtenção der resultados positivos.

- Na sequência de medidas que vinham a ser implementadas desde o ano hansato

e de forma a ultrapassar a incapacidade de espaço no Palácio da Justiça de Loures para

acolher julgamentos com número elevado de arguidos, procedeu-se à adaptação de uma

sala no espaço conhecido como "A Fábrica", cedido pela Junta de Freguesia de Camarate,

onde tem vindo a ter lugar o julgamento conhecido como Hells Angels;

Sala de audiências adaptada no espaço "A Fábrica", em Camarate, onde tem vindo a ter lugar o julgamento "Hells Angels"

F_q!TË1-M
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Sala de audiências no espaço "A Fábrica" - diÍ'erente perspetiva

Entrada do espaço "A Fábrica"

- No quadro pandémico, que marcou ainda signifìcativamente o ano de 2021, foi
incentivada a realização de tarefas em teletrabalho, embora a Comarca se tenha deparado

com alguns problemas técnicos e materiais, alheios à Comarcao paraasua implementação,

tendo em conta, nomeadamente, a falta de computadores portáteis. Esta situação veio a

''l:
g&
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ser esbatida porque muitos oficiais de justiça disponibilizaram os respetivos

equipamentos pessoais;

- Procedeu-se ao acolhimento, no Núcleo de Loures, de 13 alunos de um curso

técnico profissional pelo período de 3 meses, tendo-se atingido os objetivos propostos;

IX- NecessidadesllVledidas adotadâs ou a adotar:

1) O edificado

A Comarca de Lisboa Norte apresenta várias e, nalguns casos, sérias necessidades

ao nível do edificado e instalações.

Ao longo do ano de 2021 foram levadas a cabo intervenções, sobretudo ao nível

da conservação dos edifïcios.

Abaixo dá-se nota das necessidades sentidas ao nível do edificado, bem como as

intervenções que tiveram lugar durante o ano de nos ocupamos.

Assim:

Palácio da Justiça de Alenquer

As instalações são relativamente novas (ano de 1998). Não obstante, existem

alguns problemas no Edifício, nomeadamente várias rachas nas paredes, as quais

se têm vindo a acentuar em todo o Edifício e ainda em algumas pedras que

revestem a parede do átrio no r/c;

O AVAC, de parte do edifício não funciona há vários anos, contudo a sua reparação

já se encontra nos planos do IGFEJ para2022;

No ano findo foi feito algum investimento nomeadamente no equipamento de ar

condicionado e na coberlura relacionada com a praga dos pombos, que há muito
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vêm constituindo grave problema em termos de limpeza e higiene exterior do

edifïcio;

Preconiza-se para o futuro a reparação da parte elétrica e pintura das celas,

reparação da parte elétrica átrio da Unidade Central, Secretaria do Diap e corredor

dos Magistrados, colocação de calhas e substituição das caixas para ligação elétrica

e substituição de mais alguns estores em Gabinetes de Magistrados;

Rachadura na parede zona de atendilnento Unidade Central de Alenquer

Palácio da Justiça do Cadaval

As instalações têm danos estruturais principalmente em paredes e tetos;

Foi limpa e impermeabilizada a cobertura devido às infiltrações;

O chão em madeira na Secretaria foi reparado.

É necessário resolver o problema das humidades visíveis na parede virada a norte

- obteve-se já orçamento para areparação, mas solicitou-se apoio técnico à DGAJ.

O Sistema de ar condicionado funciona normalmente.

Palácio da Justiça de Loures
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As instalações apresentam muitos problemas, nomeadamente, canalização, placas

do revestimento, cobertura, infiltrações e ar condicionado

Apesar de antigas as instalações não estão em mau estado, embora a cobertura

necessite de maior cuidado;

Os dois sistemas independentes do piso 0 não funcionam - trata-se de uma área

da exclusiva competência do IGFEJ;

Foi limpa e impermeabilizada a cobertura, contudo há infiltrações estruturais que

apesar das avaliações técnicas do IGFEJ ainda se mantém e que, por exemplo,

impedem a utilização de dois gabinetes do piso 0;

Os elevadores foram objeto de um grande investimento, contudo o elevador n.o 1

ainda não está a funcionar, bem como uma das duas plataformas elevatórias.

