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MÉTODO 

 

ESTRUTURA DO TRIBUNAL 

 

 

 

 

  

SINTESE 

 

Recolha de dados para o Relatório efetuada no Sistema Citius, entre os 

dias 1 e 3 de janeiro de 2018; 

O Relatório foi remetido aos membros do Conselho de Gestão, 

aguardando a data de realização de reunião para aprovação, a ocorrer em 

26/2/2018; 

As conclusões do Relatório foram levadas ao conhecimento do Conselho 

Consultivo, em reunião ocorrida, no dia 2 de fevereiro de 2018. 

*** 

 

O Tribunal integra 22 Juízos (sendo um de proximidade) em seis núcleos. 

 

*** 
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ORÇAMENTO 

 

 

 

 

MÉTODO 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

MÉTODO 

OBJETIVOS 

 

O Orçamento do Tribunal foi de 799.560,00 euros (setecentos e noventa e 

nove mil, quinhentos e sessenta e seis euros). 

 

 

*** 

 

 

Quadro legal: 

Juízes – 57 a 65 

Magistrados do Ministério Público – 65 a 69  

Funcionários do Tribunal - 260  

 

No período em causa exerceram funções:  

Juízes – 54 titulares; 11 Auxiliares (3 auxiliares em substituição de titular);  

Magistrados do Ministério Público – 61 

Oficiais de Justiça – 222 

 

A fixação de objetivos, para o ano de 2017, centrou-se, essencialmente, 

na redução ou não aumento da pendência, e na redução das dilações. Quanto 

à secretaria, além da redução ou não aumento de pendência foram, ainda, 
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fixados objetivos relacionados com a contabilidade dos processos, e com a 

tramitação dos atos de secretaria, em prazos inferiores a 30 ou 60 dias. 

Em concreto: 

1) Objetivos de redução ou não aumento de pendências globais 

Os objetivos, de redução ou não aumento de pendência oficial, mostram-

se cumpridos, em média, em todos os Juízos, exceto nos de comércio e no de 

competência genérica pelos motivos expostos na versão integral do relatório - 

ponto VII.1. 

 

2) Objetivos de redução de pendências em processos antigos ou em 

espécies processuais 

- Foi alcançado o objetivo de redução das pendências, nos processos 

entrados até 31.12.2012, no Juízo Central Cível (pendência reduziu 70% - de 

192 processos para 58 processos); 

- Foi alcançado o objetivo de redução das pendências, nos processos 

entrados até 2013 – nas espécies AECOPS e ações declarativas - no Juízo 

Local Cível de Loures (pendência reduziu 66% -de 31 para 10 processos - e 

70% - de 78 para 23 processos - respetivamente); 

- Foi alcançado o objetivo de redução das pendências, nos processos 

entrados até 31.12.2012, no Juízo Local Cível de VFX (pendência reduziu 

56,2% - de 135 processos para 59); 

- As pendências nos processos declarativos, apensos a processos 

executivos, no Juízo de Execução, reduziram globalmente, porém aumentaram 

na espécie de apensos de habilitação de cessionário; 

 

3) Objetivos de redução ou não aumento de dilação 

Os objetivos, de redução ou não aumento de dilação, mostram-se 

cumpridos, em média, em todos os Juízos. As exceções verificadas, 
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pontualmente, e sem expressão, verificam-se nos juízos criminais de Loures – 

local e central. 

 

4) Objetivos de recuperação na realização de atos contabilísticos 

atrasados 

O objetivo de redução de atos contabilísticos foi alcançado, pese embora 

ainda não tenha sido possível a recuperação total. Não o alcançaram, as 

secretarias do Juízo Central Criminal, e dos Juízos de Trabalho de Loures e 

Vila Franca de Xira. 

 

5) Objetivos de prática de atos próprios da secretaria em prazos 

máximos determinados (30 ou 60 dias)  

Nas unidades de processos em que tal objetivo foi fixado, verifica-se 

integralmente cumprido, nas unidades de processos afetas ao Juízo Local 

Cível de Loures; Juízo Local Criminal de Alenquer; Juízo Local Criminal de 

Loures – J1 e J3; Juízo de Família e Menores de Loures - J2; e ao Juízo de 

Trabalho de TV. 

