
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

  RELATÓRIO DA COMARCA: TJ Comarca Porto Este, 2019, Semestral,  Submetido 

1. Método

1.1. Recolha de dados efectuadas no sistema CITIUS no dia 01/07/2019
1.2. O documento foi objecto de parecer do Conselho Consultivo a 15/07/2019
1.3. Foi aprovado pelo Conselho de Gestão a 09/07/2019

2. Estrutura da Comarca (preenchido pelo CSM)

2.1. A Comarca integra 0 juízos (sendo 0 de proximidade) em 0 núcleos.

3. Orçamento

2.1. O orçamento da Comarca teve uma dotação inicial de 129.702,78 €, com reforço de 331.156,05 € no total
de 460.858,83 €.

4. Recursos Humanos

4.1. Quadro Legal (preenchido pelo CSM)
     4.1.1. Juízes: 0
     4.1.2. Magistrados do Ministério Público: 0
     4.1.3. Oficiais de Justiça: 0
4.2. No período em causa exerceram funções (preenchido pela Comarca)
     4.2.1.Juízes (total) 45 = (titulares) 37 + (Auxiliares) 5 + (Quadros Complementares) 3
     4.2.2. Magistrados do Ministério Público: 44
     4.2.3. Oficiais de Justiça: 238
     4.2.4. Outros: 9

 5. Objectivos

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

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

1) Objetivos processuais obrigatórios: - Fixados para todos os juízos da Comarca: Não aumento da pendência,

Agendamento das diligências com as dilações máximas fixadas e Priorização dos processos mais antigos. -

Fixados para todos os Juízos Locais Criminais dos diferentes núcleos da Comarca, para o Juízo Central

Criminal de Penafiel, para o Juízo de Instrução Criminal do Marco de Canaveses e para o Juízo de

Competência Genérica de Baião: Redução do número de prescrições do procedimento ou da pena. - Fixado

para o Juízo Genérico do núcleo de Baião: Redução da materialização dos processos 2) Objetivos processuais
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facultativos: - Fixados para todos os juízos da Comarca: Indicação às testemunhas do motivo pelo qual não são

inquiridas, - Fixados para todos os juízos da Comarca, com exceção do Juízo Central Cível de Penafiel:

Elaboração das notificações com conteúdos claros e linguagem corrente; Utilização de meios de inquirição de

testemunhas à distância - Fixado para o Juízo Central Criminal de Penafiel: Regularização (destino) dos objetos

apreendidos, priorizando os veículos apreendidos nos processos com decisão final - Fixado para o Juízo

Genérico de Baião: Fixação do tempo de duração máxima dos processos - Fixado para o Juízo do Trabalho: J1,

J2, J3 e J4: Priorização dos processos urgentes, designadamente acidentes de trabalho 3) Objetivos

específicos das Unidades Centrais e Serviço Externo: Executar e manter a normalização do serviço de

distribuição, registo de papéis, objetos e demais expediente no prazo legal, Executar o serviço externo no prazo

legal (2 meses) com execução do serviço urgente, Receber processos em arquivo geral, no mínimo, no ano

judicial de 2019: Amarante: 500, Baião: 100, Felgueiras: 500, Lousada: 700, Paços de Ferreira: 500, Marco de

Canaveses: 100, Paredes: 500 e Penafiel: 500.

 5.2. Apreciação 

Síntese relativa ao cumprimento ou incumprimento dos objectivos.

1) Objetivos processuais obrigatórios: - Não aumento da pendência: Este objetivo foi cumprido em todos os

juízos, com exceção, no que concerne apenas à estatística oficial, do Juízo Local Cível de Felgueiras (J1,J2),

dado o elevado número de processos (o mais alto de todos) de maior acompanhado entrados no período, e do

J. Trabalho (J1,J2,J3,J4), face aos processos de acidente de trabalho que, embora sejam processos judiciais,

são tramitados pelo M.P., sem possibilidade de movimentação mais célere dos Juízes. No que concerne apenas

à estatística da secretaria, verifica-se um aumento (de apenas 7 processos) no Juízo Local Criminal de Paredes

(J1,J2). Constata-se um pequeno aumento de ambas as estatísticas (média de 5 processos), no Juízo Central

Criminal de Penafiel (J4 e J5), criados pela nova LOSJ, tratando-se na sua maioria de processos de grande

complexidade. - Agendamento das diligências com as dilações máximas fixadas – Este objetivo foi cumprido,

com exceção dos juízos em que, por motivos não imputáveis ao Tribunal (articulação de agendas com os Srs.