Para 2022 projeta-se a realização da reformulação da iluminação do DIAP e a

colocação de calhas nas secretarias para os fios elétricos. No que respeita à

recuperação do edificado a Comarca pretendia avançar com obras de recuperação

de interiores tendo apresentado três orçamentos à DGAJ mas viu, no passado,

indeferida essa pretensão. No corrente ano ir-se-á insistir;

São reportadas pelos srs. juízes dificuldades de funcionamento do CITIUS;

A ausência de wifi, designadamente, nas salas de audiência está em vias de

resolução (após solicitação de esclarecimento ao sr. Técnico de informática

responsável), com a criação de um código aos srs. Magistrados que assim o

solicitarem.

As fichas de rede nos gabinetes são únicas e, por isso, insuficientes, pois, em caso

de avaria da ficha o magistrado fica impossibilitado de trabalhar no CITIUS.

Loures - Edifício do Juízo do Comércio

O edifício era o antigo Tribunal de Loures, não apresenta problemas de maior,

necessitando a reparação de algumas casas de banho e a instalação de calhas

elétricas. Contudo neste edifício existe um grave problema com o estacionamento
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de viaturas não possuindo o tribunal direito de acesso ao parqueamento do

edifïcio, sendo necessário questionar a respetiva administração do condomínio, o

que se projeta, bem como a solicitação de reunião ao sr. Presidente da Câmara

Municipal;

O ar condicionado funciona sem problemas,

Palácio da Justiça da Lourinhã

As instalações apesar de antigas, não estão em mau estado, embora a coberhrra

necessite de maior cuidado;

o ar condicionado, como é recente, encontra-se a funcionar corretamente;

Foi limpa e impermeabilizada a cobertura, arranjo de estore na secretaria; arranjo

em 2 portas da secretaria;

Arranjo da Plataforma elevatória. Neste caso particular é uns dos maiores

problemas da Lourinhã, uma vez que a plataforma avaria muitas vezes;
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Platafonna elevatória Palácio de Justiça da Lourinhã

Obras/reparações que poderão ser realizadas através do orçamento da Comarca -

verificação da eletricidade no átrio principal da entrada no PJ e, principalmente

arranjo da sala existente nas antigas instalações da GNR - Piso 0 - para servir

como arquivo. Para isto foram apresentadas 2 propostas financeiras que se

encontram em análise.

Palácio da Justiça de Torres Vedras

As Instalações, apesaÍ de antigas, não apresentam grandes problemas,

encontrando-se em bom estado com exceção das janelas que, por serem de

madeira, apresentam já problemas estruturais;

O Ar condicionado funciona sem problemas;

Eletricidade - sem problemas;
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Canalização - sem problemas;

Foi realizada a limpeza e impermeabilização da cobertura; arranjo de 2 IS

(lnstalações Sanitárias) do público com aquisição de2 sanitas para pessoas com

mobilidade reduzida; arranjo do chão na sala da oA;colocação dos rodapés junto

às IS dos funcionáriosjunto das secções e pintura das paredes incluindo a parede

das escadas que dão acesso ao Piso 1.

Para o futuro será necessário a substituição das lâmpadas existentes nas secções

(pelo menos estas) por luminárias Led, mais eficientes e duradouras.

Palácio da Justiça de Vila Franca de Xira

As instalações são muito antigas, com vários problemas, nomeadamente nas janelas,

sendo que algumas não se conseguem abrir (gabinetes de Magistrados- 1o andar), as

instalações sanitárias com constantes problemas nas torneiras, nos autoclismos e nas

sanitas e portas do edifício.