 

6) Outros objetivos: 

- Redução do tempo de pendência dos processo de interdição, no Juízo 

Local Cível de Loures – cumprido na parte do Tribunal, ficando os processos 

dependentes da marcação de perícia, pelo INML; 

- Redução dos procedimentos de citação, no Juízo Local Cível de Loures 

– cumprido; 

- Emissão de certidões no prazo máximo de 30 dias, no Juízo de 

Comércio – Cumprido; 
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MOVIMENTO PROCESSUAL 

- Redução da pendência de processos de insolvência em fase de 

liquidação, no Juízo de Comércio – reduziu de 1064 processos para 564 

processos; 

* 

Em conclusão: Foram fixados 99 objetivos e mostram-se integralmente 

cumpridos, e nalguns casos, largamente ultrapassados, 83 objetivos. Os 16 

objetivos, aquém do cumprimento integral, registaram-se no serviço da 

secretaria e, particularmente, em sede de atos próprios da secretaria, 

designadamente no cumprimento dos prazos máximos determinados (30 ou 60 

dias). A falta de funcionários, em 14,6%, foi a causa principal da 

impossibilidade de cumprimento integral dos objetivos pela secretaria. 

 

*** 

 

 

O movimento processual é adiante apresentado por área processual, 

independentemente do juízo de pendência. É possível verificar a pendência, 

por juízo, mais detalhadamente, na versão integral do relatório – ponto VII. 

 

Pendência 

inicial

Número de 

processos 

entrados

Número de 

processos 

findos

Pendência 

final

 Indicador de 

congestão 

Indicador de 

resolução

Indicador de 

Recuperação

Execuções          52.100            8.208               12.489          47.771   4,17 1,52 0,21

Outras          16.347          13.748               15.100          14.883   1,08 1,10 0,50

           4.361            5.096                  5.813             3.595   0,75 1,14 0,61

           2.143            4.058                  4.291             1.780   0,50 1,06 0,69

           3.274            4.173                  4.617             2.470   0,71 1,11 0,62

               269            3.508                  3.622                155   0,07 1,03 0,96

         78.494          38.791               45.932          70.654   1,71 1,18 0,39

Tutelar

Instrução Criminal

Total 

PENDÊNCIA OFICIAL

Área

Cível

Penal

Laboral
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MEDIDAS DE GESTÃO 

Pendência 

inicial

Número de 

processos 

entrados

Número de 

processos 

findos

Pendência 

final

 Indicador de 

congestão 

Indicador de 

resolução

Indicador de 

Recuperação

Execuções          65.865            8.214                  9.673          64.362   6,81 1,18 0,13

Outras          33.916          13.760               15.698          31.892   2,16 1,14 0,33

         20.711            5.103                  6.415          19.380   3,23 1,26 0,25

           6.938            4.679                  5.873             5.611   1,18 1,26 0,51

           8.506            4.676                  5.841             7.057   1,46 1,25 0,44

               389            3.881                  4.012                257   0,10 1,03 0,94

       136.325          40.313               47.512        128.559   2,87 1,18 0,27Total 

Cível

Penal

Laboral

Tutelar

Instrução Criminal

PENDÊNCIA SECRETARIA 

Área

 

 

*** 

 

 

 

 

Juízes auxiliares 

O quadro seguinte reflete a distribuição verificada conforme proposta e 

homologada pelo Conselho Superior da Magistratura e a avaliação no final do 

período 
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Juízes auxiliares - janeiro a 31/8/2017 Problema verificado Distribuição de serviço Avaliação em 31/8/2017

Juízo Central Criminal - 2 auxiliares
Agendamento médio superior a 6 meses, 

nalguns casos, superior a 12 meses

Afetar 1 juiz a cada coletivo, fazendo coletivos de 4 

juízes, rotativos, e assegurando a realização de 

julgamentos mais um dia na semana

A dilação reduziu, mostrando-se agora em média a 4 meses

Juízo de Execução - 1 auxiliar Excesso de pendência

A Juiz auxiliar tramitou os processos terminados em 1, 

2 e 3, anteriores a setembro de 2014 e ainda os 

processos terminados em "0".

