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Breve mensagem da Juíza Presidente 

 

 

 

No ano judicial anterior foram muitas as mudanças no sistema 

judiciário que alteraram, de forma permanente, as rotinas da justiça. 

Foi uma reforma difícil em que muitas foram as alterações e 

pouco foi o tempo concedido para a sua preparação e execução. 

Não obstante, sentindo a responsabilidade de que não nos era 

permitido falhar, concluímos, nos prazos definidos, a transição de todos os 

processos, tarefa apenas possível graças ao espírito de sacrifício e 

profissionalismo de todos os que desempenham funções nesta comarca. 

Esta reorganização do sistema de justiça exige a todos uma nova mentalidade e novos 

rumos, assentes numa dinâmica de eficiência, eficácia e produtividade.  

Na execução deste novo modelo e cientes de que esta reforma apresentava deficiências 

estruturais, foram tomadas as medidas, tidas por necessárias, de modo a responder de forma célere 

e eficaz às necessidades dos cidadãos e das empresas. 

Nesta nova estrutura e para este ano judicial, foi definido um plano de atividades e foram 

planeados objetivos, previamente parametrizados. 

 Embora tenha decorrido apenas um semestre, têm sido profícuas as atividades 

desenvolvidas e, face aos resultados que agora divulgamos, constatamos que os objetivos fixados 

estão a ser superados. 

Estando mais amadurecida esta transição, estamos convictos de que, pouco a pouco, se 

irão dissipar todas as resistências, oposições e suspeitas de fracasso. 

Não temos os recursos ideais, nem mesmo os imprescindíveis, mas temos os melhores 

e os mais responsáveis recursos humanos, sem os quais o sucesso destas mudanças não seria 

possível. 

Com o esforço de todos iremos continuar a trabalhar, servindo os cidadãos e as 

empresas, para que este tribunal cumpra a sua missão, que é aplicar a justiça em nome do povo. 

   

Penafiel, março de 2016 

A Juíza Presidente do Tribunal 

Armanda Gonçalves 
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I. 

INTRODUÇÃO 

 

1. Caracterização da Comarca 

A reforma do sistema judiciário introduziu um novo paradigma no modelo de 

justiça, em que tribunais com circunscrições territoriais totalmente diferentes, com tradições e 

costumes muito próprios de cada território, embora com uma matriz cultural comum, 

desenvolvem a sua atividade no âmbito dos mesmos quadros sistémicos. 

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este, criado pela Lei da Organização do 

Sistema Judiciário, Lei 62/2013 de 26 de agosto, integra os municípios de Amarante, Baião, 

Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes e de Penafiel (sede). 

Situado na região do Tâmega e Sousa, abrange uma área de 1.831 km2, 

correspondente a 8,6% da região Norte caracterizada por ser um território heterogéneo, de 

transição entre a Área Metropolitana do Porto e o interior da região Norte. 

Segundo os dados do INE, reportados a 2011, apresentava uma população residente 

aproximada de meio milhão de indivíduos, dos quais mais de metade se situa na faixa etária 

entre os 24 e os 64 anos de idade. 

O principal setor da atividade é o secundário, com 95480 indivíduos e logo a seguir o 

terciário com 88 517, sendo que o setor primário empregava 2 985 trabalhadores em 2011. 

Dada a predominância do setor secundário, a crise agudizou os conflitos sociais e as 

situações socioeconómicas da população residente. 

Apesar de se tratar de uma região que, na data atual, regista elevado índice 

emigratório nas camadas mais jovens, a nível nacional é uma das que apresenta os índices de 

natalidade mais elevados. 

Os novos fenómenos com maior preocupação na sociedade civil incidem, com 

particular importância, nas faixas etárias relativas ao primeiro e último terço da idade 

populacional.  

Os municípios que compõem a Comarca apresentam índices de natalidade superior 

ao índice de mortalidade e, por isso, comungam da problemática que lhes é inerente e própria da 

realidade de um meio misto (rural e urbano).   
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2. Âmbito do relatório 

 A Lei da Organização do Sistema Judiciário1 atribui ao Juiz Presidente a competência para 

a elaboração de um relatório semestral sobre o estado dos serviços e a qualidade da resposta do 

tribunal, numa compreensão que se situa dentro do conceito amplo de “accountability2”. 

 A gestão passa, no essencial, por uma determinada atitude de serviço e de 

autorresponsabilização, centrada em objetivos e resultados contratualizados3, e que se vai 

concretizando nos processos de decisão: seja pelo magistrado que pode influir nas decisões 

respeitantes às unidades que de si dependem funcionalmente4, situando-se esta entre dois níveis 

de uma estrutura em que na base estão os próprios responsáveis orgânicos dessas unidades e no 

vértice o Conselho de Gestão e respetivos membros que o integram, seja por estes últimos a 

quem compete, numa visão de conjunto, efetuar os devidos ajustamentos, designadamente no 

equilíbrio da distribuição da carga de serviço e na afetação dos recursos necessários com vista 

ao alcance dos resultados pretendidos. 

 Não cumpre aqui, por isso, uma avaliação qualitativa. Esta está cometida aos órgãos com 

competência na matéria, sendo papel dos Conselhos Superiores, do Centro de Estudos 

Judiciários (CEJ) e, no que respeita aos Oficiais de Justiça, do Conselho dos Oficiais de Justiça 

(COJ). 

Trata-se, assim, de uma análise quantitativa que permite uma avaliação da qualidade da 

resposta na vertente celeridade e eficiência5.  

Com o presente relatório, pretende-se avaliar a atividade desenvolvida, nos termos 

excursados, no período de um semestre, correspondente à primeira metade do ano judicial de 

2015/20166, tendo por referência os objetivos estratégicos definidos nos termos legais7. 

 

 

3. Apresentação sumária dos capítulos 

O relatório está estruturado em nove capítulos. 

O primeiro tem um fim meramente informativo, em que se faz uma breve introdução 

ao conteúdo do presente relatório, com referência ao período em análise. 

                                            
1 Lei 62/2013, de 26/08 (LOSJ), no seu art.º 94., n.º 2, alª g). 
2 “Accountability” é um termo da língua inglesa, que pode ser traduzido para o português, como responsabilidade com 
ética e que remete para a obrigação dos membros de um órgão administrativo ou representativo de prestar contas a 
instâncias controladoras ou aos seus representados. Outro termo usado numa possível versão portuguesa é 
responsabilização [Fonte: wikipédia].  
3 A LOSJ introduziu um novo paradigma em matéria de gestão de comarcas, assente na definição de objetivos, tanto 
estratégicos como processuais, e respetiva monitorização subsequente, visando alcançar a máxima eficiência do 
sistema de justiça. 
4 É consensual que a atividade do Juiz não se esgota na prática de atos jurisdicionais, competem-lhe também tarefas 
gestionárias. Neste campo, é possível alterar o modo de funcionamento das secções de processos que de si dependem 
funcionalmente – vg. art.º 157º nºs 1 e 2 do CPC.. 
5 Eficácia é atingir o objetivo pretendido. Eficiência é atingir um objetivo definido, da melhor forma possível. 
6 O ano judicial inicia-se no dia 1 de setembro -artº 27º n.º 1 da LOSJ. 
7 Nos termos do n.º 1 do art.º 90.º da LOSJ. 
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No segundo capítulo descreve-se a orgânica dos Órgãos de Gestão, com enfoque nos 

constrangimentos supervenientes, face ao relatório anterior. 

No terceiro capítulo é analisada a inserção territorial das jurisdições, as medidas de 

gestão aplicadas para atenuar os constrangimentos nos serviços e melhorar a qualidade de 

resposta que é prestado aos cidadãos. 

No quarto capítulo são analisados, criticamente, os recursos humanos, de Juízes de 

Direito, Funcionários Judiciais e do Ministério Público e magistrados do Ministério Público, 

comparando o quadro legal previsto e as necessidades da Comarca. 

Neste capítulo são ainda discriminadas as medidas transitórias aplicadas, bem como 

aquelas que, posteriormente, por conveniência do serviço, tiveram que ser tomadas, com o 

objetivo de procurar uma repartição equitativa do volume processual, com vista a melhorar a 

qualidade e a eficiência do serviço prestado. 

O quinto capítulo está relacionado com o orçamento e a sua execução.  

É apresentada a execução do orçamento dos meses de setembro a dezembro/2015, 

bem como a proposta de orçamento do ano de 2016 e aquele que foi efetivamente aprovado. 

Faz-se uma breve referência às transferências realizadas, por insuficiência de verba 

nas rúbricas e ainda sobre aquelas em que foi solicitado o seu reforço. 

O sexto capítulo está voltado para as infraestruturas, segurança, salubridade e 

equipamentos.  

Neste capítulo é efetuada uma atualização das situações, dando conta das que já 

estão resolvidas, das que estão em curso e daquelas cujo estado procedimental desconhecemos.   

No sétimo capítulo são esquematizados, de forma representativa, os dados 

estatísticos das diversas secções e aplicadas as taxas e indicadores de atividade e de 

produtividade, efetuando-se uma breve análise dos resultados obtidos. 

A obtenção de dados estatísticos segue os critérios indicados pelo Conselho Superior 

da Magistratura, realizando-se uma apreciação global com base nas taxas de congestão, 

resolução, recuperação e litigância.  

É ainda realizada uma avaliação sobre as medidas de gestão processuais tomadas e 

os seus impactos nos serviços. 

Finaliza-se este capítulo com uma análise dos resultados face aos objetivos 

definidos, efetuando-se uma interligação. 

O oitavo capítulo é dedicado ao plano de atividades, onde é efetuada uma descrição 

das atividades já realizadas, a sua relevância, o fim alcançado com as mesmas e os seus 

contributos para a melhoria do estado dos serviços. 



          TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO PORTO ESTE 
 

RELATÓRIO SEMESTRAL 

 

 
 

Ava. Egas Moniz -  Palácio da Justiça - 4564-001  Penafiel 
Telefone 255714900, Fax  255728199  
gestao.comarca.porto.este@tribunais.org.pt 

6 
 

 

O último capítulo é dedicado à conclusão do relatório onde é realizada uma síntese 

global dos constrangimentos existentes e apontados contributos para soluções conducentes aos 

ajustamentos necessários à eficiência dos serviços. 

 

4. Apresentação sumária dos Anexos  

Na comunicação emanada pelo Conselho Superior da Magistratura, datada de 

17/07/2015, e no que se refere à estrutura do presente relatório, foi comunicada a 

desnecessidade de envio de anexos de suporte dela constante. 

Assam, o presente relatório apenas terá como anexos as grelhas de monitorização, 

fornecidas pelo Conselho Superior da Magistratura, referentes ao trimestre de 01-12-2015 a 29-

02-2016, de acordo com o referido no aludido documento. 

 

5. Procedimento seguido na elaboração  

 Para a sua elaboração, discutiu-se o documento internamente e tiveram-se em 

consideração as sugestões dos membros do Conselho de Gestão (Juiz Presidente, magistrada do 

Ministério Público Coordenadora e Administradora Judiciária). 

 Numa compreensão de que “prestar contas” não deve acontecer na decorrência do mero 

cumprimento de uma imposição legal, entendida como um fim em si mesmo mas, para além 

disso, com vista a identificar os problemas de eficácia e de eficiência e apontar soluções, 

definiram-se os termos do relatório, sustentados numa análise do estado dos serviços, focalizada 

na produtividade e suas condicionantes. 

 O relatório debruça-se, por isso, sobre o desempenho quantitativo e, bem assim, sobre as 

circunstâncias que os influenciam ou determinam. 

 Trata-se de um relatório analítico-crítico, de avaliação objetiva, não se limitando a 

identificar as contingências verificadas no período, uma vez que é feita uma análise quantitativa, 

por comparação com resultados anteriores 

 Quanto à produtividade, as principais variáveis atendidas são as seguintes:  

1) Baixa das pendências processuais (redução nas pendências); 

2) (Estrito) Cumprimento dos prazos processuais; 

3) Encurtamento nas dilações dos agendamentos. 

  

 Relativamente às intervenções gestionárias, matéria de pendor essencialmente logístico 

e organizativo, é feito um enquadramento, por súmula, das razões que presidiram à (eventual) 

reorganização dos serviços, as alterações daí resultantes e, por fim, a análise crítica dos 

resultados dessas alterações. 
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Os dados estatísticos foram recolhidos da aplicação de suporte à atividade do 

Tribunal – CITIUS -, nomeadamente, do módulo de estatística onde foi colhida a informação 

sobre o estado dos serviços. 

 

Foi apresentado um projeto de relatório aos membros do Conselho de Gestão para 

apresentação de sugestões, alterações e correções tendo-se agendado data para a aprovação 

nesse órgão, nos termos do disposto na alínea a) do nº2 do art.º 108, da Lei 62/2013, de 26 de 

agosto (LOSJ).  

Na referida reunião tal projeto foi aprovado como segue. 

Uma vez aprovado o relatório, foi o mesmo divulgado pelo Conselho Consultivo para 

análise e discussão. 
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II.  

ORGÂNICA DA COMARCA 

1. A Instalação e evolução dos órgãos da Comarca  

1.1 Os membros do Conselho de Gestão 

Em 15 de setembro de 2015, em virtude do falecimento da Sra. Administradora 

Judiciária Dra. Maria Goretti Lima Novais Varela, foi nomeada, definitivamente, por despacho 

nº78/2015/NAJ, da Juíza Presidente, como Administradora Judiciária da Comarca do Porto Este, 

a Sra. Dra. Maria de Fátima de Castro Torres, cujo despacho foi publicado no Diário da República, 

2ª Série, em 09-11-2015, tomando posse no mesmo dia. 

Como tem sido referenciado em anteriores relatórios, não obstante os respetivos 

Conselhos Superiores terem já iniciado os procedimentos necessários com vista à sua criação, 

ainda não foi, sequer, aberto o procedimento concursal para serem instalados o Gabinetes de 

Apoio destinados a prestar assessoria e consultadoria técnica ao presidente do tribunal e aos 

magistrados judiciais e do Ministério Público, a que aludem os artigos 35º da LOSJ e 28º do 

Decreto-Lei 49/2014, de 27 de março. 

O Conselho de Gestão tem funcionado no âmbito das suas competências e reunido 

ordinariamente nos termos do regulamento previamente aprovado, sem quaisquer alterações. 

A Juíza Presidente do Tribunal tem exercido as suas competências de acordo com o 

que resulta da lei, procurando sempre em todas as situações de interesses conflituantes ouvir os 

intervenientes, a fim de serem debatidos todos pontos de vista e tentar obter uma solução que 

seja o mais consensual possível. 

Destacam-se algumas atividades e trabalho desenvolvido no âmbito das 

competências que lhe estão atribuídas: 

a) Direção e representação do Tribunal 

No exercício das suas competências de representação do tribunal participou em vários 

eventos, destacando-se: 

− 15 a 18 outubro o evento Escritaria-Vida e Obra de Mário Cláudio”, organizado pela Câmara 

Municipal de Penafiel; 

− 30 de outubro de 2015 Encontro de trabalho “Diálogo Sobre a Nova Legislação de Menores e 

Família: Novos Desafios Práticos”; 

− 11, 12 e 13 de novembro- I Congresso do Núcleo de Infância e Juventude do Centro Distrital 

do Porto; 

− 13 de novembro de 2015-Cerimónia de Entrega de Diplomas aos novos Solicitadores 

seguida de jantar convívio, a convite do Sr. Presidente Regional do Porto da Ordem dos 

Solicitadores e dos Agentes de Execução; 
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− 25 de novembro de 2015- Cerimónia de Entrega Prémio Teresa Rosmaninho – Direitos 

Humanos, Direitos das Mulheres”, da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas; 

 

− Colaboração na preparação do X Encontro Anual do 

Conselho Superior da Magistratura 

 

Nos dias 6 e 7 de novembro de 2015, teve lugar o 

X Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura, 

subordinado ao tema: "Gestão Estratégica dos Tribunais", 

que decorreu na cidade de Penafiel, sede desta comarca. 

Este evento foi organizado pelo Conselho 

Superior da Magistratura com a colaboração da Presidência 

deste tribunal. 

Na sessão de abertura usaram da palavra o 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Penafiel, Dr. 

Antonino de Sousa, o Excelentíssimo Senhor Presidente do 

Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da 

Magistratura, Juiz Conselheiro António Henriques Gaspar e a 

Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Justiça, Dra. 

Teresa Anjinho. 

Nesta sessão estiveram presentes, a 

Excelentíssima Senhora Procuradora Geral Distrital do Porto, 

em representação de Sua Excelência, a Senhora Conselheira 

Procuradora Geral da República, os Exmos. Senhores 

Vereadores da Câmara Municipal de Penafiel, Dr. Alberto 

Clemente e Adolfo Amílcar, o Exmo. Senhor Diretor da 

Direção Geral da Administração da Justiça, a Exma. Senhora 

Diretora Geral da Política da Justiça, Exmos. Senhores Juízes 

Conselheiros, os Exmos. Senhores Presidentes dos Tribunais 

da Relação, a Exma. Senhora Presidente dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais do Norte, os elementos do Conselho 

de Gestão desta comarca, as Exmas. Sras. Procuradora 

Coordenadora e Administradora Judiciária, a Exma. Sra. 

Presidente e Vice-Presidente da Associação Sindical dos 

Juízes Portugueses, a Exma. Sra. Presidente da Delegação 
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Distrital do Porto da Ordem dos Advogados, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Solicitadores, 

a Exma. Sra. Presidente da Delegação da Ordem dos Advogados de Penafiel, o Exmo. Sr. 

Presidente da Delegação da Câmara dos Solicitadores de Penafiel, o Exmo. Sr. Comandante do 

Destacamento Territorial da GNR de Penafiel, Chefes de Gabinetes, entre outros.  

Este encontro teve como 

oradores/convidados estrangeiros Mariano Gascón 

Valero, Jugado de lo social nº2 de Múrcia e Erice 

Négron, Premier Président de la Cour d'appel de 

Montpellier. 

Foram oradores e moderadores nacionais 

Juízes Conselheiros, Inspetores Judiciais, Juízes 

Desembargadores, Juízes de Direito, vogais do CSM, Advogados Vogais do CSM, Juízes 

Presidentes de Comarca, Juízes de Direito da Primeira Instância, uma Administradora Judiciária 

e uma Jornalista. 

Nele participaram, além de Juízes Conselheiros, Juízes Desembargadores, Inspetores 

Judiciais, Vogais do CSM, Juízes Presidentes de Comarca, Juízes de Direito e representantes de 

diversas instituições. 

A sessão de encerramento foi presidida por Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente 

do Conselho Superior da Magistratura, Juiz Conselheiro, Dr. António Joaquim Piçarra. 

Foi imprescindível para o sucesso deste evento a colaboração da Câmara Municipal 

de Penafiel, representada pelo seu Presidente, Excelentíssimo Senhor Dr. Antonino de Sousa. 

 

 

b) Delegação de competências 
 

(1) Na Sra. Administradora Judiciária 

Por despacho nº74/2015-DC, proferido em 29-09-2015 e publicado no Diário da 

República, 2ª Série, em 09-11-2015 foram delegadas na Sra. Administradora Judiciária as 

competências que dele constam, o qual foi remetido ao CSM. 

 

(2)  Nos Srs. Juízes Coordenadores dos núcleos de Paredes e de Penafiel 

Por despacho proferido em 28-11-2015 e publicado no Diário da República, 2ª Série, 

em 11-11-2015, foram delegadas nos Exmos. Srs. Juízes de Direito, Dr. José Alberto Moreira Dias, 

J3 da Instância Central da Secção do Trabalho, do núcleo do município de Penafiel e na Exma. 

Dra. Paula Cristina Pinto Correia de Melo, J3 da Instância Central da Secção de Família e 

Menores, do núcleo do município de Paredes, no âmbito das secções que coordenam, as 
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competências que dele consta, relativamente a cada um dos núcleos que coordenam, também 

remetido ao CSM. 

 

c) Parecer relacionado com os Gabinetes de Apoio a que alude o art.º 35º da Lei 
62/2013, de 26 de agosto 

Tendo o CSM fixado como objetivo estratégico iniciar o procedimento para 

instalação destes gabinetes, na sequência da solicitação para o efeito, em 20-11-2015, emitimos 

o parecer acerca da composição, área de formação e número de membros dos especialistas que 

tal gabinete deve conter. 

 

1.2. O Conselho Consultivo 

Este conselho tem reunido nos termos definidos na lei e do regulamento aprovado. 

 A reunião ocorreu no dia 18 de novembro de 2015 e teve a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1-   Aprovação e assinatura da ata da reunião de 27-05-2015;  

2-   Apresentação do Plano de Atividades; 

3-   Recolha de opiniões acerca do Relatório Anual de Gestão; 

4-  Assuntos diversos. 

 

 

2. O exercício das competências: dificuldades e vantagens 

Mantêm-se as dificuldades já referidas nos relatórios anteriores, as quais se 

concentram nas carências de recursos humanos e nas infraestruturas, áreas onde será mais 

visível e relevante o funcionamento dos novos instrumentos de gestão. 

No caso dos magistrados judiciais, continua a constatar-se que o número de Srs. 

Juízes do quadro complementar se mantém insuficiente para responder a todas as necessidades 

relacionadas com as substituições de magistrados por baixa médica, em situações de 

impedimentos, bem como para aquelas em que se mostre necessário afetar magistrados judiciais 

para recuperação de atrasos. 

No que respeita aos Oficiais de Justiça, não obstante a entrada de novos Escrivães 

Auxiliares e Técnicos de Justiça Auxiliares, continua a verificar-se uma carência dos mesmos ao 

nível das categorias de Secretário de Justiça, Escrivão de Direito, Escrivão Adjunto e Técnicos de 

Justiça Adjunto, não se encontrando, nestas categorias, o quadro legal preenchido. 

O acelerado envelhecimento dos quadros de funcionários, com as consequentes 

aposentações, merece alguma preocupação dado que, nesta Comarca, num universo de 214 

funcionários, existem 55 oficiais de justiça com idade igual ou superior a 55 anos. 
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No que concerne às infraestruturas, a inadequação das mesmas continua a verificar-

-se, uma vez que os edifícios não foram totalmente adequados para a nova realidade judiciária e, 

apesar de nalguns, estarem projetadas obras, desconhecemos o estado dos respetivos 

procedimentos. 

É certo que só há, verdadeiramente, necessidade de gestão quando os meios são 

escassos, mas também não se pode gerir o que, minimamente, não existe.  

3. Propostas 

Tal como temos amplamente referido, consideramos que deverão ser desenvolvidas 

aplicações informáticas próprias para os Órgãos de Gestão e respetivas unidades de apoio, para 

que possam responder a todas as solicitações e funções que lhes estão atribuídas e, assim, 

libertar as secções da prestação de informações regulares, em grande número, sobre a 

tramitação processual.  

É indispensável que seja criado urgentemente o gabinete de apoio ao Presidente do 

Tribunal e aos magistrados judiciais e do Ministério Público, previsto no art.º 35.º da Lei n.º 

62/2013, de 26 de Agosto. 

Torna-se premente haver progressões na carreira dos oficiais de justiça nas 

categorias de Escrivão de Direito e de Secretário de Justiça. 

 Uma vez que estas funções estão a ser desempenhadas em regime de substituição e 

remuneradas como tal, tais promoções não irão onerar o orçamento.  

É necessário, que a esta Comarca, sejam atribuídos, pelo menos, dois veículos e 

motoristas, para tornar célere o trânsito de processos entre as secções do DIAP e a Secção de 

Instrução Criminal, instaladas em diferentes municípios, bem como para permitir a realização 

das audiências de julgamento nos diversos núcleos, nos termos definidos no disposto no art.º 

82º da LOSJ. 
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III. 

OS TRIBUNAIS E O TERRITÓRIO 

1. A nova inserção territorial das jurisdições: dificuldades e vantagens 

1.1 Dificuldades e vantagens 

A dispersão territorial entre os vários núcleos que integram este tribunal tem 

originado diversas desvantagens, tendo sido adotadas medidas gestionárias para menorizar o 

seu impacto.  

Desde a implementação da comarca que tem sido por nós mencionada a falta de 

condições e instalações apropriadas, para receber os processos e acolher os diversos operadores 

judiciários e os utentes da justiça.  

A criação e instalação na Comarca de Secções do DIAP, estando a Secção de 

Instrução Criminal sediada no município do Marco de Canaveses, continua a originar um grande 

trânsito de pessoas e de processos, entre os vários núcleos, originando enormes gastos, fazendo 

perigar a celeridade e a urgência dalgumas decisões, fato esse agravado pela inexistência de 

veículos automóveis disponíveis e motoristas. 

No que respeita aos impactos para utentes da justiça, importa realçar que, fruto 

desta nova organização judiciária, a justiça ficou mais afastada dos cidadãos, em particular na 

área da jurisdição da família e menores. 

Na verdade, tendo em conta a delimitação geográfica desta comarca e a inexistência 

de uma rede de transportes abrangente, a concentração da secção da família e menores no 

município de Paredes trouxe graves prejuízos para as pessoas que recorrem a estes serviços 

atento, não só a natureza dos processos, como também as condições das pessoas que recorrem a 

esta jurisdição, a generalidade, senão a totalidade delas, inseridas em agregados com grandes 

carências económicas. 

De todo o modo, a nova estrutura judiciária, sustentada sob o princípio da 

especialização e com um novo modelo de gestão, tem aspetos positivos, procurando uma justiça 

de melhor qualidade, uma resposta mais célere, eficaz e eficiente, procurando responder às 

aspirações dos cidadãos e das empresas.   

O bom funcionamento dos serviços depende da atuação positiva de todos os 

intervenientes e, não obstante a existência dos mencionados condicionalismos, temos e 

continuaremos a trabalhar no mesmo sentido, para que este tribunal cumpra a sua missão.   

Todavia, não podemos deixar de insistir/realçar, que se não forem disponibilizados 

os necessários meios para que as diversas secções deste tribunal e a gestão destes, possa 

realizar o trabalho que lhes compete, receamos que, por muito que seja o empenho de todos, 

magistrados, funcionários judiciais e órgãos de gestão (e muito tem sido, é preciso que se 
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repita), a nova reorganização judiciária dificilmente trará as vantagens esperadas e dificilmente 

atingirá os objetivos pretendidos: uma justiça de qualidade, com uma resposta célere, eficaz, 

eficiente e próxima do cidadão. 

 

2. Medidas de gestão 

Com a crescente estabilidade dos dados estatísticos, foram sendo propostas as 

medidas gestionárias, necessárias e possíveis, para fazer face às pendências excessivas, à 

flutuação destas e às baixas por doença, designadamente, através da afetação de Juízes e 

recolocação de oficiais de justiça. 

No que respeita ao trânsito dos processos entre as secções do DIAP e a Secção de 

Instrução Criminal, tem havido a colaboração dos Órgãos de Polícia Criminal, sendo também 

disponibilizada a única e “idosa” viatura (com cerca de 20 anos) afeta à comarca, para estas 

situações, medida que tem sido executada com alguma dificuldade, dada a falta de motorista, 

insiste-se, e de funcionários em número suficiente e disponíveis para o efeito. 

Em relação à deslocação dos cidadãos para a secção de Família e Menores foram 

realizadas reuniões com os Srs. Presidentes de Câmara dos municípios de Baião e do Marco de 

Canaveses a fim de ser ponderada a afetação de um meio de transporte por parte do município 

para a deslocação das pessoas e cuja resposta aguardamos. 

 

3. Propostas 

Reiteramos as propostas constantes no relatório anual referente ao período de 01-

09-2015 a 31-08-2016, no que se refere à proposta de deslocalização da Instrução criminal para 

o município de Penafiel e à deslocalização de uma secção de Comércio para o município de 

Felgueiras.  

Quanto à deslocalização da Instância Central de Instrução Criminal para Penafiel, tal 

proposta está dependente da ampliação do Palácio da Justiça deste município, sendo que, 

embora o projeto tenha já obtido parecer positivo do conselho de gestão, ainda não é previsível 

o início das obras.  

No que se refere à deslocalização de uma Secção do Comércio para o município de 

Felgueiras, entendemos que tal só deverá acontecer continuando a faltar espaço no Palácio da 

Justiça de Amarante e sendo impossível efetuar aí obras de ampliação, dado o tipo e 

caraterísticas do mesmo (edifício classificado) e não for encontrado outro espaço, 

nomeadamente, cedido pela Autarquia. 

De todo o modo, ponderando-se a divisão/deslocalização de parte desta Secção do 

Comércio para o município de Felgueiras, foi-nos transmitido pelo Sr. Presidente da Câmara 

deste município, que mantém interesse em continuar a usufruir do uso das “Casas de Função” e, 
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como contrapartida, efetuar a as obras necessárias, quer para melhorar as instalações onde 

funcionam as secções aí instaladas, quer para instalar essa secção. 

 

Propomos, ainda, a agregação das secções das instâncias locais, atenta a falta de 

magistrados, o número de processos entrados, findos e pendências existentes em cada uma das 

referidas seções, mantendo os respetivos quadros legais de magistrados e de funcionários, nos 

seguintes termos: 

� Cível de Felgueiras e Amarante, a funcionar em Amarante;  

� Cível de Penafiel e de Paredes, a funcionar em Paredes; 

� Criminal de Penafiel e Paredes, a funcionar em Penafiel. 

� Criminal de Felgueiras e Amarante, a funcionar em Felgueiras, mas, quanto a 

esta, complementada com a colocação de um Juiz Auxiliar. 

As agregações quanto a Penafiel e Paredes e a forma de funcionamento justificam-se, 

também, pelo facto da proposta efetuada quanto à deslocalização da Secção de Instrução 

Criminal do Marco de Canaveses para Penafiel, sendo que no projeto de ampliação do Palácio da 

Justiça de Penafiel, a hipótese de concretização de tal medida já está prevista. 

Na eventualidade do espaço, mesmo com a ampliação do Palácio da Justiça, não ser 

suficiente, poderia equacionar-se a deslocalização da Secção Cível da Instância Central para o 

município de Paredes.  

Daí resultaria a repartição de jurisdições entre os dois municípios, com a 

consequente concentração de toda a jurisdição penal, incluindo as Secções Especializadas do 

DIAP no município de Penafiel (proposta já assumida pela Sra. Procuradora Coordenadora e que 

se justifica, também, pelo facto que aqui estar instalado o Destacamento Territorial da GNR) e a 

concentração de toda a jurisdição cível no município de Paredes. 

Na falta de espaço neste Palácio da Justiça de Paredes, foi-nos transmitido pelo Sr. 

Presidente da Câmara deste município, de que estaria disponível para colaborar com o 

Ministério da Justiça na execução das necessárias obras, tal como, aliás já o fez, a custo zero, para 

o Ministério, aquando da instalação da Secção Especializada do DIAP.   

No que se refere aos espaços de Felgueiras e Amarante, os mesmos ficam, 

reciprocamente, compensados pela deslocalização. 

Relativamente às Secções Cível e Criminal da Instância Local de Paços de Ferreira, 

que também apresentam, sobretudo, um número de entradas e pendências significativo, não 

obstante o trabalho desenvolvido pelas Sras. Juízas (218 entrados e 238 processos findos na 

Secção Cível da Instância Local e 362 entrados e 429 processos findos Secção Criminal da 
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Instância Local), continuaremos a acompanhar, de perto, tal situação no sentido de serem 

tomadas as medidas gestionárias necessárias. 

Em alternativa às supra referidas agregações das Secções Cíveis e Criminais das 

Instâncias Locais de Felgueiras/Amarante, Penafiel/Paredes, propúnhamos a colocação de três 

Juízes Auxiliares ao tribunal, para que, periodicamente e de acordo com a evolução do volume 

processual de cada secção, os possa afetar a uma, outra ou a várias, consoante o maior número 

de entradas/pendências. 

Dessa forma, poderia ser, também, acautelada a situação das Secções Cível e 

Criminal da Instância Local de Paços de Ferreira, logo que se mostrasse necessária. 

Quanto à Secção de Família e Menores da Instância Central, reiteramos o já referido 

anteriormente, quanto à não existência de mais-valias para os utentes com a deslocalização de 

uma unidade orgânica para outro município, atendendo, como dissemos, à falta de uma rede de 

transportes compatível entre os diversos municípios da comarca. 

Assim, entendemos que a solução passaria por um reforço do quadro de 

magistrados e com a deslocação dos mesmos aos vários municípios, para aí realizarem as 

diligências, tanto mais que o recurso à videoconferência só poderá ter utilidade quanto à 

inquirição de uma ou outra pessoa, nomeadamente, em julgamentos, mas não na maior parte das 

diligências realizadas nessa jurisdição, que são as várias conferências, as quais visam a 

conciliação das partes e, por isso, a presença simultânea dos vários intervenientes, no mesmo 

espaço e perante os magistrados. 

Conscientes da falta de meios para o efeito (quer quanto a magistrados, quer quanto 

a funcionários e ainda veículos e motorista), as famílias ficariam beneficiadas se fosse 

assegurada a sua deslocação ao município de Paredes, onde está sediada esta Instância Central. 

Seria esta, sem dúvida, a solução mais prática, eficiente, de menores custos e que 

melhores resultados traria para todos, nomeadamente, para os utentes desta jurisdição. 

Da parte das Sras. Juízas em funções nesta secção, havia disponibilidade para todas 

marcarem as diligências referentes aos cidadãos residentes nos diferentes municípios, num 

determinado dia da semana em que o transporte estivesse assegurado. 

Nos contactos que fizemos com os Srs. Presidentes da Câmara para o efeito, os 

mesmos não veem com bons olhos esta solução, na medida em que, o que pretendem, é 

recuperar competências perdidas e, pelo menos nesta fase em que esperam e reclamam algumas 

alterações legislativas, não se comprometem a assegurar tal transporte. 

Contudo, estamos convencidos de que, com o decurso do tempo e alguma 

persistência, tal poderá ser conseguido. 
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IV. 

RECURSOS HUMANOS 

1. Juízes de Direito 

Tal como temos referido e como resulta das dificuldades diárias com que nos temos 

deparado, o quadro de Juízes de Direito desta comarca é insuficiente, sendo os seus efeitos 

negativos minimizados com o recurso à figura dos Juízes Auxiliares e do Quadro Complementar. 

Todavia, a colocação de Juízes do Quadro Complementar nem sempre trouxe os 

resultados esperados na recuperação das pendências, dada a necessidade de terem de assegurar 

a substituição de outros Juízes, ausentes por doença ou por gravidez e por via disso, nalgumas 

situações, terem prestado apoio por tempo muito limitado. 