O Edifício necessita de ser pintado no interior, existindo um gabinete que devido, a

uma infiltração está a precisar de ser pintado;

O ar condicionado apesar de reparado em julho de202l, não funciona na parte da

Secretaria dos Juízos de Família, Gabinete do Secretário e parte do DIAp;

Eletncidade; deverá ser revista a parte elétrica, uma vez que os candeeiros estão

constantemente a fundir as lâmpadas;

Canalização; há grandes problemas com as torneiras, que já são velhas e muitas

vezes deixam passar a áryua

Em2021foi realizado:

Reparação do AVAC em julho de2021, a parte da Secretaria dos Juízos de Família,

Gabinete do Secretário e parte do DIAP;

Várias reparações, nomeadamente substituição de fechaduras em gabinetes,

secretarias, vidros, autoclismos, parte elétrica;

Limpeza do Edifício exterior (grafittis);
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Substituição de estores nas Salas de Audiências do R/C e lo andar, Gabinetes de

Magistrados e Biblioteca;

Reparação da parte elétrica do gabinete do Técnico Principal -DIAP, gabinete do

Secretaria e Gabinete da SÉ Juiz do Juízo Local Criminal J2;

Colocação de molas e travamento nas portas de acesso reservado e substituição

da fechadura da porta principal;

Desratização, desinfeção e reparação do espaço de arquivo no Depósito Público;

Para o ano de 2022 preconiza-se a substituição da parte elétrica LED - Secretaria

dos Juízos de Família, Secretaria dos Juízos Criminais, Secretaria da Procuradoria

dos Juízos de Família e Unidade Central;

Reparação dos aparelhos de AVAC que não funcionam;

- Colocação de estores novos no gabinete junto à Secretaria da Procuradoria dos

Juízos de Família e na referida Secretaria;

Colocação de calhas para os fios elétricos nas secretaria e salas de audiência, em

todo o Edificios;

Vila Franca de Xira - Juizo do Trabalho

As instalações do Tribunal são antigas, com falta de luz natural, as instalações

sanitárias expelem o acentuado mau odor que piora ou com a subida da maré;

O ar condicionado não apresenta problemas, mas existem umas condutas antigas

do equipamento de ar condicionado que o IGFEJ, apesar dos anos já decorridos,

não mandou retirar e são um fator de proliferação de pragas;

Foi efetuada a substituição da parte elétrica (lâmpadas LED) na Secretaria

Judicial, Secretaria dos serviços do Ministério Público e Gabinetes de

Magistrados

Foi colocado uma 2u porta na entrada da Secretaria Judicial, para evitar a entrada

do frio;

No futuro prevê-se a substituição da parte elétrica da sala de audiências grande;
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Colocação de calhas para os fios elétricos nas secretaria e salas de audiência, em

todo o Edifícios,

Colocação de estores novos nos gabinetes das SÉs Procuradoras;

V ila Franca de X - F.difício Varan das da Lezíria ( uízo T,ocal Cível'ì

Estado das instalações: as instalações são relativamente novas, apresentando

pouca luz natural;

O ar condicionado está operacional;

Para o futuro existe a neçessidade de efetuar a substituição da parte elétrica

(lâmpadas LED) e colocação de calhas para os fios elétricos nas secretaria e sala

de audiência;

2) A segurança

Na comarca de Lisboa Norte existem várias situações em que importa

repensar a questão da segurança/vigilância, quer quanto ao número de efetivos

(quando existem), quer quanto ao horário dos mesmos, como, aliás, já foi dada

conta à DGAJ.

com efeito, no Palácio de Justiça de Loures estão em funções 3 efetivos

que exercem funções de Segurança. Dada a dimensão do edifício e o elevado

número de cidadãos que o frequentam, com o potenciar das possibilidades da

necessidade de intervenção, entende-se que este número deveria ser reforçado.

No Palácio de Justiça de Vila Franca de Xira existe apenas um vigilante,

que termina o seu horário de trabalho às 18.00 hrs.