Advogados, aguardar perícia ou carta precatória), a dilação fixada foi excedida. - Priorização dos processos

mais antigos – Este objetivo encontra-se a ser cumprido em todos os juízos. - Redução do número de

prescrições do procedimento ou da pena – Este objetivo foi cumprido. - Redução da materialização dos

processos - Este objetivo foi cumprido. Todos os objetivos facultativos foram cumpridos, em todos os Juízos da

Comarca. 3) Objetivos específicos às Unidades Centrais e Serviço Externo: Este objetivo foi cumprido em todas

as Unidades Centrais e de Serviço Externo dos vários núcleos da Comarca, salvo algumas situações em que,

por motivo não imputável ao tribunal, nomeadamente quando se aguarda o levantamento, pela parte

interessada, dos objetos em causa, os mandados e cartas precatórias foram cumpridos fora do prazo legal.

6.1. Pendência Oficial

Área Pendentes
31/12/2018

Entrados Findos Pendentes
30/06/2019

Taxa de
Resolução

Taxa de
Congestão

Taxa de
Recuperac.

Cível Execuções 13.839 2.489 4.315 12.013 173,36% 320,72% 26,43%

Outras 4.574 5.144 5.149 4.569 100,10% 88,83% 52,98%

Penal 1.225 1.378 1.485 1.118 107,76% 82,49% 57,05%
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Laboral 1.563 1.756 1.574 1.745 89,64% 99,30% 47,42%

Tutelar 759 2.198 1.336 1.621 60,78% 56,81% 45,18%

Instrução Criminal 190 1.654 1.638 206 99,03% 11,60% 88,83%

Total 22.150 14.619 15.497 21.272 106,01% 142,93% 42,15%

6.2. Pendência da Secretaria

Área Pendentes
31/12/2018

Entrados Findos Pendentes
30/06/2019

Taxa de
Resolução

Taxa de
Congestão

Taxa de
Recuperac.

Cível Execuções 18.461 2.570 6.632 14.399 258,05% 278,36% 31,53%

Outras 10.520 5.255 5.769 10.006 109,78% 182,35% 36,57%

Penal 5.375 1.411 1.778 5.008 126,01% 302,31% 26,20%

Laboral 3.160 1.805 2.614 2.351 144,82% 120,89% 52,65%

Tutelar 3.480 2.290 2.136 3.634 93,28% 162,92% 37,02%

Instrução Criminal 279 1.650 1.645 284 99,70% 16,96% 85,28%

Total 41.275 14.981 20.574 35.682 137,33% 200,62% 36,57%

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

 7. Medidas de Gestão

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

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

Resposta a pareceres/pronúncia do CSM: proc 2019/GAVPM/0015, medidas legislativas a adotar em caso de

Brexit sem acordo; proc 2019/GAVPM/0466 manual de boas práticas do J. Comércio Coimbra; proc

2018/GAVPM/3235 projeto D.L que altera o D.L 49/2014; proc.2018/GAVPM/3639 conclusões/parecer

acidentes de trabalho distribuição e fase conciliatória; juízes sociais do MCN proc. 2019/OFC/00446;

providenciar cumprimento das eleições do CSM na Comarca; proc 2019/GAVPM/0685 projeto “CB AND RA –

