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Tribunal consegue reduzir ações de execução pendentes
mas ainda existem 16.838 casos por resolver
Alberto Pita

Artigo | 24/01/2018 14:58
No final de 2017, havia 16.838 ações de execução pendentes na Comarca da Madeira.
Apesar do elevado número de pendências, a Comarca da Madeira ganhou terreno a
despachar processos, reduzindo a diferença em 2.390 processos no espaço de um ano.

O ano passado “começou com uma pendência de 19.228 processos, ao longo do ano
entraram 3.165, findaram 5.421, resultando pendentes, no final do ano, 16.838”, pode ler-
se no relatório anual da Comarca da Madeira, que indica, ainda assim, que a “taxa de
resolução está hoje nos 171%”.

O relatório hoje divulgado refere, por outro lado, que nas execuções comuns interpostas
após setembro de 2003, que constituíam o maior número de pendências em janeiro de
2017 (11.710), “houve uma substancial redução”, pois entraram 77 processos e foram
findos 2.482, sendo a pendência atual de 9.303.

O juízo de execução é composto por um juiz titular e dois juízes auxiliares. Acresce que
está em curso uma medida gestionária, que é a afetação de um outro juiz à prolação de
sentenças de habilitação de terceiros (sucessores e cessionários), bem como sentenças
de verificação e graduação de créditos não contestadas, do juízo de execução do Funchal.

O relatório indica ainda que os julgamentos estão a ser marcados a 2 meses e que os
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despachos estão a ser cumpridos até um dia.

A estatística de secretaria desta secção indica 26.321 processos pendentes no início do
ano, 3.202 entrados, 5.579 findos, o que dá uma pendência de 23.828 no fim do ano.

Este juízo é, de longe, o que tem mais pendências na Comarca da Madeira.

Saiba tudo sobre a atividade da Comarca da Madeira em 2017 na edição impressa de
amanhã do JM.
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