 

1.1. Quadro previsto 

Nos termos do disposto no Mapa III anexo ao Decreto-Lei 49/2014, de 27 de março, 

o quadro de Juízes do Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este é o seguinte: 

 

Quadro de Juízes efetivos: de 39 a 43 estando distribuídos da seguinte forma: 

Instância central: 

Secção cível, com sede em Penafiel, 4 Juízes; 

 Secção criminal, com sede em Penafiel, 3 Juízes; 

 Secção de instrução criminal, com sede em Marco de Canaveses, 2 Juízes; 

 Secção de família e menores, com sede em Paredes, 3 Juízes; 

 Secção do trabalho, com sede em Penafiel, 4 Juízes; 

 Secção de comércio, com sede em Amarante, 3 Juízes; 

 Secção de execução, com sede em Lousada, 2 Juízes; 

 

Instância local: 

Secção Cível de Amarante, 1 Juiz; 

Secção Criminal de Amarante, 1 Juiz; 

Secção Cível de Felgueiras, 2 Juízes; 

Secção Criminal de Felgueiras, 1 Juiz; 

Secção Cível de Lousada, 1 Juiz; 

Secção Criminal de Lousada, 1 Juiz; 

Secção Cível do Marco de Canaveses, 1 Juiz; 

Secção Criminal do Marco de Canaveses, 1 Juiz; 
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Secção Cível de Paços de Ferreira, 1 Juiz; 

Secção Criminal de Paços de Ferreira, 1 Juiz; 

Secção Cível de Paredes, 2 Juízes; 

Secção Criminal de Paredes, 2 Juízes; 

Secção Cível de Penafiel, 1 Juiz; 

Secção Criminal de Penafiel, 1 Juiz; 

Secção Genérica de Baião, 1 Juiz. 

 

Total de Juízes efetivos, 39 Juízes 

Além deste número, neste momento, estão colocados em funções na Comarca, 5 Juízes Auxiliares 

e 8 do QC (quatro em substituição do Juiz titular, um em substituição da Juíza Auxiliar falecida e 

três em reforço de quadros). 
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Nº DE DIAS

255

3

2

38

1

55

172

11

12

549

12%

TOTAL

TAXA DE ABSENTISMO

ABSENTISMO MAGISTRADOS JUDICIAIS

Ti
p

o
s 

d
e

 f
al

ta
s

Doenca

Assist a filhos

Falecimento de familiar

Formação

Trat.Ambulatorio,Consultas

Licença Parental (mãe)

Licença gravidez de risco

Artº 10º E.M.J

Artº 10º.A do E.M.J.

 

1.2. Juízes em funções e absentismo 

 

Os dados recolhidos referem-se ao período em análise, estando apenas 

contabilizadas as faltas e licenças dadas ao abrigo de legislação laboral e aquelas que estão 

previstas nos artigos 10º e 10º-A do Estatuto dos Magistrados Judiciais, ficando excluídas as 

faltas referentes a férias pessoais.  

 

 

[Taxa de absentismo dos magistrados judiciais] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendendo a que o maior número de ausências é por doença, num universo de 52 

Juízes efetivamente em funções, a taxa de absentismo8 não é muito preocupante. 

Contudo, o número de faltas por doença, devido a licença parental e gravidez de 

risco, relacionado com o número de magistrados, mulheres, colocados neste tribunal (num 

universo de 52 magistrados, 41 são mulheres), vem reforçar a ideia da necessidade de Juízes 

Auxiliares ao Tribunal, bem como a ideia de insuficiência da bolsa existente e daí a necessidade 

do seu reforço. 

 

 

 

 

                                            
8 A taxa de absentismo foi calculada da seguinte forma: razão entre o nº total de dias de absentismo e a multiplicação 
entre o número de magistrados na comarca (52) e o número de dias do semestre (52x90 dias)  x 100.  
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Doenca; 255

Assist a filhos; 3Falecimento de 
familiar; 2

Formação; 38
Trat.Ambulatorio,

Consultas; 1

Licença 
Parental 

(mãe); 55

Licença gravidez 
de risco; 172

Artº 10º 
E.M.J; 11

Artº 10º.A do 
E.M.J.; 12

 

 

 

 

[Representação gráfica do absentismo dos magistrados judiciais] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Necessidades de recuperação 

a) Secção de Família e Menores da Instância Central, com sede em Paredes 

Como vimos referindo, a Secção de Família e Menores é uma das secções que trata 

de matérias com enorme repercussão social onde são realizadas, semanalmente, mais de 20 

diligências por Juiz, sendo que, algumas delas, face à sensibilidade das matérias tratadas, têm 

duração superior a uma hora. 

Tendo em conta as especificidades desta secção e o facto de os processos findos na 

estatística oficial continuarem a “dar muito trabalho”, quer a magistrados, quer a funcionários, 

como tem sido amplamente defendido e reportado em anteriores relatórios, reiteramos a 

necessidade de alargamento do quadro desta secção, necessidade essa que deverá ser medida 

pela estatística da secretaria. 

Enquanto tal não acontecer, será imprescindível a manutenção do lugar de Juiz 

Auxiliar nesta secção. 
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De realçar o facto de que, com as alterações introduzidas na legislação, aumentou o 

número e complexidade de diligências a realizar. 

 

b) Secção Criminal da Instância Central de Penafiel 

Como já temos referido, esta secção aglutinou o serviço da área criminal de dois 

anteriores círculos judiciais (Penafiel e Paredes), ao que veio acrescer o do município de 

Felgueiras, estando o quadro legal definido para, apenas, 3 Juízes efetivos. 

Tendo em conta a natureza dos processos que nesta instância são julgados, na sua 

maioria com arguidos presos e com várias sessões de audiência de julgamento, muitos dos quais 

se vêm prolongando por vários meses, torna-se premente providenciar pelo reforço do quadro 

legal de modo a ser possível funcionar, em simultâneo, dois coletivos, facto já reconhecido, ainda 

recentemente, pelo Sr. Inspetor da área. 

Enquanto tal não for possível, será imprescindível a colocação de um número de 

Juízes Auxiliares para o efeito.   

 

c) Secções Criminais das Instâncias Locais 

O número de processos entrados nas secções de Paços de Ferreira e Amarante, mas 

sobretudo, em Penafiel e Felgueiras, ultrapassa os VRP por Juiz, constantes da Portaria 

164/2014, de 21 de agosto e é bem superior ao número de entradas para cada Juiz nas restantes 

Secções Criminais instaladas nos outros municípios. 

Como tal, é com um esforço sobre-humano que os Srs. Juízes colocados nessas 

secções, conseguem terminar, mesmo assim, um número bem superior de processos e, salvo 

raras exceções, manter a dilação dos agendamentos de acordo com os objetivos a que se 

propuseram. 

 Assim sendo, reiteramos a proposta que consta do capítulo III, ponto 3. 

 

d) Secções Cíveis das Instâncias Locais 

No que refere a estas secções são bem superiores os processos entrados, 

nomeadamente, na Secção de Amarante, Penafiel e Paços de Ferreira, sobretudo se os 

compararmos com o número dos entrados nos outros municípios, em particular, naqueles em 

que estão colocados dois Juízes. 

De todo o modo, em todas as secções foram terminados bem mais processos do que 

aqueles que entraram, sendo de realçar o acrescido esforço daqueles em que as entradas são 

bem superiores. 

Tendo em vista um melhor equilíbrio na distribuição do serviço, reiteramos a 

proposta que consta do capítulo III, ponto 3. 
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e) Manutenção do reforço do quadro na Secção de Comércio da Instância Central de 

Amarante e na Secção de Execução da Instância Central de Lousada 

No que concerne às Secções de Comércio e de Execução da Instância Central, face à 

elevada pendência que se verifica, continua a mostrar-se necessário a manutenção do lugar do 

Juiz Auxiliar na Secção de Comércio, bem como do Juiz Auxiliar na Secção de Execução. 

De notar que, nesta Seção de Execução face à acumulação do serviço da Sra. Juiz 

Auxiliar, foi necessário colocar aí uma Sra. Juíza do QC para recuperação dos atrasos. 

Na verdade, em 08-01-2016, relativamente ao trabalho distribuído à Sra. Juíza 

Auxiliar, havia 132 processos para despachar, referentes ao J1, 158 referentes ao J2, 32 

decisões/sentenças para proferir referentes ao J1 e 25 referentes ao J2. 

Por outro lado, verifica-se que não estão a ser cumpridos os objetivos propostos pela 

Comarca, relativamente aos processos distribuídos à Sra. Juíza Auxiliar. 

Assim sendo, é necessário acompanhar, de perto, esta situação, mas, essencialmente, 

providenciar, o mais rápido possível, pela substituição da Sra. Juiz do QC, que deixará de aí 

exercer funções após as férias da Páscoa.  

 

f) Lugar de Juiz Auxiliar na Secção Cível da Instância Local do Marco de Canaveses e na 

Secção Cível da Instância Central de Penafiel  

A Secção Cível da Instância Local do núcleo do Marco de Canaveses apresentava um 

grande volume de serviço, em comparação com as restantes secções cíveis, situação que, por 

isso, tem sido acompanhada, com a colocação, pelo Conselho Superior da Magistratura, de um 

Juiz Auxiliar nos últimos dois anos. 

Tendo em conta os elementos estatísticos do presente semestre, nomeadamente, o 

grande aumento dos processos findos, bem como a redução das pendências, oficial e da 

secretaria (fruto do esforço efetuado pelas Sras. Juízes aí em funções, uma das quais, a Sra. Juíza 

de Direito, Dra. Marta Ferreira, apesar de lesionada e com a consequente necessidade de ser 

transportada por familiares, durante vários dias, ao Palácio da Justiça, não faltou ao serviço, com 

prejuízo para a sua saúde/recuperação), e sem prejuízo de ulterior pronúncia, aquando da 

preparação do movimento ordinário de Juízes, a manter esta produtividade, pensamos que já 

não será necessário a manutenção deste lugar no próximo movimento ordinário de Juízes, o que, 

desde o início deste ano, já vem sendo preparado com a marcação das diligências pelas Sras. 

Juízes. 

No que respeita à Secção Cível da Instância Central sediada do núcleo de Penafiel, 

face à produtividade plasmada nos dados estatísticos, iremos avaliar a necessidade da 

manutenção deste lugar, aquando da preparação do próximo movimento ordinário de Juízes.  
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1.4. Medidas de gestão 

Além das competências de gestão processual do Juiz Presidente serem muito 

limitadas verifica-se, ainda, muita resistência na sua aceitação. 

Não obstante, face às necessidades do serviço e do volume processual, procurámos 

gerir, de forma equilibrada, os meios disponíveis e apresentar propostas que atenuassem, por 

um lado, os efeitos negativos da falta de magistrados e, por outro, a diferente carga processual 

existente entre alguns deles, bem como as ausências de serviço. 

Face às necessidades de recuperação supra referidas, foram tomadas as seguintes 

medidas gestionárias: 

 

1) Alteração do despacho de substituição de Juízes 

No uso das competências funcionais, previstas no art.º 94º, nº3, d) da Lei 62/2013, 

de 26 agosto, em 21 de setembro de 2015 foi proferido o despacho nº81/2015/DS, relativo à 

substituição de Juízes para o novo ano judicial, o qual foi homologado por despacho proferido 

em 02-10-2015, por Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da 

Magistratura;  

 

2) Afetação de Juízes do quadro complementar 

a) Secção de Família e Menores da Instância Central sediada no município de Paredes. 

Na sequência da baixa médica da Sra. Juiz de Direito, Dra. Deolinda Freitas Pinto, da 

Secção de Família e Menores de Paredes, após proposta nossa, por despacho de 20-10-2015 de 

Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, foi destacada a 

Sra. Juiz de Direito do QC, Dra. Vera Regina Alves dos Santos Teixeira, um dia por semana, para 

dar apoio à Secção de Família e Menores da Instância Central de Paredes, com a tramitação dos 

processos de divórcio e inventário, sendo que os efeitos foram diferidos para o dia 29-10-2015; 

Uma vez que a Sra. Juiz de Direito, Dra. Deolinda Freitas Pinto, da Secção de Família 

e Menores da Instância Central, núcleo de Paredes, continuava de baixa médica, por despacho de 

24-11-2015 de Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, 

foi, também, afeta a esta secção a Sra. Juiz de Direito, Dra. Liliana José Nogueira de Carvalho, com 

efeitos até ao final do ano de 2015, para, um dia por semana, prestar apoio às magistradas 

judiciais que ali exercem funções.  

Após esta data, a mesma Sra. Juíza do QC, passou a substituir a Sra. Juiz de Direito, 

Dra. Deolinda Freitas Pinto. 

 A Sra. Juíza Auxiliar da Secção de Família e Menores da Instância Central 

comunicou-nos que iria ser submetida a intervenção cirúrgica, com um período de recuperação 
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superior a 30 dias, pelo que, de imediato, solicitamos a afetação de um Sr. Juiz do QC para a sua 

substituição, tendo sido afeta a Sra. Juíza de Direito Dra. Cecília dos Santos Peixoto. No 

entretanto, a referida intervenção ficou sem efeito, mantendo-se ao serviço a Sra. Juiz Auxiliar, 

tornando-se, assim, desnecessária a afetação decretada. 

 

 

b) Secção Criminal da Instância Local sediada no município de Penafiel 

Por despacho proferido em 02-11-2015, com efeitos em 09 de novembro de 2015 e 

até 31-12-2015, foi afeto o Sr. Juiz de Direito do QC, Dr. Pedro Jorge Teles Gonçalves Pacheco, a 

esta secção, em conjunto com a Secção de Competência Genérica de Torre de Moncorvo (restrita 

à tramitação de processos de expropriação que lhe estavam atribuídos), em substituição da Sra. 

Juíza titular, Dra. Leonor Santiago, que havia entrado de baixa por gravidez de risco. 

Com efeitos a partir de 04-01-2016 passou a estar afeta a esta secção a Sra. Juíza de 

Direito do QC, Dra. Vera Regina Alves dos Santos Teixeira, dada a continuação da baixa da Sra. 

Juíza titular. 

 

c) Secção de Execução da Instância Central sediada no município de Lousada 

Tendo ficado sem efeito a afetação da Sra. Juiz de Direito do QC, Dra. Cecília dos 

Santos Peixoto, à Secção de Família e Menores de Paredes, devido à acumulação do serviço 

distribuído à Sra. Juíza Auxiliar da Secção de Execução da Instância Central, a que se seguiu a sua 

baixa médica, estando em causa o cumprimento dos objetivos fixados, propusemos afetação 

desta Sra. Juiz do QC à Secção de Execução da Instância Central para regularização do serviço. A 

mesma produziu efeitos em 11 de janeiro de 2016 e terá o seu termo no último dia das férias 

judiciais da Páscoa, conforme despacho proferido em 04-01-2016, por Sua Excelência o Senhor 

Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura. 

 

3) Reunião para promoção de medidas de simplificação e agilização processuais 
Tendo em vista a eventual tomada de medidas de agilização processual, 

designadamente, de serem encontradas estratégias/procedimentos com vista a uma melhoria 

nos serviços, providenciámos pela marcação de uma reunião, que teve lugar no dia 16-12-2015, 

com os Srs. Juízes em funções na Secção de Execução da Instância Central de Lousada e com o Sr. 

Presidente da Delegação do Norte do Colégio da Especialidade dos Agentes de Execução.  

Foi lavrada uma ata com as conclusões e propostas/melhorias, no sentido de 

procurar resultados mais eficientes, a qual foi comunicada ao Conselho Superior da 

Magistratura, à Câmara dos Solicitadores, à DGAJ e ao IGFEJ. 
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4) Organização dos turnos de férias judiciais 

Em 20-10-2015, na sequência de reunião convocada para o efeito com todos os Srs. 

Juízes da comarca, foi proferido despacho nº91/2015/FTJ, relativo à organização dos turnos das 

férias judiciais de Natal, Páscoa e verão, o qual foi aprovado por Sua Excelência o Senhor Vice-

Presidente do Conselho Superior da Magistratura, por despacho de 26-10-2015. 

 

5) Organização dos turnos aos sábados, feriados que recaiam em segunda-feira e no 

segundo dia feriado, em caso de feriados consecutivos. 

Em 20-10-2015, na sequência de reunião convocada para o efeito com todos os Srs. 

Juízes da comarca, foi proferido despacho nº91/2015/FTJ, relativo à organização dos turnos aos 

sábados, feriados que recaiam em segunda-feira e no segundo dia feriado, em caso de feriados 

consecutivos, o qual foi aprovado por Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do Conselho 

Superior da Magistratura, por despacho de 26-10-2015. 

 

 
6)  Ampliação do parque de estacionamento do núcleo de Penafiel 

Face à concentração de serviços no Palácio da Justiça de Penafiel, o parque de 

estacionamento existente torna-se insuficiente para todos os funcionários e magistrados que 

aqui desempenham funções. 

Ciente das dificuldades diárias relacionadas com o parqueamento de viaturas, em 

21-12-2015, foi realizada uma reunião para, consensualmente, serem definidos os critérios para 

atribuição de lugares de estacionamento, a fim de ser elaborado o respetivo regulamento. 

A fim de minimizar a falta de lugares de estacionamento para todos, em consonância 

com o que ficou decidido nesta reunião, e a fim de elaborar o respetivo regulamento, foi 

solicitado ao Sr. Presidente da Câmara de Penafiel a atribuição de alguns lugares de 

estacionamento em zona não concessionada e marginal ao edifício do Palácio da Justiça, estando 

a aguardar-se a resposta sobre o pedido efetuado. 

 

7) Organização das férias pessoais dos Srs. Juízes de direito  

Em 15-02-2016, através da plataforma IUDEX, foi emitido parecer sobre os 

requerimentos de férias pessoais dos Srs. magistrados judiciais que exercem funções neste 

tribunal judicial. 

 

8)  Distribuição/organização do serviço por núcleos dos municípios: 
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Secção do Comércio da Instância Central do núcleo de Amarante 

Aquando da colocação da Sra. Juiz Auxiliar nesta secção, de acordo com instruções 

nossas, foi efetuada a respetiva proposta de distribuição de serviço, a qual submetemos à 

apreciação de Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, 

devidamente homologada por despacho de 23-09-2015. 

Na sequência da incapacidade para o trabalho, por motivo de doença, do Sr. Dr. 

Rogério Margarido, J3 da Seção de Comércio da Instância Central, após acordo das Sras. Juízas 

que desempenham funções naquela Secção, em 17-09-2015, foi proferido despacho nº 80/2015-

DS, relativo à distribuição do Serviço. 

Em 29-10-2015, face à baixa médica, por gravidez de risco, da Sra. Juiz de Direito 

Dra. Susana Ribeiro, da Secção de Comércio da Instância Central, foi proferido o despacho nº 

106/2015/DS, relativo à distribuição de serviço daquela secção, o qual foi homologado por 

despacho de 02/11/2015, de Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da 

Magistratura. 

 

Secção Criminal da Instância Local dos núcleos de Amarante e de Felgueiras 

Na sequência da afetação de uma Sra. Juiz do QC para o conjunto das Secções 

Criminais da Instância Local de Felgueiras e de Amarante, após orientações nossas, foi efetuada a 

respetiva proposta de distribuição de serviço, a qual, em 09-09-2015, apresentamos para 

homologação, que veio a ocorrer em 16-09-2015, por despacho por Sua Excelência o Senhor 

Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura;  

Por despacho de 29-09-2015, de Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do 

Conselho Superior da Magistratura, foi suspensa a afetação da Sra. Juiz de Direito do QC para o 

conjunto das secções criminais das instâncias locais de Felgueiras e de Amarante. 

 Face às pendências elevadas e à sobreposição de agendamentos, e após acordo com 

os Srs. Juízes da Instância Local Cível e Criminal do núcleo de Felgueiras, foi redistribuído o 

serviço até ser afetado um Sr. Juiz do QC à secção Criminal daquele núcleo, ou até ser reduzida a 

dilação dos agendamentos, proposta nossa de 19-10-2015, que foi homologada em 21-10-2015 

por Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura.  

Após, na sequência do acordado entre os referidos Srs. Juízes, em 30/11/2015, foi 

solicitada a homologação de um pedido de alteração de um dos pontos da nossa proposta de 19-

10-2015. 

Em 05/01/2016, na sequência do acordado entre todos os Srs. Juízes, foi solicitada a 

cessação da reafectação constante da supra referida medida, por terem sido atingidos os 

objetivos visados com a mesma, o que foi homologado por despacho de 08-01-2016, por Sua 

Excelência o Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura.  
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Secção de Execução da Instância Central do núcleo de Lousada 

Aquando da colocação da Sra. Juiz Auxiliar nesta secção, de acordo com instruções 

nossas, foi efetuada a respetiva proposta de distribuição de serviço, a qual foi homologada por 

Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura. 

Com a afetação da Sra. Juiz de Direito do QC, Dra. Cecília dos Santos Peixoto, a esta 

secção, para efeitos de normalização do estado dos serviços, em 29-01-2016 propusemos a 

respetiva distribuição do serviço, a qual foi homologada em 01-02-2016, por Sua Excelência o 

Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura. 

 

Secção Cível da Instância Local do núcleo do Marco de Canaveses 

Por nosso despacho de 16-09-2015, propusemos a homologação da distribuição de 

serviço da Secção Cível da Instância Local deste núcleo, a qual foi homologada em 22-09-2015, 

por despacho proferido por Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da 

Magistratura.  

 

Secção de Família e Menores da instância Central do Núcleo de Paredes 

Na sequência da colocação, no movimento judicial ordinário, de uma Sra. Juiz 

Auxiliar nesta secção, em 15-09-2015, propusemos a distribuição do serviço desta secção, a qual 

foi homologada, em 22-09-2015, por despacho proferido por Sua Excelência o Senhor Vice- 

-Presidente do Conselho Superior da Magistratura.  

 

Com a baixa médica da Sra. Juíza de Direito, Dra. Deolinda Freitas Pinto, J2 desta 

Secção (desde 12-10-2015), por despacho proferido por Sua Excelência o Senhor Vice- 

-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, foi decidido que o respetivo serviço fosse 

assegurado pela Sra. Juiz Auxiliar. Face a esta determinação, através do nosso despacho nº 

94/2015/SJ2F, foi organizada a distribuição do serviço daquela secção. 

 

Após, em 29-10-2015, com inicio da afetação a essa Secção, da Sra. Juiz de Direito 

Dra. Vera Regina Alves dos Santos Teixeira, em 02-11-2015, através do nosso despacho 

107/2015/DSFM, foi organizada a distribuição do serviço naquela secção, a qual foi homologada, 

por despacho proferido em 09-11-2015, por Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do 

Conselho Superior da Magistratura.  

 

Com a afetação da Sra. Juiz de Direito do QC, Dra. Liliana José Nogueira de Carvalho, 

com efeitos até ao final do ano de 2015, e considerando que a mesma apenas tinha 
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disponibilidade, um dia por semana, para se deslocar a esta secção, através do nosso despacho 

nº110/2015/DSFM, de 04-12-2015, foi efetuada a distribuição do serviço, o qual foi homologado 

em 09-12-2015, por Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da 

Magistratura.  

 

Secção Criminal da Instância Central do núcleo de Penafiel 

Em 09 de setembro de 2015, após reunião com todos os magistrados judiciais deste 

tribunal, foi ponderada e consensualizada a racionalização das instalações, no que se refere ao 

uso das salas de audiência disponíveis e efetuada a distribuição de serviço, a qual foi 

homologada em 16-09-2015, por despacho proferido por Sua Excelência o Senhor Vice-  

-Presidente do Conselho Superior da Magistratura.  

Na sequência de uma comunicação que nos foi remetida pelo Sr. Juiz de Direito, Dr. 

Sandro Ferreira, titular do processo nº 130/13.9TAFLG, da Secção Criminal da Instância Central, 

com um elevado número de intervenientes e com possibilidade de se prolongar por várias 

sessões/meses, em 16-12-2015, foi proferido o despacho nº 111/20156/DS, relativo à 

distribuição de serviço, quanto aos restantes julgamentos agendados pelo Sr. Juiz, o qual foi 

homologado, em 17-12-2015. 

Posteriormente, em 22/01/2016, após comunicação, de que nos foi dado 

conhecimento, remetida ao Conselho Superior da Magistratura, pelo mesmo Sr. Juiz de Direito, 

Dr. Sandro Ferreira, expondo a eventual necessidade de ser atribuída exclusividade ao coletivo 

que iria participar nesse julgamento, emitimos o parecer que nos foi solicitado e organizámos/ 

participámos na reunião havida neste Palácio da Justiça, com todos os Srs. Juízes da Secção 

Criminal, o Sr. Juiz Coordenador e o Senhor Inspetor da área, Juiz Desembargador, Dr. António 

Pires Robalo, com vista a aJuizar da necessidade e possibilidade de atribuição dessa 

exclusividade. 

Após a referida reunião e emissão do respetivo parecer do Senhor Inspetor e para a 

eventualidade de tal exclusividade ser concedida, emitimos, também, parecer acerca da forma 

como poderia ser constituído um terceiro coletivo, para assegurar o restante serviço desses três 

Srs. Juízes que ficariam, eventualmente, em exclusividade para o referido processo. 

Por despachos proferidos, respetivamente, em 23/02/2016 e 08/03/2016, por Sua 

Excelência o Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura foi concedida a 

referida exclusividade ao coletivo que tem a seu cargo o julgamento do processo nº 

130/13.9TAFLG e determinada a composição de um terceiro coletivo para assegurar o restante 

serviço destes Srs. Juízes.                                                                                                                                                                               

Secção Criminal da Instância Local do núcleo de Penafiel 
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Considerando a existência de uma elevada pendência processual e de um número 

elevado de diligências diárias desta Secção Criminal da Instância Local, que implicavam uma 

sobrecarga de trabalho para a Sra. Juíza titular, Dra. Leonor Santiago, em 24-09-2015, por 

concordarmos com a proposta/acordo que nos foi remetido, devidamente assinado pelos dois 

Srs. Juízes, propusemos a afetação de processos, para despacho, até ao final do mês de outubro 

de 2015, ao Exmo. Sr. Juiz de Direito da Secção Criminal da Instância Central, Dr. Sandro Lopes 

Ferreira, a qual foi homologada, em 02-10-2015, por despacho proferido por Sua Excelência o 

Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura.  

Na sequência da exposição efetuada pela referida Sra. Juíza, em 21-10-2015, 

remetida também ao Conselho Superior da Magistratura, após reunião com o Sr. Inspetor da 

área, Juiz Desembargador, Dr. António Pires Robalo, e de acordo com o mesmo, em 10-11-2015, 

foi emitido o parecer sobre a forma como deveria apoiada esta Secção Criminal. 

Face à impossibilidade de reforço do quadro da mesma, como constava desse 

parecer, foi-nos solicitada a apresentação de uma proposta no sentido de ser adotada a medida 

prevista no artº94 nº4 g) da Lei de Organização do Sistema Judiciário, o que fizemos em 16-11-

2015 e que foi devidamente a homologada em 18-11-2015 por Sua Excelência o Senhor Vice- 

-Presidente do Conselho Superior da Magistratura. 

Por via dessa proposta, as Sras. Juízes da Secção Criminal da Instância Local do 

núcleo de Paredes, passaram a realizar, alternadamente, uma vez por semana, julgamentos nesta 

Secção Criminal da Instancia Local de Penafiel. 

Entretanto, na sequência de comunicação da Sra. Juíza de Direito, Dra. Leonor 

Santiago de que se encontrava grávida, com problemas de saúde relacionados com a gestação e, 

por isso, na eminência de baixa médica, em 26-10-2015 foi proferido despacho nº 103/2015/DS, 

onde por um lado se solicita a substituição da Sra. Juíza de Direito e, por outro lado, se propõe a 

afetação dos processos com julgamentos marcados nos termos daí constantes, continuando a 

Sra. Juíza titular adstrita, apenas a realizar as continuações dos julgamentos que havia iniciado. 

Tais questões foram decididas, respetivamente, por despachos de 27-10-2015 e 02-

11-2015 por Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura.  
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1.5. Propostas 

Tendo em conta o referido em 1.3 propomos o reforço do quadro de Juízes nas 

seguintes secções: 

 

Secção de Família e Menores da Instância Central 

O volume processual, a natureza dos processos e a repercussão social das matérias 

aqui tratadas justificam o alargamento do quadro, com a criação de mais um lugar. 

Enquanto tal não acontecer é imprescindível a manutenção do lugar de Juiz Auxiliar. 

Contudo, tendo em conta a baixa médica da Sra. Juiz de Direito, Dra. Deolinda Freitas 

Pinto e, não obstante aquando da distribuição de serviço, ter sido considerada a diferença de 

pendências, tendo em vista anulá-la, constatamos que existe, ainda, alguma discrepância. 

Estamos atentos a tal situação pelo que foram já efetuadas reuniões com as Sras. 

Juízas de Direito, os Srs. Escrivães de Direito e a Sra. Administradora Judiciária, com vista a um 

diagnóstico em concreto, tendo-se concluído que tal discrepância poderá passar, antes de mais, 

por um trabalho da respetiva secção, que foi reforçada para o efeito e proposto à DGAJ a 

prestação de trabalho suplementar pelos Srs. funcionários que se disponibilizarem a tal. 

Damos ainda como reproduzido o constante do ponto 3. do capítulo III e capítulo IV, 

1.3. 

 

Secção Criminal da Instância Central 

Pelas razões atrás referidas, nomeadamente, considerando o volume processual e a 

natureza dos processos, alguns deles com elevado número de intervenientes e muitas sessões de 

audiência de julgamento, reiteramos a urgência no reforço do quadro de magistrados da Secção 

Criminal da Instância Central do núcleo de Penafiel, com mais três Juízes efetivos, ou dois 

efetivos e um auxiliar ou, pelo menos, um efetivo e dois auxiliares, ou três auxiliares, por forma a 

ser possível constituir dois coletivos, dada a provisoriedade dos lugares dos Juízes do quadro 

complementar e a consequente perturbação que daí advém. 

Nessa sequência, reiteramos, também, que a configuração do quadro de pessoal da 

referida secção deveria beneficiar do respetivo aumento e contemplar, pelo menos, mais dois 

Escrivães Adjuntos e dois Escrivães Auxiliares. 

Nesta parte, e até que tal aconteça, proceder-se-á ao reforço desse quadro, se e 

quando necessário, recorrendo à recolocação transitória de funcionários. 

 

Secções Cíveis e Criminais das Instâncias Locais  
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Remetemos para o que supra ficou exposto no Capitulo III, ponto 3. E capítulo IV, 

ponto 1.3. 

 

Manutenção dos demais lugares de Juiz Auxiliar 

No que se refere aos lugares de Juízes Auxiliares já existentes é imprescindível a 

manutenção dos colocados na Secção do Comércio e de Execução da Instância Central. 

No que se refere às Secções da Instância Central Cível e Local Cível do Marco de 

Canaveses, diferimos a avaliação da situação para o momento da preparação do movimento 

ordinário de Juízes. 
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2. Funcionários Judiciais 

2.1.Quadro previsto  

2.1.1. Da carreira judicial  

 

Nos termos definidos pela Portaria 161/2014, de 21 de agosto, o quadro de oficiais 

de justiça é de 272. 