PT”. Organização das férias pessoais dos Srs Juízes e parecer ao proc. 2019/DSQMJ/1159. Preparação

movimento judicial ordinário proc 2018/INF/5468. Distribuições de serviço para substituição de Juízes de baixa

médica. Provimentos/despachos: simplificação, uniformização e agilização; medidas de execução das

alterações ao mapa judiciário (D.L. 38/2019); de autorização de residência e de utilização de viatura própria;

substituição juiz de turno de sábado, troca de turnos, comunicações e desp do regime de maior acompanhado,

acomp. proc. disciplinares de O.J.; elaboração plano de atividades. Recolocações/Prorrogação OJ: Despachos

2/2019, 6/OJ/2019, 7/2019, 9/OJ/2019, 11/OJ/2019; Nomeação transitória, de Téc Jus. Adjunta em funções no

MP de PNF como Téc Jus Principal (regime substituição) até ao regresso da Téc Jus Principal daqueles
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serviços, que se encontra de baixa médica: Desp 8/2019; Determinação da execução, pelos Esc de Direito, do

registo de faltas e contabilidade processual de FLG, LSD, PFR, BAO e MCN, face à inexistência de Sec. Just:

Despacho 01/2019; Determinação da acumulação de serviço externo de um Esc Auxiliar a exercer funções em

LSD, com o serviço externo de PFR, motivado por baixa médica: Desp 3/2019; Atribuição da realização do

registo de assiduidade e contabilidade processual do MCN: Desp 10/2019; Fixação de datas para

preenchimento das grelhas dos objetivos processuais e do CSM: Desp 4/2019; Aprovação do mapa de férias

OJ: Despacho 5/2019; Colocação de POC: AMT-2, LSD-1, PFR-1, MCN-2; Distribuição OJ ações de formação

 8. Instalações e Equipamentos

  8.1. Necessidades (a preencher pela Comarca) 

Súmula das necessidades.

Acesso para pessoas de mobilidade reduzida (Penafiel, Felgueiras, Paços de Ferreira (só concluído até ao

r/ch); Pórticos de segurança (Penafiel, Amarante, Felgueiras, Lousada e Baião); Videovigilância (Paredes,

Lousada, Paços de Ferreira, Baião, Amarante e Marco de Canaveses); Espaços: salas de audiência, de

testemunhas, gabinetes (Penafiel, Amarante, Felgueiras, Lousada, M. Canaveses e Paredes); AVAC (Penafiel

(parcial), Amarante (falta no espaço do balcão +), Felgueiras, Baião (parcial), M. Canaveses (parcial) e Paços

de Ferreira; Degradação interior e exterior dos edifícios (Felgueiras, Paços de Ferreira, M. Canaveses, Paredes

e Penafiel, existindo, quanto a Penafiel uma proposta de intervenção para remodelação do Palácio da Justiça,

pelo que não foi efetuado qualquer procedimento para obras no interior do mesmo); Arranjo da cobertura do

Palácio da Justiça (Amarante, Baião, Felgueiras, Marco de Canaveses e Paços de Ferreira); Arranjo das

canalizações/instalações sanitárias (Lousada, Paços de Ferreira (1º andar), Felgueiras e Penafiel); Saneamento

sem ligações à rede pública (Marco de Canaveses e P. Ferreira); WCs para o público e pessoas com

mobilidade reduzida (Penafiel (1º piso), Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira (1º andar); Obras não

executadas (Penafiel (DIAP e Instrução Criminal); Espaço para arquivo (Todos os Palácios da Justiça da

Comarca); Inexistência de Gab. Apoio ao Presidente da Comarca e aos Magistrados Judiciais e do Ministério

Público; Necessidade urgente de um Palácio da Justiça novo em Felgueiras; Ausência de equipamento de

Videoconferência nos Serviços do M.P. de todos os núcleos; Sistemas de gravação das salas de audiência

deficitários; Necessidade de aceder, no juizo deprecado, ao processo e documentos em causa; Equipamento

informático e ligações lentas (tramitação eletrónica)