A pendência elevada registada nesta secção bem como o 

desajustamento do quadro de juízes face à realidade, determinou 

a devisão de serviço com a juiz auxiliar de forma a que esta tenha 

em média número de processos idêntico ao dos juízes titulares.  

Daí que a medição a fazer no trabalho não seja particularmente 

determinado ou aferido pela concreta tarefa 

Juízo Cível de Loures - 1 auxiliar
Excesso de pendência e quadro 

subdimensionado

O Juiz auxiliar tramitou os processos entrados até final 

de 2010 e processos declarativos e AECOPS entrados 

até final de 2013, bem como tramitação dos processos 

terminados em "0"

A pendência nestes processos mais antigos reduziu entre 30 e 

37%

Juízo Criminal de Loures - 1 auxiliar
Quadro subdimensionado e dilação superior a 

10 meses

Juiz auxiliar começou por realizar apenas julgamentos, 

antecipando marcações com excessiva dilação
A dilação reduziu, mostrando-se agora, em média, a 6 meses

Juízos criminais de Alenquer e  VFX - 1 auxiliar
Gestão de atos jurisdicionais e outros 

processos urgentes

Gestão de atos jurisdicionais em Alenquer e VFX e 

realização de julgamentos sumários e RCO em VFX

Ver avaliação abaixo relativamente ao mesmo auxiliar após 

1/1/2017

Juízos de Família e Menores e criminal de 

Torres Vedras - 1 auxiliar

Quadro subdimensionado no Juízo de Família e 

Menores e gestão de atos jurisdicionais no 

juízo criminal

Família e menores - a juiz auxiliar tramitou os 

processos terminados nos números 4, 5, 6 e respetivos 

0; No juízo criminal a juiz auxiliar assegurou atos 

jurisdicionais e processos sumários 

A Srª Juiz auxiliar garantiu a tramitação de 30% do serviço de 

família e menores e realizou, até 31/8/2017, 236 atos 

jurisidicionais e 78 julgamentos sumários

Juízes auxiliares - 1/9/2017 a 31/12/2017 Problema verificado Distribuição de serviço Avaliação em 31/12/2017

Juízo Central Criminal - 2 auxiliares

De acordo com  experiência anterior, a falta 

destes juízes auxiliares determina maior 

dilação de agendamento

Afetar 1 juiz a cada coletivo, fazendo coletivos de 4 

juízes, rotativos e assegurando a realização de 

julgamentos mais um dia na semana

A dilação tem-se mantido em média em 4 meses

Juízo de Execução - 1 auxiliar
Excesso de pendência apensos declarativos 

antigos 

Atribuição de processos declarativos mais antigos - 

foram atribuídos para tramitação 1521 processos
A pendência reduziu 21%

Juízo Cível de Loures - 1 auxiliar Quadro subdimensionado
Tramitação de todos os processos pendentes 

terminados nos algarismos “9” e “0”

Atenta a natureza da distribuição de serviço justifica pelo 

elevado número de processs entrados face ao quadro legal de 

juízes, o serviço da juiz auxiliar tem equilibrado a pendência por 

juiz

Juízo Criminal de Loures - 1 auxiliar
Correção do problema de dilação do 

agendamento e quadro subdimensionado 

Juiz auxiliar realiza julgamentos e tem distribuição 

para julgamento de 2 números de cada titular
A dilação tem-se mantido em média em 6 meses

