
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

  RELATÓRIO DA COMARCA: TJ Comarca Madeira, 2021, Semestral,  Submetido 

1. Método

1.1. Recolha de dados efectuadas no sistema CITIUS no dia 03/07/2021
1.2. O documento foi objecto de parecer do Conselho Consultivo a 13/07/2021
1.3. Foi aprovado pelo Conselho de Gestão a 13/07/2021

2. Estrutura da Comarca (preenchido pelo CSM)

2.1. A Comarca integra 14 juízos (sendo 1 de proximidade) em 5 núcleos.

3. Orçamento

2.1. O orçamento da Comarca teve uma dotação inicial de 326.175,44 €, com reforço de 11.636,21 € no total
de 337.811,65 €.

4. Recursos Humanos

4.1. Quadro Legal (preenchido pelo CSM)
     4.1.1. Juízes: 26
     4.1.2. Magistrados do Ministério Público: 26
     4.1.3. Oficiais de Justiça: 147
4.2. No período em causa exerceram funções (preenchido pela Comarca)
     4.2.1.Juízes (total) 27 = (titulares) 26 + (Auxiliares) 0 + (Quadros Complementares) 1
     4.2.2. Magistrados do Ministério Público: 25
     4.2.3. Oficiais de Justiça: 137
     4.2.4. Outros: 15

 5. Objectivos

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

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

A) Redução da pendência dos processos antigos nos juízos onde ainda se registe tal situação. B) Fixação de

tempo de duração máxima previsível dos processos. C) Taxa de resolução igual ou superior a 100% em todas

as espécies de processos, com consequente redução de pendência. D) Agendamento das diligências nos

prazos legais. E) Redução da materialização dos processos. F) Regularização dos objetos apreendidos em

todos os processos com decisão final e transitados em julgado (destino). G) Redução do desfasamento entre a

estatística oficial e a estatística de secretaria. H) Regularização e remessa ao arquivo de todos os processos
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que aguardem a prática desse ato.

 5.2. Apreciação 

Síntese relativa ao cumprimento ou incumprimento dos objectivos.

Este semestre, marcado pela suspensão dos prazos judiciais entre 22.01 e 06.04, impossibilitou a realização da

maior parte das diligências em todas as jurisdições, à exceção dos JFM (parte tutelar), Com. e JIC, dado o

caráter urgente dos processos destas áreas. Ainda assim, as pendências globais oficial e de secretaria

diminuíram 13% e 12% respetivamente. Na pendência oficial registam-se taxas de resolução (i) superiores a

100%: J1CCível, JCCrim., Com., Exec., Trab. (conjunto cível/laboral), J1LCrim. Fx. e no JL P.Santo (no

conjunto das quatro áreas de intervenção); (ii) entre 95 e 100%: J2 e 3 CCiv., J2Fam./Men., JIC Fx., J2LCiv. Fx.

e J2LCrim. FX; (iii) entre 90 e 95%: J3Fam./Men. (conjunto cível/tutelar); entre 85 a 90%: JLCrim. Sta. Cruz e

JLPta. do Sol (conjunto cível/crime); (iv) entre 80 a 85%: J1Fam./Men., J1 e 3LCiv. Fx.; (v) entre 70 a 80%: J3

JLCRim. Fx. e no JLCiv. Sta. Cruz. Ao nível da pendência da secretaria, as taxas de resolução são superiores a

100% em todos os juízos, com as seguintes exceções: (i) entre 95 e 100%: JIC Fx. e JLCiv. Sta. Cruz; entre 90

a 95%, JLCiv. Sta. Cruz e no J2LCrim. Fx.; entre 70 a 80%: J3JLCrim. Fx. As dificuldades dos JLCiv. advêm em

especial do elevado número de proc. de maior acompanhado e de inventário, estes iniciados nos juízos e/ou

remetidos pelos cartórios. Por sua vez, os entraves nos JFM, em especial na parte cível, tiveram origem nas

dificuldades sentidas na realização das respetivas diligências. A situação do JLC Sta. Cruz prende-se com a

situação do juiz titular (cfr. pto 7. deste relatório). A situação do J3JLCrim. Fx. deve-se, em parte, à distribuição,

aleatória, a este juízo de um maior n.º de proc. sumários. A desmaterialização dos processos estendeu-se, a

partir de abril deste ano, aos processos de família e menores, à exceção dos processos tutelares e de

promoção e proteção. A regularização dos objetos apreendidos evoluiu de forma relevante. A duração máxima

dos processos, teve um retrocesso com a citada suspensão dos prazos, mas está a recuperar.

6.1. Pendência Oficial

Área Pendentes
01/01/2021

Entrados Findos Pendentes
30/06/2021

Taxa de
Resolução

Taxa de
Congestão

Taxa de
Recuperac.

