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Comarca da Madeira acelerou a generalidade
dos processos mas, ainda hoje, há acções que
levam quase dois anos a resolver

Anteontem, na apresentação dos objectivos processuais
para o ano judicial de 2016/2017, o juiz-presidente
PauloBarreto divulgou os prazos previsíveis para a
conclusão de processos, que estão a andar mais rápido. Há
decisões que são imediatas e outras tomadas em poucos
dias. Nos piores casos levam 20 meses. O documento do
responsável máximo da Comarca da Madeira aponta os
motivos que contribuem para travar a marcha da justiça.
Falta de psiquiatras
Um dos tipos de processos mais demorados é o das interdições de pessoas com doença mental grave. Paulo
Barreto explica que esta situação resulta da “excessiva demora na realização dos exames psiquiátricos” mas
espera que o “problema seja minorado com a recente alteração realizada pelo Instituto de Medicina Legal de
Lisboa, cujo Gabinete Médico Legal do Funchal passou a fazer directamente tais perícias, substituindo o
insuficiente serviço de psiquiatria da Madeira”.
Processos milionários
Também andam devagar as acções cíveis de valor superior a 50 mil euros, algumas das quais com valores de
milhões, respeitantes a grandes imóveis e interesses empresariais. Há conflitos judiciais em empresas do
Centro Internacional de Negócios da Madeira, com intervenientes e testemunhas estrangeiros, o que desde
logo implica citações e actos através dos instrumentos de cooperação judiciária internacional em matéria civil e
comercial e inquirição de pessoas para o estrangeiro (por videoconferência). Nestes litígios são frequentes as
perícias económicas, médicas (acidentes de viação) e construção civil (empreitadas), muitas delas com
delongas originadas pela complexidade do objecto da perícia ou por negligência dos peritos.
Perícias médicas
A resolução dos processos de acidentes de trabalho também pode chegar a 20 meses, em especial naqueles
em que há necessidade de discussão do sinistro e fixação da incapacidade. A este respeito, o relatório
apresentado por Paulo Barreto aponta dois motivos para os atrasos.
Desde logo, a necessidade de realização de perícias e juntas médica, que origina “delongas indesejadas”.
Procuradora desleixada
Mas houve outro motivo que ajudou à formação da grande pendência acumulada de processos de acidentes de
trabalho. Foi “a absoluta falta de produtividade da antiga procuradora da secção” do tribunal de Trabalho. “Hoje,
felizmente, a situação está bem melhor, sendo clara a recuperação de pendências nos acidentes de trabalho,
embora sejam muitas as entradas desta espécie de processo, em virtude dos contratos individuais que agora
são celebrados entre os trabalhadores e administração pública regional e local (os maiores empregadores da
Região)”, refere Paulo Barreto.
Uma sociedade falida
Por último, as reclamações de créditos e verificações ulteriores de créditos com julgamento podem levar cerca
de 600 dias a serem despachadas nos tribunais da Madeira. Neste caso, a culpa é da crise, que empurrou para
os tribunais milhares de processos de cobrança de dívidas (execuções) e centenas de processos de
insolvência. Para ajudar a dar vazão à quantidade de trabalho da secção de execução, dois juízes de outras
secções estão a dar sentenças e decisões nesta área.