Juízos criminais de Alenquer e  VFX - 1 auxiliar
Gestão de atos jurisdicionais e outros 

processos urgentes
Manutenção da anterior distribuição 

No ano foram tramitados os seguintes: Atos jurisdicionais em 

Alenquer - 395; Atos jurisdicionais em VFX - 909; Sumários em 

VFX - 192 e RCO em VFX - 114

Juízos de Família e Menores de Torres Vedras e 

Loures

Quadro subdimensionado no Juízo de Família e 

Menores e gestão de atos jurisdicionais no 

juízo criminal

Família e menores - a juiz auxiliar tramitou os 

processos terminados nos números 4, 5, 6 e respetivos 

0; No juízo criminal a juiz auxiliar assegurou atos 

jurisdicionais e processos sumários 

Em TV, a juiz auxiliar garantiu a tramitação de 30% do serviço de 

família e menores e, em Loures, assegurou 25% do serviço do juiz 

titular correspondente à redução de serviço deste juiz autorizada 

pelo CSM

Juízo local criminal de Torres Vedras 
Gestão de atos jurisdicionais e outros 

processos urgentes

A juiz auxiliar assegurou atos jurisdicionais e 

processos sumários, abreviados, sumarissimos, RCO e 

algumas violências domésticas

No período tramitou 196 atos; 27 julgamentos sumários, 31 

processos sumarissimos, 12 RCO  e 16 abreviados
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Nos Juízos de Execução e Comércio: 

Atentas as dificuldades vividas pela falta de oficiais de justiça nos Juízos 

de Execução e Comércio, foram deslocalizados serviços daquele juízo para 

funcionários em funções noutros núcleos do Tribunal. 

 

No Juízo Cível Local de Loures 

Afetação de duas funcionárias apenas à tramitação dos processos de 

insolvência ainda pendentes, permitindo desta forma a redução de pendência 

destes processos.  

 

Prazos de prescrição 

Foi implementada medida de controlo dos prazos de prescrição das 

penas, com vista a garantir uma movimentação regular destes processos. 

 

Depósitos e atrasos na prolação se sentenças 

Na sequência de indicação do CSM, foram implementadas medidas de 

controlo dos prazos de depósitos, e de atrasos na prolação de despachos e 

sentenças. 

 

Monitorização 

A monitorização foi feita trimestralmente permitindo o conhecimento da 

situação de cada juízo. Desta forma e, na medida dos recursos disponíveis, foi 

feita a intervenção gestionária necessária a acautelar o problema detetado. 



 

 
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte 

  GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 

Comarca de Lisboa Norte - Relatório  10 

 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

 Alenquer  

Necessita de intervenção no sistema de ar condicionado; 

Necessita renovar o quadro elétrico; 

 

Cadaval 

Necessita de obras de reparação das infiltrações verificadas que 

danificam as paredes e soalhos interiores; 

 

Loures  

Necessita de obras de reparação das infiltrações verificadas que 

danificam as paredes e soalhos interiores; 

Existe risco de rutura de canalizações; 

É urgente reparar as pedras de revestimento da fachada, porque têm-se 

registado quedas, com grave risco para os transeuntes; 

Necessita renovação dos sanitários de utilização do público; 

Necessita renovar a instalação elétrica, que está danificada e é geradora 

de frequentes curto-circuitos; 

Os elevadores estão constantemente avariados e inoperacionais, por 

necessitarem de reparação estrutural ou mesmo substituição; 

O sistema de gravação da sala de audiências adaptada com cabinas para 

tradução em simultâneo está avariada e, por isso, inoperacional; 

O ar condicionado não existe em algumas zonas dos edifícios ou está 

obsoleto, noutras; 

As salas de arquivo apresentam-se sem espaço para mais processos, 

não obstante as eliminações de processos regularmente verificadas. 

As janelas e portas interiores dos gabinetes dos Srs. Magistrados e das 

secções danificadas necessitam de reparação ou, até, de substituição; 

Verificam-se infiltrações provenientes de águas pluviais; 
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Inexiste elevador/plataforma elevatória para transporte dos processos 

entre os diversos pisos – Juízos de Execução e Comércio; 

 

Torres Vedras 

Espaço exíguo quanto a secretarias e número de salas de audiência. 