Cível Execuções 10.536 813 2.755 8.594 338,87% 382,43% 24,28%

Outras 3.738 2.057 2.104 3.691 102,28% 177,66% 36,31%

Penal 830 1.047 965 912 92,17% 86,01% 51,41%

Laboral 658 304 404 558 132,89% 162,87% 42,00%

Tutelar 878 639 625 892 97,81% 140,48% 41,20%

Instrução Criminal 75 1.033 1.000 108 96,81% 7,50% 90,25%

Total 16.715 5.893 7.853 14.755 133,26% 212,85% 34,74%

6.2. Pendência da Secretaria

Área Pendentes
01/01/2021

Entrados Findos Pendentes
30/06/2021

Taxa de
Resolução

Taxa de
Congestão

Taxa de
Recuperac.
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Cível Execuções 11.660 874 2.908 9.626 332,72% 400,96% 23,20%

Outras 7.000 2.123 2.536 6.587 119,45% 276,03% 27,80%

Penal 3.265 1.061 1.084 3.242 102,17% 301,20% 25,06%

Laboral 887 312 450 749 144,23% 197,11% 37,53%

Tutelar 2.496 752 889 2.359 118,22% 280,76% 27,37%

Instrução Criminal 109 1.033 1.005 137 97,29% 10,85% 88,00%

Total 25.417 6.155 8.872 22.700 144,14% 286,49% 28,10%

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

 7. Medidas de Gestão

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

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

A) Colocação de uma Juíza do Quadro Complementar, desde 01.09.2020 e que permanecerá até 15.07.2021,

no J3 do Juízo Central Criminal do Funchal, em substituição do Juiz titular. B) Acumulação de funções por parte

da Juíza titular do J3 do Juízo de Comércio no Juízo do Trabalho, realizando julgamentos e proferindo as

respetivas sentenças, o que ocorre desde 01.09.2020 e permanecerá até 15.07.2021. C) Entre 22.10.2020 e

22.01.2021, o Juiz titular do J1 Local Cível do Funchal acumulou funções com o J3 do Juízo de Família e

Menores, realizando diligências, à exceção de debates judiciais, para que a respetiva titular terminasse as

sentenças em atraso no Juízo do Trabalho. D) Entre 12.04.2021 e 12.05.2021, a Juíza titular do J2 do Juízo do

Comércio esteve em exclusividade de funções, preparando um processo para julgamento, tendo sido

substituída nesse período pela Juíza titular do J1 desse Juízo de Comércio. E) A Juíza titular do Juízo Local

Genérico do Porto Santo acumula funções com o Juiz titular do Juízo Local Cível de Santa Cruz, dada a

deliberação do CSM no sentido da redução de serviço deste por motivos de saúde, prolatando as decisões nos

processos de maior acompanhado e nos processos declarativos não contestados, situação iniciada a

15.04.2021 e que terminará a 15.07.2021. Ao nível do funcionamento das unidades de processos: 1) Desde

abril deste ano, o Juízo Central Cível está encarregue de remeter as declarações de dívida do Juízo de Família

e Menores. 2) A partir do início de junho de 2021, o Juízo Local Cível de Santa Cruz passou a tramitar os

processos executivos do Juízo Local Criminal de Santa Cruz. 3) Desde o início de junho de 2021, as contas dos

processos cíveis e criminais do Juízo da Ponta do Sol são elaboradas respetivamente pelo Secretário do Juízo

do Trabalho e pelo Escrivão da Unidade Central do Funchal e o expediente relativo ao apoio judiciário do Juízo

Local da Ponta do Sol é tramitado também pelo Secretário do Juízo do Trabalho .

 8. Instalações e Equipamentos

  8.1. Necessidades (a preencher pela Comarca) 
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Súmula das necessidades.

A) Realização das obras para acesso de pessoas com dificuldades de locomoção e de obras estruturais nos

juízos de Ponta do Sol, Sta. Cruz e Porto Santo, sendo as obras estruturais para tratar de infiltrações,

problemas de esgotos e canalização, embora as obras do primeiro edifício devam arrancar ainda no mês de

julho deste ano. Por sua vez, as obras do edifício de Sta. Cruz estão há anos à espera da saída da esquadra da

PSP do edifício, enquanto que as obras no edifício do Porto Santo aguardam avaliação por parte do IGFEJ. B)

Construção do arquivo do juízo de Sta. Cruz e das celas para os presos, que inexistem neste edifício, ainda que

aqui esteja instalada uma esquadra da PSP cujas celas também estão inoperacionais. C) Substituição do

sistema de ar condicionado do Ed. 2000, que está obsoleto (que parece que se iniciará ainda este ano). D)

