
Objectivos processuais e apreciação sintética do seu cumprimento 

 

Os objectivos processuais1 para o Tribunal da Comarca de Santarém (incluindo 

o TCRS), homologados pelo Conselho Superior da Magistratura, para o ano judicial de 

2018, foram definidos após a realização de reuniões preparatórias, nos termos dos 

artigos 90.º e 91.º da LOSJ, entre o Juiz Presidente, os Senhores Juízes dos diversos 

Juízos, os Escrivães dos vários Juízos e o Senhor Administrador Judiciário. 

Esses objectivos processuais agrupam-se, fundamentalmente, nas seguintes 

categorias: 

a. Encurtamento das dilações de agendamento e redução de adiamentos. 

A dilação máxima prevista foi, na generalidade das situações, inteiramente 

observada, tal qual se colhe do mapa de agendamentos.  

Este objectivo mostra-se cumprido nos vários Juízos, registando-se que as 

marcações mais dilatadas (descontando o período de férias judiciais) estão a ser feitas 

com cerca de três meses de dilação. 

b. Priorização da tramitação de processos antigos. 

 O objectivo em apreço foi cumprido ao longo de todo o ano judicial de 2018 e 

nas várias Jurisdições, com bons índices de percentagem de processos findos, tendo 

existido um aumento da percentagem de processos findos, distribuídos até 2013 

Assim, na jurisdição de processo executivo atingiu-se uma percentagem de 

processos findos, relativamente às execuções anteriores a Setembro de 2003, de 

51,20%. 

Por sua vez, no que tange aos processos antigos, criados até 31 de Dezembro de 

2013, conseguiu-se findar, ao longo do ano de 2018, um valor médio de 53,99%:  

47,38% dos processos antigos da jurisdição criminal; 58,77% dos processos 

antigos da jurisdição cível; nos processos antigos da jurisdição de família e menores 

percentagem é 52,08%;  de processos antigos da jurisdição laboral houve uma 

recuperação de 68,72%; 23,66% dos processos antigos da jurisdição de processo 

executivo; e 75,82% dos processos antigos da jurisdição de comércio. 

 
                                                           

1 Cf. Manual de Gestão Processual, 2015, Igreja de Matos et al., pág. 208: “Os objectivos processuais 
reportam-se ao número de processos existentes na Comarca, ao seu tempo de duração e ao número de processos 
findos.” 



c. Redução da pendência. 

Grau de cumprimento dos objectivos - Pendência Oficial 

Juízos 
Nº de processos 
pendentes em 1 de 
Janeiro de 2018 

Nº de processos 
pendentes em 31 de 
Dezembro de 2018 

Percentagem de processos 
findos 

Juízo Central Cível de Santarém 468 413 11,75 
Juízo Central Criminal de Santarém 387 299 22,74 

Juízo de Instrução Criminal de Santarém 58 85 -46,55 
Juízos de Família e Menores 

Juízo de Família e Menores de Santarém 721 689 4,44 
Juízo de Família e Menores de Tomar 452 299 33,85 
Juízo de Família e Menores de Abrantes* 87 100 -14,94 
Total dos Juízos de Família e Menores 1260 1088 13,65 

Juízos do Trabalho 

Juízo do Trabalho de Santarém 897 761 15,16 
Juízo do Trabalho de Tomar 764 744 2,62 
Total dos Juízos de Trabalho 1661 1505 9,39 

Juízo de Comércio de Santarém 2038 1360 33,27 
Juízo de Execução do Entroncamento 30489 27730 9,05 
Juízo Local Cível de Abrantes 206 204 0,97 
Juízo Local Criminal de Abrantes 140 113 19,29 
Juízo de Competência Genérica de 

Almeirim 
299 215 28,09 

Juízo Local Cível de Benavente 271 289 -6,64 

Juízo Local Criminal de Benavente 556 398 28,42 
Juízo de Competência Genérica do 

Cartaxo 
326 234 28,22 

Juízo de Competência Genérica de 
Coruche 

166 154 7,23 

Juízo de Competência Genérica do 
Entroncamento 

382 312 18,32 

Juízo Local Cível de Ourém 156 156 0,00 
Juízo Local Criminal de Ourém 158 135 14,56 