 

Núcleo de Penafiel 

Quadro legal de Pessoal oficial de justiça:72 

Oficiais de Justiça da carreira judicial:57 

Oficiais de justiça da carreira dos Serviços do MºPº:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DE PENAFIEL 

Instância Central -Secção cível 
Oficiais de justiça 
efetivamente em 
funções (média últimos 
6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e juízes do QC que não 
estejam em substituição dos titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 2 0 

Escrivão Adjunto 4 0 Proc. da República 2 

Escrivão Auxiliar 6 0 Proc. Adjuntos(*) 0 

TOTAL DA SECÇÃO 12 5 2 
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NÚCLEO DO MUNICIPIO DE PENAFIEL 

Instância Central -Secção criminal 

Oficiais de justiça 
efetivamente em 
funções (média últimos 
6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e juízes do QC que não 
estejam em substituição dos titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 0 0 

Escrivão Adjunto 5 0 Proc. da República 3 

Escrivão Auxiliar 7 0 Proc. Adjuntos (*) 0 

TOTAL DA SECÇÃO 12 6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Na Instância Central Criminal existem dois Srs. Procuradores da República que são comuns à Instância Central 

Cível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DE PENAFIEL 

Instância Central -Secção do trabalho 

Oficiais de justiça 
efetivamente em funções 
(média últimos 6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e juízes do QC que não 
estejam em substituição dos titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 0,25 0 

Escrivão Adjunto 5,5 0 Proc. da República 3 

Escrivão Auxiliar 6,25 0 Proc. Adjuntos 0 

TOTAL DA SECÇÃO 12 4 3 
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NÚCLEO DO MUNICIPIO DE PENAFIEL 

Instância Local -Secção cível 

Oficiais de justiça 
efetivamente em 
funções (média últimos 
6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e juízes do QC que não 
estejam em substituição dos titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 0 0 

Escrivão Adjunto 3 0 Proc. da República 0 

Escrivão Auxiliar 1 0 Proc. Adjuntos(*) 1 

TOTAL DA SECÇÃO 4 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DE PENAFIEL 

Instância Local -Secção  criminal 

Oficiais de justiça 
efetivamente em 
funções (média últimos 
6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e juízes do QC que não 
estejam em substituição dos titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 0 0 

Escrivão Adjunto 2 0 Proc. da República 0 

Escrivão Auxiliar 3 0 Proc. Adjuntos(*) 1 

TOTAL DA SECÇÃO 5 1 1 

 

(*)Nota: O Sr. Procurador Adjunto é comum às instâncias locais cível e criminal 
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Núcleo de Amarante 

Quadro legal de Pessoal Oficial de Justiça:44 

Oficiais de Justiça da carreira judicial:36 

Oficiais de justiça da carreira dos Serviços do MºPº:8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DE AMARANTE 

Instância Central -Secção de comércio 

Oficiais de justiça 
efetivamente em 
funções (média últimos 
6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e juízes do QC que não 
estejam em substituição dos titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 3 0 Proc. da República 2 

Escrivão Auxiliar 11 0 Proc. Adjuntos 0 

TOTAL DA SECÇÃO 15 4(*) 2 

 

(*) (ver justificação- página 108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DE AMARANTE 

Instância Local -Secção cível 

Oficiais de justiça 
efetivamente em 
funções (média últimos 
6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e juízes do QC que não 
estejam em substituição dos titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 1 0 Proc. da República 0 

Escrivão Auxiliar 1 0 Proc. Adjuntos(*) 1 

TOTAL DA SECÇÃO 3 1 1 
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NÚCLEO DO MUNICIPIO DE AMARANTE 

Instância Local -Secção criminal 

Oficiais de justiça 
efetivamente em funções 
(média últimos 6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e juízes do QC que não 
estejam em substituição dos titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 1 0 Proc. da República 0 

Escrivão Auxiliar 2,25 0 Proc. Adjuntos(*) 1 

TOTAL DA SECÇÃO 4,25 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nota: O Sr. Procurador Adjunto é comum às instâncias locais cível e criminal 
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Núcleo de Baião 

Quadro legal de Pessoal oficial de justiça:6 

Oficiais de Justiça da carreira judicial:4 

Oficiais de justiça da carreira dos Serviços do MºPº:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DE BAIÃO 

Instância Local -Secção de competência genérica  

Oficiais de justiça efetivamente em 
funções (média últimos 6 meses) 

 
Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e juízes do QC que 
não estejam em substituição dos 
titulares) 

 
Magistrados do MP efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e Mag. Do QC que 
não estejam em substituição dos 
titulares) 

Escrivão de Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 1 0 Proc. da República 0 

Escrivão Auxiliar 1 0 

Proc. Adjuntos 1 Técnico de Justiça Adjunto 1 0 

Técnico de Justiça Auxiliar  1 0 

TOTAL DA SECÇÃO 5 1 1 
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Núcleo de Felgueiras 

Quadro legal de Pessoal oficial de justiça:23 

Oficiais de Justiça da carreira judicial:17 

Oficiais de justiça da carreira dos Serviços do MºPº:6 

 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DE FELGUEIRAS 

Instância Local -Secção cível 

Oficiais de justiça 
efetivamente em 
funções (média últimos 
6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e Juízes do QC que não 
estejam em substituição dos titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 2 0 Proc. da República 0 

Escrivão Auxiliar 3 0 Proc. Adjuntos (*) 1 

TOTAL DA SECÇÃO 6 2(**) 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) (ver justificação- página 109) 

 

 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DE FELGUEIRAS 

Instância Local -Secção criminal 

Oficiais de justiça 
efetivamente em 
funções (média últimos 
6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e Juízes do QC que não 
estejam em substituição dos titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 2 0 Proc. da República 0 

Escrivão Auxiliar 3 0 Proc. Adjuntos(*) 1 

TOTAL DA SECÇÃO 6 1(**) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) (ver justificação- página 109) 

 

(*) Nota: O Sr. Procurador Adjunto é comum às instâncias locais cível e criminal 
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Núcleo de Lousada 

Quadro legal de Pessoal Oficial de Justiça:29 

Oficiais de Justiça da carreira judicial:25 

Oficiais de justiça da carreira dos Serviços do MºPº:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DE LOUSADA 

Instância Central -Secção de Execuções 

Oficiais de justiça efetivamente 
em funções (média últimos 6 
meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e juízes do QC que 
não estejam em substituição dos 
titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 2 0 Proc. da República 1 

Escrivão Auxiliar 6,25 0 Proc. Adjuntos 0 

TOTAL DA SECÇÃO 9,25 3(*) 1 

 

 

(*) (ver justificação- página 110) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DE LOUSADA 

Instância Local -Secção  cível 

Oficiais de justiça 
efetivamente em funções 
(média últimos 6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e juízes do QC que 
não estejam em substituição dos 
titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo auxiliares e 
Mag. Do QC que não estejam em substituição dos 
titulares) 

Escrivão de Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 1 0 Proc. da República 0 

Escrivão Auxiliar 2 0 Proc. Adjuntos (*) 1 

TOTAL DA SECÇÃO 4 1 1 

 

 

 

(*) Nota: O Sr. Procurador Adjunto é comum às instâncias locais cível e criminal 
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NÚCLEO DO MUNICIPIO DE LOUSADA 

Instância Local -Secção  criminal 

Oficiais de justiça efetivamente 
em funções (média últimos 6 
meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e juízes do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e Mag. Do QC que não 
estejam em substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 0,25 0 

Escrivão Adjunto 1 0 Proc. da República 0 

Escrivão Auxiliar 3 0 Proc. Adjuntos(*) 1 

TOTAL DA SECÇÃO 4,25 1 1 

 

 

 

(*) Nota: O Sr. Procurador Adjunto é comum às instâncias locais cível e criminal 
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Núcleo do Marco Canaveses 

Quadro legal de Pessoal Oficial de Justiça:24 

Oficiais de Justiça da carreira judicial:19 

Oficiais de justiça da carreira dos Serviços do MºPº:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DO MARCO DE CANAVESES 

Instância Central -Secção de instrução criminal 

Oficiais de justiça 
efetivamente em funções 
(média últimos 6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e juízes do QC que 
não estejam em substituição dos 
titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo auxiliares e 
Mag. Do QC que não estejam em substituição dos 
titulares) 

Escrivão de Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 2 0 Proc. da República 1 

Escrivão Auxiliar 3 0 Proc. Adjuntos 0 

TOTAL DA SECÇÃO 6 2 1 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DO MARCO DE CANAVESES 

Instância Local -Secção cível 

Oficiais de justiça efetivamente 
em funções (média últimos 6 
meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e juízes do QC que 
não estejam em substituição dos 
titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 0 0 

Escrivão Adjunto 3 0 Proc. da República 0 

Escrivão Auxiliar 2 0 Proc. Adjuntos(*) 1 

TOTAL DA SECÇÃO 5 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nota: O Sr. Procurador Adjunto é comum às instâncias locais cível e criminal 
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NÚCLEO DO MUNICIPIO DO MARCO DE CANAVESES 

Instância Local -Secção  criminal 

Oficiais de justiça efetivamente em 
funções (média últimos 6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e juízes do QC que 
não estejam em substituição dos 
titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 0 0 

Escrivão Adjunto 3 0 Proc. da República 0 

Escrivão Auxiliar 2 0 Proc. Adjuntos (*) 1 

TOTAL DA SECÇÃO 5 1 1 

 

(*) Nota: O Sr. Procurador Adjunto é comum às instâncias locais cível e criminal 
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Núcleo de Paços de Ferreira 

Quadro legal de Pessoal Oficial de Justiça:19 

Oficiais de Justiça da carreira judicial:14 

Oficiais de justiça da carreira dos Serviços do MºPº:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA 

Instância Local -Secção  cível 

Oficiais de justiça efetivamente 
em funções (média últimos 6 
meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e juízes do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 1 0 Proc. da República 0 

Escrivão Auxiliar 2 0 Proc. Adjuntos (*) 1 

TOTAL DA SECÇÃO 4 1 1 

 

 

 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA 

Instância Local -Secção  criminal 

Oficiais de justiça 
efetivamente em funções 
(média últimos 6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e juízes do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 1 0 Proc. da República 0 

Escrivão Auxiliar 2 0 Proc. Adjuntos(*) 1 

TOTAL DA SECÇÃO 4 1 1 

 

 

(*) Nota: O Sr. Procurador Adjunto é comum às instâncias locais cível e criminal 
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Núcleo de Paredes 

Quadro legal de Pessoal Oficial de Justiça:55 

Oficiais de Justiça da carreira judicial:42 

Oficiais de justiça da carreira dos Serviços do MºPº:13 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DE PAREDES 

Instância Central -Secção de família e menores 

Oficiais de justiça 
efetivamente em funções 
(média últimos 6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e juízes do QC que 
não estejam em substituição dos 
titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 2 0 

Escrivão Adjunto 5 0 Proc. da República 3 

Escrivão Auxiliar 11 0 Proc. Adjuntos(*) 0 

TOTAL DA SECÇÃO 18 4(**) 3 

(*) Nota: Um dos Srs. Procuradores Adjuntos afetos à instância local criminal é comum à instância local cível.  

 

(**) (ver justificação- página 111/112) 

 

NÚCLEO DO MUNICIPIO DE PAREDES 

Instância Local -Secção  cível 

Oficiais de justiça 
efetivamente em funções 
(média últimos 12 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 12 meses, 
incluindo auxiliares e Juízes do QC que não 
estejam em substituição dos titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em 
funções (média dos últimos 12 meses, 
incluindo auxiliares e Mag. Do QC que não 
estejam em substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 1 0 

Escrivão Adjunto 3 0 Proc. da República 0 

Escrivão Auxiliar 1 0 Proc. Adjuntos (*) 1 

TOTAL DA SECÇÃO 5 2(**) 1 

 

(*) Nota: Um dos Srs. Procuradores Adjuntos afetos à instância local criminal é comum à instância local cível.  

(**) (ver justificação- página 111/112) 
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NÚCLEO DO MUNICIPIO DE PAREDES 

Instância Local -Secção  criminal 

Oficiais de justiça 
efetivamente em 
funções (média 
últimos 6 meses) 

Magistrados Judiciais efetivamente em 
funções (média dos últimos 6 meses, 
incluindo auxiliares e Juízes do QC que não 
estejam em substituição dos titulares) 

Magistrados do MP efetivamente em funções 
(média dos últimos 6 meses, incluindo 
auxiliares e Mag. Do QC que não estejam em 
substituição dos titulares) 

Escrivão de Direito 2 0 

Escrivão Adjunto 2 0 Proc. da República 0 

Escrivão Auxiliar 4 0 Proc. Adjuntos 2 

TOTAL DA SECÇÃO 8 2(**) 2(*) 

 

(*) Nota: Um dos Srs. Procuradores Adjuntos afetos à instância local criminal é comum à instância local cível.  

 
(**) (ver justificação- página 111/112) 
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2.1.2 Da carreira do Ministério Público 

 

 

 

UNIDADES  
DO  

 
M. Público 

Quadro legal   
Preenchimento do 

quadro (situação atual) 
  Necessidades 

S
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t.
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A
u
x
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Amarante  1 0 4 3   1 0 1 3   0 0 3 0 

Baião  0 0 1 1   0 0 1 1   0 0 0 0 

Felgueiras  0 0 3 3   0 0 2 3   0 0 1 0 

Lousada   0 0 2 2   0 0 1 2   0 0 1 0 

Marco Canaveses   0 0 3 2   0 0 2 2   0 0 1 0 

Paços de Ferreira  0 0 3 2   0 0 1 2   0 0 2 0 

Paredes   1 1 3 3   1 1 2 4   0 0 1 0 

Paredes-Família 0 0 3 3   0 0 0 3   0 0 3 0 

Penafiel   1 1 3 3   1 1 2 4   0 0 1 0 

Penafiel-Trabalho 0 1 3 3   0 0 3 4   0 1 0 0 

 TOTAIS 3 3 28 25   3 2 15 28   0 1 13 0 

 

 

Nos Serviços do MP/DIAP de Amarante, encontram-se ao serviço 4 funcionários, 

sendo 1 Técnico de Justiça Adjunto e 3 Técnicos de Justiça Auxiliares, dois deles de 1ª nomeação 

e, ainda, no decurso do período probatório. 
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O número de funcionários é manifestamente desajustado, atento o número de 

magistrados ali colocados, 2 Procuradores da República e 4 Procuradores Adjuntos, situação 

agravada pela inexperiência dos funcionários. 

Nos Serviços do MP/DIAP de Baião, a situação acha-se, por ora, estabilizada e sem 

anomalias a reportar. 

Nos Serviços do MP/DIAP de Felgueiras, um Técnico de Justiça Adjunto continuou 

ausente no período e, à data da elaboração deste relatório, era já conhecida a decisão favorável 

ao pedido de aposentação. Um Técnico de Justiça Auxiliar foi sujeito a uma junta médica que, 

face à verificada incapacidade permanente para o trabalho, foi aposentado. 

Estão, assim, ao serviço 1 Técnica de Justiça Adjunta e 3 Técnicos de Justiça de 1ª 

nomeação, encontrando-se a decorrer o período probatório. Nessa sequência, encontra-se 

autorizada a ida, 2 vezes por semana, a esse núcleo, do Técnico de Justiça Adjunto, colocado no 

Marco de Canaveses, para normalização do serviço. 

Nos Serviços do MP/DIAP de Lousada, exercem funções 1 Técnica de Justiça Adjunta 

e 2 Técnicos de Justiça Auxiliares, um dos quais recentemente colocado por transição de carreira 

e, portanto, sem experiência dos trâmites processuais próprios do Ministério Público, sendo que 

o outro beneficia do Estatuto de Trabalhador Estudante.  

Nos Serviços do MP/DIAP e Unidade Central de Marco de Canaveses estão colocados 

2 Técnicos de Justiça Adjuntos e 2 Técnicas de Justiça Auxiliares, sendo que 1 dos TJ Adjuntos 

presta auxílio, 2 vezes por semana, ao núcleo de Felgueiras. 

Nos Serviços do MP/DIAP e Unidade Central de Paços de Ferreira continuam 

colocados 1 Técnico de Justiça Adjunto e 2 Técnicas de Justiça Auxiliares. 

Nos Serviços do MP da Secção de Família e Menores de Paredes, os 3 Técnicos de 

Justiça ali colocados são todos de 1ª nomeação e, num espírito de entreajuda, prestam apoio à 

Secção do DIAP, não se encontrando ali colocado algum Técnico de Justiça Adjunto, situação que, 

embora imperiosa pelas matérias sociais e sensíveis ali tratadas, não se avizinha fácil de 

resolver. 

Nos Serviços do MP/DIAP de Paredes, exercem funções 1 Técnico de Justiça 

Principal, 2 Técnicos de Justiça Adjuntos e 4 Técnicos de Justiça Auxiliares, um dos quais foi ali 

colocado para colmatar a ausência dos Técnicos de Justiça Adjuntos, por transição de carreira, 

sem experiência nos trâmites próprios do Ministério Público. 

Nos Serviços MP/DIAP de Penafiel, estão colocados 1 Técnico de Justiça Principal, 2 

Técnicos de Justiça Adjuntos e 4 Técnicos de Justiça Auxiliares a que acresce um técnico de 

justiça auxiliar ausente, há cerca de 1 ano, em comissão de serviço da DGRSP. 
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Para colmatar a insuficiência de funcionários, 1 dos Técnicos de Justiça Auxiliares 

que exerce funções na Secção do DIAP, cujo lugar devia ocupar na Unidade Central, foi para ali 

deslocado, passando a exercer funções na Secção de Processos e que acumula toda a 

responsabilidade do registo de entrada de papéis e da distribuição que passou ali a ser feita.   

Nos Serviços do MP da Secção do Trabalho de Penafiel, está colocada 1 Técnica de 

Justiça Adjunta que exerce funções de Técnica de Justiça Principal em regime de substituição e, 

recentemente, em resultado do último movimento encontram-se ali colocadas mais 2 Técnicas 

de Justiça Adjuntas sendo que do(a)s 4 Técnico(a)s de Justiça Auxiliares ali colocado(a)s, um é 

vereador a ½ tempo e dois são de 1ª nomeação, encontrando-se ainda no período probatório, 

encontrando-se uma destas, ademais, em gozo de licença parental.   

A par das medidas gestionárias adotadas em função da realidade concreta de cada 

secção da instância, tomando por referência o Juiz efetivo e os Juízes Auxiliares e do Quadro 

Complementar entretanto colocados, para reforço do quadro e diminuição da pendência, estas 

medidas não podem ser desarticuladas do necessário reforço do número de funcionários nas 

unidades de processos segundo, também, um princípio da equivalência, o que se tem vindo a 

colmatar com as recolocações provisórias. 

 

 

2.2. Funcionários em funções  

A colocação de oficiais de justiça na comarca, na sua maioria, em primeira 

nomeação, operada pelos recentes movimentos ordinário e extraordinário, veio minimizar a 

carência de recursos humanos. 

Todavia, o quadro de Escrivães Adjuntos, Técnicos de Justiça Adjuntos, Escrivães 

de Direito e Secretários de Justiça, continua a ser muito deficitário, uma vez que nesta 

comarca existem 9 escrivães adjuntos a exercer funções de Escrivão de Direito em regime de 

substituição, 1 Técnico de Justiça Adjunto a exercer funções de Técnico de Justiça Principal e 

3 Escrivães de Direito a exercer, também, em regime de substituição, as funções de Secretário 

de Justiça (ver quadro seguinte). 
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Apoio ao Conselho Gestão 2 3 -1

Secretário de Justiça 1 0 1 0 1 0 3

Escrivão de Direito 8 4 6 5 1 1 3 3 2 2 3 1 2 2 6 6 7

Técnico de Justiça Principal 2 1 1 1 1

Escrivão-Adjunto 19 21 12 5 2 1 10 4 6 5 7 9 5 2 15 11 18

Técnico de Justiça -Adjunto 6 5 4 2 1 1 2 1 3 2 3 1 3 1 6 2 13

Escrivão Auxiliar 27 31 17 17 1 1 12 15 9 8 9 9 7 5 20 19 -3

Técnico de Justiça Auxiliar 7 6 4 4 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 6 7 0

SUB-TOTAL 72 71 44 33 6 5 29 25 23 20 24 22 19 12 55 46 38

Técnico de Informática 2 0 2

Assistente Técnico 2 2 1 0 1

Assistente Operacional 3 3 2 2 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1

TOTAL 7 5 2 2 1 0 2 2 1 1 3 3 2 1 4

Portaria  

161/2014

Em 

funções

Portaria  

161/2014

Em 

funções

Em 

funções

Portaria  

161/2014

Em 

funções

Portaria  

161/2014

Em 

funções

Portaria 

161/2014

Em 

funções

Portaria  

161/2014

Em 

funções

Portaria  

161/2014

Em 

funções

Portaria 

161/2014

FUNCIONÁRIOS DE JUSTIÇA

COMARCA DO PORTO ESTE

CATEGORIAS

NÚCLEOS

Em FaltaPenafiel Amarante Baião Lousada Felgueiras M.Canaveses P.Ferreira Paredes

272

234

OF em falta 38

86,03%

Quadro Legal OJ

OF em funções

% quadro preenchido

Quadro legal OJ (Judicial) 214

190

OF em falta 24

88,79%

OF em funções

% quadro preenchido

Quadro  legal OJ (M.P.) 58

OF em funções 44

OF em falta 14

75,86%% quadro preenchido
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2.3 Grupos etários 

Com o aumento da idade, aumentam os problemas de saúde, as doenças crónicas e 

as perturbações de foro mental, fatores que potenciam a incapacidade para o trabalho e a 

reforma antecipada.  

Considerando o quadro e o gráfico que seguem, constata-se que, nesta Comarca, há 

um enorme envelhecimento dos quadros, uma vez que temos 136 oficiais de justiça (29 da 

carreira dos Serviços do Ministério Público e 107 da carreira judicial) com idade compreendida 

entre 41 e 54 anos e 45 oficiais de justiça com idade igual ou superior a 55 anos (5 carreira dos 

Serviços do Ministério Público e 40 da carreira judicial).  

Estamos convictos de que, nos próximos meses, uma parte significativa destes 

oficiais de justiça reunirá condições de aposentação antecipada e, dada a desmotivação, o 

descontentamento e a perspetiva de agravamento das condições de trabalho, a sua maioria, irá 

requerê-la. 

A renovação dos quadros permite a coexistência e convivência de trabalhadores de 

diversas gerações, sendo esta comunhão necessária e importante para uma transmissão de 

conhecimentos e de experiências. 

Por estes motivos, vemos como premente a renovação dos quadros através do 

descongelamento das progressões na carreira e a consequente entrada de novos funcionários.  

 

 

 

 

 

 

 

Grupo etário 
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2.4 O absentismo 

Do quadro de pessoal estão ausentes por destacamento, requisição, mobilidade, 

estágio noutro organismo/serviço os seguintes oficiais de justiça: 

2 Escrivães de Direito9; 

2 Escrivães Adjuntos10; 

4 Escrivães Auxiliares11   

Total: 8 

Em relação às ausências prolongadas (superior a 60 dias) motivadas por doença, 

acidente de trabalho e outras licenças, estão ausentes os seguintes oficiais de justiça: 

1 Escrivão Adjunto12 

5 Escrivães Auxiliares13  

Total: 6 

 

2.5 Desligamento do serviço por aposentação 

No período ficaram ainda desligados do serviço, por aposentação, os seguintes 

oficiais de justiça: 

3 Escrivães Adjuntos 

1 Técnico de Justiça Auxiliar 

Total: 4 

 

Os números do absentismo, no período em apreço, relacionados com as ausências 

prolongadas, comissões de serviço, destacamentos, aposentações ocorridas e aquelas que se 

poderão verificar a curto prazo, são preocupantes, representando cerca de 8 % do quadro 

legal de Oficiais de Justiça em funções nesta Comarca.   

A conjugação dos fatores supra referidos vem aumentar a sobrecarga do serviço 

para os que se encontram em funções, a qual, aliada à desmotivação profissional pela 

degradação das condições de trabalho, os cortes nos vencimentos, a falta de progressão e 

promoção, são fatores de insatisfação que comprometem o desempenho profissional. 

Consideramos, por isso, que estes fatores são alarmantes e irão repercutir-se, de 

forma significativa, na produtividade e nos serviços, reclamando um reforço dos quadros de 

pessoal.  

                                            
9 Um destacado no Balcão Nacional de Arrendamento e outro requisitado para o Tribunal da Relação do Porto 
10 Um em estágio na inspeção tributária e outro em comissão de serviço no Tribunal da Relação de Guimarães. 
11 Em Mobilidade interna no Tribunal da Relação do Porto, em mobilidade interna para a Direção Regional da 
Agricultura e Pescas do Norte, um destacado para outra comarca e outro em estágio na autoridade tributária. 
12 Acidente de trabalho. 
13 2 por doença prolongada, 1 por acidente de trabalho, 1 por licença de longa duração e outra por licença de 
maternidade. 
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15%

3%

27%
5%

4%

2%

2%

19%

Taxa de absentismo dos Oficiais de Justiça

AMT

BAO

FLG

LSD

MCN

PFR

PRD

PNF

 

[Taxa de absentismo da Comarca-Valores por núcleo] 

 

 

 

[Representação gráfica da taxa de absentismo] 
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Como resulta do gráfico que antecede, os núcleos de Felgueiras, de Penafiel e de 

Amarante são aqueles que apresentam uma taxa mais elevada de absentismo, a qual se deve a 

doenças prolongadas e acidentes de trabalho. 

No que respeita ao núcleo de Felgueiras, importa referir que um dos oficiais de 

justiça que se encontrava de baixa prolongada foi, entretanto, aposentado e outro aguarda 

despacho, também nesse sentido, da Caixa Geral de Aposentações. 

Nesta análise não foram consideradas as faltas referentes ao gozo do período de 

férias pessoais, pelo que, num universo de 234 Oficiais de Justiça, a taxa de absentismo é 

preocupante, o que reforça a necessidade acrescida de funcionários, nomeadamente, através 

do preenchimento dos quadros, da sua adequação, bem como através da criação de uma 

bolsa.  

 

2.6 Necessidades de recuperação 

 

a) Secção de Execução da Instância Central 

Nesta secção, além dos dois Juízes efetivos, foi colocado uma Juiz Auxiliar para 

reforço do quadro, dada a elevada pendência e, posteriormente, devido à acumulação de serviço 

e à sua baixa médica, foi colocada, até ao final das férias judiciais da Páscoa, uma Sra. Juiz do QC.  

O quadro legal, como já amplamente referido, foi subdimensionado, tornando-se, 

como tal necessário, tomar medidas gestionárias, reforçando-o com Oficiais de Justiça da 

categoria de Escrivão Auxiliar, uma vez que se mantem a carência (já várias vezes referida) na 

categoria de Escrivão Adjunto. 

Nesta secção, e conscientes das dificuldades amplamente reportadas colocámos, em 

setembro de 2015, além quadro, três Escrivães Auxiliares em primeira nomeação. 

Nesta altura, considerando a pouca experiência dos Oficiais de Justiça aqui 

colocados, ainda não se mostra expressiva a recuperação processual desta seção, havendo, 

ainda, um considerável número de processos por movimentar. 

Ao abrigo do programa PEPAC foi, também, aí colocada uma estagiária. 

Por este motivo e por considerarmos que a celeridade dos processos existentes 

nesta secção é vital para as pessoas, para o comércio e para as empresas, em 27-01-2016, pelo 

Conselho de Gestão foi proposta à DGAJ a autorização para que, os funcionários que se 

disponibilizaram para o efeito, e devidamente identificados, fossem autorizados a trabalhar fora 

do horário normal, com a consequente remuneração. 

 Até ao momento não foi obtida qualquer resposta. 
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b) Secções de Comércio da Instância Central 

Encontram-se colocados três Juízes efetivos e um Juiz auxiliar para reforço do 

quadro.  

Existe uma enorme diferença entre a estatística oficial e de secretaria. Pensámos 

que esta realidade se deve à má avaliação e, por conseguinte, deficiente dimensionamento, do 

quadro legal dos Oficiais de Justiça, definido no Dec Lei nº 49/2014, de 27 de março.  

Em face disto, e uma vez que, em duas das três secções, faltam os funcionários da 

categoria de Escrivão de Direito (substituídos por Escrivães Adjuntos em regime de 

substituição), este problema irá subsistir enquanto não for, pelo menos, preenchido o quadro 

legal. 

Em setembro de 2015 foram colocados Escrivães Auxiliares em primeira 

nomeação, mas, dada a pouca experiência e afinidade com as matérias aqui versadas, 

continuam a verificar-se alguns atrasos na movimentação processual. 

Através de uma medida gestionária, a realização de contas, rateios e liquidações é 

realizada pelo Sr. Escrivão de Direito da Unidade Central, com autorização do Exmo. Sr. 

Diretor-Geral da Administração da Justiça. 

Cientes de que o quadro legal não vai ser preenchido a curto prazo, 

equacionamos a formulação à DGAJ de uma proposta semelhante à que foi efetuada para a 

Secção de Execução da Instância Central, havendo funcionários com disponibilidade para o 

efeito. 

 

c) Secção de Família e Menores da Instância Central 

Encontram-se colocados três Juízes efetivos e um Juiz Auxiliar para reforço do 

quadro. 

As especificidades desta secção exigem a realização de várias diligências diárias, 

bem como a tramitação constante de processos, mesmo os que constam da pendência da 

secretaria 

Nesta secção, pelo motivo de grande parte dos processos ser de jurisdição 

voluntária, em que não é obrigatória a constituição de advogado, desencadeiam-se, 

frequentemente, incidentes, suscitados pelos mais diversos intervenientes, mesmo após os 

processos serem considerados findos na estatística oficial. 

O quadro legal de oficiais de justiça foi subdimensionado, face às reais necessidades 

de recursos humanos desta secção, pelo que se torna imperioso preencher e reforçar o quadro 

com mais três Escrivães Adjuntos e três Escrivães Auxiliares. 
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d) Secção Criminal da Instância Local de Amarante 

A recuperação desta secção tem sido pouco significativa pelo que se torna 

necessário o preenchimento do quadro legal. 

 

2.7 Medidas de gestão 

Como vimos repetindo são limitadas, as competências dos Órgãos de Gestão da 

comarca, no que se refere à gestão dos recursos humanos, ao que acresce o facto do seu exercício 

estar dependente dos meios que forem facultados pelo Ministério da Justiça, que são 

manifestamente insuficientes. 

Assim, as medidas que foram tomadas tiveram em vista gerir de forma equilibrada 

os meios disponíveis e apresentar propostas que atenuassem os efeitos negativos da falta de 

Oficiais de Justiça. 

Face às necessidades de recuperação supra referidas, foram tomadas as seguintes 

medidas gestionárias, pela Sra. Administradora Judiciária: 

 

a) Recolocação após publicação em D.R. dos movimentos ordinários e extraordinário 

Através dos Projetos de despacho nº3/M/2015; 4/M/2015 e despacho 5/M/20015, 

referentes aos Movimentos-ordinários e extraordinário- dos Oficiais de Justiça, publicados no 

D.R., 2ª Série- nº167-de 27 de agosto de 2015 e D.R., 2ª Série, nº175, de 08 de setembro de 2015, 

foram recolocados nos núcleos da comarca, na carreira judicial e dos Serviços do Ministério 

Público, os seguintes oficiais de justiça: 

Penafiel: 20 

Amarante:11 

Baião:1 

Felgueiras:4 

Lousada:11 

Marco de Canaveses: 6 

Paços de Ferreira:4 

Paredes:13 

Através do Projeto de despacho nº10/M/2015 e despacho 11/M/20015 referentes 

ao Movimentos extraordinário de outubro, dos oficiais de Justiça, constantes da lista publicada 

no D.R., 2ª Série- nº216 de 4 de novembro de 2015, foram recolocados nos núcleos da comarca, 

na carreira judicial e dos Serviços do Ministério Público os seguintes Oficiais de Justiça: 

Penafiel:4 

Amarante:3 
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Felgueiras:1 

Lousada:1 

Paredes: 4 

  

 

b) Secção Cível da Instância Local do núcleo do Marco de Canaveses 

Após comunicação do Exmo. Sr. Escrivão de Direito, da Instância Central de 

Instrução Criminal, Manuel António de Carvalho Novais, da impossibilidade de manter a 

acumulação com o lugar de Escrivão de Direito da Instância Local Cível deste núcleo, por 

despacho 6/M/2015, de 26-10-2015, foi nomeado o Exmo. Sr. Escrivão Adjunto Joaquim Manuel 

Vieira de Queirós, Escrivão de Direito, em regime de substituição. 

 

 

c) Secção Execução da Instância Central do núcleo de Lousada 

Após análise do estado dos serviços, constatámos que o volume processual desta 

secção apresenta uma elevada pendência processual, encontrando-se, ainda, por regularizar um 

número elevado de processos recebidos dos extintos tribunais. 

Assim, em 30-12-2015, o Sr. Escrivão Auxiliar Adelino José Vitorino Salgueiro (a 

exercer funções no núcleo de Felgueiras) foi recolocado, transitoriamente até ao dia 31-08-2016, 

na Secções e Execução da Instancia Central do núcleo de Lousada. 

 

d) Secção Cível da Instância Central do núcleo de Penafiel 

Em 02-11-2015, na sequência da deliberação do Plenário do CSM no processo 

2015/DQJI/137/OU, que decidiu dar provimento ao recurso do Escrivão Auxiliar Mário Luís 

Teixeira do Vale, foi o mesmo recolocado, transitoriamente, com efeitos até 31 de agosto de 

2016, na Secção Cível da Instância Central do núcleo de Penafiel. 

 

 

e) Serviços do Ministério Público de Felgueiras 

Por despacho nº 9/2015, em 09-11-2015, face ao estado debilitado em que a Sra. 

Técnica de Justiça Adjunta, Fernanda da Conceição Cardoso de Oliveira, se encontrava, foi aí 

recolocado, transitoriamente, o Escrivão Adjunto Milton Jorge Soares da Silva até ao dia 21-12-

2015. 

 

f) Secção de Família e Menores de Paredes e Serviços do Ministério Público-Trabalho 
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Em 19-11-2015, por despacho nº 12/M/2015, na sequência de uma reclamação 

relativa a uma recolocação, foi autorizada uma permuta provisória entre as Escrivãs Auxiliares 

Elisabete Cristina Gonçalves Cunha (permanece no J2 da Secção de Família e Menores de 

Paredes) e Daniela Filipa Brito Ferreira, passando esta a exercer funções na Secção da Instância 

Central do Trabalho, Serviços do Ministério Público. 

 

 

g) Organização dos turnos de serviço urgente aos sábados, feriados que recaiam em 

segunda-feira e no segundo dia feriado em caso de feriados consecutivos: 

Nos termos do disposto no artº36º nº2 da Lei 62/2013, de 26 de agosto, foi 

proferido o despacho provisório nº1/T/2015, relativo à organização do turno dos oficiais de 

Justiça, nos termos do disposto no nº1 do art.º 59 do Decreto-Lei 49/2014, de 27 de março, 

determinando-se a audição de todos os Oficiais de Justiça, nos termos do disposto no art.º 121 

do Código de Procedimento Administrativo. 

Decorrido o prazo supletivo, foi proferida decisão definitiva sobre o referido 

assunto.  

 

h) Secção dos Serviços do Ministério Público 

Em 04-01-2016 foram recolocados transitoriamente, até ao final do ano, a seu 

pedido, a Técnica de Justiça Auxiliar Sílvia Rosa Dias Santos, no DIAP do núcleo de Paredes e o 

Técnico de Justiça Auxiliar Carlos Alberto Nogueira Vasconcelos, no núcleo de Lousada. 

Em 13-01-2016, foi proferido o despacho nº4/M/2016 relativo à recolocação do Sr. 

Técnico de Justiça Adjunto Manuel Aníbal Gondar Pereira Botelho no núcleo de Amarante.  

Em 05-02-2016, foi proferido despacho nº7/M/2016, recolocando nos Serviços do 

MP do Trabalho, a Sra. Técnica de Justiça Adjunta, Cândida Queirós e na Secção do Trabalho da 

Instância Central, a Sra. Escrivã Auxiliar, Patrícia Manarte. 

Em 10-02-2016, foi proferido despacho nº10/M/2016 recolocando no núcleo do 

Marco de Canaveses, o Sr. Técnico de Justiça Adjunto Aníbal Botelho, acumulando funções, dois 

dias por semana, no núcleo de Felgueiras. 

 

i) Unidades Centrais 

Em 15-01-2016 foi proferido o Projeto de despacho nº5/M/2016 relativo à 

recolocação da Escrivã Adjunta Ida Maria Cunha Teixeira na Unidade Central do núcleo de 
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Amarante, por incapacidade física (dificuldade em transportar processos), face ao acidente de 

trabalho, ocorrido no ano de 2015. 

Pelo projeto de despacho nº9/M/2016, de 8-02-2016, face à acumulação de 

processos a receber para arquivo na sede da Comarca, bem como da necessidade urgente de 

organização do mesmo e, ainda, a necessidade de apoio ao Exmo. Sr. Secretário de Justiça em 

regime de substituição, foi determinado que a Exma. Sra. Escrivã Auxiliar a prestar Serviço na 

Unidade central e de Serviço Externo do núcleo de Penafiel, passasse a realizar, apenas, o serviço 

externo da sede da Comarca e ainda todo aquele que lhe fosse atribuído pelo Sr. Secretário de 

Justiça.  

O serviço externo relativo ao núcleo de Paços de Ferreira, passará a ser realizado 

por um funcionário de cada secção (Cível e Criminal). O referente ao núcleo de Lousada, será 

realizado pela Unidade Central. 

 

j) Mudança de instalações 

Na sequência de uma exposição apresentada pelos Srs. Escrivães de Direito da 

Secção de Família e Menores da Instância Central, em 14 de outubro de 2015, foi proferido 

despacho de organização dos espaços físicos das diversas unidades orgânicas existentes nesse 

núcleo. 

 

2.8 Propostas 

a) Preenchimento do quadro legal 

Propõe-se pelo menos o preenchimento do quadro legal, não deixando, de qualquer 

forma, de se poder proceder a recolocações transitórias sempre que tal seja necessário. 

Na sequência das recolocações transitórias e aquando dos movimentos de 

funcionários, entendemos que, as mesmas, deverão ser tidas em conta pela DGAJ. 