Instalação do sistema de anti-intrusão no juízo da Ponta do Sol. E) Ligação dos sistemas de anti-intrusão nos

juízos de Sta. Cruz e Porto Santo e Ed. 2000, embora já estejam instalados. F) Substituição dos computadores

e demais materiais informáticos dos funcionários, que está programada para o verão deste ano. G) Substituição

dos aparelhos de videoconferência. I) Fornecimento de telefones (com pedidos de fornecimento formulados

desde 2014), cujo número é reduzido e insuficiente, dado que à medida que avariam não são substituídos,

apesar de terem sido enviados 6 telefones este ano. H) Aumento dos meios humanos de limpeza e higienização

de todos os edifícios, sobretudo das salas de audiência quando em funcionamento. I) Dotação de espaços mais

amplos para os serviços do Ministério Público de Ponta do Sol e Porto Santo, embora esteja em curso um

acordo com o Governo Regional da Madeira para solucionar o primeiro caso. J) Falta de meios humanos, em

especial, nos juízos de família e menores e Pta. do Sol. N) Colocação de segurança diária nos juízos de Santa

Cruz e Pta. do Sol.

 9. Propostas

  9.1. SOLUÇÕES (a preencher pela Comarca) 

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

A) Foi requerida ao CSM a colocação de um juiz do QC para resolução dos problemas da comarca relacionados

com: (i) o Juízo do Trabalho, apesar de aí ter sido colocada a Juíza que estava no J3, Local Cível do Funchal,

mas que registava a maior pendência dos três juízos, (ii) a situação de redução de serviço do Juiz titular do

JLCível de Sta. Cruz; (iii) o elevado número de processos de maior acompanhado e inventário. B) Em

alternativa ao pedido referido em (ii) A), a comarca já solicitou a acumulação de funções entre a Juíza titular do

J3 do JCCiv. com o Juiz titular do JLCiv. de Sta. Cruz. C) Em alternativa ainda ao referido em A), a comarca

solicitará ao CSM, após a tomada de posse nos novos juízes, a acumulação de funções de um juiz para tratar

de todos os processos de maior acompanhado, à exceção, em face dos pedidos referidos, do JLCiv. de Sta.

Cruz e do JL do Pto. Santo. D) Agilização das perícias médicas junto do GML e das empresas encarregues das

traduções para diminuir o tempo da sua realização. E) Colocação pela DGAJ dos funcionários em falta no

quadro e/ou de baixa médica, sendo que esta entidade tem indeferido os destacamentos solicitados. F)

Realização das obras referidas em 8.1 a cargo do IGFEJ. G) Manter os contactos com o Governo Regional da

Madeira para o aumento dos espaços dos serviços do M.P. nos edifícios da Pta. do Sol e Pto. Santo. H)

Diligenciar junto do MAI a saída da esquadra da PSP do Palácio de Sta. Cruz para permitir a instalação do

arquivo deste juízo e construção das celas. I) Fornecimento por parte da DGAJ dos telefones referidos no ponto
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8. J) Colocação por parte da DGAJ de segurança diária nos edifícios de Pta. do Sol e Sta. Cruz. L) Reforço por

parte da DGAJ das equipas de limpeza dos edifícios da comarca. M) Reorganização, já em curso, das

instalações do Palácio da Justiça de Sta. Cruz após a cedência pela CM local dos espaços até aí ocupados pela

junta de freguesia. N) Terminar a organização do arquivo de Sta. Cruz e a situação dos objetos apreendidos.

 10. Conclusões

  10.1. CONCLUSÕES (a preencher pela Comarca) 

Este semestre ficou marcado, mais uma vez, pela suspensão dos prazos judiciais, que, embora de duração

inferior à do ano passado, teve efeitos mais nefastos, dado o respetivo quadro legal e a situação pandémica

que se viveu que paralisaram quase por completo a realização das diligências/julgamentos na nossa comarca,

exceção feita aos processos urgentes. Para além disso, este semestre registou um aumento do número de

processos relativamente ao período homologo do ano de 2020, aumento que foi contrariado pela resposta da

comarca, que apresentou um número de saídas também superior. Reafirma-se, aqui, a baixa do número de

processos pendentes superior a 10% quer na estatística oficial quer na estatística da secretaria. Os problemas

dos juízos com taxas de resolução inferiores a 90% (acima dos 90% consideramos aceitáveis dada a conjuntura

vivida) estão identificados e são avançadas respostas para solucioná-los que dependem da homologação por

parte do CSM. Como já afirmámos no nosso último relatório anual, o cumprimento/realização das soluções

preconizadas no ponto 9.1 também aumentaria a capacidade de resposta da comarca, criando as condições

necessárias para uma justiça mais célere, eficaz e de maior qualidade para os cidadãos.
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 11. Descrição dos Estados

ESTADO Descrição

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

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

 11. Descrição das Siglas

SIGLA Descrição

TEP Tribunal de Execução de Penas

TM Tribunal Marítimo

TPI Tribunal de Propriedade Intelectual

TCIC Tribunal Central de Instrução Criminal

TCRS Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

 13. Descrição dos Cálculos

CÁLCULO Descrição

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

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

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

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

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