Juízo de Competência Genérica de Rio 
Maior 

217 187 13,82 

Juízo Local Cível de Santarém 229 200 12,66 

Juízo Local Criminal de Santarém 392 384 2,04 

Juízo Local Cível de Tomar 171 165 3,51 

Juízo Local Criminal de Tomar 114 94 17,54 

Juízo Local Cível de Torres Novas 184 187 -1,63 

Juízo Local Criminal de Torres Novas 328 284 13,41 
TOTAL 40656 36191 10,98 

Tribunal da Concorrência, Regulação e 
Supervisão 

92 70 23,91 

 

* Trata-se de um juízo criado em 2017, com área de jurisdição nos Abrantes, Sardoal, Constância e Mação, tendo 

recebido processos pendentes no Juízo de Família e Menores de Tomar, relativamente a estes municípios. 

 

A redução de pendência oficial continua a ser alcançada em quase todos os 

Juízos, com excepções do Juízo de Instrução Criminal, Juízo de Família e Menores de 



Abrantes, Juízos Locais Cíveis de Benavente e de Torres Novas, cujas pendências 

registaram em 2018, subidas de 46,55%, 14,94, 6,64 e 1,63%, respectivamente.  

Alcançou-se, assim, no somatório dos vários Juízos do Tribunal Judicial da 

Comarca de Santarém, ao longo de 2018, uma redução da pendência oficial de 10,98%.  

Por fim, no tocante à redução das pendências das acções ordinárias, sumárias e 

sumaríssimas, o objectivo foi atingido havendo uma redução de 16%, no conjunto das 

três espécies processuais.  

d. Evitar a prescrição dos procedimentos criminais e contra-ordenacionais, ou 

respectivas sanções, por causa imputável ao Tribunal 

Este objectivo foi integralmente satisfeito, tendo sido efectuada a informação de 

todas as prescrições comunicadas pelos Srs. Juízes ao Juiz Presidente, ao Conselho 

Superior da Magistratura2, não se tendo apurado qualquer situação de prescrição de 

procedimento criminal e/ou contra-ordenacional ou de pena e/ou coima imputável 

aos Senhores Juízes.  

 

e. Adopção de boas práticas para o encurtamento do tempo de vida dos processos, 

visando uma maior regularidade e tempestividade do seu cumprimento. 

Este objectivo foi, na generalidade, cumprido, não obstante se verificar um 

deficit de preenchimento do quadro de funcionários judiciais e de terem ocorrido várias 

situações de baixa por doença. 

Assim, a movimentação processual foi regularmente assegurada pelas unidades 

de processos, tendo-se concretizado bons ou razoáveis índices de redução da 

pendência da Secretaria, que se cifraram num valor médio de 11,18%, no Tribunal 

Judicial da Comarca de Santarém, e de 6,06% no Tribunal da Concorrência, 

Regulação e Supervisão. 

 

f. Digitalização dos processos. 

Constitui um objectivo processual que foi sempre cumprido e que foi 

incrementado com a desmaterialização em suporte papel de peças processuais, 

decorrente do art. 28.º, n.º 1, da Portaria n.º 280/2013, na redacção introduzida pela 

Portaria n.º 170/2017, e pela Declaração de Rectificação n.º 16/2017. 

                                                           

2 Cf. Deliberação do Plenário do CSM de 26-04-2016. 



 

 

g. Regularização de pagamentos e recuperação de contas. 

É um objectivo que foi quase sempre cumprido em todos os núcleos. No Juízo 

Central Cível o objectivo foi totalmente cumprido, tendo havido uma recuperação 

quase total na elaboração de contas, nos Juízos de  Execução e Comércio também é de 

assinalar uma redução significativa de actos de contagem por elaborar. 

h. Tratamento atempado de objectos e arquivo. 

É um objectivo que foi sempre cumprido em todos os núcleos, relativamente ao 

objectos recebidos, tal como o recebimento de processos pelo arquivo. 

 