EDIFÍCIO 2000
SECÇÃO CÍVEL (INST. CENTRAL)
Situação: É onde são julgadas as acções de maior valor (acima de 50 mil euros). Começou com 759 acções
ordinárias, entraram mais 117, foram findas 652, restando 213.
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Objectivos: Deve ser reduzida a pendência dos processos antigos, chegando ao fim do ano judicial com um
número não superior a 100 acções ordinárias. A taxa de resolução tem de ser superior a 100% em todas as
espécies.
SECÇÃO CRIMINAL (INST. CENTRAL)
Situação: é onde são julgados os processos com colectivo (três juízes). Não há pendências atrasadas.
Objectivos: A taxa de resolução tem de ser superior a 100% em todas as espécies.
SECÇÃO DO TRABALHO
Situação: é onde são julgados os processos com colectivo (três juízes). Não há pendências atrasadas.
Objectivos: A taxa de resolução tem de ser superior a 100% em todas as espécies.
PALÁCIO DA JUSTIÇA
SECÇÃO DE INSTRUÇÃO
Situação: tem processos de acidentes de trabalho muito atrasados, mas caminha para uma recuperação.
Objectivos: redução substancial de pendências nos processos antigos de acidentes de trabalho. A taxa de
resolução tem de ser superior a 100% em todas as espécies.
SECÇÃO DE COMÉRCIO
Situação: no início do ano judicial estavam pendentes 90 processos de insolvência, deram entrada 396, foram
findos 398 e estão pendentes 88. A pendência no global só não é positiva devido à espécie “outros processos”,
que integra os diversos apensos das insolvências, muitos deles sem mais tramitação possível, mas também
sem decisão final (por exemplo, apensos de apreensão de bens, liquidação).
Objectivos: redução substancial de pendências nos apensos mais antigos. A taxa de resolução tem de ser
superior a 100% em todas as espécies.
SECÇÃO DE EXECUÇÃO
Situação: no início do ano judicial tinha 21.401 processos pendentes, entraram 3.601, foram findos 4.788, estão
pendentes 20.194.
Objectivos: redução substancial de pendências nos apensos mais antigos. A taxa de resolução tem de ser
superior a 100% em todas as espécies.
SECÇÃO CÍVEL (INST. LOCAL)
Situação: recebeu processos da extinta comarca de São Vicente, que estão agora quase integralmente
resolvidos. As pendências das antigas acções sumárias estão também reduzidas a 31. Relevante é ainda o
número de inventários (119). Relativamente aos processos novos, a principal dúvida quanto ao regular
andamento dos processos prende-se com a excessiva demora na realização dos exames psiquiátricos em
processos de interdição.

Objectivos: redução substancial de pendências nos inventários e liquidação das acções sumárias ainda
pendentes. A taxa de resolução tem de ser superior a 100% em todas as espécies.

SECÇÃO CRIMINAL (INST. LOCAL)
Situação: é onde são julgados os processos com apenas um juiz (comuns, sumários e abreviados). Não há
pendências atrasadas.

Objectivos: A taxa de resolução tem de ser superior a 100% em todas as espécies.

PALÁCIO DOS CÔNSULES
SECÇÃO DE FAMÍLIA E MENORES
Situação: as pendências no início do ano eram de 542 processos, entraram 423, foram findos 569, sendo
actualmente de 390. Em sede tutelar, o ano começou com 1.652 processos, entraram 1.530, findaram 2.338,
estão pendentes 824.

Objectivos: A taxa de resolução tem de ser superior a 100% em todas as espécies.
SANTA CRUZ
Situação: Até Setembro de 2014 era um dos piores tribunais portugueses. Em virtude da especialização e da
intervenção do Conselho Superior da Magistratura (afectação de acções acima de 30.000 € à secção cível da
instância central do Funchal), os resultados são evidentes. Na jurisdição cível, em Setembro de 2014, estavam
pendentes 1.873 processos, entraram até agora 1.069, foram findos 2.111, estão pendentes 816. Em matéria
criminal, a instância local começou com 402 processos, entraram 887, findaram 969, estão pendentes 306.
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Objectivos: redução substancial de pendências nos inventários e liquidação das acções sumárias ainda
pendentes. A taxa de resolução tem de ser superior a 100% em todas as espécies.

PONTA DO SOL
Situação: na jurisdição cível, em Setembro de 2014 estavam pendentes 603 processos, entraram até agora 528,
foram findos 725, estão pendentes 397. Em matéria criminal, começou com 215 processos, entraram 514 ao
longo deste tempo, findaram 547, estão pendentes 171.

Objectivos: redução substancial de pendências nos inventários e liquidação das acções sumárias ainda
pendentes. A taxa de resolução tem de ser superior a 100% em todas as espécies.

PORTO SANTO
Situação: embora com competência alargada (excepto trabalho, acções comuns cíveis superiores a 50.000 € e
processos comuns colectivos), esta secção tem pouca pendência. Desde Fevereiro não tem tido juíza a tempo
inteiro devido a baixa por maternidade. O serviço está a ser assegurado à distância por um juiz, que despacha
via VPN, faz diligências por videoconferência e julgamentos em ocasionais deslocações à ilha. Esta solução
precária tem originado, neste últimos meses, taxas de resolução inferiores a 100%.

Objectivos: a taxa de resolução tem de ser superior a 100% em todas as espécies.
 

3/3


	Cinco motivos para a justiça andar a passo de caracol
	Comarca da Madeira acelerou a generalidade dos processos mas, ainda hoje, há acções que levam quase dois anos a resolver