 

b) Atribuição de lugar de Secretário de Justiça para os núcleos onde se encontre 
instalada uma instância Central e de Escrivão de Direito nas Unidades Centrais 

De acordo com a regra de que, existindo Secção de Instância Central haverá lugar de 

Secretário de Justiça e atento o volume processual tratado e a necessidade constante da 

adequação dos recursos disponíveis nos núcleos onde se encontram instaladas as Instâncias 

Centrais -Marco de Canaveses e Lousada-, torna-se necessário que seja contemplado um lugar de 

Secretário de Justiça em cada um daqueles núcleos. 
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Por outro lado, a falta de Escrivães de Direito nas Unidades Centrais prejudica a 

articulação, em termos funcionais, entre as diversas secções e as estruturas da comarca, 

dificultando a eficiência dos serviços. 

Assim, inexistindo esta categoria nos núcleos Marco de Canaveses, Lousada e 

Paredes, é necessária a criação destes lugares e o preenchimento dos mesmos. 

 

c) Criação de um quadro próprio de Arquivo com competência para toda a comarca 

Como já referido em anteriores relatórios, o arquivo central da comarca encontra-se 

instalado no núcleo de Paços de Ferreira. 

É urgente a colocação de um técnico especializado em arquivo no núcleo supra 

referido, bem como um oficial de justiça para a realização de todo o serviço não acometido 

àquele, mas da responsabilidade deste último. 

 

d) Criação de um “Front Office” com quadro legal próprio 

Devido às inúmeras informações, a solicitação dos diversos utentes da justiça, quer 

presenciais, quer pelo telefone, que tomam aos oficiais de justiça o tempo necessário para as 

verdadeiras atividades a seu cargo, seria importante e imprescindível a criação de um “Front 

Office14”, com um quadro próprio de funcionários para o efeito, com preparação adequada, 

eventualmente, com conhecimento em línguas estrangeiras. 

 

e) Definição das categorias dos Oficiais de Justiça Afetos ao Apoio Técnico ao Conselho 
de Gestão 

A Lei 62/2013, de 26 de agosto, veio instituir um novo sistema judiciário, 

arquitetado e erigido em ordem à especialização dos serviços com vista à sua melhor eficiência 

na resposta a dar aos cidadãos, cumprindo aqui realçar o papel importante dos elementos 

designados/afetos para o apoio técnico ao órgão de Gestão.  

Dispõe o nº1 do art.º 33º do Decreto-Lei 49/2013, de 27 de março, “podem ser 

designados de entre os oficiais de justiça e trabalhadores afetos ao tribunal de comarca os recursos 

necessários para concretizar tarefas de apoio ao conselho de gestão”. 

Por sua vez, a Portaria 161/2014, de 21 de agosto que aprovou os mapas de pessoal 

das secretarias dos tribunais judiciais de primeira instância, não definiu as categorias destes 

funcionários.  

Ora, esta indefinição tem suscitado injustiças para aqueles que desempenham 

funções nestas unidades de apoio técnico, uma vez que o trabalho que é aqui exercido exige uma 

                                            
14 Front office ou linha de frente são atividades de uma empresa que tem alto contato com o cliente. 
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multiplicidade de tarefas relativas aos processos metodológicos de pesquisa, entre muitas 

outras, sobre a legislação aplicável aos mais diversos assuntos, mormente no que diz respeito às 

novas competências de representação e direção, de gestão processual, administrativas e 

funcionais da figura do Juiz Presidente do Tribunal de Comarca, de coordenação e de direção do 

magistrado do Ministério Público Coordenador e de apoio na execução das competências do 

Administrador Judiciário, pelo que, dada a sua complexidade e exigência técnica, implicam 

dedicação e estudo, tendo, também, por base uma relação especial de confiança. 

Estas funções incluem o apoio na elaboração de projetos de decisões, preparação de 

reuniões, tratamento do expediente, elaboração de pareceres e estudo das mais diversas 

situações que se colocam aos membros do Conselho de Gestão. 

Por outro lado, o apoio técnico nas tarefas e objetivos que são cometidos à Comarca 

exigem uma monitorização e acompanhamento permanente, em ordem a uma rigorosa 

apreciação do estado dos serviços, por forma a sustentar a melhor e mais adequada decisão. 

 Estas tarefas, pelo seu volume e complexidade, exigem o recrutamento de 

funcionários diferenciados, que apenas poderão encontrar um mínimo de equiparação nas 

funções que são desempenhadas pelos Srs. Secretários de Inspeção, os quais são oficiais de 

justiça, nomeados em comissão de serviço e auferem o vencimento de secretário (v.g. o E.M.J. – 

art.º 162.º e art.º 122 nº2 do E.F.J.). 

Face ao supra exposto, em aditamento à Portaria 161/2014, de 21 de agosto deverá 

ser consignado que os oficiais de justiça designados, nos termos do nº1 do art.º 33º do Decreto-

Lei 49/2013, de 27 de março, deverão, também, ser remunerados pela categoria de Secretário de 

Justiça. 

E não se diga que tal viola o princípio da igualdade, já que só pode ser tratado de 

forma igual o que for igual. 

No caso, também estes funcionários, tal como os Srs. Secretários de Inspeção, são 

escolhidos pelos elementos do Conselho de Gestão e executam todo um trabalho muito mais 

exigente, muito diferente do dos restantes. 
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3. Magistrados do Ministério Público 

3.1. Quadro Previsto   

No âmbito do quadro normativo que aprovou a reforma da organização judiciária, o 

Decreto -Lei n.º 49/2014, de 27 de março, procedeu à regulamentação da Lei n.º 62/2013, de 26 

de agosto e veio estabelecer o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais 

judiciais (ROFTJ). O referido diploma foi publicado no Diário da República, 1.ª série — N.º 61 — 

27 de março de 2014 e define, nas páginas 2234 a 2235, o seguinte quadro de magistrados: 

� Procuradores da República: de 14 a 15. 

� Procuradores-adjuntos: de 26 a 28. 

 

Assim distribuídos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município P. da República P.-Adjuntos 

Amarante 2 4 

Baião - 1 

Felgueiras - 4 

Lousada 1 2 

Marco de Canaveses 1 3 

Paços de Ferreira - 3 

Paredes 3 (FAM.)+1 (DIAP) 6 

Penafiel 7 5 

TOTAL 15 28 
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3.2. Magistrados em funções 

 Do quadro legalmente definido, estão colocados na comarca os seguintes magistrados do 

Ministério Público:  

 Procuradores da República (14 a 15): 15. 

 Procuradores-adjuntos (26 a 28): 28 – dos quais 3 estão ausentes ao serviço, 

encontrando-se destacados 2 Procuradores Adjuntos do Quadro Complementar (Lousada e 

Amarante), perfazendo assim 27 magistrados ao serviço na sua totalidade. 

 Está, ainda, colocada na comarca uma substituta do Procurador Adjunto, que se mostra 

ausente ao serviço, por motivos de gravidez.   

 Amarante: 

 Procurador da República: 2 

 Procurador-adjunto: 3.  

 Em Amarante, continuou a verificar-se a ausência de magistrados no DIAP, sendo um por 

motivos de doença, o que acontece desde a data da instalação da Comarca e, regressado ao 

serviço em outubro de 2015, encontra-se novamente ausente, por motivos de saúde, desde 

inícios de fevereiro de 2016, sem previsibilidade de regresso e com necessidade de diminuição 

da carga de serviço; outra por motivos de situação de risco clínico durante a gravidez, agora de 

licença parental. 

 No mesmo município, através da OS 14/2015, de 25.09, da PDGDP, foi destacada uma 

magistrada do quadro complementar que se encontrava já destacada na Comarca mas no 

município de Paredes. 

 Baião: 

 Procurador-adjunto: 1 

 Felgueiras: 

 Procurador-adjunto: 3 

 Em Felgueiras, o Procurador Adjunto afeto à instância local, cível e criminal, mostra-se 

ausente desde 23.01.2015, por motivos de doença e sem previsibilidade de regresso ao serviço. 

 Entretanto, para o período, através da OS 12/2015, de 24.07, da PGDP, foi destacado para 

o núcleo outro magistrado, com efeitos a partir de 01.09.2015.  

Entretanto, através da OS 19/2015, de 10.12, da PGDP, o referido magistrado foi 

destacado para fora da Comarca com efeitos a partir do dia 14.12.2015. 

 Lousada:  

 Procurador da República: 1. 

 Procurador-adjunto: 2. 
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 Em Lousada, a partir do dia 01.09.2015, ficaram apenas colocadas 2 Procuradoras-

Adjuntas, sendo que, entretanto, colhendo a proposta da PGDP, a Secção Permanente do CSMP 

acordou na colocação de mais uma Substituta do Procurador Adjunto, com efeitos a 01.09.2015, 

e que, por deliberação da secção permanente do CSMP de 18 de Dezembro de 2015, foi 

transferida para a comarca do Porto, DIAP de Gaia. 

 Entretanto, verificou-se a ausência de uma das magistradas, por razões de saúde 

(gravidez de risco), que ainda se mantém e se prevê por período prolongado, sendo para ali 

destacada uma magistrada do quadro complementar através da OS 3/2016, de 22.01, da PGDP. 

Marco de Canaveses  

Procurador da República: 1.  

Procurador-adjunto: 3.  

 

Paços de Ferreira: 

Procurador-adjunto: 3.  

 

Paredes  

Procurador da República: 4. (no ROFTJ apenas constam 3) 

Procurador-adjunto: 6.  

 Em Paredes foi colocada uma Substituta do Procurador Adjunto, através do Despacho n.º 

32/2014 da PGDP, desde a data da instalação da Comarca, a partir de 01.09.2014, ficando afeta 

ao DIAP daquele núcleo, onde aliás se mantém colocada, encontrando-se presentemente ausente 

ao serviço em gozo de licença parental. 

Penafiel  

Procurador da República: 7.  

 Procurador-adjunto: 5. 
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«Quadro sinóptico» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadores Setoriais: 

Foram designados, pelo CSMP, quatro (4) Procuradores da República com funções 

de coordenação setorial para as seguintes áreas: DIAP, Área Cível; Área Laboral; Área Família e 

Menores. 

Interlocutores da CPCJ: 

Núcleo 

MAGISTRADOS 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
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Amarante 2 3 - 2 

Baião - - 1 - 

Felgueiras - - 3 2 

Lousada 1 2 - 1 

M. Canaveses 2 2 - - 

P. Ferreira 2 1 - - 

Paredes 5 4 1 1 

Penafiel 5 7 - - 

TOTAL 17 18 6 6 
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Os três Procuradores da República colocados na Secção da Instância Central de 

Família e Menores, são também Interlocutores das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 

(CPCJ) nos municípios que integram a Comarca. 

Foram, ainda, nomeados representantes do Ministério Público nos Conselhos 

Municipais de Segurança de cada município da Comarca (8), em conformidade com o disposto no 

artigo 5º, nº 1, alª e), da Lei 33/98, de 18 de Julho.  

Especialização da investigação dos crimes de violência doméstica: 

Tendo em consideração a Instrução n.º 1/2014, de Sua Excelência a Senhora 

Conselheira Procuradora-Geral da República, referente, além do mais, à investigação da tipologia 

dos crimes de violência doméstica, maus tratos e contra a liberdade e autodeterminação sexual, 

foram designados magistrados específicos para a investigação da referida tipologia de crimes, 

em todos os municípios da comarca. 

A representação do Ministério Público junto das secções das Instâncias Centrais do 

Tribunal é assegurada por 12 Procuradores da República. 

Na Secção Cível, com sede em Penafiel – 1 Procurador da República; na Secção 

Criminal, com sede em Penafiel – 2 Procuradores da República; na Secção de Instrução Criminal, 

com sede em Marco de Canaveses – 1 Procurador da República; na Secção de Família e Menores, 

com sede em Paredes - 3 Procuradores da República; na Secção do Trabalho, com sede em 

Penafiel - 3 Procuradores da República; na Secção de Comércio, com sede em Amarante – 2 

Procuradores da República; na Secção de Execução, com sede em Lousada – 1 Procurador da 

República. 

Nas Instâncias Locais, Cível e Criminal/Genérica, a representação foi assegurada, em 

exclusividade, por 8 Procuradores-Adjuntos, um em cada núcleo, com exceção de Paredes onde 

foram afetos dois magistrados.  

Os restantes magistrados foram afetos, em exclusividade, à investigação criminal 

nos DIAP dos oito (8) municípios da Comarca. 

 

3.3 Propostas 

Há falta de magistrados do Ministério Público, quer nas instâncias Centrais, quer nas 

Locais, o que não permite uma boa gestão da agenda do magistrado e se repercute nos 

despachos, quer dos processos da instância, quer nos processos da Procuradoria.  

Esta situação é resultante da inexistência de magistrados em número suficiente para 

cobrir o quadro existente, a nível nacional.  
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Face ao referido no parágrafo anterior, os magistrados com funções exclusivas de 

investigação, veem-se, recorrentemente, obrigados a assegurar a representação do Ministério 

Público nos julgamentos e demais diligências a que deve estar presente, com manifesto prejuízo 

para a investigação. 

Esta situação não permite uma boa articulação com as medidas gestionárias 

relativas à colocação de Juízes Auxiliares e do Quadro Complementar, para diminuição da 

pendência, que deveria ser acompanhada pelo Ministério Público, com a afetação de mais um 

magistrado, inviabilizada, em razão do escasso número de magistrados que integram o Quadro 

Complementar da PGD do Porto face às inúmeras ausências ao serviço. 

A acrescer, o reforço de magistrados não foi acompanhado com o reforço de 

funcionários, face à escassez de recursos humanos. 

 

Análise dos serviços  

(ver quadro seguinte)
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Amarante  138,17 739 829 1568 3 42 1 11 13 6 713 72 56 861 707 103,86% 

Baião 49,17 297 295 592 2 6 0 2 8 4 349 20 28 391 201 132,54% 

Felgueiras 136,50 1097 819 1916 9 73 0 15 54 16 931 107 70 1205 711 147,13% 

Lousada 97,50 669 585 1254 2 50 0 10 1 5 486 29 39 583 671 99,66% 

M Canaveses 125,67 407 754 1161 3 52 9 12 39 17 611 81 26 824 337 109,28% 

P Ferreira  150,50 736 903 1639 3 73 3 12 34 20 768 118 61 1031 608 114,17% 

1ª Sec Paredes 53,83 281 323 604 8 36 0 3 11 0 143 26 7 227 377 70,28% 

2ª Sec Paredes  182,33 1294 1094 2388 2 101 3 20 12 7 989 81 76 1215 1173 111,06% 

1ª Sec Penafiel 39,00 194 234 428 10 20 1 2 18 0 132 29 12 212 216 90,60% 

2ª Sec Penafiel 142,00 1019 852 1871 5 86 7 25 21 5 844 51 56 1044 827 122,54% 

TOTAL 1114,67 6733 6688 13421 47 539 24 112 211 80 5966 614 431 7593 5828 113,53% 

Fonte: H@bilus  
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Amarante - DIAP - Secção Única 
 

32 54,91% 103,86% 
 

26,73% 103,86% 82,81% 8,83% 

Baião - DIAP - Secção Única 
 

96 66,05% 132,54% 
 

32,84% 132,54% 89,26% 5,63% 

Felgueiras - DIAP - Secção Única 
 

386 62,89% 147,13% 
 

42,62% 147,13% 77,26% 13,86% 

Lousada - DIAP - Secção Única   -2 46,49% 99,66%   44,71% 99,66% 83,36% 11,66% 

Marco Canaveses - DIAP - Secção Única 
 

70 70,97% 109,28% 
 

20,47% 109,28% 74,15% 16,02% 

Paços de Ferreira - DIAP - Secção Única   128 62,90% 114,17% 
 

36,18% 114,17% 74,49% 14,06% 

Paredes - DIAP - 1ª Secção 
 

-96 37,58% 70,28% 
 

38,20% 70,28% 63,00% 25,55% 

Paredes - DIAP - 2ª Secção 
 

121 50,88% 111,06% 
 

42,71% 111,06% 81,40% 11,93% 

Penafiel - DIAP - 1ª Secção 
 

-22 49,53% 90,60% 
 

25,46% 90,60% 62,26% 24,06% 

Penafiel - DIAP - 2ª Secção 
 

192 55,80% 122,54% 
 

34,70% 122,54% 80,84% 14,27% 

TOTAL 
 

905 56,58% 113,53% 
 

36,62% 113,53% 78,57% 13,34% 
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Atividade Global do DIAP: 

Apesar dos constrangimentos sentidos nos Serviços, relacionados com o quadro 

insuficiente de funcionários para as secções do DIAP, foi possível baixar a pendência total, tendo-

se findado 7593 inquéritos e entrado 6688 no período, o que significa uma taxa de resolução de 

113,53%. 

Em consequência, a pendência diminuiu de 6733 para 5828, o que equivale à taxa de 

eficiência de 56,58 %. 

A pendência dos processos com mais de 8 meses cifra-se em 36,62% do total da 

pendência, percentagem que diminui consideravelmente se forem excluídos os processos 

suspensos, podendo considerar-se razoável, se levarmos em conta os constrangimentos 

verificados nos serviços. 

Acresce que a percentagem de acusações em relação aos processos findos, pese 

embora o grande incremento da suspensão provisória do processo, foi de 13,34%, valor esse 

superior à média nacional. 

Pensamos assim que, não obstante os constrangimentos referidos, a pendência se 

manteve em números aceitáveis, tendo havido recuperação da pendência nos processos mais 

antigos. 

Em sumula, registámos, no geral, que no DIAP se verifica uma diminuição das 

pendências que se aproximou dos 1000 processos. 

Apesar do referido, da análise de cada um dos núcleos (Secções do DIAP) verifica-se 

um aumento da pendência nos núcleos de Lousada, e nas 1ªs Secções dos núcleos de Paredes e 

Penafiel. 

Relativamente à secção de Lousada, o aumento da pendência deveu-se à diminuição 

do quadro de magistrados que ali desempenhou funções no período e à ausência da única 

Procuradora-Adjunta colocada no DIAP, por motivos de risco clínico durante a gravidez, 

colmatada com o destacamento de uma magistrada do quadro complementar.  

Nas 1ªs Secções de Paredes e de Penafiel, o aumento da pendência deveu-se, 

essencialmente, à alteração da distribuição de serviço, com incremento na distribuição de 

inquéritos de outras complexidades, a que acresce a enorme dependência na conclusão dos 

processos cuja investigação está cometida aos Órgãos de Polícia Criminal (GNR, PJ, Finanças, 

Segurança Social, SEF), entidades que reportam uma enorme dificuldade, por escassez de 

recursos, nomeadamente humanos. 
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Como resulta do quadro supra referenciado, a pendência processual diminuiu, mas, 

atento o diminuto número de magistrados colocados na Comarca no período, a pendência por 

magistrado aumentou, por forma a compensar também as ausências que se verificaram no 

período por diversos motivos. 
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Espécie 
Pendentes antes de 01-

09-2015 
Entrados entre 01-09-

2015 e 29-02-2016 

Findos entre 01-
09-2015 e 29-02-

2016 

Pendentes depois de 29-
02-2016 

Inquéritos Tutelares Educativos 44 94 102 36 

Averiguações Oficiosas de Paternidade/Maternidade 19 27 20 26 

Processos Cíveis (D.L. 272/2001) 42 172 201 13 

Cartas Precatórias/Rogatórias 3  23 21 5  

Processos de Atendimento 1  210 207 4  

Processos Administrativos 97 547 538 106 

Outros Processos 0  46 44 2  

Total 206 1119 1133 192 

Fonte: H@bilus 
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Paredes - Procuradoria Instância Central – Família e Menores 

ITE – Mapa PGD 

 

 
Lousada - Procuradoria Instância Central - Execução 

Espécie 
Pendentes antes de 01-09-

2015 
Entrados entre 01-09-

2015 e 29-02-2016 

Findos entre 01-
09-2015 e 29-02-

2016 

Pendentes depois de 29-
02-2016 

Processos Administrativos 1  66 62 5  

 

  

Movimentados Findos Pendentes 

Vindos 
Período 
Anterior 

Entrados 
no 

Período 
Total 

Abertura 
fase 

jurisd. 
(Artº 89º) 

Arquivamento 

Remetidos Total 
Há + 3 
Meses 

Há - 3 
Meses 

Suspensos 
(Artº 84º) 

Total Liminar 
(Artº 
78º) 

Após 
suspensão 
(Artº 85-

2º) 

Falta 
indícios 

(Artº 
87º) 

Outros 
motivos 

Total 

44 94  138 22  8 3 25  2 38 40  100 8 28  0 36  
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Amarante - Procuradoria Instância Central - Comércio 

Espécie 
Pendentes antes de 01-09-

2015 
Entrados entre 01-09-

2015 e 29-02-2016 
Findos entre 01-09-
2015 e 29-02-2016 

Pendentes depois de 29-02-
2016 

Processos de Atendimento 0  1  1  0  

Processos Administrativos 11 8  8  11 

Outros Processos 0  11 9  2  

Total 11 20 18 13 
Fonte: H@bilus 
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4. Programa de Estágios Profissionais na Administração Central do Estado-PEPAC 

Este programa, enquadrado numa política de empregabilidade, valoriza as 

qualificações e competências de jovens licenciados, mediante o contacto e exercício de funções 

nos serviços públicos através de um estágio profissional, remunerado em contexto de trabalho 

por um período de 12 meses. 

Para efeitos de cumprimento contratual e avaliação final são fixados entre três a 

cinco objetivos, os quais são escolhidos a partir dos seguintes: 

1-Comprovar a aquisição de conhecimentos essenciais à correta elaboração de uma 

conta/liquidação; 

2- Estar habilitado a cumprir com rigor despachos de natureza vária. 

3- Manusear com eficiência as aplicações adequadas na assistência em sala de 

audiência; 

4- Executar eficazmente os procedimentos adequados na assistência em sala de 

audiência; 

5-Identificar precisamente as diferentes espécies de expediente, sabendo dar-lhes o 

encaminhamento devido; 

6-Elaborar uma citação e notificação, distinguindo-as perfeitamente; 

7-Assessorar com eficiência o magistrado titular do processo.  

 

Em 12-11-2015 foi-nos comunicado que iriam ser colocados na comarca 13 

estagiários, licenciados na área do Direito, no âmbito da 3ª Edição do Programa de Estágios 

Profissionais na Administração Central do Estado (PEPAC), solicitando-se na mesma 

comunicação, a sua distribuição pelos núcleos. 

 

Ora, tendo em conta a carência de recursos humanos face à subdimensão dos 

quadros, encetamos diligências para redistribuir os estagiários pelas secções que reclamavam 

reforço de pessoal. 

Posteriormente, em 07-01-2016 e face às alterações políticas e orçamentais 

conhecidas, fomos informados que, de acordo com as limitações orçamentais existentes para 

cabimentar despesa relacionada com este programa, o número de 13 estagiários previstos para 

a comarca foi reduzido para 4 tendo os mesmos apenas iniciado funções em 1 de fevereiro de 

2016.  

Após o início do estágio, um dos estagiários pediu a suspensão do mesmo para 

frequentar um curso de preparação para acesso ao Centro de Estudos Judiciários, motivo pelo 
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qual, neste momento, se encontram em fase de estágio três jovens licenciados no âmbito do 

programa PEPAC. 

 

Perante as necessidades de recuperação, estes estagiários foram colocados nas 

seguintes secções: 

1 Estagiário na Secção Cível da Instância Local do núcleo de Paredes; 

1 Estagiário na Secção de Execução da Instância Central do núcleo de Lousada; 

1 Estagiário na Secção de Comércio da Instância Central do núcleo de Amarante. 

 

Face ao curto período de estágio decorrido, ainda não é possível apresentar 

qualquer avaliação sobre a aquisição de competências, uma vez que os mesmos ainda se 

encontram na fase adaptação aos serviços. 
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V. 

RECURSOS FINANCEIROS 

setembro/2015 

Rubrica Designação Dot. Inicial € Reforços €. Diminuições € Transf. Credito 
€. 

Transf. Debito 
€. 

Dot. Corrigida € 

02.01.02.00.00 Combustíveis e Lubrificantes 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 135,30 € 3.364,70 € 

02.01.02.01.00 Combustíveis e  Lubrificantes (Veículos Tribunais) 800,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 € 

02.01.02.01.09 Comb. e  Lubrific.  (V. Tribunais) (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124,72 € 0,00 € 124,72 € 

02.01.04.00.00 Limpeza e Higiene 3.600,00 € 2.800,00 € 0,00 € 586,60 € 296,26 € 6.690,34 € 

02.01.04.00.09 Limpeza e Higiene (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 504,50 € 0,00 € 504,50 € 

02.01.07.00.00 Vestuário e Artigos Pessoais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00 € 750,00 € 

02.01.08.A0.00 Papel 20.200,00 € 15.000,00 € 0,00 € 2.906,83 € 4.784,18 € 33.322,65 € 

02.01.08.B0.00 Tinteiros e Tonners 11.500,00 € 897,90 € 0,00 € 3.589,91 € 3.774,89 € 12.212,92 € 

02.01.08.B0.09 Tinteiros e Tonners (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 493,23 € 0,00 € 493,23 € 

02.01.08.C0.00 Outros Consumíveis de Informática 800,00 € 662,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.462,52 € 

02.01.08.D0.00 Outro Material de Escritório 4.800,00 € 3.547,42 € 0,00 € 635,72 € 2.538,18 € 6.444,96 € 

02.01.08.D0.09 Outro Material de Escritório (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 222,65 € 86,10 € 136,55 € 

02.01.08.D1.00 Envelopes 8.800,00 € 5.817,45 € 0,00 € 80,94 € 10,34 € 14.688,05 € 

02.01.08.D2.00 ContraCapas 4.800,00 € 6.500,00 € 0,00 € 2.112,61 € 1.262,83 € 12.149,78 € 

02.01.08.D2.09 ContraCapas (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 446,49 € 0,00 € 446,49 € 

02.01.19.00.00 Artigos Honoríficos e de Decoração 0,00 € 0,00 € 0,00 € 188,44 € 0,00 € 188,44 € 

02.01.21.00.00 Outros Bens 1.300,00 € 28,25 € 0,00 € 53,48 € 191,65 € 1.190,08 € 

02.02.01.A0.00 Água 9.900,00 € 2.349,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.249,24 € 

02.02.01.B0.00 Eletricidade 122.000,00 € 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.274,16 € 160.725,84 € 

02.02.01.B0.09 Eletricidade (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.232,55 € 0,00 € 3.232,55 € 

02.02.02.00.00 Limpeza e Higiene 40.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.059,27 € 39.640,73 € 

02.02.02.00.09 Limpeza e Higiene (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.710,20 € 0,00 € 2.710,20 € 

02.02.03.00.00 Conservação de Bens 0,00 € 0,00 € 0,00 € 917,89 € 405,90 € 511,99 € 

02.02.03.01.00 Extintores 0,00 € 35,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35,04 € 
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02.02.03.02.00 Impressora - Fax -Digitalizador- Servidor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.095,89 € 0,00 € 5.095,89 € 

02.02.03.03.00 Edifício 0,00 € 0,00 € 0,00 € 713,40 € 0,00 € 713,40 € 

02.02.03.06.00 Veículos Afetos aos Tribunais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 731,59 € 0,00 € 731,59 € 

02.02.04.00.00 Locação de Edifícios 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 

02.02.08.00.00 Locação de outros Bens 20.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.800,00 € 

02.02.08.00.09 Locação de outros Bens (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.725,23 € 0,00 € 1.725,23 € 

02.02.09.C0.00 Comunicações Fixas de Voz 7.400,00 € 139,04 € 0,00 € 0,00 € 2.237,30 € 5.301,74 € 

02.02.09.C0.09 Comunicações Fixas de Voz (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 230,17 € 0,00 € 230,17 € 

02.02.09.D0.00 Comunicações Móveis 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.724,65 € 0,00 € 4.724,65 € 

02.02.10.00.00 Transportes 0,00 € 2.595,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.595,30 € 

02.02.12.00.00 Seguros 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 

02.02.13.00.00 Deslocações e Estadas 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 66,62 € 33,38 € 

02.02.18.00.00 Vigilância e Segurança 6.000,00 € 35.706,00 € 0,00 € 1.114,50 € 0,00 € 42.820,50 € 

02.02.18.00.09 Vigilância e Segurança (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.565,79 € 0,00 € 1.565,79 € 

02.02.19.C0.00 Assistência Técnica - Outros 3.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 745,01 € 2.954,99 € 

02.02.19.C0.09 Assistência Técnica - Outros (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 630,99 € 0,00 € 630,99 € 

02.02.19.D0.00 Assistência Técnica - AVACS 3.198,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.198,00 € 

02.02.25.B0.00 Despesas Condomínio 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 € 

02.02.25.C0.00 Outras Despesas 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 

02.02.25.C1.00 Inspeção aos Elevadores 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 

02.02.25.C2.00 Inspeção aos Veículos Afetos aos Tribunais 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 

02.02.25.C3.00 Prestadoras de Serviços de Limpeza 24.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.700,00 € 

06.02.03.00.00 Outras 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,98 € 279,02 € 

06.02.03.00.RC Regulamento das Custas Judiciais 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 

09.09.09.09.R0 Residual 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 

Totais : 

  

313.798,00 € 121.478,16 € 0,00 € 33.088,97 € 33.088,97 € 435.276,16 € 
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dezembro/2015 

Rubrica Designação Dot. Inicial € Reforços €. Diminuições € 
Transf. Credito 
€. 

Transf. Debito 
€. Dot. Corrigida € 

02.01.02.00.00 Combustíveis e Lubrificantes 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 420,00 € 3.080,00 € 

02.01.02.01.00 Combustíveis e  Lubrificantes (Veículos Tribunais) 800,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 € 

02.01.02.01.09 Comb. e  Lubrific.  (V. Tribunais) (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124,72 € 0,00 € 124,72 € 

02.01.04.00.00 Limpeza e Higiene 3.600,00 € 2.800,00 € 0,00 € 586,60 € 296,26 € 6.690,34 € 

02.01.04.00.09 Limpeza e Higiene (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 504,50 € 0,00 € 504,50 € 

02.01.07.00.00 Vestuário e Artigos Pessoais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00 € 750,00 € 

02.01.08.A0.00 Papel 20.200,00 € 15.000,00 € 0,00 € 3.380,50 € 5.896,10 € 32.684,40 € 

02.01.08.B0.00 Tinteiros e Tonners 11.500,00 € 897,90 € 0,00 € 7.523,72 € 3.774,89 € 16.146,73 € 

02.01.08.B0.09 Tinteiros e Tonners (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 493,23 € 0,00 € 493,23 € 

02.01.08.C0.00 Outros Consumíveis de Informática 800,00 € 662,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.462,52 € 

02.01.08.D0.00 Outro Material de Escritório 4.800,00 € 3.547,42 € 0,00 € 635,72 € 2.538,18 € 6.444,96 € 

02.01.08.D0.09 Outro Material de Escritório (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 222,65 € 86,10 € 136,55 € 

02.01.08.D1.00 Envelopes 8.800,00 € 12.801,39 € 0,00 € 456,09 € 10,34 € 22.047,14 € 

02.01.08.D2.00 ContraCapas 4.800,00 € 6.500,00 € 0,00 € 2.246,68 € 1.897,03 € 11.649,65 € 

02.01.08.D2.09 ContraCapas (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 446,49 € 0,00 € 446,49 € 

02.01.19.00.00 Artigos Honoríficos e de Decoração 0,00 € 0,00 € 0,00 € 188,44 € 0,00 € 188,44 € 

02.01.21.00.00 Outros Bens 1.300,00 € 28,25 € 0,00 € 587,48 € 191,65 € 1.724,08 € 

02.02.01.A0.00 Água 9.900,00 € 2.349,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.249,24 € 

02.02.01.B0.00 Eletricidade 122.000,00 € 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 28.714,21 € 138.285,79 € 

02.02.01.B0.09 Eletricidade (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.348,74 € 0,00 € 3.348,74 € 

02.02.02.00.00 Limpeza e Higiene 40.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.646,47 € 38.053,53 € 

02.02.02.00.09 Limpeza e Higiene (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.710,20 € 0,00 € 2.710,20 € 

02.02.03.00.00 Conservação de Bens 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.767,23 € 614,26 € 2.152,97 € 

02.02.03.01.00 Extintores 0,00 € 35,04 € 0,00 € 137,76 € 0,00 € 172,80 € 

02.02.03.02.00 Impressora - Fax -Digitalizador- Servidor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.358,11 € 0,00 € 7.358,11 € 

02.02.03.03.00 Edifício 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.987,55 € 0,00 € 1.987,55 € 
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02.02.03.04.00 Ar Condicionado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.217,79 € 0,00 € 1.217,79 € 

02.02.03.06.00 Veículos Afetos aos Tribunais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 939,95 € 0,00 € 939,95 € 

02.02.04.00.00 Locação de Edifícios 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 

02.02.08.00.00 Locação de outros Bens 20.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.800,00 € 

02.02.08.00.09 Locação de outros Bens (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.725,23 € 0,00 € 1.725,23 € 

02.02.09.C0.00 Comunicações Fixas de Voz 7.400,00 € 139,04 € 0,00 € 0,00 € 2.252,06 € 5.286,98 € 

02.02.09.C0.09 Comunicações Fixas de Voz (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 230,17 € 0,00 € 230,17 € 

02.02.09.D0.00 Comunicações Móveis 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.341,29 € 0,00 € 6.341,29 € 

02.02.10.00.00 Transportes 0,00 € 2.595,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.595,30 € 

02.02.12.00.00 Seguros 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 

02.02.13.00.00 Deslocações e Estadas 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 66,62 € 33,38 € 

02.02.18.00.00 Vigilância e Segurança 6.000,00 € 35.706,00 € 0,00 € 13.262,54 € 0,00 € 54.968,54 € 

02.02.18.00.09 Vigilância e Segurança (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.565,79 € 0,00 € 1.565,79 € 

02.02.19.C0.00 Assistência Técnica - Outros 3.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 745,01 € 2.954,99 € 

02.02.19.C0.09 Assistência Técnica - Outros (Anos Findos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 630,99 € 0,00 € 630,99 € 

02.02.19.D0.00 Assistência Técnica - AVACS 3.198,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.198,00 € 

02.02.25.B0.00 Despesas Condomínio 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 € 

02.02.25.C0.00 Outras Despesas 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 

02.02.25.C1.00 Inspeção aos Elevadores 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 

02.02.25.C2.00 Inspeção aos Veículos Afetos aos Tribunais 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 

02.02.25.C3.00 Prestadoras de Serviços de Limpeza 24.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.700,00 € 

06.02.03.00.00 Outras 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,98 € 279,02 € 

06.02.03.00.RC Regulamento das Custas Judiciais 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 

09.09.09.09.R0 Residual 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 

Totais : 

  

313.798,00 € 128.462,10 € 0,00 € 59.370,16 € 59.370,16 € 442.260,10 € 
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No mês de setembro de 2015, considerando as transferências de créditos/débitos e os reforços de verbas, verifica-se que estas sofreram 

um aumento de cerca de 28%, face à dotação inicialmente prevista. Essa tendência de desvio viria, em dezembro de 2015, a cifrar-se num valor de 

pouco mais de 29%, em relação à dotação inicialmente atribuída à Comarca do Porto Este, para o exercício daquele ano transato.     
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1. Orçamento e execução de 2016  

Rubrica Designação Dotação (pedida) Dotação (aprovada) 

02.01.02.00.00 Combustíveis e Lubrificantes 5.000,00 € 3.500,00 € 

02.01.02.01.00 Combustíveis e  Lubrificantes (Veículos Tribunais) 1.000,00 € 800,00 € 

02.01.04.00.00 Limpeza e Higiene 10.000,00 € 3.600,00 € 

02.01.08.A0.00 Papel 35.000,00 € 20.200,00 € 

02.01.08.B0.00 Tinteiros e Tonners 20.000,00 € 11.500,00 € 

02.01.08.C0.00 Outros Consumíveis de Informática 1.800,00 € 0,00 € 

02.01.08.D0.00 Outro Material de Escritório 10.000,00 € 5.600,00 € 

02.01.08.D1.00 Envelopes 25.000,00 € 8.800,00 € 

02.01.08.D2.00 Contra Capas 14.000,00 € 4.800,00 € 

02.01.11.00.00 Material de Consumo Clínico 100,00 € 0,00 € 

02.01.21.00.00 Outros Bens 3.000,00 € 1.300,00 € 

02.02.01.A0.00 Água 15.000,00 € 9.900,00 € 

02.02.01.B0.00 Eletricidade 164.000,00 € 122.000,00 € 

02.02.02.00.00 Limpeza e Higiene 21.000,00 € 40.700,00 € 

02.02.03.00.00 Conservação de Bens 2.000,00 € 0,00 € 

02.02.03.01.00 Extintores 500,00 € 0,00 € 

02.02.03.02.00 Impressora - Fax -Digitalizador- Servidor 10.500,00 € 114,02 € 

02.02.03.03.00 Edifício 2.000,00 € 0,00 € 

02.02.03.06.00 Veículos Afetos aos Tribunais 1.000,00 € 223,86 € 

02.02.04.00.00 Locação de Edifícios 600,00 € 600,00 € 

02.02.08.00.00 Locação de outros Bens 10.000,00 € 20.800,00 € 

02.02.09.C0.00 Comunicações Fixas de Voz 6.500,00 € 7.400,00 € 

02.02.09.D0.00 Comunicações Móveis 2.500,00 € 3.000,00 € 

02.02.12.00.00 Seguros 150,00 € 100,00 € 

02.02.13.00.00 Deslocações e Estadas 0,00 € 100,00 € 

02.02.18.00.00 Vigilância e Segurança 45.000,00 € 6.000,00 € 

02.02.19.C0.00 Assistência Técnica - Outros 2.500,00 € 3.700,00 € 

02.02.19.D0.00 Assistência Técnica - AVACS 4.000,00 € 3.198,00 € 

02.02.25.B0.00 Despesas Condomínio 800,00 € 1.200,00 € 

02.02.25.C0.00 Outras Despesas 100,00 € 600,00 € 

02.02.25.C1.00 Inspeção aos Elevadores 0,00 € 100,00 € 

02.02.25.C2.00 Inspeção aos Veículos Afetos aos Tribunais 50,00 € 100,00 € 

02.02.25.C3.00 Prestadoras de Serviços de Limpeza 19.000,00 € 24.700,00 € 

04.08.02.00.00 Outras 0,00 € 7.480,00 € 

06.02.03.00.00 Outras 200,00 € 400,00 € 

06.02.03.00.RC Regulamento das Custas Judiciais 0,00 € 100,00 € 

09.09.09.09.R0 Residual 0,00 € 8.662,12 € 

  Totais: 432.300,00 € 321.278,00 € 
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Para o exercício do ano de 2016, foi elaborado um projeto de Orçamento no 

montante de 432.300,00 €. No entanto, conforme se pode verificar, o valor efetivamente 

atribuído foi de 321.278,00 €, valor esse que corresponde a pouco mais que 74% do valor 

proposto. 