Por outro lado, no Palácio de Justiça do cadaval não existe qualquer

serviço de segurança às instalações. o mesmo ocorre no palácio de Justiça de
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Alenquer e edifícios do Juízo de Trabalho de Vila Franca de Xira, Juízo Local

Cível Vila Franca de Xira, Juízo do Comércio de Vila Franca de Xira

(deslocalizado em Loures) e Palácio de Justiça da Lourinhã.

Assim, a Comarca de Lisboa Norte necessitava:

Núcleo de Loures, Palácio da Justiça - 4 Seguranças com o seguinte horário: 1

com início às 8:00H; 3 com início às 08:30H; 3 com término do serviço às 18:30H; 1 com

término às 24:00H,

Núcleo de Vila Franca de Xira, Palácio da Justiça - 2 seguranças com o seguinte

horário: 1 com início às 8:00H e 1 com início às 09:00H; I com término do serviço às

l7:00H e I com término do serviço às 20:30H.

Juízo do Trabalho de Vila Franca de Xira - um segurança com início às 8:30H e

término às 18:30H;

Juízo Cível de Vila Franca de Xira - um segurança com início às 8:30H e término

às 18:30H;

Núcleo de Alenquer- um segurança com início às 8:30H e término às 18:30H;

Núcleo da Lourinhã - um segurança com início às 8:30H e término às l8:30H.

Neste caso, o IRN, que funciona no espaço do Palácio de Justiça da Lourinhã

contratualizou serviço de vigilância e segurança, mas o seu horário não se adequa ao do

funcionamento do Tribunal;

Núcleo de Torres Vedras - um segurança com início às 8:00H e término às 20:30H.

No âmbito da Vigilância e Segurança, são estas alterações propostas que nos

parecem adequadas aos edifícios e aos serviços instalados porque são muitos os

problemas diários que têm surgido devido à falta de meios (por exemplo a PSP de Vila

Franca de Xira tem sido chamada a intervir no Juízo Cível onde seria de crer que tudo

seria mais calmo. Contudo os processos de maiores acompanhados vieram alterar esse

pressuposto).

Finalmente é importante não olhar somente aos serviços que compõem a estrutura

do Núcleo, mas também às características do edifício, onde se encontram instalados,

porque este aspeto pode também influenciar e alterar os pressupostos da análise.
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X - Propostas / Soluções:

1 - Juízes

Reafirma-se o iâ referido em relatórios anteriores, no que respeita ao

desajustamento do quadro legal de juízes da Comarca de Lisboa Norte, nos seguintes

juízos:

- Juízo de Família e Menores de Torres Vedras:

Este Juízo de Família e Menores é aquele que, no país, mais processos entrados

tem, por juiz, sendo que no ano de 2018, as entradas, por juiz, foram 620Á supeúores à

média de entradas, por juiz, nos outros juízos do país. Não foi, porém, contemplado com

reforgo do quadro legal, na alteração à LOSJ, decorrente do decreto Lei38/2020, de 18

março que criou, no país, mais l4 lugares de juiz com competência em matéria de família

e menores

O quadro legal de juízes mostra-se, subdimensionado, sendo premente a criação

de um lugar de jt;iz e correspondente secretaria.

- Juízo de Execução:

De acordo com análise feita em março de2020 e remetida ao Conselho Superior

da Magistratura, à Direção Geral da Administração da Justiça e ao Ministério da Justiça,

este Juízo teve, durante o ano de 2018 (ano a que reporta a análise) número de entradas

total de processos, por juiz titular, superior à média de entradas, por juiz titular, nos juízos

de execução do país, em 53,2oÁ.

Em análise remetida pela DGAJ, reportada ao final de2020, o Juízo de Loures

surge com entradas por juiz, na espécie execuções (por referência à média dos anos de

2018, 2019 e 2020), 47oÁ superiores à média nacional e entradas de incidentes de

reclamação de créditos, 27yo superiores à média nacional e outros incidentes, 85%

superiores à média nacional.

