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MÉTODO 

 ESTRUTURA DO TRIBUNAL 

  

SÍNTESE 

 

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

dias 1 e 3 de julho de 2018; 

O Relatório foi apresentado aos membros do Conselho de Gestão e 

votado em reunião ocorrida no dia 12/7/2018. 

 

*** 

 

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

OBJETIVOS 

*** 

 

 

Quadro legal: 

Juízes – 57 a 65 

Magistrados do Ministério Público – 65 a 69  

Funcionários do Tribunal - 263  

 
 

No primeiro semestre de 2018 estiveram em funções: 

- 57 Juízes efetivos (ou auxiliares em lugar de efetivo) e 7 Juízes auxiliares. 

- 61 Magistrados do Ministério Público  

- 217 - Oficiais de Justiça  

 

A fixação de objetivos, para o ano de 2018, centrou-se, essencialmente, 

na redução ou não aumento da pendência, e na manutenção de dilação média 

no tribunal não superior a 6 meses. Foram ainda fixados objetivos de 

tramitação regular dos processos, com especial incidência nos mais antigos. 

 A análise do grau de cumprimento dos objetivos permite concluir que, na 

data deste relatório, os objetivos de redução de pendência e de dilação estão 

genericamente a ser cumpridos. Na área criminal, também se mostra em 

cumprimento o objetivo de inexistência de prescrições verificadas, no período, 

por motivo imputável ao Tribunal. 

 Registam-se dificuldades, que deverão ser acompanhadas, nalguns 

Juízos, quanto aos objetivos de movimentação regular de processos mais 

antigos, como forma de garantir que os mesmos não ficam parados mais de 6 
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MOVIMENTO PROCESSUAL 

meses indevidamente. Estas dificuldades prendem-se com o deficit de Oficiais 

de Justiça, que tem impedido a tramitação desejável de todos os processos 

nos prazos legais. 

*** 

 

 

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. 

 

Pendência 

inicial

Número de 

processos 

entrados

Número de 

processos 

findos

Pendência 

final

 Indicador de 

congestão 

Indicador de 

resolução

Indicador de 

Recuperação

Execuções          50.745            4.641                  7.614          47.753   6,66 1,64 0,14

Outras            7.235            3.714                  4.421             6.504   1,64 1,19 0,40

           5.041            4.088                  4.132             4.984   1,22 1,01 0,45

           3.179            2.253                  2.292             3.139   1,39 1,02 0,42

           3.590            2.823                  3.213             2.958   1,12 1,14 0,50

                 93            1.267                  1.228                132   0,08 0,97 0,90

         69.883          18.786               22.900          65.470   3,05 1,22 0,26

PENDÊNCIA OFICIAL POR JURISDIÇÃO

Área

Cível

Penal

Laboral

Tutelar

Instrução Criminal

Total  

 

Pendência 

inicial

Número de 

processos 

entrados

Número de 

processos 

findos

Pendência 

final

 Indicador de 

congestão 

Indicador de 

resolução

Indicador de 

Recuperação

Execuções          72.280            4.765                  4.693          72.344   15,40 0,98 0,06

Outras 17500 3783 5340 15940 3,28 1,41 0,25

21710 4189 5394 20405 4,02 1,29 0,21

7774 2277 2146 7905 3,62 0,94 0,21

9018 2996 3759 8095 2,40 1,25 0,31

207 1269 1261 215 0,16 0,99 0,85

       128.489          19.279               22.593        124.904   5,69 1,17 0,15

PENDÊNCIA SECRETARIA POR JURISDIÇÃO

Área

Total 

Cível

Penal

Laboral

Tutelar

Instrução Criminal

 

 

*** 
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MEDIDAS DE GESTÃO 

 

 

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. 

Juiz auxiliar Problema verificado Distribuição de serviço avaliação

Juízo Central Criminal - 2 juízes 

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 média no juízo é 

inferior a 3 meses

Juízo de Execução - 1 juiz auxiliar 
Elevada pendência em apensos 

declarativos antigos

Atribuição em setembro de 2017, 

de espécies de apensos 

declarativos entrados até 

31/12/2013, para tramitação, num 

total de 1520 processos

A pendência destes processos 

reduziu 60%

1 juiz auxiliar no Juízo Cível de 

Loures
Quadro subdimensionado

Tramitação dos processos 

pendentes terminados nos 

algarismos "0" e "9"

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 juiz 

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 

inferior a 4 meses

Juízos criminais de Alenquer e  

VFX - 1 auxiliar - apenas até final 

de março

Gestão de atos jurisdicionais e 

outros processos urgentes

Manutenção da anterior 

distribuição 

Garantia de equilíbrio na gestão 

dos agendamentos dos 

julgamentos comuns singulares

Juízos de Família e Menores de 

Torres Vedras e de Loures - no 

caso de Loures, até abril - e no 

Juízo de Execução após abril - 1 

juiz auxiliar

Quadro subdimensionado no 

Juízo de Família e Menores e 

volume de serviço pendente 

elevado no Juízo de Execução

Família e menores - a juiz auxiliar 

tramitou os processos 

terminados nos números 4, 5, 6 e 

respetivos 0, em Torres Vedras, e 

asegurou 25% do serviço em 

Loures. No juizo de execução 

tramitou reclamações de 

créditos.

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. No juízo de Execução 

tramitou reclamações de créditos 

contribuindo no período em 

funções, para a redução da 

pendência, nesta espécie, em 

24,7%
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Outras medidas adotadas no semestre: 

- No Juízo de Execução, a partir da Páscoa, intervenção das equipas de 

apoio da DGAJ, com vista a finalizarem todos os pedidos de agente de 

execução pendentes;  

- No Juízo de Comércio, mantém-se a realização de contas, pela DGAJ; 

- No Juízo de Pequena Criminalidade, intervenção, a partir de maio, das 

equipas de apoio da DGAJ, com vista a aposição de VC em cerca de metade 

dos processos pendentes, a aguardar VC. 

 - Desenvolvimento de esforços que permitiram a colocação, a partir de 

15 de junho, e pelo período de um ano, de 2 funcionários, ao abrigo dos 

contratos de emprego e inserção celebrados com o IEFP. 

 

 

Loures, 17 de julho de 2018 