O Orçamento atribuído ao Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este, em janeiro de 

2016, representa um aumento de cerca de 2,3% face ao Orçamento do mesmo período do ano 

transato.  

Não existem pagamentos relativos ao orçamento do ano anterior a levar em conta. 

 

Fundo de maneio 

O fundo de maneio atribuído ao Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este para o 

ano de 2016 é de 750,00€. 

 

2. O exercício das competências: dificuldades e vantagens 

Dificuldades 

No que à plataforma informática – GIS (Gestão Orçamental) diz respeito, temos a referir o 

seguinte: 

Havendo milhares de faturas para registo nas diversas rúbricas orçamentais, o seu processo é 

trabalhoso e moroso.  

Assim, nas aquisições por ajuste direto - extra Central de Compras - o processo aquisitivo inicia- 

-se com a consulta do mercado e a recolha de, pelo menos, dois orçamentos. 

Exemplificando: 

I - Recolha dos orçamentos e seleção do preço mais económico 

II- Após a receção e apreciação de cada orçamento (que na maioria das vezes não vem 

devidamente identificado o valor acrescido do IVA - operação essa realizada pelo Sr. Secretário 

de Justiça), são os mesmos remetidos, via email, ao gestor, com a indicação da adjudicação ao 

respetivo fornecedor e solicitação do compromisso BV. 

No que tange ao registo das faturas, são necessários os seguintes procedimentos: 

1- Receção da fatura; 

2- Digitalização e subsequente envio, por email, à Apronec a solicitar o número de 

compromisso Gerfip; 

3- Receção do mail do respetivo gestor da DGAJ (Apronec); 

4- Notificação ao fornecedor da adjudicação, acompanhada do respetivo procedimento 

anteriormente efetuado; 
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5- Registo propriamente dito, com nova digitalização da fatura, para associação ao 

compromisso, na qual é aposto um carimbo de autorização, em ordem à legalidade do ato;  

6- Emissão e digitalização do documento de conformidade para associação ao 

compromisso; 

7- Desagregação da fatura, com prévia repartição dos custos pela Sra. Administradora 

Judiciária;  

8- Autorização para integração no Gerfip; 

9- Impressão do registo para arquivo; 

10- Receção do recibo correspondente à despesa; 

11- Fecho do procedimento. 

 

Relativamente às aquisições de economato, salvo a de papel, todas as restantes são 

de muito fraca qualidade.  

 

 

3. Propostas 

Face ao tipo de tramitação exposta no ponto anterior e uma vez que o orçamento 

aprovado, a final, pelo Ministério da Justiça e atribuído a esta comarca, apenas é refletido na 

aplicação informática GIS, pelos valores aprovados por aquele organismo, sugerimos que, face à 

existência de gestores na DGAJ, sejam aqueles a proceder ao registo e pagamento das despesas 

de cada Tribunal, à semelhança ao que já é feito na rúbrica “Locação de Edifícios”. 

Acresce ao referido o facto de toda a faturação ser emitida à ordem da DGAJ, com a 

morada e NIF daquela entidade, o que frequentemente provoca confusão aos próprios 

fornecedores.  

  

 

 

4. Aquisição e economato 

 Foram realizadas todas as aquisições necessárias para o normal funcionamento dos 

serviços.  

  



          TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO PORTO ESTE 
 

RELATÓRIO SEMESTRAL 

 

 
 

Ava. Egas Moniz -  Palácio da Justiça - 4564-001  Penafiel 
Telefone 255714900, Fax  255728199  
gestao.comarca.porto.este@tribunais.org.pt 

85 
 

 

 

VI. 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

1. Instalações 

Daremos nota, de seguida, das necessidades, algumas delas transversais a todos os 

núcleos desta comarca, nomeadamente as referentes à segurança, sistema de aquecimento e 

insuficiência dos espaços. 

Foi apenas neste semestre que, pelo IGFEJ foi elaborada e colocada sinalética 

exterior com menção dos serviços existentes em cada um dos edifícios desta Comarca, 

sendo certo que, dada a estrutura física dos núcleos de Paredes e Felgueiras, 

designadamente os pontos de acessos, foram solicitadas mais duas (placas) para as 

respetivas entradas principais.  

     

 

1.1 Necessidades estruturais e manutenção 

a) Núcleo do município de Penafiel e sede da Comarca 

               Mantem-se a situação anterior, ou seja: 

O Palácio da Justiça funciona num edifício antigo, inaugurado em 1986.  

O espaço ocupado pelas secções aqui instaladas é exíguo, uma vez que, como foi já 

referenciado anteriormente, encontram-se aqui sediadas três instâncias centrais, bem como os 

serviços do Ministério Público/D.I.A.P. e Secção de Trabalho, o que obriga à realização 

simultânea de diligências, às mesmas horas, com prejuízo, não só para os serviços, como 

também, para os utentes da Justiça. 

Faltam salas de audiência, salas de espera e gabinetes. 

 Apesar de o Palácio da Justiça ter, em algumas áreas, instalado o sistema de ar 

condicionado, zonas há onde o mesmo é inexistente, tendo-se feito a opção pela colocação de 

aquecedores a óleo, de forma a minimizar o impacto negativo das temperaturas, sendo certo 

que, no verão, estas são consideravelmente altas e exigem, também, um sistema de climatização 

adequado, de forma a diminuir a temperatura no interior do edifício. 

É urgente providenciar pelo acesso a pessoas com mobilidade reduzida e de 

transporte de enormes processos, com grande número de volumes, entre a cave/r/c/1.º andar, 

uma vez que não existe elevador, sendo que, como se disse, neste Núcleo Sede, estão instaladas 

diversas valências, nomeadamente, a Instância Central Criminal a Instância Central Cível e a 

Instância Central do Trabalho, dispersas pelos vários pisos. 
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Não raras vezes foram referenciadas as condições péssimas onde se encontram 

instalados todos os serviços neste Palácio da Justiça, incluindo a secção do DIAP  e os Serviços do 

MP junto da Secção da Instância Central do Trabalho, sem condições dignas para os funcionários 

e utentes dos serviços da justiça.  

Note-se que, no espaço destinado ao DIAP, estão instaladas as duas secções, uma 

delas especializadas e com competência material para a criminalidade violenta e organizada de 

toda a Comarca, sendo aquele espaço impróprio para acomodar os intervenientes processuais 

que ali se deslocam diariamente, em número muito significativo, com a agravante de que o 

espaço não acautela o secretismo dos processos, ou sequer a reserva da intimidade da vida 

privada dos mesmos, com particular acuidade, das vítimas nos crimes de violência doméstica, 

maus tratos e contra a liberdade e autodeterminação sexual.  

Para momento posterior está prevista uma intervenção de grande dimensão na 

estrutura atual do edifício, com a construção de um corpo novo, de forma a ampliar o espaço do 

Palácio da Justiça, com vista a permitir a reorganização do mesmo, prevendo já a possibilidade 

de eventual instalação (deslocação do Marco de Canaveses) da Secção de Instrução Criminal e da 

outra Secção Especializada do DIAP (atualmente sediada em Paredes), mais algumas salas de 

audiência, salas de espera e gabinetes, já que alguns dos existentes são partilhados. 

Em dezembro/2015 iniciaram-se as obras de construção de um módulo, cuja 

conclusão se prevê no presente mês de março. Esta construção visa albergar os serviços do 

Ministério Público/DIAP e Secção do Trabalho, de forma a minimizar as péssimas condições 

supra referidas, em que tais serviços estão a funcionar, até que seja efetuada a ampliação do 

Palácio da Justiça já programada. 

Esta situação poderia estar ultrapassada, há muito tempo, já que a autarquia de 

Penafiel se dispunha a efetuar obras, a custo zero, para o Ministério, com vista a instalar estes 

serviços, num espaço disponível, no quartel do Destacamento Territorial da GNR, sediado nesta 

cidade, tendo até sido realizados, também pela autarquia, os respetivos projetos. 

Durante cerca de oito meses, o IGFEJ foi apresentando uma e outra dificuldade, as 

quais, com a colaboração da autarquia, foram sendo ultrapassadas. 

Contudo, e porque a última dessas dificuldades tinha a ver com a necessidade de 

pagamento de uma renda mensal, ainda que por simples transferência de verba, do Ministério da 

Justiça para o da Administração Interna/da Defesa (proprietário do edifício), tal solução foi 

abandonada e acabamos por sugerir a que ora está em curso-ampliação do Palácio da Justiça. 

 Foi solicitado à Câmara Municipal de Penafiel um parecer técnico e a avaliação de 

situação de risco, relativa ao muro divisório entre o parque estacionamento do Palácio da Justiça 

e a via pública, para prevenção de eventual desmoronamento, em consequência da queda 
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intensa de chuva que se fez sentir no inverno e que abriu um grande buraco, junto ao referido 

muro. Ainda não foi recebida qualquer resposta. 

As instalações sanitárias deste edifício têm-se revelado insuficientes, antiquadas e 

obsoletas, face ao aumento do número de magistrados e funcionários que aqui exercem funções.  

 Também a rede de esgotos existente, antiga e já deteriorada, têm sido objeto de 

diversas intervenções (desentupimentos), pelo que são necessárias medidas urgentes com vista 

a uma resolução eficaz e definitiva. 

Face ao atrás referido, existem também problemas ao nível da capacidade do parque 

de estacionamento do edifício, que é manifestamente insuficiente.   

Nesse sentido, foram contactados os serviços urbanísticos da Câmara Municipal de 

Penafiel com o intuito de disponibilizarem entre 12 a 16 lugares de estacionamento, na via 

publica reservados à utilização das pessoas que trabalham no edifício. O processo encontra-se 

em fase de estudo por aquela entidade. 

 

Manutenção 

A manutenção, reparação e conservação do espaço continua a ser efetuada pelo 

município, que responde a tudo o que lhe é solicitado, mais prontamente do que os serviços 

centrais, graças à excelente relação de cooperação. 

  

b) Núcleo do município de Amarante 

Mantem-se a situação anteriormente reportada.  

Assim, tendo sido remodelado em 2010, o edifício apresenta-se, genericamente, num 

estado razoável de funcionamento, embora seja necessária uma reorganização/aumento do 

espaço, a manterem-se aí instalados as atuais secções, de forma a permitir o acondicionamento 

de milhares de processos da Secção Central do Comércio. 

Todo o edifício está provido de sistema de climatização, com aquecimento central, 

um elevador, duas plataformas elevatórias e tem boa iluminação interior e exterior.  

A cobertura do edifício sofreu, no ano passado, uma infiltração que comprometeu o 

teto falso do espaço público do piso superior do mesmo, provocando a sua queda, embora sem 

consequências para os utilizadores do espaço, mormente para os utentes, apenas porque 

ocorreu no período de fim-de-semana, mas que urge resolver, de forma a evitar o elevado risco 

de se repetir o incidente e que pode ocorrer durante o horário de funcionamento ao público.  

Também a autarquia local tem colaborado na realização de pequenas obras que lhe 

são solicitadas. 
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c) Núcleo do município de Baião 

 O Palácio da Justiça encontra-se instalado em edifício próprio, funcionando ali, 

também, no rés-do-chão, as conservatórias do registo civil, comercial e predial. 

As instalações têm cerca de 20 anos, sendo necessária a instalação de ar 

condicionado, uma vez que, não só nos meses de verão, como também nos meses de inverno, a 

temperatura interior do edifício é muitas vezes insuportável. 

 

Manutenção 

Apesar de serem necessárias obras de conservação, a autarquia local continua a 

colaborar na realização de pequenos arranjos.  

 

d) Núcleo do município de Felgueiras 

Como vem sendo referido, o edifício onde está instalado o Palácio da Justiça de 

Felgueiras é propriedade do Município, de construção muito antiga, não é de modo algum 

funcional, é de todo desadequado para a função que serve e não tem quaisquer condições para o 

exercício das funções dos diversos  operadores judiciários que aí trabalham e aí se deslocam. 

A cobertura do edifício tem diversas infiltrações e a Câmara Municipal não presta 

qualquer colaboração para a resolução dos inúmeros problemas que no edifício vão 

acontecendo, quase diariamente, sendo que o edifício nem sequer foi contemplado com uma 

pintura. 

O edifício é composto por dois pisos, sendo que o acesso interior entre os mesmos é 

feito através de umas escadas, únicas, situadas na extremidade do corpo do edifício, através de 

um percurso labiríntico, o que comporta perdas significativas de tempo nas inúmeras 

deslocações diárias, quer para a realização de diligências, quer para dar resposta às solicitações 

dos magistrados ali instalados. 

 

Manutenção 

Em situações pontuais, como por exemplo arranjos de casas de banho, lâmpadas e 

pequenas reparações, tem havido uma atuação imediata por parte do Exmo. Senhor Secretário 

de Amarante, que acumula, também, funções neste núcleo, onerando, assim, o orçamento da 

Comarca.  

 

 

e) Núcleo do município de Lousada 

O edifício do Palácio da Justiça do Núcleo de Lousada foi objeto de obras de média 

envergadura, que estavam em curso quando tomámos posse. 
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 Contudo, faltam salas de audiência, para dar resposta cabal às necessidades 

decorrentes da instalação das Instâncias locais Cível e Criminal e da Instância Central de 

Execução, ou seja, as duas salas disponíveis, são manifestamente insuficientes para acorrer às 

inúmeras solicitações, apesar da melhor gestão possível das mesmas e face ao volume 

processual a tratar. 

É urgente reorganizar o espaço de forma a dotar o núcleo com, pelo menos, mais 

uma sala de audiências.    

A acrescer, como adiante será referido, quanto à salubridade dos serviços, não 

existem sanitários apropriados a pessoas portadoras de deficiência. 

Quanto às existentes não são de forma generalizada funcionais, nem se encontram 

em condições, face às recorrentes ruturas na canalização, que não foi contemplada nas obras e, 

por isso, está corrompida, inundando o espaço dos serviços de secretaria, mormente a Secção da 

Instância Central de Execução com milhares de processos acondicionados cuja existência física 

fica comprometida.  

Foram já realizadas as seguintes obras: 

- Instalação do AVAC; 

- Alteração do local de funcionamento da Unidade Central; 

Encontra-se em curso o procedimento para retirada da carpete, raspagem e 

envernizamento do soalho da principal sala de audiências do 1º piso. 

 

Manutenção 

Face à existência de graves erros/deficiências nas obras de remodelação do edifício, 

que são da responsabilidade da empresa de Construção “LUCIOS”, têm sido efetuados constantes 

alertas à Exma. Engª Adélia do IGEJ, no sentido da sua cabal resolução o que, até à presente data, 

ainda não se verificou. 

Além disso, pequenas intervenções são levadas a cabo com o apoio da autarquia 

local. 

 

f) Núcleo do Município do Marco de Canaveses 

Como vimos reportando, o Palácio da Justiça do Marco de Canaveses, tem 39 anos e 

o edifício é composto por 03 pisos. 

O edifício foi provido com acessos apropriados e equipamento, para pessoas 

portadoras de deficiência física/motora. 

Aqui verifica-se a existência de um sistema de climatização, através de ar 

condicionado, sendo que um dos 4 compressores continua avariado, há anos, o que provoca, no 

sector afetado, mormente nos dias de inverno, uma vaga de frio insuportável. 
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O edifício dispõe de um parque de estacionamento próprio, situado numa rua 

pública, nas traseiras do edifício, que é frequentemente ocupado por pessoas estranhas ao 

serviço, sem possibilidade de controlo, até por falta de funcionários para o efeito. 

É escasso o número de salas de audiência, relativamente ao número de 

secções/Juízes ali colocados, sendo que uma solução viável e já apresentada, passaria pela 

intervenção, no piso 0 (antigas instalações do oficial porteiro), se aí se mantiverem todas as 

atuais secções. 

Aí poderia ser instalada mais uma ou duas salas de audiências, salas de espera e  

uma sala para debates instrutórios. 

 

Manutenção 

Em situações excecionais, o município colabora em pequenas reparações. 

 

 

 

g) Núcleo do município de Paços de Ferreira 

Mantém-se a situação anterior.  

Isto é, o interior do edifício do Palácio de Justiça está completamente degradado, 

com a maior parte dos azulejos descolados, muitos deles seguros apenas com fita-cola. 

Há vestígios de humidade em quase todas as divisões do edifício, chovendo em 

alguns espaços, incluindo nos gabinetes dos Srs. Magistrados Judiciais, onde, nos dias com maior 

precipitação, a água escorre pelas paredes interiores e do teto, com risco para a integridade dos 

processos físicos e mesmo para a cablagem elétrica e informática com todos os inconvenientes 

para o normal funcionamento dos serviços.  

No hall de acesso à secretaria judicial, existem fissuras no teto de cerca de 4 cm, 

encontrando-se estes manchados (caruncho) dada a vetustez do edifício. 

 A acrescer, o piso da secretaria está muito degradado, com muitos tacos levantados, 

tendo já provocado acidentes de trabalho, constituindo um risco sério para os utentes que ali se 

deslocam. 

O sistema de climatização, apenas de aquecimento, é obsoleto e está inoperacional. 

A potência elétrica é insuficiente, há tomadas arrancadas, fios descarnados e 

deslocados das paredes.  

Relativamente ao arquivo da Comarca, instalado na cave do edifício do Palácio da 

Justiça, dá-se nota que o mesmo se apresenta já esgotado na sua capacidade física e urge pensar 

numa solução a breve prazo para a sua ampliação ou adaptação de um novo espaço.  
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Concluindo, este edifício, onde se encontra instalado o Palácio da Justiça, carece de 

uma intervenção profunda e urgente. 

 

 

A situação alterou-se para pior, isto é, em 

consequência das condições meteorológicas, em fevereiro 

último caiu parte do teto do Hall do 1º piso do edifício, onde 

existiam aquelas fissuras de cerca de 4 cm. 

Em janeiro, por sua vez, foi comunicado ao IGFEJ 

a entrada de água no local do Arquivo (cave).  

 

 

 

 

Em dezembro de 2015, foram iniciadas obras de remodelação do edifício, a cargo da 

empresa “Edibeiras, Ldª” que abrangem apenas: 

a) Remodelação da rede de água e esgotos de todo o edifício incluindo: 

- reorganização das instalações sanitárias do Piso 0, dotando o edifício de 

instalações sanitárias para pessoas de mobilidade reduzida, bem como o melhoramento de todas 

as instalações sanitárias do edifício, com a introdução de novos revestimentos e de novo 

equipamento sanitário. 

b)construção de uma rampa exterior para acessibilidade de pessoas com mobilidade 

reduzida, com a criação de um muro de contenção que fará o suporte a essa nova estrutura.  

 

Manutenção 

Não tem havido obras de manutenção. Por sua vez, a autarquia, dada a sua situação 

económica deficitária, raramente tem colaborado em obras de manutenção. 

 

 

h) Núcleo do município de Paredes 

Também aqui se mantem a situação anterior.  

As secções funcionam em edifício inaugurado em 1986, estando aí sediadas a Secção 

da Instância Central de Família e Menores, as Secções Locais Cível e Criminal, bem como duas 

Secções do DIAP, sendo uma especializada. 
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Com o avançar dos anos, o edifício deixou de ser funcional, pese as obras realizadas 

no verão de 2013, que visaram a criação de dois gabinetes no piso superior e de casas de banho 

para o público no piso inferior. 

 As obras realizadas no verão de 2013, tendo em vista a reorganização judiciária, 

não contemplaram o espaço ocupado pelos Serviços do Ministério Público, nomeadamente para 

proporcionar maior dignidade no contacto com o público. 

Contudo, no verão de 2014, a expensas da Autarquia, foram realizadas obras de 

melhoramento/ampliação do espaço. 

O edifício foi construído sem quaisquer preocupações de eficiência energética.  

O aquecimento é feito por radiadores de resistências elétricas, de consumos 

elevados e pouco desempenho. Todas as caixilharias das janelas, com vidros simples, estão 

deterioradas e permitem perdas de energia.  

As salas de audiência são gélidas no inverno e tórridas no verão. O mesmo sucede 

com as salas das testemunhas e com os átrios de ambos os pisos. A par da necessidade de 

correção dos defeitos térmicos, impunha-se a instalação de ar condicionado. 

    

 

 

Uma vez que aqui se encontra 

instalada a Secção da Instância 

Central de Família e Menores, os 

espaços livres existentes foram 

adaptados, um mais pequeno para 

a audição técnica especializada e 

outro para a sala da 

Família/Crianças, cuja 

remodelação ainda se encontra 

por efetuar, mas que a Câmara se 

comprometeu a fazer. Todavia, a 

mesma já possui algum mobiliário e brinquedos.  

 

 

 

Manutenção 
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A conservação/reparação do edifício do Palácio da Justiça continua a ser realizada, 

frequentemente e com muita prontidão, pelo município, que vem colaborando mesmo a ao nível 

de pessoal para mudanças e organização do arquivo. 

 

  



          TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO PORTO ESTE 
 

RELATÓRIO SEMESTRAL 

 

 
 

Ava. Egas Moniz -  Palácio da Justiça - 4564-001  Penafiel 
Telefone 255714900, Fax  255728199  
gestao.comarca.porto.este@tribunais.org.pt 

94 
 

 

  

1.2 Segurança, Acessibilidade e Salubridade 

1.2.1 Segurança nos núcleos da comarca 

Também como já vimos referindo, em nenhum dos edifícios há qualquer sistema de 

segurança/controle, circulando as pessoas, livremente, pelos espaços físicos dos palácios da 

justiça. Verifica-se a inexistência de detetores de metais em todos os edifícios onde estão 

instalados as diversas secções. 

A necessidade urgente desses sistemas/equipamentos faz-se sentir, sobretudo: 

- em Penafiel, onde está instalada a secção do DIAP, que investiga a criminalidade 

violenta e altamente organizada e a Instância Central Criminal, onde se realizam os respetivos 

julgamentos, alguns deles de elevada repercussão social;  

-em Paredes, sede da Instância Central Família/Menores, onde se geram, com 

frequência, situações de grande conflitualidade;  

-no Marco de Canaveses, onde foi instalada a Instância Central de Instrução 

Criminal, onde se praticam todos os atos inerentes à instrução e prática dos atos jurisdicionais 

de inquérito, incluindo, portanto, todos os interrogatórios de arguidos detidos; 

- em Paços de Ferreira, núcleo que abrange o serviço proveniente de dois 

estabelecimentos prisionais (Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira (regional) e 

Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa (Central)). 

Verifica-se a inexistência de operacionais de segurança, em 05 dos 08 núcleos que 

compõem a Comarca. 

Referimos ainda a inexistência, má colocação e/ou avaria do sistema de 

videovigilância nos edifícios da Comarca do Porto Este em que está colocado.  

Quanto ao núcleo do município de Paços de Ferreira, por razões urgentes de 

segurança, também comunicadas pela Sra. Juíza de Direito em funções na Secção Criminal da 

Instância Local, ao CSM, foi sinalizada à DGAJ a necessidade da instalação de um pórtico, bem 

como a colocação de um elemento de segurança ao abrigo do contrato existente. Todavia, apesar 

de ter sido já recebido (em 14/01/2016), o referido pórtico móvel, ainda não se encontra 

colocado. 

Também aguardamos a colocação do referido segurança.  

 

 

1.2.2 Acessibilidade/salubridade 

Amarante 

a) Elevador- Sim 

b) Casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida-sim 
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Baião 

a) Cadeira elevatória- sim (avariada) 

b) Casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida-sim 

Felgueiras 

a) Cadeira elevatória- não (e sem elevador) 

b) Casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida- não 

Lousada 

a) Foi já colocado um elevador de acesso ao Piso 1, bem como a respetiva rampa.  

Contudo, tem sido solicitado ao IGFEJ e mostra-se imprescindível, a possibilidade de bloquear o 

acesso do referido elevador ao Piso -1, uma vez que ali se encontram o Arquivo e a Sala de 

objetos, onde, neste momento, podem aceder todos os utilizadores desse elevador, o que, ainda, 

aguardamos. 

b) Casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida- não  

 

Marco Canaveses 

a) Cadeira elevatória – sim 

b) Casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida - sim 

Paços Ferreira 

a) Cadeira elevatória- não (nem elevador) 

b) Casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida- não 

Estão a ser realizadas obras para o efeito. 

Paredes 

a) Cadeira elevatória-sim, do R/C para o 1º piso (avariada e sem elevador) 

Em relação à acessibilidade do r/c para a cave, onde estão instalados os serviços do MP do DIAP 

a mesma é inexistente. 

b) Casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida- não 

Penafiel 

a) Cadeira elevatória- não (nem elevador para ligação entre nenhum dos pisos). 

b) Casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida- Sim, apenas no Piso do r/c. 

 

Tanto o edifício de Paços de Ferreira, como o do Marco de Canaveses, possuem, 

atualmente, fossas séticas, não estando, como tal, ligadas à rede de saneamento público.  

Faz-se notar, ainda, os péssimos serviços de limpezas que são realizados nos 

diversos edifícios, seja pelos assistentes operacionais, ou mesmo por entidades externas 

contratadas para esse efeito, estas últimas com perda significativa de qualidade nos serviços 

prestados e que geram um mau ambiente, quer para os utentes, quer para os profissionais.  
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No que se refere ao Palácio da Justiça de Penafiel, os sanitários existentes no 

exterior, junto ao DIAP, para utilização do público foram agregados ao espaço onde está  a ser 

construído um módulo para instalação dos serviços do Ministério Público, deixando, como tal, de 

funcionar com aquele objetivo. 

 

2. Equipamentos 

Como dissemos anteriormente, o parque de equipamentos da Comarca é deficitário 

comprometendo a capacidade de resposta dos serviços. 

As maiores necessidades sentem-se ao nível dos equipamentos multifuncionais, que 

faltam nas Secções do DIAP e são partilhados nas unidades centrais dos vários núcleos, 

colocando, até, em causa o secretismo de algumas diligências e informações processuais, que se 

querem reservadas. 

No que diz respeito a impressoras, a maioria atingiu, há muito, o limite da sua vida 

útil, sendo frequentes as avarias, havendo várias unidades orgânicas a utilizarem uma única 

impressora e/ou multifunções. 

Face ao exposto, consideramos ser necessário o seguinte reforço de uma 

fotocopiadora multifunções ou impressora nas seguintes unidades: 

− No núcleo de Penafiel, na Secção da Instância Local Cível; na Secção da Instância Central 

Criminal e ainda no DIAP. 

− No núcleo de Paredes, na Secção da Instância de Família e Menores. 

− No núcleo do Marco de Canaveses, no DIAP/MP. 

− No núcleo de Amarante, no DIAP/MP e na Secção da Instância Central do Comércio (pela 

arquitetura do edifício, com vários pisos divididos em alas que são intermediadas nos dois 

corpos por amplos espaços reservados ao público e pelo volume do serviço): 

− No núcleo de Felgueiras, no DIAP/MP (igualmente pela arquitetura do edifício, com dois 

pisos, por onde se dividem os serviços, por um único acesso interior num dos extremos e 

com necessidade de realização de um percurso labiríntico entre pisos, corredores e alas 

comuns). 

− No núcleo de Amarante e Marco de Canaveses, faltam impressoras para os Srs. Juízes 

colocados nas Instâncias Centrais, mantendo-se em funcionamento as obsoletas “HP1100”, 

sem a funcionalidade de digitalização/cópia, muito lentas e com constantes bloqueios de 

impressão, dado o número de páginas e frequência das impressões. Esta situação provoca 

sérios constrangimentos no célere funcionamento dos serviços, uma vez que se trata de 

Instâncias Centrais, em que 90% das impressões, pelo elevado número de páginas, são 

enviadas para as multifunções, onde também são realizadas as digitalizações e cópias por 

fotocópia.   
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No que concerne aos computadores, monitores, ratos e teclados constata-se que os 

mesmos são já obsoletos e inapropriados para as exigências dos atuais sistemas informáticos. No 

caso das Instâncias Centrais os computadores deveriam ter sistemas adequados, 

designadamente mais memória, para serem mais rápidos na abertura de processos com um 

número elevado de intervenientes. 

Considerando que muitas das salas de audiências estão, também, a ser usadas para a 

realização de videoconferências, não só por falta de outros espaços mas, sobretudo, por falta de 

equipamento para o efeito, mostra-se, igualmente, necessário o reforço deste tipo de 

equipamentos, pelo menos mais um por núcleo.  

No final do ano transato foram atribuídos a esta Comarca um total de 210 

computadores. 

Verificam-se, ainda, carências quanto ao mobiliário dos gabinetes dos Magistrados, 

de algumas secções, bem como das salas de testemunhas, uma vez que o existente é muito 

antigo, nada funcional, apresentando fracas condições de uso e aspeto. 

No que tange às multifuncionais (fotocopiadores/digitalizadores), apesar de ter sido 

reconhecido por parte dos elementos da DGAJ, que aqui se dirigiram, a sua enorme necessidade, 

facto é que não foram disponibilizadas, até ao momento, quaisquer unidades. 

No núcleo de Penafiel, face às prementes exigências de mais salas de audiências, foi a 

Biblioteca deste núcleo dotada do equipamento necessário. 

 Esse mesmo espaço serve, também, como sala de videoconferência estando provida 

de equipamento para esse fim. 

Após terminar a construção do módulo para albergar os serviços de MP/DIAP e 

Secção do Trabalho em Penafiel (previsto para o final do corrente mês), no espaço deixado livre 

será instalada mais uma pequena sala de audiências, a fim de suprir a sua enorme falta, 

necessitando-se, portanto, do respetivo equipamento. 

Encontra-se prevista, ainda, no núcleo de Lousada a criação de idêntico espaço (sala 

destinada à realização de videoconferências) em sala a designar oportunamente. 
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VII. 

 UNIDADES ORGÂNICAS E MOVIMENTO PROCESSUAL 

1. Unidades de processos  

As unidades de processos encontram-se organizadas da seguinte forma:

 

 

 

 

 

INSTÂNCIAS CENTRAIS

•Secção Cível, com sede em Penafiel, com 2 unidades de processos;

•Secção Criminal, com sede em Penafiel, com uma unidade de processos;

•Secção de Instrução Criminal, com sede no Marco de Canaveses, com uma unidade de
processos;

•Secção de Família e Menores, com sede em Paredes, com três unidades de  processos;

•Secção do Trabalho, com sede em Penafiel, com duas unidades de processos;

•Secção de Comércio, com sede em Amarante, com três unidades de processos;

•Secção de Execução, com sede em Lousada, com uma unidade de processos.