 

Vila Franca de Xira  

Estacionamento para magistrados e funcionários; 

Falta de acesso específico para pessoas com mobilidade reduzida; 

Falta de WC adaptada a deficientes;  

Falta de plataforma elevatória entre o piso 0 e o piso 1, para pessoas com 

mobilidade reduzida e transporte de processos;  

Os contentores onde funcionam salas de audiência e os serviços da 

Unidade Central apresentam-se com humidade e cheiro a mofo constantes; 

Todo o edifício principal necessita de renovação profunda, incluindo 

canalizações, instalação elétrica, pavimento, paredes, portas, janelas, estores;  

Não existe sala para crianças, que evite o contacto destas com arguidos a 

serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial ou a serem julgados; 

São necessárias novas instalações para o Juízo de Trabalho, 

considerando a falta de condições das atuais; nas atuais, além de registar os 

problemas do edifício principal, é urgente remover as antigas condutas de ar 

que percorrem todas as instalações (e que têm sido foco recorrente de 

infestação de pragas), bem como o aparelho respetivo, que se encontra no 

pátio sem funcionar. 
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PROPOSTAS 

Recursos Humanos 

Necessidades de adequação formal dos quadros legais de juízes: 

- No Juízo de Família e Menores de Torres Vedras: número de processos 

entrado, por juiz do quadro, foi 64% acima da média dos processos entrados 

por juiz, em Loures, e 100% acima da média dos processos entrados por juiz 

em VFX. Apresentando Loures e VFX a dimensão de quadro legal adequada, 

Torres Vedras necessita de mais um juiz no seu quadro; 

- Nos Juízos Criminais de Loures (central e local) (exceto o de Instrução 

ou de Pequena Criminalidade), em geral, verificou-se que a presença de 

auxiliares permitiu ultrapassar a situação antes verificada de forma recorrente 

(cfr. relatórios anteriores) - de dilação elevada no agendamento, e de 

indicadores de resolução negativos, denotando-se aqui o que poderá configurar 

uma situação de quadro de juízes deficitário. 

- No Juízo do Trabalho de Loures entram mais processos do que em 

média do resto do país. Durante 2017, Loures registou quase o dobro das 

entradas, por juiz, face à média nacional dos Juízos de Trabalho, e 70% mais 

entradas, face aos Juízos de Trabalho de Lisboa, Lisboa Oeste e demais 

Juízos de trabalho de Lisboa Norte. A falta de funcionários que se regista em 

Loures não tem permitido reforçar o quadro de funcionários naquele juízo, de 

forma a permitir a colocação de um juiz auxiliar. Justifica-se a criação de um 

lugar de juiz com reforço do quadro de funcionários. 

- No Juízo Cível Local de Loures o número de processos entrado por juiz 

titular é relevantemente superior aos restantes Juízos do Tribunal só sendo 

ultrapassado pela colocação de um juiz auxiliar, o que é indiciador de 

desadequação do quadro legal. 

- A médio prazo haverá que analisar a pertinência ou não de manutenção 

dos quadros legais no Juízo Central Cível, e eventualmente, do Juízo Local 
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Cível de Torres Vedras, considerando as entradas anuais de processos 

registadas que são reduzidas. 

 

Oficiais de justiça 

É necessário preencher os quadros de oficiais de justiça com oficiais de 

justiça experientes. Desde a reforma o quadro nunca esteve completo. Urge 

fazê-lo com funcionários experientes. 

 

Equipamentos 

Criação das condições necessárias à implementação com sucesso da 

Portaria n.º 170/2017, de 25/5, designadamente propõe-se: 

- A colocação de mais e melhores digitalizadores, com vista a digitalizar 

mais rapidamente o expediente que dá entrada em juízo. 

- A instalação nas salas de audiências dos meios que permitam os 

acessos à plataforma Citius, para magistrados e advogados; 

- A instalação de computadores nas unidades de processos de 

atendimento ao público, a fim de permitir a consulta dos processos, pelos 

utentes. Atualmente, a consulta tem que ser feita através do computador e 

acessos dos funcionários, o que levanta questões inultrapassáveis: o 

funcionário fica impedido de trabalhar durante os períodos de consulta; existe o 

risco de prática de atos por parte da pessoa que consulta o processo, uma vez 

que está a ser utilizado o acesso do funcionário. 

- A instalação de um seguindo monitor a fim de permitir aos magistrados a 

tramitação eletrónica do processo de forma adequada. 

 

 

Loures, 15 de fevereiro de 2018 