A análise comparativa permite concluir que o quadro legal de juízes deste juízo

está subdimensionado e urge a criação de um lugar de juiz e coÍïespondente secretaria.

Relatór'io anual Tribunal Judicial Comarca de Lisboa Norte

66



"+ i4.nw
,;t"'t:,4r*

TribunalJudicial da Comarca de Lisboa Norte
Gabinete da Presidência

Palácio da Justiça - 2670-502 Loures
Te l. 2 1 9 82 52 00 F ax: 2 1 9 82 5223 E m a i l : l-ojl re-s- i u d-i-cjal-@.lnb-sn!L1s,-qlç),pl

Juízo Local Criminal de Loures

A elevada dilação no agendamento, agravada pelo elevado número de processos

entrados, indicia que o quadro de juízes do Juízo está subdimensionado, mostrando-se

igualmente urgente a criação de um ou mesmo dois lugares de juiz e correspondente

secretaria.

Juízo Local Cível de Loures

O número de processos entrados em Loures, por lugar de juiz titular, é

relevantemente superior ao número de processos entrados nos restantes Juízos Cíveis do

Tribunal. Esta realidade indicia que o quadro de Loures está subdimensionado,

mostrando-se igualmente premente a necessidade de criação de um lugar de juiz e

correspondente secretaria.

Juízo Família e Menores de Loures:

Face ao importante crescimento dos processos entrados, importa ponderar a

criação de mais um lugar de juiz, com a correspondente secretaria.

Em qualquer caso, mostra-se premente o apoio ao J4, dada a elevada pendência

do mesmo e, atenta a natureza sensível da jurisdição, a necessidade de responder mais

prontamente ao cidadão, no caso, às famílias e às crianças.

Juízo Local Criminal Alenquer

O aumento relevantíssimo e abrupto do número de processos entrados no ano de

2021 aconselha ponderar o aumento do quadro de Juízes e rêspetiva Unidade de

Processos.
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Assim não sendo, é urgente a colocação de juiz auxiliar ou do QCJ.

2 - Oficiais de Justiça:

- Preenchimento do quadro de ofìciais de justiça - o défice relativo à colocação de

OJ é de 90Á,26yo e l8oÁ, respetivamente, nas categorias de Escrivão de Direito, Escrivão

Adjunto e Escrivão Auxiliar;

- Aumento do quadro de oficiais de justiça para criação de bolsa de funcionários

por núcleo e para responder às necessidades do Tribunal +.

3 - Outras:

- Maior autonomia financeira das comarcas;

- Aumento do orçamento da comarca.

XI. CONCLUSÕES:

1. Durante o ano de 202I, o Tribunal da Comarca de Lisboa Norte sofreu

constrangimentos no serviço por força da pandemia provocada pelo coronavírus da

síndrome respiratória aguda grave2 (SARS-cov-2), que provoca a doença CovID 19,

ainda que jâ não de forma tão significativa como no período anterior, por força da maior

adaptação dos serviços;

2' Continua a registar-se o já crónico défice de funcionários judiciais. O défice de

funcionários colocados no tribunal, face ao quadro legal, foi de 90Á, na categoria de

Escrivão de Direito, 26%o, na categoria de Escrivão Adjunto e 18%o, na categoria de

Escrivão Auxiliar;
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3. Em 202I, a pendência oficial do Tribunal apresentou diminuição na ordem dos

13,lo/o e a pendência da secretaria apresentou diminuição na ordem dos 9Yo;

tt

Loures, 07 feverciro 2022

Anabela Cristina Nunes Rocha

Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Conrarca Lisboà Norte

ffi TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA LISI}OA NORTT

Palácio da Justiça, Rua Professor AÍonso Costa, 2670-502 Loures

Voip: 709143; 219825200

iuiz.presidente.lisboa,norte@tribunais.ore,pt
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