As Instâncias centrais integram secções de competência especializada

INSTÂNCIAS LOCAIS: SECÇÕES CIVEIS

•Secção Cível com sede em Amarante, com uma unidade de processos;

•Secção Civel com sede em Felgueiras, com uma unidade de processos;

•Secção Cível com sede em Lousada, com uma unidade de processos;

•Secção civel com sede no Marco de Canaveses, com uma unidade de processos;

•Secção Civel com sede em Paços de Ferreira com uma unidade de processos;

•Secção Civel com sede em Paredes, com uma unidade de processos;

•Secção Civel com sede em Penafiel com uma unidade de processos;

As instâncias locais integram secções de competência genérica e são desdobradas em secções cíveis e
secções criminais

•Secção Criminal com sede em Amarante, com uma unidade de processos ;

•Secção Criminal  com sede em Felgueiras  com uma unidade de processos;

•Secção  Criminal  com sede em Lousada com uma unidade de processos;

•Secção  Criminal  com sede no Marco de Canaveses  com uma unidade de processos;

•Secção  Criminal  com sede emPaços de Ferreira com uma unidade de processos;

•Secção  Criminal  com sede em Paredes com duas unidades de processos;

•Secção  Criminal  com sede em Penafiel com uma unidade de processos;

INSTANCIAS LOCAIS: SECÇÕES CRIMINAIS

•Secção  Genérica com sede em Baião, com uma unidade de processos comum.

Secção  Genérica de Baião
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Civel; 9582

Penal; 1947

Laboral; 1955

Tutelar; 1399

Instrução 
Criminal; 1651

1.1 Dados estatísticos 

[Mapas por jurisdição/matéria] 

 

Processos- Mapa Geral por jurisdição/Matéria 

  Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

Ju
ri

sd
iç

ão
/M

at
ér

ia
 Cível 9582 11501 32172 52144 

Penal 1947 2077 1660 5201 

Laboral 1955 2040 1971 2635 

Tutelar 1399 1726 1220 3129 

Instrução Criminal 1651 1604 189 249 

 

 

 

[Representação gráfica de processos entrados por jurisdição] 
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[Mapas por Secção-Secções da Instância Central] 

Mapa Geral por Secção 

  

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

I.Central 

Secção Cível 235 387 562 959 

Secção Criminal 201 141 398 1238 

Secção Instrução Criminal 1024 973 131 190 

Secção Família e Menores 1894 2339 1856 4086 

Secção do Trabalho 2123 2255 2260 3002 

Secção do Comércio 1701 2412 2037 7665 

Secção execução 4073 4290 25944 37512 

 

 

 

[Representação gráfica das Secções da Instância Central] 
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[Mapas por Secção-Secções Cíveis da Instância Local] 

 

Mapa Geral por Secção 

  

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

            

I. Local 

Secção Cível-Amarante 231 272 352 495 

Secção Cível-Felgueiras 271 349 385 650 

Secção Cível-Lousada 155 243 164 295 

Secção Cível-Marco de Canaveses 190 322 319 482 

Secção Cível-Paços de Ferreira 218 238 269 363 

Secção Cível-Paredes 372 458 424 654 

Secção Cível-Penafiel 219 294 277 475 

 

 

[Representação gráfica das Secções Cíveis da Instância Local] 
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[Mapas por Secção-Secções Criminais da Instância Local] 

Mapa Geral por Secção 

  

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

            

I.Local 

Secção Criminal-Amarante 297 322 308 1038 

Secção Criminal-Felgueiras 437 493 364 1055 

Secção Criminal-Lousada 271 322 269 946 

Secção Criminal-Marco de Canaveses 241 316 216 803 

Secção Criminal-Paços de Ferreira 362 429 159 674 

Secção Criminal-Paredes 550 587 294 1054 

Secção Criminal-Penafiel 445 493 269 942 

Secção Genérica-Baião 155 171 264 573 

 

 

[Representação gráfica das Secções Criminais da Instância Local] 
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[Representação gráfica da Secção Genérica da instância local do núcleo de Baião] 

 

 

 

[Mapas por unidades orgânicas (organizados por núcleos] 

 

            

Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica 

Unidades de Processos Serviços Judiciais: 7 

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

Penafiel (7) 

Secção I. Central Cível (J1 e J2) 114 184 282 460 

Secção I. Central Cível (J3 e J4) 121 203 280 499 

Secção I. Central Criminal 201 141 398 1238 

Secção I. Central Trabalho (J1 e J2) 1077 1099 1119 1492 

Secção I. Central Trabalho (J3 e J4) 1046 1156 1141 1510 

Secção I. Local Cível 219 294 277 475 

Secção I. Local Criminal 445 493 269 942 

 

            

Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica 

Unidades de Processos Serviços Judiciais: 5 

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

Amarante (5) 

Secção I. Central Comércio (J1) 540 863 577 2132 

Secção I. Central Comércio (J2) 593 764 723 2401 

Secção I. Central Comércio (J3) 568 785 737 3132 

Secção I. Local Cível 231 272 352 495 

Secção I. Local Criminal 297 322 308 1038 

0 250 500 750 1000 1250
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Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica 

Unidade Central e de Processos comum serviços MP 

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

Baião (1) Secção Genérica 155 171 264 573 

 

            

Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica 

Unidades de Processos Serviços Judiciais: 2 

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

Felgueiras (2) 
Secção I. Local Cível 271 349 385 650 

Secção I. Local Criminal 437 493 364 1055 

 

            

Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica 

Unidades de Processos Serviços Judiciais: 3 

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

Lousada (3) 

Secção I. Central Execução 4073 4290 25944 37512 

Secção I. Local Cível 155 243 164 295 

Secção I. Local Criminal 271 322 269 946 

 

            

Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica 

Unidades de Processos Serviços Judiciais: 3 

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

MCN (3) 

Secção I. Central Instrução Criminal 1024 973 131 190 

Secção I. Local Cível 190 322 319 482 

Secção I. Local Criminal 241 316 216 803 

 

            

Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica 

Unidades de Processos Serviços Judiciais: 2 

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

P. Ferreira (2) 
Secção I. Local Cível 218 238 269 363 

Secção I. Local Criminal 362 429 159 674 
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Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica 

Unidades de Processos Serviços Judiciais: 6 

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

Paredes (6) 

S. I. Central Fam. e Menores (J1) 595 773 573 1338 

S. I. Central Fam. e Menores (J2)  642 814 830 1471 

S. I. Central Fam. e Menores (J3)  657 752 453 1277 

Secção I. Local Cível  372 458 424 654 

Secção I. Local Criminal  Paredes (J1) 272 296 137 530 

Secção I. Local Criminal  Paredes (J2) 278 291 157 524 
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[Mapa por Juiz] 
 
 

            

Núcleo de Penafiel -Processos Mapa Geral por Juiz 

Núcleo: Juízes: 13 efetivos+ 1 Juiz auxiliar + 3 JQC 

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

4 Juízes efetivos+1 j auxiliar 

Secção I. Central Civel-J1  61 93 158 231 

Secção I. Central Civel-J2 53 91 124 229 

Secção I. Central Civel-J3 55 101 112 220 

Secção I. Central Civel-J4 66 102 168 279 

3 Juízes efetivos + 3 Juízes 
do QC 

S. I. Central Criminal-J1  67 47 127 388 

S. I. Central Criminal-J2 67 46 142 436 

S. I. Central Criminal-J3 67 48 129 414 

4 Juízes efetivos 

S. I. Central Trabalho- J1  512 534 550 725 

S. I. Central Trabalho- J2 565 565 569 767 

S. I. Central Trabalho- J3 535 580 592 777 

S. I. Central Trabalho- J4 511 576 549 733 

1 Juiz efetivo Secção I. Local Cível- J1 219 294 277 475 

1 Juiz efetivo S. I. Local Criminal-J1  445 493 269 942 

 

 

Secção Criminal da Instância Central 

A Sra. Juiz Dra. Ana Paula Lima, J3 da Secção Criminal da Instância Central, esteve de 

baixa médica desde 19 a 30 de outubro de 2015.  

Neste período, as continuações de todos os julgamentos (J1, J2 e J3) em que a mesma 

tinha intervenção, tiverem de ser adiadas e nos julgamentos a iniciar foi substituída pelas duas 

Sras. Juízes da Secção Criminal da Instância Local de Paredes. 

Na sequência de uma comunicação que nos foi remetida pelo Sr. Juiz de Direito, Dr. 

Sandro Ferreira, titular do processo nº 130/13.9TAFLG, da Secção Criminal da Instância Central, 

com um elevado número de intervenientes e com possibilidade de se prolongar por várias 

sessões, em 16-12-2015, os julgamentos agendados foram distribuídos por alguns dos Srs. Juízes 

em funções nas secções do núcleo de Penafiel. 

                          Por despacho de 23-02-2016, de Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do 

Conselho Superior da Magistratura, foi concedida exclusividade, até 15 de julho, aos Srs. Juízes 

que constituem o coletivo que está a proceder ao julgamento no processo supra referido. 

O restante trabalho distribuído a estes Srs. Juízes será realizado por um terceiro 

coletivo já constituído, a partir de 29 de março e até 15 de julho. 
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Secção Criminal da Instância Local  

Entre 24-09-2015 e o final do mês de outubro, os números 1 e 2 dos processos para 

despacho foram afetos aos Sr. Juiz (J2) da Secção Criminal da Instância Central. 

A partir de 26-10-2015 e até ao dia 09-11-2015, todos os processos para despacho 

foram afetos aos Srs. Juízes em funções na Secção Criminal da Instância Central e todos os 

julgamentos designados até essa data foram realizados por alguns dos Srs. Juízes das restantes 

secções instaladas neste núcleo de Penafiel. 

Tendo a Sra. Juíza titular entrado de baixa médica (gravidez de risco) em 03-11-

2015 e face à impossibilidade de reforço do quadro, apresentamos a proposta prevista no art.º 

94º, nº4, g) da Lei de Organização do Sistema Judiciário, por via da qual as Sras. Juízes da Secção 

Criminal da Instância Local do núcleo de Paredes, passaram a realizar, alternadamente, uma vez 

por semana julgamentos nesta Secção Criminal da Instancia local de Penafiel. 

Com efeitos a partir de 09-11-2015 e até 31-12-2015 foi colocado um Sr. Juiz do QC, 

a acumular funções nos processos de expropriação da Secção Local Cível de Torre de Moncorvo, 

tendo-se mantido a reafectação atrás referida até 11-03-2016, dada a grande acumulação de 

julgamentos e a dilação os agendamentos. 

Com efeitos a partir de 4 de janeiro de 2016, foi afeta a esta secção uma Sra. Juiz do 

QC para substituição da Juiz titular e até que esta retome o serviço. 
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Núcleo de Amarante-Processos Mapa Geral por Juiz 

Juízes: 5 efetivos + 1 Juiz auxiliar 

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

2 Juízes QC em subst 
titulares+1 Juiz Aux 

Secção I. Central Comércio (J1) 540 863 577 2132 

Secção I. Central Comércio (J2) 593 764 723 2401 

Secção I. Central Comércio (J3) 568 785 737 3132 

1 Juiz eft Secção I. Local Cível- J1 231 272 352 495 

1 Juiz eft S. I. Local Criminal -J1 297 322 308 1038 

 

Secção do Comércio da Instância Central 

O Sr. Juiz de Direito, Dr. Rogério Margarido, J3 da Secção de Comércio da Instância 

Central entrou de baixa médica a partir de 15-09-2015, sendo o seu serviço distribuído da 

seguinte forma: 

Até 30-09-2015, o expediente foi despachado pelas Sras. Juízes da Secção Cível da 

Instância Local de Paredes e as diligências agendadas foram realizadas pelas três Sras. Juízes 

desta Secção de Comércio. 

A partir de 01-10-2015 foi colocada uma Sra. Juiz do QC para substituição do supra 

referido Sr. Juiz de Direito. 

A Sra. Juíza de Direito Dra. Susana Ribeiro, J1 da Secção de Comércio da Instância 

Central entrou de baixa médica (gravidez de risco) a partir de 25-11-2015. 

Até à colocação de um Juiz substituto, o seu serviço foi distribuído e realizado, de 

forma proporcional, pelas três magistradas desta secção. 

Em 04-01-2016 foi colocada uma Sra. Juiz de Direito do QC, para substituir a Sra. 

Juíza titular, retomando as restantes Sras. Juízes o serviço que, inicialmente, lhes estava 

distribuído. 
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Núcleo de Baião -Processos Mapa Geral por Juiz 

Juízes: 1 efetivo  

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

1 J. Efetivo 
Secção Genérica (Justiça Cível) 64 93 185 277 

Secção Genérica (Justiça Criminal) 91 78 79 296 

 

Trata-se de uma Secção de competência genérica, designada como de primeiro 

acesso.  

O quadro tem-se mantido estável e não foram tomadas quaisquer medidas 

gestionárias para recuperação de pendências ou atrasos. 

 

 

 

            

Núcleo de Felgueiras -Processos Mapa Geral por Juiz 

Juízes: 3 efetivos  

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

2 J efetivos 
Secção I. Local Civel-J1 140 182 201 334 

Secção I. Local Civel-J2 131 167 184 316 

1 j efetivo S. I. Local Criminal-J1  437 493 364 1055 

 

 

Em 30-09-2015 foi suspensa a afetação da Sra. Juiz do QC para o conjunto das 

secções criminais de Felgueiras e de Amarante. 

A partir de 19-10-2015 a Sra. Juíza de Direito da Secção Cível da Instância Local (J1) 

realizou, um dia por semana, os julgamentos agendados na Secção Criminal. 

A partir de 19-10-2015 e até 04-11-2015 a Sra. Juíza de Direito da Secção Cível da 

Instância Local (J2) passou a despachar o expediente da Secção Criminal. Após esta data, deixou 

de despachar o expediente da secção criminal e passou a realizar, também, um dia por semana, 

julgamentos na secção criminal da instância local. 

O fim destas medidas ocorreu em 04-01-2016. 
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Núcleo de Lousada-Processos Mapa Geral por Juiz 

Juízes: 4 efetivos + 1 Juiz Auxiliar 

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

2 Juízes efet + 1 
jaux+1J QC 

Secção I. Central Execução-J1 2048 2099 13024 18782 

Secção I. Central Execução-J2 2025 2191 12920 18730 

1 J. efetivo Secção I. Local Civel-J1 155 243 164 295 

1 J. efetivo S.I. Local Criminal -J1  271 322 269 946 

 

 

Com efeitos a partir de 11 de janeiro de 2016 e até ao último dia das férias judiciais 

da Páscoa, foi destacada uma Sra. Juiz do QC para prestar apoio na regularização do serviço da 

Secção de Execução da Instância Central, atendendo à acumulação de serviço registada no que 

estava distribuído à Sra. Juíza Auxiliar e à sua baixa médica.  

 

            

Núcleo do Marco de Canaveses- Processos Mapa Geral por Juiz 

Juízes: 4 efetivos + 1 Juiz Auxiliar 

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

2 Juízes eft 
S. I. C. Instrução Criminal-J1 498 472 62 96 

S. I. C. Instrução Criminal-J2 526 501 69 94 

1 j. efet + 1 jaux Secção I. Local Civel-J1 190 322 319 482 

1 Juiz efetivo S.I. Local Criminal-J1 241 316 216 803 

 

Os quadros têm-se mantido estáveis e não foram tomadas quaisquer medidas 

gestionárias para recuperação de pendências ou atrasos. 

 

            

Núcleo de Paços de Ferreira - Processos Mapa Geral por Juiz 

Juízes: 2 efetivos  

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

1 J efet Secção I. Local Civel-J1 218 238 269 363 

1 J efet S.I. Local Criminal -J1  362 429 159 674 

 

Os quadros têm-se mantido estáveis e não foram tomadas quaisquer medidas 

gestionárias para recuperação de pendências ou atrasos. 

 

 



          TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO PORTO ESTE 
 

RELATÓRIO SEMESTRAL 

 

 
 

Ava. Egas Moniz -  Palácio da Justiça - 4564-001  Penafiel 
Telefone 255714900, Fax  255728199  
gestao.comarca.porto.este@tribunais.org.pt 

111 
 

 

 

            

Núcleo de Paredes Processos Mapa Geral por Juiz 

Juízes: 7 efetivos + 1JAux 

Entrados  Findos 

Pendência 

Oficial Secretaria 

3 j.efet+ 1j. Aux 

S. I. C. Família e Menores-J1  595 773 573 1338 

S. I. C. Família e Menores-J2 642 814 830 1471 

S. I. C. Família e Menores-J3 657 752 453 1277 

2 Juízes efetivos 
Secção I. Local Civel-J1 184 234 193 307 

Secção I. Local Civel-J2 188 224 231 347 

1 Juiz efetivo S.I. Local Criminal-J1 272 296 137 530 

1 Juiz efetivo S.I. Local Criminal-J2 278 291 157 524 

 

Na sequência da baixa médica do Sr. Juiz de Direito da Secção de Comércio da 

Instância Central de Amarante (J3), em 15-09-2015 o expediente dos processos afetos a este Sr. 

Juiz foi despachado, equitativamente, pelas Sras. Juízes da Secção Cível da Instância Local de 

Paredes (J1 e J2). 

A partir de 13-10-2015, data da baixa médica da Sra. Juiz de Direito (J2) da Secção 

de Família e Menores deste núcleo, o serviço foi assegurado pela Sra. Juiz Auxiliar, retomando as 

restantes Sras. Juízas os processos que a estavam atribuídos, sendo que, os processos que  nessa 

data se encontravam por despachar (127) foram repartidos, por todas as Sras. Juízes da Secção 

da Família e Menores e pelas Sras. Juízes da Secção Cível desta Instância Local (J1 e J2). 

Em 29-10-2015 e até ao final do ano civil, uma Sra. Juíza do QC passou a prestar 

apoio, um dia por semana, na Secção de Família e Menores da Instância Central, tramitando 

processos de divórcio e inventário. 

A partir de 24-11-2015 e, também até final do ano, passou a prestar ajuda a essa 

Secção de Família e Menores, também um dia por semana, um outra Sra. Juíza do QC. 

A partir de janeiro de 2016 a Sra., Juíza (J2) titular dessa Secção de Família e 

Menores, que continuava de baixa, passou a ser substituída por esta última Sra. Juíza do QC.  

Aquando da baixa médica da Sra. Juiz de Direito da Secção Criminal da Instância 

Central de Penafiel (J3), no período entre 19 a 30 de outubro de 2015, as Sras. Juízes de Direito 

da Secção Criminal da Instância Local, asseguraram a realização das audiências de julgamento 

que se iam iniciar.                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 



          TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO PORTO ESTE 
 

RELATÓRIO SEMESTRAL 

 

 
 

Ava. Egas Moniz -  Palácio da Justiça - 4564-001  Penafiel 
Telefone 255714900, Fax  255728199  
gestao.comarca.porto.este@tribunais.org.pt 

112 
 

 

 

Aquando da baixa médica da Sra. Juíza titular e face à impossibilidade de reforço do 

quadro da Secção Criminal da Instância Local de Penafiel, foi adotada a medida prevista no 

artº94 nº4 g) da Lei de Organização do Sistema Judiciário, por via da qual, as Sras. Juízes da 

Secção Criminal da Instância Local do núcleo de Paredes, passaram a realizar, alternadamente, 

uma vez por semana julgamentos nesta Secção Criminal da Instancia Local de Penafiel, desde 03-

11-2015 até 11-03-2016. 

  



          TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO PORTO ESTE 
 

RELATÓRIO SEMESTRAL 

 

 
 

Ava. Egas Moniz -  Palácio da Justiça - 4564-001  Penafiel 
Telefone 255714900, Fax  255728199  
gestao.comarca.porto.este@tribunais.org.pt 

113 
 

 

 

1.2 Taxas e indicadores 

Estes indicadores permitem-nos avaliar a capacidade de uma determinada unidade 

orgânica face à procura e aferir a tendência de estabilização, de aumento ou de diminuição da 

morosidade processual.  

Os dados devolvidos não nos fornecem pistas sobre as razões do melhor ou pior 

resultado do tribunal, não sendo possível determinar, olhando apenas para estes números, se o 

mau desempenho do tribunal é devido a uma má gestão ou simplesmente à falta de recursos. 

 

 

Taxa de Litigância: Indica o número de processos entrados por mil habitantes (Dados da 

população - Censos 2011). 

 

 

Taxa de Resolução (Clearence Rate): Estabelece a razão entre o número de processos findos e 

o número de processos entrados 

 

Este indicador mede a capacidade do tribunal para lidar com o volume processual 

entrado. 

Uma taxa abaixo dos 100% revela uma capacidade de resolução reduzida, 

aumentando a taxa de congestão. 

Quando há uma redução das pendências também diminui a taxa de congestão. 

Num sistema judicial eficaz, a taxa de resolução deveria situar-se em valores sempre 

superiores a 100%,  significando que se estão a recuperar pendências. 

 

Taxa de Recuperação (Backlog15 Rate): Estabelece a razão entre o número de processo findos 

e a adição resultante da soma do número de pendentes com o número de processos entrados; 

 

 

Este indicador mede o trabalho realizado e a capacidade de resposta do tribunal face 

ao trabalho pendente. A taxa de recuperação (acumulação) deveria assumir valores próximos de 

100% (correspondente a um ratio de 1). 

 

                                            
15 Também designada por taxa de acumulação processual ou de eficiência. 
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Taxa de Congestão: Estabelece a razão entre o número de processos pendentes no início do ano 

e o número de processo findos nesse ano; (como o período de análise é de 6 meses, divide-se o 

numerador por 2) 

 

Este indicador mede a capacidade do tribunal para lidar com o volume processual 

entrado. 

Um sistema eficiente deve ter uma taxa de congestão baixa (taxa abaixo dos 100%). 

Quando as pendências acumuladas aumentam há uma tendência para o 

congestionamento.  

 

Taxa de Produtividade 

Estabelece a razão entre o número de processos findos e as unidades produtivas 

(Juízes e oficiais de justiça) de uma determinada secção. 

 

 

1.2.1 Taxa de litigância da comarca 
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[Taxa de litigância da Comarca] 

 

Processos- Mapa Geral por jurisdição/Matéria Taxa de 

  Entrados  Findos 

Pendência Litigância 

Oficial Secretaria   

Ju
ri

sd
iç

ão
/M

at
ér

ia
 Cível 9582 11501 32172 52144 212,24 0/00 

Penal 1947 2077 1660 5201 43,13 0/00 

Laboral 1955 2040 1971 2635 43,30 0/00 

Tutelar 1399 1726 1220 3129 30,99 0/00 

Instrução Criminal 1651 1604 189 249 36,57 0/00 

 

 

 

[Representação gráfica da taxa de litigância da Comarca] 

 

 

 

Como resulta do gráfico que antecede, é na área cível onde a taxa de litigância é 

maior, sendo certo que todas as secções da comarca tramitam processos desta área. 

212,24

43,13

43,30

30,99

36,57

Taxa de litigância por jurisdição/matéria

Instrução Criminal Tutelar Laboral Penal Civel
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1.2.2 Indicadores de gestão e de produtividade por unidade orgânica  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de 
Magistrados 

Judiciais Oficiais de Justiça 

Unidades de Processos Serviços Judiciais: 7 

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância MJ em Taxa de  OJ em Taxa de 

Oficial Secretaria (clearence rate) (backlog rate)     Funções Produtividade funções Produtividade 

Penafiel (7) 

Secção I. Central Cível (J1 e J2) 114 184 282 460 161,40% 46,46% 77% 0,25 0/00 
5 77,40 

6 31 

Secção I. Central Cível (J3 e J4) 121 203 280 499 167,77% 50,62% 69% 0,27 0/00 6 34 

Secção I. Central Criminal 201 141 398 1238 70,15% 23,54% 141% 0,45 0/00 6 23,50 12 12 

Secção I. Central Trabalho (J1 e J2) 1077 1099 1119 1492 102,04% 50,05% 51% 2,39 0/00 2 549,50 6 183 

Secção I. Central Trabalho (J3 e J4) 1046 1156 1141 1510 110,52% 52,86% 49% 2,32 0/00 2 578,00 6 193 

Secção I. Local Cível 219 294 277 475 134,25% 59,27% 47% 3,03 0/00 1 294,00 4 74 

Secção I. Local Criminal 445 493 269 942 110,79% 69,05% 27% 6,16 0/00 1 493,00 5 99 

 

[Ver anotações nas páginas 106, 107, 121 e 122] 
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            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de 
Magistrados 

Judiciais Oficiais de Justiça 

Unidades de Processos Serviços Judiciais: 5 

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância MJ em Taxa de  OJ em Taxa de 

Oficial Secretaria (clearence rate) (backlog rate)     Funções Produtividade funções Produtividade 

Amarante (5) 

Secção I. Central Comércio (J1) 540 863 577 2132 159,81% 77,26% 33,43% 1,20 0/00 

4 603,00 

5 173 

Secção I. Central Comércio (J2) 593 764 723 2401 128,84% 58,05% 47,32% 1,31 0/00 5 153 

Secção I. Central Comércio (J3) 568 785 737 3132 138,20% 60,15% 46,94% 1,26 0/00 5 157 

Secção I. Local Cível 231 272 352 495 117,75% 46,66% 64,71% 4,11 0/00 1 272,00 3 91 

Secção I. Local Criminal 297 322 308 1038 108,42% 53,22% 47,83% 5,28 0/00 1 322,00 4 81 

 

[Ver anotações nas páginas 108 e 123] 

 

 

            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de Magistrados Judiciais Oficiais de Justiça 

Unidade Central e de Processos, comum serviços MP 

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância 
MJ em Taxa de  OJ em Taxa de 

Oficial Secretaria (clearence rate) (backlog rate)     Funções Produtividade funções Produtividade 

Baião (1) Secção Genérica 155 171 264 573 110,32% 40,81% 77,19% 7,55 0/00 1 171,00 3 57 

 

[Ver anotações nas páginas 109 e 124] 

 

 

 



          TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO PORTO ESTE 
 

RELATÓRIO SEMESTRAL 

 

 
 

Ava. Egas Moniz -  Palácio da Justiça - 4564-001  Penafiel 
Telefone 255714900, Fax  255728199  
gestao.comarca.porto.este@tribunais.org.pt 

118 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de 
Magistrados 

Judiciais Oficiais de Justiça 

Unidades de Processos Serviços Judiciais: 2 

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância 
MJ em Taxa de  OJ em Taxa de 

Oficial Secretaria (clearence rate) (backlog rate)     Funções Produtividade funções Produtividade 

Felgueiras (2) 
Secção I. Local Cível 271 349 385 650 128,78% 53,20% 55,16% 4,67 0/00 2 174,50 6 58 

Secção I. Local Criminal 437 493 364 1055 112,81% 61,55% 36,92% 7,53 0/00 1 493,00 6 82 

 

[Ver anotações nas páginas 109 e 125] 

 

            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de Magistrados Judiciais Oficiais de Justiça 

Unidades de Processos Serviços Judiciais: 3 

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância 
MJ em Taxa de  OJ em Taxa de 

Oficial Secretaria (clearence rate) (backlog rate)     Funções Produtividade funções Produtividade 

Lousada (3) 

Secção I. Central Execução 4073 4290 25944 37512 105,33% 14,29% 302,38% 9,03 0/00 3 1430,00 9 477 

Secção I. Local Cível 155 243 164 295 156,77% 76,18% 33,74% 3,27 0/00 1 243,00 4 61 

Secção I. Local Criminal 271 322 269 946 118,82% 59,63% 41,77% 5,72 0/00 1 322,00 4 81 

 

[Ver anotações nas páginas 110 e 126] 
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            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de 
Magistrados 

Judiciais Oficiais de Justiça 

Unidades de Processos Serviços Judiciais: 3 

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância MJ em Taxa de  OJ em Taxa de 

Oficial Secretaria (clearence rate) (backlog rate)     Funções Produtividade funções Produtividade 

MCN (3) 

Secção I. Central Instrução Criminal 1024 973 131 190 95,02% 84,24% 6,73% 2,27 0/00 2 486,50 6 162 

Secção I. Local Cível 190 322 319 482 169,47% 63,26% 49,53% 3,55 0/00 2 161,00 5 64 

Secção I. Local Criminal 241 316 216 803 131,12% 69,15% 34,18% 4,51 0/00 1 316,00 5 63 

 

[Ver anotações nas páginas 110 e 127] 

 

 

            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de Magistrados Judiciais Oficiais de Justiça 

Unidades de Processos Serviços Judiciais: 2 

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância 
MJ em Taxa de  OJ em Taxa de 

Oficial Secretaria (clearence rate) (backlog rate)     Funções Produtividade funções Produtividade 

P. Ferreira (2) 
Secção I. Local Cível 218 238 269 363 109,17% 48,87% 56,51% 3,87 0/00 1 238,00 4 60 

Secção I. Local Criminal 362 429 159 674 118,51% 82,34% 18,53% 6,43 0/00 1 429,00 4 107 

 

[Ver anotações nas páginas 110, 111 e 128] 
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            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Processos Mapa Geral por Unidade Orgânica Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de 
Magistrados 

Judiciais Oficiais de Justiça 

Unidades de Processos Serviços Judiciais: 6 

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância MJ em Taxa de  OJ em Taxa de 

Oficial Secretaria (clearence rate) (backlog rate)     Funções Produtividade funções Produtividade 

Paredes (6) 

S. I. Central Fam. e Menores (J1) 595 773 573 1338 129,92% 66,18% 37,06% 1,32 0/00 

4 584,75 

7 3 

S. I. Central Fam. e Menores (J2)  642 814 830 1471 126,79% 55,30% 50,98% 1,42 0/00 5 163 

S. I. Central Fam. e Menores (J3)  657 752 453 1277 114,46% 67,75% 30,12% 1,46 0/00 6 125 

Secção I. Local Cível  372 458 424 654 123,12% 57,54% 46,29% 4,28 0/00 2 229,00 5 92 

Secção I. Local Criminal  Paredes (J1) 272 296 137 530 108,82% 72,37% 23,14% 3,13 0/00 1 296,00 4 74 

Secção I. Local Criminal  Paredes (J2) 278 291 157 524 104,68% 66,90% 26,98% 3,20 0/00 1 291,00 4 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ver anotações nas páginas 111, 112 e 129] 

 

  



          TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO PORTO ESTE 
 

RELATÓRIO SEMESTRAL 

 

 
 

Ava. Egas Moniz -  Palácio da Justiça - 4564-001  Penafiel 
Telefone 255714900, Fax  255728199  
gestao.comarca.porto.este@tribunais.org.pt 

121 
 

 

1.2.3 Indicadores de Gestão e de Produtividade por Juiz e análise geral 

            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Núcleo de Penafiel -Processos Mapa Geral por Juiz Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de 
Magistrados 

Judiciais Oficiais de Justiça 

Núcleo: Juízes: 13 efetivos+ 1 Juiz auxiliar + 3 JQC 

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância MJ em Taxa de  OJ em Taxa de 

Oficial Secretaria (clearence rate) (backlog rate)     Funções Produtividade funções Produtividade 

4 juízes efetivos+1 j 
auxiliar 

Secção I. Central Civel-J1  61 93 158 231 152,46% 42,47% 84,95% 0,14 0/00 
2,5 73,60 6 16 

Secção I. Central Civel-J2 53 91 124 229 171,70% 51,41% 68,13% 0,12 0/00 

Secção I. Central Civel-J3 55 101 112 220 183,64% 60,48% 55,45% 0,12 0/00 
2,5 81,20 6 34 

Secção I. Central Civel-J4 66 102 168 279 154,55% 43,59% 82,35% 0,15 0/00 

3 juízes efetivos + 3 juízes 
do QC 

S. I. Central Criminal-J1  67 47 127 388 70,15% 24,23% 135,11% 0,15 0/00 

6 23,50 12 12 S. I. Central Criminal-J2 67 46 142 436 68,66% 22,01% 154,35% 0,15 0/00 

S. I. Central Criminal-J3 67 48 129 414 71,64% 24,49% 134,38% 0,15 0/00 

4 juízes efetivos 

S. I. Central Trabalho- J1  512 534 550 725 104,30% 50,28% 51,50% 1,13 0/00 1 534,00 
6 183 

S. I. Central Trabalho- J2 565 565 569 767 100,00% 49,82% 50,35% 1,25 0/00 1 565,00 

S. I. Central Trabalho- J3 535 580 592 777 108,41% 51,46% 51,03% 1,19 0/00 1 580,00 
6 193 

S. I. Central Trabalho- J4 511 576 549 733 112,72% 54,34% 47,66% 1,13 0/00 1 576,00 

1 juiz efetivo Secção I. Local Cível- J1 219 294 277 475 134,25% 59,27% 47,11% 3,03 0/00 1 294,00 4 74 

1 juiz efetivo S. I. Local Criminal-J1  445 493 269 942 110,79% 69,05% 27,28% 6,16 0/00 1 493,00 5 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas secções instaladas neste núcleo existem constrangimentos estruturais relacionados com a falta de salas de audiências que, como temos vindo a 

referir, são em número insuficiente (existem 6, permanentemente ocupadas, sendo muitas audiências, as mais simples e com menos intervenientes realizadas 

nos gabinetes dos Srs. Magistrados), para os 13 Juízes que aqui exercem funções.  
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Foi minimizada esta carência com a instalação, na biblioteca, que também serve para sala de reuniões, de uma pequena sala para a realização de 

audiências de julgamento de menor dimensão. 

Após a conclusão do espaço modular para instalar as secções do DIAP e do Ministério Público do Trabalho, prevista para o final do corrente mês de 

março, o espaço deixado vago será, também, adaptado para mais uma sala de audiências. 

Contudo, espera-se uma melhor resolução com a ampliação do Palácio da Justiça, cujo projeto já mereceu parecer positivo do Conselho de Gestão, 

desconhecendo o seu estado.  

Salvo na Secção Criminal da Instância Central, todas as secções têm findado mais processos do que aqueles que entram, ficando este facto 

demonstrado nas taxas de resolução que são superiores a 100%.  

As taxas de recuperação apresentam também valores muito próximos (J1 e J2 da Secção da Instância Central Cível) ou superiores a 50%, 

demonstrando uma evolução positiva na recuperação das pendências e, por via disso, nota-se uma diminuição da taxa de congestão (valores abaixo dos 100%). 

Não obstante os valores apresentados pela Secção Criminal se afastarem dos resultados das restantes secções, não podemos deixar de referir que, 

nesta secção existem dois coletivos em funcionamento e que, em todas as sessões de julgamento, há sempre dois Srs. Juízes cujo trabalho que estão a 

desempenhar não é contabilizado. 

Por outro lado e como sabemos, trata-se de processos de natureza complexa, com um número elevado de intervenientes e, a maior parte das vezes, 

com várias sessões. 

Por tais motivos os indicadores de gestão e de produtividade nestas secções deveriam ser analisados em moldes diferentes dos das restantes. 

Nas secções da Instância Local os indicadores são muito satisfatórios com especial incidência no valor da taxa de congestão da Secção Criminal, que 

revela a eficácia das medidas de gestão tomadas. 

