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     DESPACHO  Nº 38/2018/DJC  

 

 

Assunto: Delegação de competências na magistrada judicial coordenadora - núcleo de 

Paredes 

 

Por deliberação de 11-09-2018, do Plenário do  Conselho Superior da Magistratura, 

mediante proposta nossa, foi nomeada Juíza Coordenadora para o conjunto dos Juízos sediados 

no município de Paredes, a Sra. Juíza de Direito Drª Maria Margarida Moura Castro Neves. 

Por despacho por nós proferido em 09-02-2015, de acordo com o disposto no art.º 95º 

da Lei 62/2013, de 26 de agosto (LOSJ), com as alterações da Lei n.º 40-A/2016, de 22 de 

dezembro, foram definidas as competências a delegar, sem prejuízo da sua avocação, 

salvaguardando que as mesmas devem ser exercidas sob a orientação da Juiz Presidente do 

Tribunal, devendo ser apresentadas as propostas sobre todas as questões e prestadas contas do 

seu exercício, sempre que solicitado. 

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e nos termos conjugados 

do disposto no nº 1 e 2 do art.º 95.º da Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela 

Lei 62/2013, de 26 de agosto (LOSJ), com as alterações da Lei n.º 40-A/2016, de 22 de 

dezembro, no âmbito das competências próprias enunciadas no art.º 94.º da Lei n.º 62/2013 de 

26 de agosto, delego na Sra. Juíza Coordenadora, Drª Maria Margarida Moura Castro Neves, 

J2 do Juízo de Família e Menores e relativamente ao conjunto dos Juízos do núcleo de Paredes, 

a competência necessária para praticar os seguintes atos: 

 

1. Competências de direção: 

 Acompanhar a Juíza Presidente nas ações/atividades de representação do 

tribunal relativamente ao respetivo núcleo; 

 Providenciar pela distribuição de serviço, acompanhar a sua 

evolução/adequação e acompanhar a programação/realização dos objetivos que 
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estiveram na base da colocação  de juízes auxiliares e do quadro complementar 

nas secções onde os mesmos foram ou vierem a ser colocados; 

 Planear e acompanhar a monitorização do cumprimento dos objetivos fixados 

para os serviços judiciais do tribunal; 

 Promover a realização de reuniões de planeamento e de avaliação dos resultados 

dos serviços judiciais das secções; 

 Propor medidas de desburocratização, simplificação de procedimentos, 

utilização de tecnologias de informação e transparência do sistema da justiça; 

 Pronunciar-se, sempre que seja ponderada a realização de sindicâncias à 

Comarca pelo Conselho Superior da Magistratura; 

 Pronunciar-se, sempre que seja ponderada pelo Conselho dos Oficiais de Justiça a 

realização de sindicâncias relativamente aos serviços judiciais e à secretaria. 

 

2. Competências funcionais 

 Implementar e coordenar o processo de nomeação/posse dos juízes sociais, no 

âmbito do Decreto-Lei 156/78, de 30 de junho; 

 Nomear juiz substituto nos casos não abrangidos no despacho geral de 

substituições, por nós proferido em 21/09/2015; 

 Participar no processo de avaliação dos oficiais de justiça, nos termos da 

legislação específica aplicável; 

 Dar posse aos Juízes na ausência da Juiz Presidente. 

 

3. Competências de gestão 

Estas competências são exercidas de acordo com o preceituado nos art.ºs 90º e 91º 

da Lei 62/2013 de 26 de agosto e que consistem em: 

 Propor a implementação de métodos de trabalho e objetivos mensuráveis para 

cada unidade orgânica, sem prejuízo das competências e atribuições que, nessa 

matéria, prossegue o Conselho Superior da Magistratura, designadamente na 

fixação dos indicadores do volume processual adequado;  
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 Acompanhar e avaliar a atividade das secções nomeadamente a qualidade do 

serviço de justiça prestado aos cidadãos, tomando por referência as reclamações 

ou as respostas a questionários de satisfação;  

 Acompanhar o movimento processual das secções do respetivo núcleo, 

designadamente, os casos de não cumprimentodos prazos, os processos que 

estão pendentes por tempo considerado excessivo ou que não são resolvidos em 

prazo considerado razoável, informando, bimestralmente, qual o tempo médio 

entre a data da entrada em juízo do processo e a data da efetiva realização dos 

julgamentos; 

 Pronunciar-se sobre os pedidos de exclusividade apresentados pelos magistrados 

judiciais nos casos aplicáveis; 

 Apreciar/coordenar a execução do serviço de expediente da competência dos 

anteriores Juízes Presidentes dos tribunais extintos, incluindo as reclamações 

apresentadas nos termos do disposto no nº5 do art.º 157º do C.P.C., quanto à 

unidade central, 156º nº3 e 162º nº5, do C.P.C. e 105º nº2 do C.P.P.;  

 Sugerir medidas de simplificação e agilização processuais; 

  Sugerir medidas que entendam adequadas tendo em vista o equilíbrio da carga 

processual e a eficácia dos serviços.  

 

4. Competências administrativas 

 Apresentar os contributos necessários e considerados relevantes para elaboração 

do relatório semestral/anual sobre o estado dos serviços e a qualidade da 

resposta e sobre o relatório de atividade das secções do respetivo núcleo; 

 Propor eventuais alterações dos regulamentos internos dos serviços judiciais da 

comarca; 

 Reportar quaisquer situações acerca das necessidades das secções que 

coordenam, sugerindo restruturações, quer no que concerne a magistrados quer 

no que concerne a funcionárias e/ou a recursos físicos e materiais. 

 

* 
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Publique-se nos termos do disposto no artº 159º do Código de Procedimento 

Administrativo. 

 

O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura. 

 

Comunique: 

 À Sra. Juíza Coordenadora nomeada. 

 

Dê conhecimento: 

 Ao Conselho Superior da Magistratura; 

 A todos os Exmos Srs Juízes dos Juízos do Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este, 

sediadas no núcleo do  município de Paredes; 

 À Exma Magistrada do Ministério Público Coordenadora da Comarca do Porto Este, 

solicitando-se a sua divulgação pelos Exmos Srs magistrados do Ministério Público que 

exerçam funções nas secções sediadas no núcleo municipal de Paredes; 

 À Exma Srª Administradora Judiciária da Comarca do Porto Este, solicitando-se a sua 

divulgação pelos Exmos Srs. Funcionários que exerçam funções nas secções sediadas no 

núcleo de Paredes; 

 

 

Penafiel, 08 de outubro de 2018 

 

A Juíza Presidente do Tribunal 

 

Armanda Alves Rei de Lemos Gonçalves 