 9. Propostas

  9.1. SOLUÇÕES (a preencher pela Comarca) 

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

Magistrados: a) Colocação de, pelo menos, um Juiz Auxiliar para todo o Tribunal desta Comarca, nos termos do

disposto no art.º 107º do D.L. nº 49/2014, de 27/03, de forma a suprir necessidades pontuais, tais como as

várias baixas médicas de duração curta (mas mais de 8 dias) ou outras ausências/carências. Oficiais de justiça:

a) atualização do quadro legal de oficiais de justiça, tendo em conta a criação posterior das secções do DIAP
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por deliberação do CSMP de 3/06/2014, homologada pela Senhora Ministra da Justiça; b) preenchimento dos

respetivos quadros dos oficiais de justiça, que compõem o Tribunal Judicial da Comarca de Porto Este, uma vez

que ainda se verifica um défice de 38 oficiais de justiça, para um total de 276 (embora na apreciação do ultimo

relatório semestral deste Tribunal, efetuada pelo Sr. Diretor-Geral da Administração da Justiça este menciona

no estudo realizado por aquela Direção-Geral tendo sido fixado provisoriamente, em 252 o número de oficiais

de justiça necessários para esta Comarca; c) Preenchimento dos quadros de Penafiel e Paredes da categoria

de assistentes técnicos, dos 3 lugares consagrados, um nunca foi preenchido, outro o funcionário foi já

reformado e o outro ingressou na carreira de oficial de justiça; d) instalação dos gabinetes de apoio aos juízes

presidente a que alude o art.º 35º da Lei 62/2013, de 26/08, regulamentada pelo art.º 28º do D.L. 49/2014, de

27/03; g) Diligências para que as faltas/obras necessárias sejam supridas com urgência.

 10. Conclusões

  10.1. CONCLUSÕES (a preencher pela Comarca) 

Como vimos a reportar consecutivamente nos anteriores relatórios, existe nesta Comarca um défice de recursos

humanos agravado pela criação dos novos Juízos em diversos núcleos da Comarca com as recentes alterações

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 38/2019 de 18 de março. O mesmo vem acontecendo quanto às prementes

necessidades relacionadas com falta de espaços, falta de dignidade dos existentes, tendo em conta a dos

diversos Palácios de Justiça. Vimos acompanhamento do cumprimento dos objetivos fixados, para caso se

verifiquem, em algum Juízo desvios significativos, analisar o problema e encontrar/propor as medidas mais

adequadas para a resolução do problema. Da análise realizada, vem-se verificando uma elevada taxa de

cumprimento dos objetivos, perturbado, às vezes, por situações conjunturais (como por ex. a entrada recente de

elevado número de processos de maior acompanhado) fruto do trabalho dos Srs. Magistrados Judiciais e dos

Srs. Funcionários, mesmo com défice de recursos humanos, e consequentemente elevada carga de trabalho,

mas que conseguiram, de um modo geral nesta fase do ano judicial, cumpri-los. De todo o modo, não podemos

esquecer, que esta elevada carga de trabalho, traz consequências nefastas para a saúde física e principalmente

psicológica, facilmente diagnosticada ao analisar as baixas médicas que ocorreram nesta Comarca, sendo

alguma delas de longa duração. No entanto, apesar de todas as dificuldades existentes, é expectável que os

resultados que serão obtidos no final do ano judicial, vão demonstrar que o trabalho desenvolvido será

gratificante. Nota quanto à criação do J4 de Família e Menores de Paredes, nos dados estatísticos, verificou-se

um elevado n.º de processos entrados. Os Srs. técnicos inf. referiram que tal foi originado pela transição dos

apensos que, apesar de findos, transitaram aquando da alteração à LOSJT, não tendo influenciado os

contadores da distribuição, sendo que esta se mantém equilibrada entre os quatro juízos instalados.
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 11. Descrição dos Estados

ESTADO Descrição

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

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

 11. Descrição das Siglas

SIGLA Descrição

TEP Tribunal de Execução de Penas

TM Tribunal Marítimo

TPI Tribunal de Propriedade Intelectual

TCIC Tribunal Central de Instrução Criminal

TCRS Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

 13. Descrição dos Cálculos

CÁLCULO Descrição

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

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

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

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

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