Estamos convictos de que, após ser disponibilizada mais uma sala de audiências, os resultados serão, ainda, melhores. 
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            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Núcleo de Amarante-Processos Mapa Geral por Juiz Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de Magistrados Judiciais Oficiais de Justiça 

Juízes: 5 efetivos + 1 juiz auxiliar 

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância MJ em Taxa de  OJ em Taxa de 

Oficial Secretaria (clearence rate) (backlog rate)     Funções Produtividade funções Produtividade 

3 juízes efet+ 1 juiz 
Aux 

Secção I. Central Comércio (J1) 540 863 577 2132 159,81% 77,26% 33,43% 1,20 0/00 

4 603,00 

5 173 

Secção I. Central Comércio (J2) 593 764 723 2401 128,84% 58,05% 47,32% 1,31 0/00 5 153 

Secção I. Central Comércio (J3) 568 785 737 3132 138,20% 60,15% 46,94% 1,26 0/00 5 157 

1 juiz efetivo Secção I. Local Cível- J1 231 272 352 495 117,75% 46,66% 64,71% 4,11 0/00 1 272,00 3 91 

1 juiz efetivo S. I. Local Criminal -J1 297 322 308 1038 108,42% 53,22% 47,83% 5,28 0/00 1 322,00 4 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as secções têm findado mais processos do que aqueles que entraram, estando este facto demonstrado nas taxas de resolução, superiores a 

100% e nas taxas de congestão abaixo dos 100%, a maior parte delas abaixo dos 50%. 

Salvo na Secção Cível da Instância Local, que apresenta valores muito próximos, em todas as secções, a taxa de recuperação é superior a 50% (e, por 

via disso, as taxas de congestão são reduzidas), demonstrando uma evolução positiva na recuperação das pendências, com especial destaque para a Secção 

Criminal da Instância Local que apresenta uma taxa de recuperação acima dos 50%, onde é patente uma evolução expressiva, face ao período homólogo. 
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            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Núcleo de Baião -Processos Mapa Geral por Juiz Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de Magistrados Judiciais Oficiais de Justiça 

Juízes: 1 efetivo  

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância 
MJ em Taxa de  OJ em Taxa de 

Oficial Secretaria (clearence rate) (backlog rate)     Funções Produtividade funções Produtividade 

1 J. Efetivo 
Secção Genérica (Justiça Cível) 64 93 185 277 145,31% 37,35% 99,46% 3,12 0/00 

1 171,00 3 57 

Secção Genérica (Justiça Criminal) 91 78 79 296 85,71% 45,88% 50,64% 4,43 0/00 

 

Apesar de estarmos perante uma Secção de primeiro acesso e de competência genérica, têm findado mais processos do que aqueles que entram, 

apresentando uma taxa de resolução superior a 100% e, por consequência, uma taxa de congestão abaixo deste valor. 

No que respeita à taxa de recuperação, o valor ainda se encontra um pouco afastado dos 100%, embora próximo dos 50%. Este resultado, em nossa 

opinião, deve-se ao facto de nesta secção exercerem funções magistrados em primeira colocação, a iniciar funções e permanecendo aí por pouco tempo. 

No que respeita à taxa de recuperação da área criminal, pensamos tratar-se de uma situação conjuntural que será recuperada no próximo período. 
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            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Núcleo de Felgueiras -Processos Mapa Geral por Juiz Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de Magistrados Judiciais Oficiais de Justiça 

Juízes: 3 efetivos  

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância 
MJ em Taxa de  OJ em Taxa de 

Oficial Secretaria 
(clearence 

rate) 
(backlog rate)     Funções Produtividade funções Produtividade 

2 J efetivos 
Secção I. Local Civel-J1 140 182 201 334 130,00% 53,37% 55,22% 2,41 0/00 1 182,00 

6 58 

Secção I. Local Civel-J2 131 167 184 316 127,48% 53,02% 55,09% 2,26 0/00 1 167,00 

1 j efetivo S. I. Local Criminal-J1  437 493 364 1055 112,81% 61,55% 36,92% 7,53 0/00 1 493,00 6 82 

 

 

Na Secção Cível da Instância Local, os indicadores de resolução estão acima dos 100%, revelando-se positivo o tratamento dado ao número de 

entradas, sendo certo que o congestionamento ainda apresenta um valor superior a 50%, que é ligeiramente elevado, tendo em conta os números da taxa de 

resolução.  

No que respeita à Secção Criminal, as taxas de resolução e de congestão espelham o resultado das medidas gestionárias que foram tomadas 

apresentando, no caso da taxa de recuperação, uma capacidade de resposta do tribunal positiva e uma taxa de congestão baixa, revelando que houve um 

tratamento positivamente expressivo relativamente ao volume processual entrado. 

A taxa de recuperação apresenta, já, um valor satisfatório, superior a 50%.  
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            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Núcleo de Lousada-Processos Mapa Geral por Juiz Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de Magistrados Judiciais Oficiais de Justiça 

Juízes: 4 efetivos + 1 Juiz Auxiliar 

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância MJ em 
Taxa de  

OJ em Taxa de 

Oficial Secretaria 
(clearence 

rate) 
(backlog rate)     Funções 

Produtividade 
funções Produtividade 

2 Juízes efet + 1 jaux 

Secção I. Central Execução-J1 2048 2099 13024 18782 102,49% 13,93% 310,24% 4,54 0/00 
3 1430,00 9 477 

Secção I. Central Execução-J2 2025 2191 12920 18730 108,20% 14,66% 294,84% 4,49 0/00 

1 J. efetivo Secção I. Local Civel-J1 155 243 164 295 156,77% 76,18% 33,74% 3,27 0/00 1 243,00 4 61 

1 J. efetivo S.I. Local Criminal -J1  271 322 269 946 118,82% 59,63% 41,77% 5,72 0/00 1 322,00 4 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os indicadores relativos à taxa de resolução na Secção de Execução são satisfatórios face ao número de processos findos. 

Contudo, a taxa de congestão apresenta um valor gigantesco, facto que não é de estranhar, face às carências de recursos humanos e às necessidades 

de recuperação que temos vindo a reportar, estando a aguardar-se o deferimento de outras medidas propostas para reduzir este descongestionamento. 

Dentro deste enquadramento, a taxa de recuperação também é muito baixa, não havendo uma demonstração expressiva da capacidade de resposta 

da secção, face ao volume processual. 

 No que concerne às Secções Cível e Criminal da Instância Local, os indicadores apresentados são positivos e, face aos recursos disponíveis, melhor 

resultado não era exigível. 
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            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Núcleo do Marco de Canaveses- Processos Mapa Geral por Juiz Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de Magistrados Judiciais Oficiais de Justiça 

Juízes: 4 efetivos + 1 Juiz Auxiliar 

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância MJ em Taxa de  OJ em Taxa de 

Oficial Secretaria (clearence rate) (backlog rate)     Funções Produtividade funções Produtividade 

2 Juízes efetivos 
S. I. C. Instrução Criminal-J1 498 472 62 96 94,78% 84,29% 6,57% 1,10 0/00 1 472,00 

6 162 

S. I. C. Instrução Criminal-J2 526 501 69 94 95,25% 84,20% 6,89% 1,17 0/00 1 501,00 

1 j. efet + 1 jaux Secção I. Local Civel-J1 190 322 319 482 169,47% 63,26% 49,53% 4,37 0/00 2 161,00 5 64 

1 juiz efetivo S.I. Local Criminal-J1 241 316 216 803 131,12% 69,15% 34,18% 5,55 0/00 1 316,00 5 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secção de Instrução Criminal, face ao número de processos findos, apresenta uma taxa de resolução abaixo dos 100%. Contudo, não vemos esta 

situação como preocupante, pois consideramo-la conjuntural, face ao volume e à natureza dos processos desta Instância. 

Destacámos as taxas de recuperação, das mais próximas dos 100% e o indicador de congestionamento muito baixo, o que revela a grande eficiência 

do tratamento do tribunal face ao trabalho pendente e ao volume processual entrado. 

As Secções Cível e Criminal apresentam uma evolução bastante positiva com uma taxa de resolução muito elevada, sobretudo na Secção Cível. 

Quanto à capacidade de resposta das Secções, sobretudo da Criminal, para lidar com o volume processual, notamos uma evolução do 

descongestionamento com valores bem satisfatórios.    

Considerando o período antecedente e porque os indicadores da taxa de recuperação são superiores a 50%, consideramos que o trabalho realizado 

e capacidade de resposta face ao trabalho pendente é bem positiva. 
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            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Núcleo de Paços de Ferreira - Processos Mapa Geral por Juiz Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de Magistrados Judiciais Oficiais de Justiça 

Juízes: 2 efetivos  

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância 
MJ em Taxa de  OJ em Taxa de 

Oficial 
Secretari

a 
(clearence rate) (backlog rate)     

Funções Produtividade funções Produtividade 

1 J efetivo Secção I. Local Civel-J1 218 238 269 363 109,17% 48,87% 56,51% 3,87 0/00 1 238,00 4 60 

1 J efetivo S.I. Local Criminal -J1  362 429 159 674 118,51% 82,34% 18,53% 6,43 0/00 1 429,00 4 107 

 

Estas secções, face ao número de processos findos, apresentam uma taxa de resolução positiva (acima dos 100%).  

A taxa de congestão na Secção Cível apresenta um valor ainda um pouco acima dos 50%, valor que consideramos satisfatório e consentâneo com o 

indicador de recuperação do período.   

No que respeita à Secção Criminal, salta à evidência o seu ótimo desempenho, resultante, quer do indicador de resolução face ao número de 

entradas, quer do indicador de recuperação (alto), que mede a resposta da Secção, face ao trabalho pendente, bem como o da taxa de congestionamento (a mais 

baixa de todas as Secções do Tribunal), que revela uma eficiente capacidade para lidar com o volume processual entrado. 
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            INDICADORES DE GESTÃO PRODUTIVIDADE  

Núcleo de Paredes Processos Mapa Geral por Juiz Taxa de Taxa de  Taxa de Taxa de Magistrados Judiciais Oficiais de Justiça 

Juízes: 7 efetivos + 1JAux 

Entrados  Findos 

Pendência resolução Recuperação congestão Litigância MJ em Taxa de  OJ em Taxa de 

Oficial Secretaria 
(clearence 

rate) 
(backlog rate)     

Funçõe
s Produtividade 

funçõe
s Produtividade 

3 j.efet+ 1j. Aux 

S. I. C. Família e Menores-J1  595 773 573 1338 129,92% 66,18% 37,06% 1,32 0/00 

4 584,75 

7 110 

S. I. C. Família e Menores-J2 642 814 830 1471 126,79% 55,30% 50,98% 1,42 0/00 5 163 

S. I. C. Família e Menores-J3 657 752 453 1277 114,46% 67,75% 30,12% 1,46 0/00 6 125 

2 Juízes efetivos 
Secção I. Local Civel-J1 184 234 193 307 127,17% 62,07% 41,24% 2,12 0/00 1 234,00 

5 92 

Secção I. Local Civel-J2 188 224 231 347 119,15% 53,46% 51,56% 2,16 0/00 1 224,00 

1 juiz efetivo S.I. Local Criminal-J1 272 296 137 530 108,82% 72,37% 23,14% 3,13 0/00 1 296,00 4 74 

1 juiz efetivo S.I. Local Criminal-J2 278 291 157 524 104,68% 66,90% 26,98% 3,20 0/00 1 291,00 4 73 

 

As Secções de Família e Menores apresentam resultados muito próximos. 

De realçar na Unidade Orgânica J2, devido à baixa médica da Sra. Juiz titular, foi objeto de medidas gestionárias, ficando recuperados todos os 

atrasos existentes, medidas que se repercutiram na taxa de resolução. 

Face ao volume de trabalho tratado, ao quadro de pessoal existente, consideramos satisfatórios os indicadores de recuperação e bastante bons os 

indicadores de congestionamento quanto ao J1 e J3. 

O congestionamento verificado na Unidade Orgânica J2 já está sinalizado e está a ser acompanhado para adoção de medidas para melhoria da 

eficácia. 

A Secção Cível, com um quadro legal não preenchido, apresenta resultados que consideramos positivos face aos recursos existentes: taxas de 

resolução acima dos 100%, de recuperação acima dos 50%, verificando-se ainda algum congestionamento. 

A Secção Criminal revela uma eficaz capacidade de resolução da litigiosidade, com taxas de congestão bastante baixas, taxas de resolução acima dos 

100% e uma taxa ótima taxa de recuperação, próxima dos 100%, demonstrando uma resposta assertiva. 
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1.3 Agendamentos e análise 

Fonte:  

Diligências realizadas no semestre: Mapas do CSM do 1º e 2º trimestre 

Dilação do último agendamento: Mapas do CSM do 2º trimestre 

 

          

Núcleo de Amarante-Processos Mapa Geral por Juiz 

Juízes: 5 efetivos + 1 Juiz auxiliar Dilig. Real. no 
semestre 

Dilação média 
anterior 

Dilação último 
agendamento  

1j. efetivo e 2 do QC 
em subst dos titulares 

+ 1 Juiz Aux 

Secção I. Central Comércio (J1) 191 30 35 

Secção I. Central Comércio (J2) 174 30 39 

Secção I. Central Comércio (J3) 183 35 52 

1 Juiz efetivo Secção I. Local Cível- J1 141 120 158 

1 Juiz efetivo S. I. Local Criminal -J1 362 75 38 

 

[Ver anotações nas páginas 108 e 123] 

 

Os agendamentos na Secção de Comércio estão a ser efetuados nos prazos legais. 

O aumento da dilação nos agendamentos do Sr. Juiz de Direito, J3, desta Secção, está 

relacionado com a baixa médica e a demora na sua substituição por Sr. Juiz do QC, tendo o 

serviço sido distribuído pelos restantes, havendo necessidade de conciliar agendas. 

No que concerne à Secção Cível, o aumento das dilações dos agendamentos deve-se 

ao facto de a Sra. Juiz de Direito ter, voluntariamente, colaborado na recuperação de atrasos de 

processos cíveis do extinto tribunal e que se encontravam para decisão, tendo assumido as 

decisões de 25 processos. 

Uma vez que, em alguns processos, parte da prova teve que ser repetida, houve um 

acréscimo de agendamentos, que se repercutiu nas dilações. 

Também o número de entradas, que tem vindo a aumentar, é muito superior às de 

qualquer outra Secção Cível, sendo de realçar a complexidade dos julgamentos, muitos deles em 

matéria de direitos reais, os quais implicam, sempre, deslocações demoradas ao local, em zonas 

rurais, distantes, a maioria em plena Serra do Marão e com várias sessões. 

Mesmo assim, teremos de sublinhar o grande esforço da Sra. Juíza que, perante um 

grande número de entradas, muito superior, como se disse, ao de qualquer outra Secção Cível 

(231, neste período), conseguiu terminar, no mesmo período, 272 processos. 
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 Destaca-se, também, o facto de na Secção Criminal, neste momento, se ter 

conseguido reduzir, significativamente, as dilações dos agendamentos e ter terminado um 

número significativo de processos, bem superior aos entrados (297 e 322, respetivamente), 

fruto do grande empenho e sentido de responsabilidade do Sr. Juiz.  

 

 

 

          

Núcleo de Baião -Processos Mapa Geral por Juiz 

Juízes: 1 efetivo  Dilig. Real. no 
semestre 

Dilação média 
anterior 

Dilação último 
agendamento  

1 J. Efetivo Secção Genérica 351 150 146 

 

[Ver anotações nas páginas 109 e 124] 

 

Nesta Secção de Competência Genérica o quadro de Juízes é renovado anualmente 

por ser uma secção designada de “primeiro acesso”.  

Já se nota uma redução das dilações e, como tal consta dos objetivos definidos, 

continuaremos a acompanhar a sua monitorização. 

          

Núcleo de Felgueiras -Processos Mapa Geral por Juiz 

Juízes: 3 efetivos  Dilig. Real. no 
semestre 

Dilação média 
anterior 

Dilação último 
agendamento  

2 J efetivo 
Secção I. Local Civel-J1 137 120 84 

Secção I. Local Civel-J2 135 120 65 

1 j efetivo S. I. Local Criminal-J1  440 100 58 

 

[Ver anotações na página 109  e 125] 

 

A Secção Cível, face à pendência oficial, apresenta uma dilação média de 

agendamentos acima do expetável.  

A dilação dos agendamentos consta dos objetivos definidos para esta Secção, 

verificando-se já a sua notória redução. 

Atente-se que as Sras. Juízas prestaram ajuda na redução da dilação dos 

agendamentos na Secção Criminal e, mesmo assim, é notório o seu empenho, quer ao nível dos 

processos findos, quer na redução das dilações dos agendamentos. 
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A Secção Criminal apresentava uma dilação de agendamentos superior à das 

restantes secções.  

Se é certo que o número de processos entrados nesta secção é, neste período, de 

437, superior ao das restantes secções criminais, com exceção de Penafiel, e que terminaram 

493, também é certo que entre 19/10/2015 e 08/01/2016, foi prestada ajuda a essa Secção 

pelas duas Sras. Juízas em funções na Secção Cível da Instância Local desse núcleo. 

De qualquer forma, não podemos deixar de reconhecer, também, o esforço do Sr. 

Juiz colocado nesta Secção para que, tudo conjugado, tivesse terminado um maior número de 

processos do que o dos entrados e houvesse uma significativa redução da dilação dos 

agendamentos. 

Haverá necessidade de estarmos atentos, tendo em conta os objetivos fixados e o 

grande número de processos entrados, motivo pelo qual iremos monitorizar, mais de perto, a 

questão das dilações, para aferir a necessidade de outras medidas. 

  

 

          

Núcleo de Lousada-Processos Mapa Geral por Juiz 

Juízes: 4 efetivos + 1 Juiz Auxiliar Dilig. Real. no 
semestre 

Dilação média 
anterior 

Dilação último 
agendamento  

2 Juízes efet + 1 
jaux+1JQC 

Secção I. Central Execução-J1 172 60 169 

Secção I. Central Execução-J2 182 60 171 

1 J. efetivo Secção I. Local Civel-J1 184 90 65 

1 J. efetivo S.I. Local Criminal -J1  238 45 45 

 

[Ver anotações nas páginas 110 e 126] 

 

Neste núcleo os constrangimentos concentravam-se, como supra referimos, ao nível 

da unidade de processos da Secção de Execução da Instância Central, devido ao grande número 

de processos recebidos das extintas comarcas e à falta de recursos humanos. 

A acumulação no serviço distribuído à Sra. Juiz Auxiliar e a sua baixa médica, 

originaram muitos atrasos, o que levou à afetação, a essa Secção, de uma Sra. Juiz do QC para a 

sua recuperação. 

Contudo, mesmo assim, constata-se que as dilações dos agendamentos efetuados 

pela Sra. Juiz Auxiliar são bastante superiores à média anterior e excessivos, pelo que teremos 

que acompanhar muito de perto esta situação, tanto mais que a afetação da Sra. Juíza do QC 

termina após as férias da Páscoa. 
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Na Secção Cível, além de terem terminado um número bem superior de processos 

relativamente aos entrados, a dilação dos agendamentos teve uma redução digna de realce, tanto 

mais que, esta Sra. Juíza de Direito, com alguma colaboração dos colegas colocados na Secção de 

Execução, tem assegurado a realização do serviço, incluindo os julgamentos, durante alguns e 

significativos períodos de baixa médica da Sra. Juíza da Secção Criminal.  

Na Secção Criminal os agendamentos estão a ser efetuados de acordo com os 

objetivos fixados, tendo findado muito mais processos do que os entrados. 

 

 

          

Núcleo do Marco de Canaveses- Processos Mapa Geral por Juiz 

Juízes: 4 efetivos + 1 Juiz Auxiliar Dilig. Real. no 
semestre 

Dilação média 
anterior 

Dilação último 
agendamento  

2 Juízes efetivos 
S. I. C. Instrução Criminal-J1 112 30 10 

S. I. C. Instrução Criminal-J2 121 30 26 

1 j. efet + 1 jaux Secção I. Local Civel-J1 236 90 37 

1 Juiz efetivo S.I. Local Criminal-J1 176 50 60 

 

[Ver anotações nas páginas 110 e 127] 

Os indicadores das secções desta unidade orgânica são positivos, destacando-se a 

redução das dilações na Secção de Instrução Criminal, que poderá ser conjuntural, face à 

frequente oscilação do número de processos entrados. 

A Secção Cível apresenta um bom trabalho e uma redução nas dilações dos 

agendamentos acima do expectável. 

Na Secção Criminal o trabalho desenvolvido e a dilação dos agendamentos encontra-

-se dentro dos parâmetros estabelecidos nos objetivos, tendo findado, também, mais processos 

do que aqueles que entraram. 
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Núcleo de Paços de Ferreira - Processos Mapa Geral por Juiz 

Juízes: 2 efetivos  Dilig. Real. no 
semestre 

Dilação média 
anterior 

Dilação  último 
agendamento  

1 J efetivo Secção I. Local Civel-J1 141 120 108 

1 J efetivo S.I. Local Criminal -J1  258 60 56 

 

[Ver anotações nas páginas 111 e 128] 

A dilação dos agendamentos, sobretudo no que se refere à Secção Cível, é bem 

superior à de algumas das secções com pendências semelhantes, razão pela qual a sua redução 

foi incluída como objetivo a atingir para esta secção. 

Não obstante ainda estarmos no primeiro semestre, nota-se já uma redução nas 

dilações.  

De todo o modo, não podemos deixar de assinalar, também, o elevado número de 

processos entrados nesta secção, comparativamente com outras, sendo só suplantada pela 

Secção de Amarante e equiparada com a de Penafiel. 

Por outro lado, foram, também, terminados um maior número de processos do que o 

dos entrados. 

Na Secção Criminal mantem-se o nível de trabalho que vinha sendo desenvolvido, 

uma vez que a dilação dos agendamentos se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos nos 

objetivos. 

Contudo, não podemos deixar de referir que tal se deve a um grande esforço e 

empenho da Sra. Juíza, na medida em que tal foi conseguido, não obstante o número de entradas 

neste período-362- ser bem superior a todas as restantes, com exceção das Secções de 

Felgueiras e de Penafiel, tendo terminado um número bem superior de processos-429. 
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Núcleo de Paredes Processos Mapa Geral por Juiz 

Juízes: 7 efetivos + 1JAux Diligências  Dilação 
média 

Dilação último 
agendamento  

2 j. efetivos + 1 j. em subst do 
titular + 1j. Aux 

S. I. C. Família e Menores-J1  540 90 54 

S. I. C. Família e Menores-J2 575 90 81 

S. I. C. Família e Menores-J3 502 90 75 

2 Juízes efetivos 
Secção I. Local Civel-J1 145 40 46 

Secção I. Local Civel-J2 160 90 48 

1 Juiz efetivo S.I. Local Criminal-J1 287 45 41 

1 Juiz efetivo S.I. Local Criminal-J2 227 45 42 

 

[Ver anotações nas páginas 111, 112 e 129] 

 

Na Secção de Família e Menores, pelo tipo de jurisdição e natureza das matérias 

tratadas, há um elevado número de agendamentos diários. 

Face aos constrangimentos atrás referidos, designadamente, a baixa médica da Sra. 

Juiz de Direito, J2 desta Secção, houve necessidade de serem tomadas algumas medidas 

gestionárias para regularização do serviço. 

Contudo, a dificuldade de efetuar, desde logo, a substituição da Sra. Juíza gerou 

alguma instabilidade, dadas as sucessivas medidas que foram possíveis adotar. 

Daí que, nesta Secção, sobretudo no lugar da Sra. Juíza de Direito, J2, se verifique 

uma dilação dos agendamentos superior. 

É certo que, nesta unidade de processos, foram realizadas mais diligências do que 

nas restantes.  

Contudo, não podemos deixar de assinalar a colaboração, para o efeito, das restantes 

Sras. Juízes dessa Secção, bem como das Sras. Juízas em funções na Secção Cível.  

Estamos convictos de que, no próximo semestre, será possível uma redução nas 

dilações, nessa unidade de processos. 

Para isso contaremos e não podemos deixar de assinalar, repetindo, o esforço que 

vem sendo efetuado por todas as Sras. Juízes em funções nesta Secção. 

No que se refere à Secção Cível e Criminal, os agendamentos estão a ser efetuados 

dentro do expectável, tanto mais que as Sras. Juízas da Secção Criminal estiveram a prestar apoio 

às Secções Criminais da Instância Central e Local de Penafiel, como já referido e as Sras. Juízas da 

Secção Cível, aceitaram despachar o expediente relativo ao Sr. Juiz, J3 da Secção do Comércio e, 

aquando da baixa médica da Sra. Juíza, J2 da Secção de Família e Menores, colaboraram na 

normalização do serviço.   
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Núcleo de Penafiel -Processos Mapa Geral por Juiz 

Núcleo: Juízes: 13 efetivos+1 Juiz auxiliar+3JQC Dilig. Real. no 
semestre 

Dilação média 
anterior 

Dilação último 
agendamento  

4 Juízes efetivos+1 j auxiliar 

Secção I. Central Civel-J1  98 150 69 

Secção I. Central Civel-J2 79 150 39 

Secção I. Central Civel-J3 113 150 82 

Secção I. Central Civel-J4 198 150 81 

3 Juízes efetivos + 3 Juízes do QC 

S. I. Central Criminal-J1  89 125 133 

S. I. Central Criminal-J2 83 125 123 

S. I. Central Criminal-J3 102 125 95 

4 Juízes efetivos 

S. I. Central Trabalho- J1  295 45 47 

S. I. Central Trabalho- J2 234 45 32 

S. I. Central Trabalho- J3 276 45 36 

S. I. Central Trabalho- J4 262 45 47 

1 Juiz efetivo Secção I. Local Cível- J1 158 75 36 

1 Juiz do QC em subst do titular   S. I. Local Criminal-J1  422 40 43 

 

[Ver anotações nas páginas 106, 107, 121 e 122] 

 

Como atrás referido, no Palácio da Justiça de Penafiel, face ao número de Juízes que 

aqui exercem funções, há uma grande carência de salas de audiência.  

Por via disso, e como já ficou dito, foi adaptada a biblioteca para mais uma sala de 

audiências para pequenos julgamentos e, após a finalização da construção modular para instalar, 

provisoriamente até à concretização das obras de ampliação do Palácio da Justiça, os Serviços do 

DIAP e do MP do Trabalho, será adaptado mais um espaço para outra pequena sala de 

audiências. 

A dilação dos agendamentos na Secção Cível, Criminal e do Trabalho da Instância 

Central encontram-se dentro dos objetivos estabelecidos.  

Não obstante, os Srs. Juízes da Secção Cível e do Trabalho, da Instância Central, 

também colaboram na realização de julgamentos nos impedimentos e regularização do serviço 

devido a acumulação, quer quanto à Secção Criminal da Instância Central, quer quanto à Secção 

Criminal da Instância Local deste núcleo. 

Destaca-a uma grande redução na dilação dos agendamentos na Secção Cível da 

Instância Central e Local e o regresso aos parâmetros normais na Secção Criminal da Instância 

Local, face aos constrangimentos ocorridos nessa secção, neste semestre, devido à baixa médica 

da Sra. Juíza titular.  
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2. Unidades Centrais 

2.1 Arquivo 

Nos núcleos de Amarante e de Paços de Ferreira os processos não estão a ser 

recebidos por falta de espaço e de funcionários. 

Em julho de 2015 foi colocada na comarca uma assistente técnica, que se encontrava 

em regime de mobilidade especial. 

Uma vez que a organização do arquivo era uma tarefa urgente, foi a mesma afeta ao 

núcleo do Marco de Canaveses para tratamento exclusivo do arquivo. 

O seu trabalho consistiu na seleção, avaliação e remessa de processos de 

conservação permanente, para o arquivo distrital, utilizando as tabelas legais, com o objetivo de 

libertar espaço. 

Foram tratados 3252 volumes e libertados 25 metros lineares de espaço para 

processos Criminais, Cíveis e Administrativos. 

No núcleo de Lousada foi também efetuada uma reorganização do espólio e arquivo, 

que merecia alguma urgência dadas as obras de que este edifício foi alvo e o estado caótico em 

que os objetos e processos foram encontrados. 

A partir de 17 de dezembro de 2015 foi iniciado o tratamento e organização do 

arquivo de Paredes estando, à data de 19 de janeiro de 2016, tratados 400 processos, sendo que 

essa tarefa que ainda se encontra em curso e está longe de ser concluída. 

Face ao exposto e porque consideramos esta tarefa prioritária, estamos a aguardar a 

finalização do procedimento de contratação de trabalhadores através do Centro de Emprego, ao 

abrigo dos contratos de trabalho “Emprego Mais”, a fim de serem direcionados mais recursos 

para a organização dos arquivos. 
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2.2  Atos diversos 

                   

ESTATÍSTICA DAS UNIDADES CENTRAIS  

Núcleo/Unidade Central 

Contabilidade Atos próprios das Unidades Centrais 

Contas 
Certidões e 
atos avulsos 

Papéis 
entrados 

Emissão de 
Registos 

Criminais 

Requisições de 
Processos 

N.º Registos 
de Objetos 

Videoconferências 

Amarante 885 982 35192 1546 45 18 108 

Baião 136 43 2419 557 18 25 72 

Felgueiras 641 189 17774 1105 65 29 76 

Lousada 0 115 22693 941 178 85 63 

M. Canaveses 628 73 13581 1720 37 97 0 

P. de Ferreira 0 47 15363 1906 250 475 0 

Paredes 0 347 46346 2385 341 162 195 

Penafiel 1131 198 43481 3181 360 50 0 

TOTAL 3421 1994 196849 13341 1294 941 514 

 

 

 

O número de atos praticados é mais elevado nas Unidades Centrais onde se 

encontram instaladas as Instâncias Centrais, como é o caso dos núcleos de Amarante, Lousada, 

Paredes e Penafiel onde são praticados mais atos fato esse diretamente relacionado com o 

número/especialização e atividade das secções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Representação gráfica dos atos de contabilidade] 
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[Representação gráfica dos atos próprios das unidades centrais] 
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3. Unidades de Serviço externo 

Neste tribunal, organicamente, é apenas na Unidade Central de Penafiel que existe 

uma Unidade de Serviço Externo, que seria responsável pela realização de todo este serviço na 

comarca. 

Contudo, por não existirem recursos humanos suficientes, cada uma das unidades 

centrais realiza o serviço externo do município onde está sediada, com exceção do núcleo de 

Paços de Ferreira, em que o serviço é realizado por um funcionário de cada secção (Cível e 

Criminal) e do referente ao núcleo de Lousada, em que é realizado pela Unidade Central. 

 

Mapas Serviço Externo  

Amarante 

01-09-2015 a 29-02-2016 

Espécie 
Vindos 
Período 
Anterior 

Entrados 
no 

Período 
Total 

Findos 

Pendente
s Finais Devolvido 

a Pedido 

Devolvid
o 

Cumprid
o 

Devolvido 
não 

Cumprido 

Devolvido 
Parc. 

Cumprido 

Outros 
Motivos 

Total 

Mandados 23 151 

174 3 147 3 0 0 

153 21 

Cartas 
Precatórias/Rogatórias 28 138 

166 2 92 18 1 3 

116 50 

Outros Processos 0 4 

4 0 1 0 0 2 

3 1 

Total 51 293 344 5 240 21 1 5 272 72 

 

 

Mapas Serviço Externo  

Baião 

01-09-2015 a 29-02-2016 

Espécie 
Vindos 
Período 
Anterior 

Entrados 
no 

Período 
Total 

Findos 

Pendent
es Finais Devolvido 

a Pedido 
Devolvido 
Cumprido 

Devolvido 
não 

Cumprido 

Devolvido 
Parc. 

Cumprido 

Outros 
Motivos 

Total 

Mandados 2 33 

35 0 33 0 0 0 

33 2 

Cartas 
Precatórias/Rogatórias 3 22 

25 0 21 0 0 1 

22 3 

Outros Processos 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

Total 5 55 60 0 54 0 0 1 55 5 
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Mapas Serviço Externo  

Felgueiras 

01-09-2015 a 29-02-2016 

Espécie 
Vindos 
Período 
Anterior 

Entrados 
no 

Período 
Total 

Findos 

Pendentes 
Finais Devolvido 

a Pedido 
Devolvido 
Cumprido 

Devolvido 
não 

Cumprido 

Devolvido 
Parc. 

Cumprido 

Outros 
Motivos 

Total 

Mandados 11 164 

175 1 119 33 0 0 

153 22 

Cartas 
Precatórias/Rogatórias 27 121 

148 1 91 49 0 1 

142 5 

Outros Processos 0 2 

2 0 2 0 0 0 

2 0 

Total 38 287 325 2 212 82 0 1 297 27 

 

 

Mapas Serviço Externo  

Lousada 

01-09-2015 a 29-02-2016 

Espécie 
Vindos 
Período 
Anterior 

Entrados 
no 

Período 
Total 

Findos 

Pendentes 
Finais Devolvido 

a Pedido 
Devolvido 
Cumprido 

Devolvido 
não 

Cumprido 

Devolvido 
Parc. 

Cumprido 

Outros 
Motivos 

Total 

Mandados 11 188 

199 2 143 14 10 0 

169 30 

Cartas 
Precatórias/Rogatórias 5 85 

90 4 32 8 7 6 

57 33 

Outros Processos 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

Total 16 273 289 6 175 22 17 6 226 63 

 

Mapas Serviço Externo 

Marco de Canaveses 

01-09-2015 a 29-02-2016 

Espécie 
Vindos 
Período 
Anterior 

Entrados 
no 

Período 
Total 

Findos 

Pendentes 
Finais Devolvido 

a Pedido 
Devolvido 
Cumprido 

Devolvido 
não 

Cumprido 

Devolvido 
Parc. 

Cumprido 

Outros 
Motivos 

Total 

Mandados 42 168 

210 2 169 20 6 0 

197 13 

Cartas 
Precatórias/Rogatórias 69 105 

174 1 94 32 29 7 

163 11 
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Outros Processos 0 2 

2 0 2 0 0 0 

2 0 

Total 111 275 386 3 265 52 35 7 362 24 

 

 

 

Mapas Serviço Externo 

Paços de Ferreira 

01-09-2015 a 29-02-2016 

Espécie 
Vindos 
Período 
Anterior 

Entrados 
no 

Período 
Total 

Findos 

Pendentes 
Finais Devolvido 

a Pedido 
Devolvido 
Cumprido 

Devolvido 
não 

Cumprido 

Devolvido 
Parc. 

Cumprido 

Outros 
Motivos 

Total 

Mandados 3 199 

202 2 131 15 6 0 

154 48 

Cartas 
Precatórias/Rogatórias 7 87 

94 2 44 8 9 3 

66 28 

Outros Processos 0 4 

4 0 0 0 0 4 

4 0 

Total 10 290 300 4 175 23 15 7 224 76 

 

Mapas Serviço Externo  

Paredes 

01-09-2015 a 29-02-2016 

Espécie 
Vindos 
Período 
Anterior 

Entrados 
no 

Período 
Total 

Findos 

Pendentes 
Finais Devolvido 

a Pedido 
Devolvido 
Cumprido 

Devolvido 
não 

Cumprido 

Devolvido 
Parc. 

Cumprido 

Outros 
Motivos 

Total 

Mandados 7 387 

394 3 290 40 2 0 

335 59 

Cartas 
Precatórias/Rogatórias 39 158 

197 5 82 66 0 3 

156 41 

Outros Processos 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

Total 46 545 591 8 372 106 2 3 491 100 
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Mapas Serviço Externo  

Penafiel 

01-09-2015 a 29-02-2016 

Espécie 
Vindos 
Período 
Anterior 

Entrados 
no 

Período 
Total 

Findos 

Pendentes 
Finais Devolvido 

a Pedido 
Devolvido 
Cumprido 

Devolvido 
não 

Cumprido 

Devolvido 
Parc. 

Cumprido 

Outros 
Motivos 

Total 

Mandados 12 195 

207 5 141 12 11 0 

169 38 

Cartas 
Precatórias/Rogatórias 12 133 

145 7 72 12 22 3 

116 29 

Outros Processos 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

Total 24 328 352 12 213 24 33 3 285 67 

 

 

 

Todo o serviço está regularizado e é realizado dentro dos prazos legais. 
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4. Medidas de gestão e organizativas (avaliação) 

 

a) Secção de Comércio da Instância Central  
As baixas médicas dos Srs. Juízes titulares implicaram, numa primeira fase, a 

redistribuição do serviço por outros Srs. Juízes, até haver Juízes substitutos do QC para 

afetar. 

Face aos indicadores de gestão, considerámos que estas medidas foram oportunas e 

necessárias, e minimizaram os efeitos negativos no serviço (pendências, processos findos, 

dilações) das baixas médicas dos Srs. Juízes titulares. 

Por isso, não podemos deixar de louvar, porque para isso contribuiu, quer a 

disponibilidade das Sras. Juízas da Secção Cível da Instância Local de Paredes, que aceitaram 

despachar o expediente, aquando da baixa médica do Sr. Juiz de Direito, Dr. Rogério 

Margarido, quer o esforço, sacrifício e sentido de responsabilidade das restantes Sras. Juízas 

em funções nesta Secção de Comércio, que se disponibilizaram, aquando dessa baixa, a 

realizar todas as diligências e, aquando da baixa médica da Sra. Juíza, Dra. Susana Ribeiro, a 

assegurar todo o serviço. 

 

b) Secção de Família e Menores da Instância Central  

A baixa médica da Sra. Juiz de Direito (J2) implicou, numa primeira fase, a afetação 

do serviço à Sra. Juíza Auxiliar aí colocada, retomando as outras duas Sras. Juízas o serviço a  

elas referente, que a esta havia sido distribuído, bem como a redistribuição do serviço 

acumulado por todas as restantes Sras. Juízes daquela Instância Central e pelas Sras. Juízes 

da Secção Cível da Instância Local até haver um Juiz substituto do QC. 

O serviço foi reorganizado e, como consta dos indicadores de gestão, os resultados 

são positivos. 

Assim sendo, consideramos que estas medidas foram convenientes e adequadas a 

esta situação, não havendo quaisquer consequências negativas para os cidadãos. 

 
c) Secção de Execução da Instância Central  

Em virtude da acumulação de serviço da Sra. Juíza Auxiliar e da sua baixa médica, 

solicitamos a afetação de uma Sra. Juiz do QC para recuperação de pendências. 

Foi aí colocada uma Sra. Juíza do QC, cujos cujas funções terminam no final das férias 

da Páscoa, período que, mediante a distribuição de serviço efetuado e os compromissos 

assumidos, se entendeu ser o necessário para o efeito. 
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No que se refere ao serviço da Sra. Juíza do QC, o mesmo está a ser cumprido de 

acordo com os objetivos aí fixados. 

Contudo, no que se refere à Sra. Juíza Auxiliar, tal não aconteceu, uma vez que 

continua com atrasos e com uma dilação nos agendamentos aquém dos objetivos fixados. 

Teremos que acompanhar de perto esta situação e, eventualmente, propor a 

colocação de outro Sr. Juiz do QC , uma vez que a aí colocada cessará funções no último dia 

das férias da Páscoa. 

 

d) Secção Criminal da Instância Central  

A baixa médica (temporária) da Sra. Juiz de Direito (J3) implicou a redistribuição de 

alguns julgamentos, pelas Sras. Juízes da Secção Criminal da Instância Local de Paredes. 

Tendo como objetivo o não adiamento de julgamentos, o mesmo foi alcançado, uma 

vez que só foram adiados os que se referiam a continuações, que teriam que ter a 

intervenção da Sra. Juíza, sendo que foram reagendados para datas muito próximas. 

Com a entrada do processo nº 130/13.9TAFLG nesta secção, os julgamentos 

agendados pelo Sr. Juiz titular foram distribuídos e realizados por alguns dos Srs. Juízes em 

funções nas restantes secções deste núcleo de Penafiel. 

Com atribuição de exclusividade ao coletivo que está a realizar o julgamento nesse 

processo, foi constituído um outro coletivo para assegurar o serviço desses três Srs. Juízes. 

Assim sendo, evitaram-se adiamentos, havendo maior celeridade, motivo pelo qual 

entendemos adequadas as medidas tomadas. 

 

e) Secção Criminal da Instância Local de Felgueiras 

Os indicadores de gestão já citados indiciam o bom resultado das medidas que foram 

tomadas, já que foi terminado um grande número de processos e as dilações dos 

agendamentos reduzidas. 

Contudo, teremos que seguir de perto a evolução do trabalho desta secção dado o 

grande número de entradas que se vem verificando, sendo que a regularização do serviço 

não poderá continuar a ser efetuado com o sacrifício das restantes Sras. Juízas colocadas na 

Secção desse núcleo, mas através de um reforço de quadro, como já atrás propusemos. 

 

f) Secção Criminal da Instância Local de Penafiel 

A acumulação inicial do serviço da Sra. Juiz titular, a subsequente redução que lhe foi 

concedida, na eminência da baixa médica, seguida desta, implicou, numa primeira fase, a 
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redistribuição do serviço marcado por todos os Srs. Juízes em funções nas secções do núcleo 

de Penafiel, medida que foi adequada uma vez que evitou adiamentos. 

Não obstante ter sido colocado um Sr. Juiz do QC até ao final do ano, nos quatro 

meses do semestre, as dilações dos agendamentos ultrapassaram a meta estabelecida nos 

objetivos, dada aquela acumulação. 

Contudo, graças à afetação de alguns julgamentos às Sras. Juízas da Secção Criminal 

da Instância Local de Paredes e à colocação, a partir do início do ano, de uma Sra. Juiz do QC, 

em substituição da Sra. Juiz titular, os indicadores de gestão, mormente a redução de 

pendências, o número de processos findos, a redução das dilações dos agendamentos, dão-

nos a certeza de que as medidas tomadas foram adequadas. 

Não podemos deixar de louvar, quer a disponibilidade das Sras. Juízas da Secção 

Criminal da Instância Local de Paredes, que aceitaram realizar os julgamentos que lhes 

foram afetos, bem como o enorme esforço da Sra. Juíza do QC agora aqui em funções, 

imprescindíveis para os resultados apresentados. 

 

g) Recolocação de funcionários 

No que tange à distribuição de serviço e às medidas transitórias de recolocação de 

funcionários, tendo em conta os resultados obtidos, face aos escassos recursos de que 

dispomos, consideramos que as mesmas foram adequadas. 
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5. Relação dos resultados obtidos com os objetivos definidos 

Os objetivos do tribunal foram concertados em consonância com as especificidades, 

constrangimentos e o estado dos serviços de cada uma das secções. 

Em termos genéricos, os objetivos fixados assentaram nas seguintes metas: 

1. Proferir sentenças nos processos mais antigos; 

2. Reduzir as dilações dos agendamentos; 

3. Obter um saldo positivo entre os processos entrados e findos; 

4. Recuperar atrasos (movimentação processual, cumprimento de despachos, expediente);  

5. Reduzir pendências;  

6. Conhecer a realidade processual; 

7. Melhorar o atendimento ao cidadão; 

8. Realizar contas; 

9. Receber processos para arquivo geral; 

10. Realizar o serviço externo no tempo médio de 1 mês; 

 

No âmbito das competências delegadas na Sra. Administradora Judiciária foram 

realizadas reuniões com os Srs. Secretários de Justiça e Escrivães de Direito das unidades de 

processos, tendo em vista avaliar os resultados dos serviços judiciais da comarca. 

 

Iremos agora, efetuar, por instância, a relação entre os resultados obtidos e os 

objetivos fixados, realizada nos seguintes termos:  

a) Secção do Comércio da Instância central 

Quer as taxas de resolução (acima dos 100%), quer as taxas de congestão (abaixo 

dos 50%), refletem que estão a ser realizadas as ações tendentes ao cumprimentos dos 

objetivos, designadamente, proferir sentenças nos processos mais antigos e conhecer a 

realidade processual, em particular, relativamente aos processos recebidos das extintas 

comarcas, muitos dos quais não haviam sido, ainda, vistos. 

Em relação às secções de processos e tendo em conta a carência de recursos 

humanos, os atrasos estão a ser recuperados lentamente. 

 

b) Secção Cível da Instância Central 

Todos os indicadores de gestão são reveladores do bom trabalho que tem sido 

desenvolvido. 
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Tendo em conta os valores das taxas de congestão (situados nos 50%) e o facto de 

um dos objetivos fixados ter sido proferir sentenças nos processos mais antigos, são fatores 

indiciadores de que este objetivo está ser cumprido. 

Os elementos relativos às dilações permitem, também, inferir que o objetivo fixado 

tem sido conseguido. 

Estes resultados não poderiam ser obtidos sem o grande esforço que vem sendo 

feito pelos Srs. Juízes desta Secção, os quais colaboraram, ainda, na realização de alguns 

(bastantes) julgamentos, face aos impedimentos/acumulações de serviço nas Secções 

Criminais da Instância Central e Local de Penafiel. 

No que toca à secção de processos não têm sido reportados, nem têm sido detetados 

atrasos pelo que, face ao número de processos entrados e aos recursos humanos desta 

secção, os resultados são positivos.  

 

c) Secção Criminal da Instância Central 

Como já atrás referimos, entendemos que, dado o quadro, ainda que reforçado, 

(funcionando dois coletivos), a particularidade da criminalidade desta zona e, por isso, a 

complexidade, e também porque implica, sempre três Juízes num mesmo julgamento, não 

nos parece que possa haver taxas de resolução acima dos 100%, havendo, por isso, um 

congestionamento. 

No que concerne aos objetivos fixados destaca-se a dilação, que tem sido observada, 

não obstante alguns processos terem inúmeras sessões de julgamento e, neste núcleo sede 

da Comarca, não existirem salas de audiência suficientes para se poderem realizar mais 

julgamentos. 

Por outro lado e não obstante ter havido um reforço de recursos humanos, nesta 

secção (4 oficiais de justiça de 1º colocação), face à pouca experiência dos mesmos, à 

natureza e complexidade das matérias aqui tratadas, embora tenham sido recuperados 

muitos, ainda subsistem alguns atrasos. 

 

d) Secção de Família e Menores da Instância Central 

Os indicadores de gestão são reveladores do bom trabalho que tem sido 

desenvolvido e, com exceção de uma Secção, as taxas de congestão situam-se abaixo dos 

38%, o que revela uma capacidade de, face aos processos pendentes, lidar com o volume 

processual entrado.  

As dilações encontram-se dentro dos parâmetros definidos nos objetivos, salvo nas 

audiências de partes, mais concretamente conferências de interessados, situando-se, no 

entanto, em valores muito aproximados. 
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Não podemos deixar de assinalar a colaboração de todas as Sras. Juízes desta Secção, 

aquando da baixa da Sra. Juíza, J2 e da dificuldade na sua substituição, de forma a não haver 

adiamentos de diligências e de o expediente ser todo despachado. 

Na secção de processos não foram reportados atrasos, pelo que os objetivos estão 

consonantes com os resultados. 

 

e) Secção de Trabalho e Secção da Instrução Criminal da Instância Central 

Nestas secções todo o trabalho é realizado nos prazos legais e com dilações 

harmonizadas com o estado dos serviços. 

Também não podemos deixar de referir a colaboração dos Srs Juízes em funções 

nesta Secção na realização de alguns julgamentos aquando de impedimentos/acumulações 

de serviço nas Secções Criminais da Instância Central e Local de Penafiel. 

Tendo em conta os indicadores de gestão e as particularidades de frequentes 

oscilações de processos entrados na Secção de Instrução Criminal, as dilações nos 

agendamentos e a ausência de atrasos nas secções de processos, consideramos bons os 

resultados obtidos. 

 

f) Secção de  Execução da Instância Central 

As necessidades de recursos humanos nesta secção tem sido amplamente reportada 

e os objetivos fixados tiveram em consideração o estado dos serviços, em particular a 

pesada herança recebida dos extintos tribunais. 

A taxa de resolução indica que tem sido dada uma boa resposta em relação ao 

volume processual entrado. 

Contudo, pelas razões que já referimos apresenta taxas de recuperação muito baixas 

(abaixo dos 15%) e uma taxa de congestão gigantesca de 302,38%. 

Ora, estes dados indiciam que os objetivos fixados parecem insuficientes não 

obstante o número de processos findos. 

Acresce que a dilação dos agendamentos (no serviço distribuído à Sra. Juíza 

Auxiliar) está longe de atingir a meta estabelecida. 

Os atrasos na secção de processos também são muitos e, não obstante o trabalho 

desenvolvido, não se vislumbra, a curto prazo, uma recuperação expressiva. 

Por estes motivos, propusemos a DGAJ a afetação de uma equipa de voluntários, 

para, fora do horário de expediente, recuperarem estes atrasos, esperando que, com esta 

medida, a secção possa atingir as metas estabelecidas para o cumprimento dos objetivos. 

Enquanto a DGAJ não der resposta ao solicitado e se não der a referida autorização, 

não vislumbramos de que modo se possa reverter a situação. 
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g) Secções Cíveis e Secção Genérica da Instância Local   

Os indicadores de gestão demonstram que os objetivos propostos estão a ser 

atingidos. 

As metas nas dilações estão a ser cumpridas, ressalvando-se uma situação pontual 

na Secção Cível de Amarante onde houve um acréscimo anormal de processos entrados. 

 Nas secções de processos, não foram reportados atrasos.  

Além do atrás referido quanto às restantes Secções Cíveis da Instância Local, há a 

realçar a grande redução na dilação dos agendamentos na Secção Cível da Instância Local de 

Penafiel, revelador do grande empenho da Sra. Juíza, que, dada a falta de salas de audiência, 

não raras vezes, realiza pequenas audiências de julgamento no seu próprio gabinete. 

Pelo exposto, os resultados obtidos são positivos e estão em sintonia com os 

objetivos definidos. 

 

h) Secções Criminais e Secção Genérica da Instância Local   

Os indicadores de gestão demonstram que os objetivos propostos estão a ser 

cumpridos. 

As metas nas dilações estão a ser seguidas e nas secções de processos, salvo na de 

Lousada, não foram reportados atrasos. 

Contudo, mesmo os referentes a Lousada estão a ser recuperados. 

Pelo exposto, os resultados obtidos são positivos e estão em consonância com os 

objetivos definidos. 

 

i) Unidades Centrais  

Os constrangimentos nas Unidades Centrais focalizam-se na falta de recursos 

humanos para receber processos para arquivo e proceder à sua organização, sendo gradual o 

cumprimento das metas definidas nos objetivos.  

Pensamos que, com o recurso a trabalhadores ao abrigo dos contratos de trabalho 

“Emprego Mais”, tal problema possa ser ultrapassado.  

No mais consideramos positivos os resultados obtidos com os objetivos definidos. 
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VIII 

PLANO DE ATIVIDADES E SUA EXECUÇÂO 

 

O plano de atividades da comarca, em vigor para o presente ano judicial, define, de 

acordo com os objetivos que pretende alcançar, as atividades que se propõe desenvolver, ao 

longo deste período e os recursos que se preveem afetar para a sua realização, visando elevar a 

qualidade e eficiência dos serviços prestados, apostando na contínua formação dos recursos 

humanos e na constante otimização dos recursos financeiros disponíveis, bem como na abertura 

do tribunal à sociedade civil, a um melhor diálogo com todas as instituições com quem e de 

quem o seu trabalho depende. 

Este instrumento de gestão incidiu a sua área de atuação sobre os recursos 

humanos, através de vários programas formativos, direcionados para magistrados e para 

funcionários, bem como para advogados e juristas. 

Foi ainda tida por conveniente a marcação de reuniões de articulação com as 

entidades envolventes no sentido de definir boas práticas. 

Está também prevista uma atividade vocacionada para magistrados e funcionários 

em funções de chefia designada por Team Building que visa potenciar o trabalho em equipa e a 

liderança. 

A abertura do tribunal à sociedade civil foi uma das atividades a que nos 

propusemos, a qual tem por finalidade reforçar a formação cívica, valorando a participação 

cívica ativa, informada e responsável dos alunos, criando canais de comunicação entre os 

agentes da justiça, os jovens e as instituições. 

Para o sucesso destas atividades foi importante, o voluntarismo dos ilustres 

conferencistas que aceitaram os convites que lhes foram dirigidos pela ilustre representante dos 

Juízes da comarca, Sra. Juíza de Direito, Dra. Isabel Peixoto Pereira, os Srs. Juízes e magistrados 

do Ministério Público, que se prestaram a efetuar a realização de julgamentos simulados, dos 

Srs. Oficiais de Justiça que desempenham funções na comarca, do Sr. Professor Campos, membro 

do Conselho Consultivo, na qualidade de representante dos Utentes da Justiça (CNIS), bem como 

da colaboração que nos tem sido prestada pelos Srs. Presidentes da Câmara dos municípios de 

Penafiel, Amarante e de Paredes, a qual tem sido essencial e imprescindível para o sucesso 

destes eventos.  

No período, foram realizadas as seguintes atividades previstas: 

1-Ciclo de conferências “Regresso a Casa” 
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Estas conferências tomaram esta designação em virtude de serem realizadas por 

magistrados que já desempenharam funções nos extintos tribunais que agora pertencem aos 

municípios integrados nesta comarca. 

Os temas foram escolhidos pelos próprios e focalizam-se em áreas de relevante 

interesse prático. 

 

 

Foram realizadas as seguintes conferências:  

9 de dezembro de 2015 

Conferência realizada na biblioteca da Câmara Municipal de Penafiel, sob 

o tema “O Valor das Conversas Informais”. 

Conferencista: Exmo. Sr. Juiz Desembargador, Dr. António Gama, 

Presidente da 2ª Secção Criminal do Tribunal da Relação do Porto 

Moderada: Juíza de Direito, Dra. Isabel Peixoto Pereira 

 

 

11 de dezembro de 2016 

Conferência realizada na Casa da Cultura de Paredes, sob o tema 

“Reforma da Legislação de Crianças e Jovens”. 

Conferencista: Exmo. Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. Francisco Maia 

Neto, Coordenador da Comissão de Revisão da Organização Tutelar de 

Menores. 

Moderada: Juíza de Direito, Dra. Paula Cristina Melo 

 

 

 

 

Estas conferências têm sido muito profícuas e nelas têm participado magistrados, 

advogados, juristas e, no caso da que teve lugar no dia 11 de dezembro, houve uma participação 

bastante expressiva de profissionais das Comissões de Proteção, bem como de pessoas 

constantes da lista dos Juízes Sociais. 

 

 

 

 

 



          TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO PORTO ESTE 
 

RELATÓRIO SEMESTRAL 

 

 
 

Ava. Egas Moniz -  Palácio da Justiça - 4564-001  Penafiel 
Telefone 255714900, Fax  255728199  
gestao.comarca.porto.este@tribunais.org.pt 

153 
 

 

 2- Abertura do Tribunal à Sociedade Civil 

Esta atividade assentou num projeto já existente denominado “Justiça para Todos”, o 

qual tem como fim a promoção dos valores 

democráticos e a formação cívica dos alunos. 

Esta atividade, organizada a pedido dos 

professores e alunos do Externato de Vila Meã, 

consistiu na realização de julgamentos simulados, 

previamente preparados pelos professores e alunos, 

onde o Juiz e, em algumas situações, o magistrado do 

Ministério Público, foram profissionais, sendo todos 

os restantes intervenientes personagens fictícias 

representadas pelos alunos. 

 

Foram realizados os seguintes 

julgamentos simulados: 

 

Palácio da Justiça de Penafiel:  

14 de dezembro, pelas 14H00, presidido 

pelo  Exmo. Sr. Juiz de Direito, Dr. Eduardo Pereira; 

15 de dezembro, pelas 14H00, presidido 

pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito, Dr. José Alberto Dias; 

17 de dezembro, pelas 14H00, presidido 

pelo Exma. Sra.  Juíza de Direito, Dra. Ana Paula Lima; 

17 de dezembro, pelas 16H00, presidido 

pelo Exmo. Sr.  Juiz de Direito, Dr. Sandro Ferreira; 

 

Palácio da Justiça de Paços de Ferreira:  

15 de dezembro, pelas 09H30, presidido 

pelo Exma. Sr. Juiz de Direito, Dra. Mª Graça Correia 

da Silva e em representação do Ministério Público a 

Exma. Sra. Procuradora Adjunta Dra. Paula Azevedo. 
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Palácio da Justiça de Lousada  

17 de dezembro, pelas 09H30, presidido 

pela Exma. Sr. Dra. Ana Raquel da Costa Pinheiro e 

Silva e em representação do Ministério Público a Exma. 

Sra. Procuradora Adjunta, Dra. Ana Mendonça. 

 

 

 

2-Reuniões de trabalho entre médicos do Gabinete Médico Legal, magistrados e 

advogados 

Estas reuniões foram organizadas por jurisdições cível, crime e laboral e têm por 

objetivo analisar as principais dificuldades de comunicação, estabelecer boas práticas e 

desencadear mecanismos de articulação. 

Para cada uma das reuniões foi designado um Sr. Juiz de Direito moderador e outro 

para secretariar, que também foi, por inerência, o relator das conclusões de cada uma das 

reuniões. 

De acordo com a boa cooperação institucional, as reuniões foram realizadas em 

datas previamente definidas em cada uma das jurisdições, ora nas instalações do Palácio da 

Justiça, sede do tribunal, ora nas instalações do Centro Hospital do Tâmega Sousa. 

O teor da ata com as respetivas conclusões é comunicado a todos os magistrados, 

funcionários, peritos intervenientes e delegações da Ordem dos Advogados da comarca. 

 

Foram realizadas as seguintes reuniões: 

− 29-01-2015, pelas 09H30, na sala da biblioteca do Palácio da Justiça de Penafiel-

jurisdição criminal; 

− 26-02-2016 (sexta-feira), pelas 09H30,  na sala de Formação do Centro Hospital do 

Tâmega e Sousa (Penafiel) -jurisdição cível; 

Os magistrados judiciais e do Ministério Público têm aderido proactivamente a este 

tipo de iniciativas e as mesmas são realizadas com as instituições envolvidas e respetivos 

peritos. 

No que concerne aos representantes da Ordem dos Advogados, a participação tem 

sido contida, mas estamos convictos de que, após a divulgação das conclusões das primeiras 

reuniões, o interesse por estas iniciativas será mais alargado. 
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3- Reuniões para planeamento e avaliação dos resultados dos serviços judiciais da 

comarca 

Nos termos do nº2, alínea b) do despacho de Delegação de Competências nº 74/2015-

DC, foi delegada na Sra. Administradora judiciária a competência para a realização de reuniões 

para planeamento e de avaliação dos resultados dos serviços judiciais da comarca. 

Esta tarefa consistiu num processo de identificação, diagnóstico e análise do estado 

dos serviços judiciais no primeiro trimestre deste ano judicial. 

Na sequência desta delegação e no âmbito do Plano de Atividades para o ano judicial 

2015/2016 foram agendadas, de acordo com um planeamento prévio, reuniões em todos os 

núcleos da comarca. 

Contudo, considerando que a viatura automóvel, única e “muito idosa”, afeta à 

comarca, esteve inoperacional a partir de 16 de dezembro, foi efetuada uma reorganização das 

mesmas, as quais tiverem lugar nas seguintes datas: 

15 de dezembro de 2015, reunião com  os o Sr. Secretário de Justiça e Srs. Escrivães de Direito 

das Secções de Felgueiras; 

16 de dezembro de 2015, reunião com os Srs. Escrivães de Direito das Secções do núcleo de 

Lousada; 

18 de dezembro de 2015, reunião com  os Srs. Escrivães de Direito das secções instaladas no 

núcleo de Penafiel; 

6 de janeiro de 2016, reunião com  os Srs. Escrivães de Direito das secções instaladas no núcleo 

de Amarante; 

7 de janeiro de 2016, reunião com  os Srs. Escrivães de Direito das secções instaladas no núcleo 

do Marco de Canaveses; 

8 de janeiro de 2016, reunião com  o Sr. Secretário de Justiça e Srs. Escrivães de Direito das 

secções instaladas no núcleo de Paredes; 

11 de janeiro de 2016, reunião com o Sr. Escrivão de Direito da Secção Genérica de Baião; 

12 de janeiro de 2016 reunião com os Srs. Escrivães de Direito das Secções do núcleo de Paços 

de Ferreira; 

18 de janeiro de 2016, reunião com  os Sra. Escrivã de Direito da Secção Criminal da Instância 

Central do núcleo de Penafiel; 

Estas reuniões foram, também, importantes, na medida em que foram anotadas e 

informadas todas as dificuldades relacionadas com a recolha dos dados de monitorização, tendo-

se indicado técnicas para um melhor aproveitamento das aplicações informáticas. 

Notamos alguma dificuldade na utilização do Excel, ferramenta fundamental para o 

tratamento dos dados, razão pela qual a formação sobre esta aplicação consta do plano de 

atividades da comarca. 
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Destas reuniões foi apresentado um relatório, no qual foram identificadas as 

unidades orgânicas, tidas como prioritárias, na adoção de medidas gestionárias, estando já 

aplicadas algumas medidas propostas. 

 

 

4- Formação “Desenvolvimento do Capital Humano” 

 

 

A formação é fundamental para estimular o desenvolvimento 

do capital humano e concretizar uma mudança organizacional.  

  

Com a colaboração de formadores de reconhecido mérito 

profissional,  em regime voluntário e gratuito, foram propostas várias 

atividades formativas, as quais tiveram, numa primeira fase, como 

destinatários, os Oficiais de Justiça de 1ª colocação. 

 

Na organização destas atividades formativas tivemos a 

preocupação de abranger uma série de temas, tidos por relevantes para 

uma formação prática de oficiais de justiça. 

 

Ressalva-se que os meios técnicos e logísticos da comarca são 

escassos (salas pequenas, só um monitor e uma televisão, inexistência de 

computadores para cada dois alunos, etc), tendo-se apelado para a 

compreensão dos participantes.  

De todo o modo, pelo menos no núcleo de Penafiel, neste 

momento está a ser equipada uma sala para formação. 

 

Foram realizadas formações nas áreas de atendimento ao 

público, programa Habilus, Excel, SIMP-Sistema de Informação do Ministério 

Público, Custas e Contabilidade Processual, Aplicação prática do Processo de 

Inventário, Aplicação prática das alterações legislativas nas matérias da 

legislação de crianças e jovens, sobre a fase de Instrução, Comércio e 

Aplicação prática do Processo do Trabalho. 
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5- Formação “Comportamentos de Segurança e de Socorro” 

 

Estas formações consistem em sessões 

de esclarecimento, realizadas voluntariamente 

pelo Sr. Prof. Campos, membro do Conselho 

Consultivo desta Comarca e com um vasto 

curriculum na área de socorro e segurança dado 

que, também, exerce funções como Comandante 

dos Bombeiros Voluntários da Lixa. 

Estão a ser realizadas em todos os 

núcleos da Comarca, com exceção de Baião, dado o número reduzido de trabalhadores, e 

utilizando as palavras do Sr. Professor Campos, destinam-se a “desinquietar” os participantes e 

sensibilizá-los para determinados comportamentos que poderão ajudar a salvar vidas. 

Considerando que as sessões têm a duração de pouco mais de uma hora, as mesmas 

limitam-se a breves referências teóricas e exibição de alguns vídeos sobre estas matérias. 

Todavia, dado o relevante interesse prático, está a ser ponderado o agendamento de sessões 

práticas.  

 
Neste período de adaptação estamos conscientes de que fomos ousados com as 

atividades a que nos propusemos mas, decorridos seis meses, a melhoria nos serviços é notória. 

Temos consciência que esta melhoria se deveu ao esforço que foi efetuado, quer 

pelos magistrados, quer pelos oficiais de justiça pelo que, tudo faremos para melhorar as 

condições de trabalho e a força anímica de todos aqueles que aqui desempenham funções. 
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IX. 

CONCLUSÃO  

 

O número global de processos entrados no tribunal não sofreu alterações 

significativas no período. 

 Continuam, no entanto, a existir algumas situações em que os Juízes se veem 

confrontados com uma excessiva distribuição, em muitos casos aliada a uma pendência 

acumulada, de milhares de processos, transitados da antiga estrutura judiciária, como é o caso 

da Secção de Execução da Instância Central de Lousada e da Secção do Comércio da Instância 

Central de Amarante. 

 Estas situações, em que subsiste excessiva distribuição e pendência, continuam a 

justificar um acompanhamento mais incisivo, com vista a suprir as insuficiências mediante as 

ferramentas que o Órgão de Gestão dispõe – as ditas medidas gestionárias. 

Por outro lado, existem, em determinadas situações, algumas discrepâncias, nalguns 

casos significativas, entre o volume processual a cargo de cada Juiz, motivado pelo 

aumento/diminuição dos processos entrados, noutros casos devido à diferença de quadros 

legais, verificando-se situações em que, comparativamente, um Juiz é pouco, dois é demais.  

Detetam-se, ainda, as seguintes situações: 

Secções com elevado número de processos entrados;  

Secções com elevado número de processos pendentes;  

Secções com necessidade de intervenção resultante de situações excecionais de 

funcionamento anómalo, quer seja devido à insuficiência de recursos humanos, quer seja devido 

a processos excecionalmente complexos. 

É preocupante a situação da Secção de Instrução Criminal. 

Urge aproximar as pessoas da jurisdição da família. 

Daí a proposta que atrás fizemos.  

  

Interessa por isso dizer que, 

 É indiscutível que o desempenho quantitativo dos magistrados e funcionários é 

condicionado por inúmeros fatores, que lhes não são próprios, sobre os quais não têm domínio, 

como sejam as leis de processo, os meios que são disponibilizados, a pendência que têm do 

serviço de entidades externas, etc.. 

Outros há, contudo, que lhes estão intrinsecamente associados (ex.: preparação, 

disponibilidade física e mental, etc.), assumindo aqui grande importância a motivação. 
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 Esta (a motivação) é também uma decisão pessoal, de atitude, constituindo um 

verdadeiro dever inerente às exigências profissionais. 

 Numa análise comparativa, vê-se que, em algumas unidades de processos, a 

pendência é, por vezes, superior a outras, com semelhante número de processos entrados, 

demonstrando um desempenho muito diferente. 

 Daí que entendamos que o cerne da questão reside, também, nas pessoas, em 

pessoas empenhadas e motivadas e, bem assim, numa gestão responsabilizante e mobilizadora 

das energias das mesmas.  

Contudo, a isso não ajuda a cristalização da carreira dos funcionários que não 

permite quaisquer promoções há vários anos, fruto da contingência genericamente sentida em 

todos os serviços públicos.  

 Neste campo, apenas é possível introduzir alterações ao modo de funcionamento 

das secções de processos, agilizando procedimentos, racionalizando tarefas, definindo boas 

práticas, em ordem à simplificação e desburocratização e, com isso, conducentes a ganhos de 

eficiência. 

 Os recursos materiais e humanos disponíveis condicionaram a organização das 

equipas, sendo, por esse facto, distribuídos com vista à eficiência.  

 Relativamente aos recursos materiais, cumpre referir que, não obstante a 

significação da sua importância para o aumento dos índices de produtividade e de eficiência, 

estes continuam escassos, no que diz respeito aos equipamentos multifuncionais que se julgam 

manifestamente insuficientes para concretizar a desmaterialização do processo, sendo que à 

data da elaboração deste relatório foi comunicada a aquisição de doze (12) equipamentos para 

os diversos núcleos da Comarca.  

Citando, [John Rawls, A theory of Justice] ‘Justiça, a estrutura básica da sociedade (...) 

A justiça é a primeira virtude (...) não importa o quão eficiente e bem organizada deve ser 

reformada e abolida se forem injustas. Cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na 

justiça que até mesmo o bem-estar da sociedade como um todo não pode substituir '  

 

Feitas as considerações finais, podemos afirmar que, efetivamente, não se vê 

qualquer necessidade em estar a rever a organização judiciária, perspetivando profundas 

alterações. 

De facto, para além de alguns aperfeiçoamentos aqui e ali, o novo modelo de 

organização judiciária parece-nos, na maior parte dos casos, BEM, e não carece de grandes 

modificações. 
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Não obstante, continuamos com matérias reguladas por diplomas que, não se 

duvidando da bondade do legislador, são autênticos bloqueios processuais e merecem uma 

reflexão, designadamente quanto ao processo executivo. 

Há, ainda, deficiências estruturais em matéria de instalações e falta do mínimo de 

condições e de dignidade para o exercício da função, em muitos dos edifícios 

Há também falta de magistrados judiciais e do Ministério Público.  

Esta situação não permite que se tomem, atempadamente, as medidas gestionárias 

necessárias e adequadas, nem uma boa articulação das mesmas, quanto à colocação de Juízes do 

quadro complementar para diminuição de pendências e a sua conjugação com a afetação de 

magistrados do Ministério Público. 

Por outro lado, quando é possível o reforço do quadro de magistrados, não é 

possível ser acompanhado com o reforço de funcionários, face à escassez de recursos 

humanos, muito embora a falta destes tenha sido minimizada com a colocação recente de 

funcionários de primeira nomeação. 

De todo o modo, não possuem o conhecimento organizacional adequado, nem têm 

sedimentados os conhecimentos e competências necessárias para o bom exercício do cargo. 

Dada a aproximação da idade de aposentação/jubilação de grande número de 

magistrados, de grande número de funcionários e não se tendo cuidado de prevenir tal situação, 

com a preparação para a entrada de outros, tememos que, a breve prazo, a situação se agrave 

substancialmente, que os meios sejam mais escassos e que a motivação e o espírito de sacrifício 

dos restantes seja cada vez menor. 

 

Contudo, não podemos deixar de reconhecer que, com as condições existentes e 

dados os resultados obtidos na Comarca, magistrados e funcionários são autênticos HERÓIS. 

 

Penafiel, 28 de março de 2016 
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